A Munkásőrség és központi épületei
A Munkásőrség 1957-es meglapításától az 1989-es megszűntetéséig a
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) párthadseregeként funkcionált. Működését a párt határozatai szabályozták, tagjait a párt alapszervezetei válo-

január 29-én, a Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes intézőbizottsági
határozatával állították fel a Munkásőrséget. Az említett szerv 1957 júniusáig
a Politikai Bizottság (PB) helyett működött.4
A genezis

gatták ki. Feladatai sokrétűek voltak, de alapvető tevékenysége a rendszer
fenntartásának a biztosítása volt.1
Előzmények
1957 előtt több olyan szervezet is létezett a történelemben, amely a Munkásőrség előzményének volt tekinthető. A két világháború közötti Európában,
különösen Németországban és Ausztriában a különböző politikai szervezeteknek voltak párthadseregeik, amelyeknek az összetűzése polgárháborús állapotokat eredményezett. Közülük az ausztriai szociáldemokrata Schutzbund
volt a mintája a Magyarországi Szociáldemokrata Párt rendező gárdájának, a
két párt között egyébként is jó kapcsolatok voltak.2 Ennek a pártalakulatnak
mintájára a második világháborút követően a Szociáldemokrata Párt (SZDP)
és a Magyar Kommunista Párt (MKP) is megszervezte a maga rendező gárdáját. Utóbbi 1947-re 24 ezer fővel rendelkezett, amely közel duplája volt a
honvédség létszámának. 1946-tól pedig az a Halas Lajos vezette, aki a Munkásőrség első parancsnoka lett a későbbiekben. Az MKP az SZDP-vel együtt

A párt határozatát követően gyorsan megszervezték az egységeket, a járásokban, városokban, üzemekben és a budapesti kerületekben. Ezeket a
megyei és a fővárosi parancsnokságok fogták össze. A Munkásőrség Országos Parancsnokságát (MOP) a Budapest, V. kerület Arany János utca 25–ben
állították fel. A szervezés gyorsan haladt, nyárra a tervezett létszámot, mintegy 30 ezer főt elérték, ezzel párhuzamosan haladt a testület felfegyverezése is. Az állományt5 az MSZMP alapszervezetei válogatták ki, a testület
állománya a párt jóváhagyása nélkül nem tevékenykedhetett. Működésüket
a gyakorlatban a párt utasításai szabályozták. A forradalom leverésében a
milícia nem kapott jelentős szerepet, bár a későbbiekben ezt előszeretettel
hangoztatták, de az 1957 tavaszán rendezett eseményeken kiemelt feladatokat kaptak. Így március 15-én, majd a hónap végi munkásgyűléseken, április
4-én és május 1-jén is. A testület győzelmi parádéjára is sor került március
30-án, ekkor Budapest és más nagyvárosok utcáin zárt sorokban, fegyverrel
a kezükben munkásőrök meneteltek végig.6

1948-ban annak a gárdáját is bekebelezte, majd 1950-re teljesen felszámolták a szervezetet. Lényeges, hogy több szocialista országban is működtek
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hasonló pártmilíciák.3 Az ’56-os forradalom előtt, majd alatt is felvetődött
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de az olyanok száma minimális volt, amelyek a Gerő-féle irányvonal mellett
végig kitartottak. A Kádár-kormány megalapítását követően a karhatalom és
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a rendőrség mellett szerveztek a rendszerhez hű milíciákat, de csak 1957.
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ból, ugyanakkor 1961-től elkezdődött a testület állambiztonsági átvilágítása,
amelynek során több büntetett előéletű személyt is találtak a soraikban, de
kizárásokra csak az úgynevezett politikai bűncselekményt elkövetetteknél
került sor. E mellett a testület megfelelő kiképzése, és anyagi ellátottsága is
előtérbe került.7

1. ábra: A Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út, 1957. május 1-én munkásőrök meneteltek
(Forrás: Fortepan, adományozó: BL)

Az év második felében a kiképzés került előtérbe, hiszen sokan nem voltak korábban katonák, így nem tudták a fegyvereiket megfelelően kezelni.
Rengeteg katasztrófához vezetett, hogy a 60-as évek közepéig a munkásőrök
hazavihették a maroklőfegyvereiket. Többen visszaéltek ezzel, a kocsmákban
a pisztolyukkal hadonásztak, fenyegetőztek, de olyan eset is akadt, amikor az
otthon hagyott fegyvert a gyerekek megtalálták, és lelőtték egymást. Több
bűncselekmény a forradalom után a mindennapi terror részévé vált.
Az év vége felé előtérbe került a létszámemelés, és a 45 mm-es páncél-

2. ábra: A VII. kerületi munkásőr zászlóalj ünnepélyes megalakulása 1957-ben a Madách téren (Forrás: Fortepan, adományozó: Bauer Sándor)

törő ágyúkkal történő ellátás is, ezt 1958 első felében sikerült is megvalósítani. Ugyanakkor 1958-tól a testület megszilárdítása lett a cél. Ez jelentette

7

egyrészt a személyi állomány átrostálását, másrészt annak a megfelelő ki-

egyes munkásőrök szolgálatának megkönnyítésére hozott határozata”

A „rendkívüli eseményekről” bővebben: Kiss Dávid: „Munkásőrség, „rendkívüli események”, (i)gazságszolgáltatás, In. Magyar

Rendészet, 2015. 3. sz. 121−141.; MNL OL M-KS -295-1 13. d. 1. ő. e. „Az MSZMP Politikai Bizottságának 1959 év május hó 12-i ülésén

képzését. Az előbbi során 1959-től bevezették a könnyített szolgálatot, azaz
az időseket és a betegeket, szélsőségeseket kivették a tényleges állomány-
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A Munkásőrség átalakítása

dolgoznak.8

Mivel a 60-as évek elején a rendszer is átalakult, így átszervezték a Mun-

A Munkásőrség feladatai is folyamatosan bővültek. A 60-as évek elejéig

kásőrséget is. 1963-ban hozott ezzel kapcsolatban egy határozatot az MSZ-

nagyrészt a rendszer védelme egy esetleges, ahogy akkor fogalmaztak „el-

MP Politikai Bizottsága. Minderre leginkább azért volt szükség, mivel lénye-

lenforradalom” ellen alkotta volna tevékenységüknek a legnagyobb részét,

gesnek tartották kezdetben a parancsnoki, majd a személyi állomány teljes

erre építették fel a kiképzési tematikájukat is. Egy újabb forradalom esetén

átválogatását. 1960 és 1963 között változott a diktatúra, így változott annak

meghatározták, hogy mely egység milyen területet, objektumokat száll meg,

a párthadserege is. 1968-ra az akkor már közel 60 ezer fős Munkásőrség

vagy vesz részt utcai harcokban, tömegoszlatásban, és ennek során hogyan

nagy részét kicserélték. A rendszert kompromittáló emberek nagyrészt ki-

működik együtt a BM vagy a Magyar Néphadsereg alakulataival.

kerültek a testületből, illetve azok is, akik túlzottan szélsőséges álláspontot
vallottak. 1963-tól kezdve tervszerűen, kvóták alapján, évente cserélték az
állományt, aki felvételt nyert, annak ötéves szolgálatot kellett ezt követően teljesítenie. Azoknak, akik a Pártba szerettek volna felvételt nyerni, több
esetben a munkásőri szolgálatot szabták feltételnek. Sok munkásőrnél volt
megfigyelhető, hogy miután MSZMP-tagok lettek, azt követően le akartak a
testülettől szerelni. Ők nyilvánvalóan a karrierjük egyengetése céljából választották a tortúrát. Mások továbbra is a rendszer iránti fanatizmusból, vagy
a fegyverek szeretete miatt, megint mások egyfajta katonai-rendőri ambícióból lettek munkásőrök. Mindennek ellenére a szervezet megszűntetéséig az
MSZMP párthadserege maradt. Az éves cserélődés 8–12% között mozgott, és
meghatározták, hogy az újaknak hány százaléka legyen párttag, pártonkívüli, KISZ-tag, illetve milyen arányban legyenek munkás, paraszt, értelmiségi
és alkalmazotti származásúak. Az átalakítás során arra is törekedtek, hogy
a legtöbb egységtől bevonják a fegyvereket, ne vigyék haza a munkásőrök,
ugyanis ebből rengeteg baleset és jogsértés származott. Ezt sokan igencsak
sérelmezték, akárcsak azt, hogy pártonkívülieket is - az újonnan felvettek
20-30%-ának arányában - felvettek a milíciába. E mellett a nagyobb ipari
üzemek munkásaiból tervezték inkább verbuválni az állományt, ezáltal jobb

3. ábra: 1970-es harcászati gyakorlat, XIII. kerületi zászlóalj, Teve utca 6-8. A tehergépkocsik nagy részét meghatározott üzemek biztosították. (Forrás: Fortepan, adományozó: Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény)

mozgósíthatósággal számoltak. A tényleges állományból leszerelők egy ré-

A feladatok repertoárja a későbbiekben bővült, a határmenti egységek a

széből tartalékállományt hoztak létre, ezzel együtt a testület létszáma közel

határőrizetbe kapcsolódtak be, egyes munkásőrök még 1989 nyarán is lőttek

60 ezer fősre duzzadt a 60-as évek végére. Velük pótolták volna háború
esetén azokat, akiket katonai szolgálatra hívnak be, vagy háborús üzemben
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kiképzési és szolgálati rendszerének továbbfejlesztésére.
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a nyugatra menekülők után. Mások a rendőrséggel, a Kommunista Ifjúsági
Szövetség (KISZ) ifjú gárdistáival együtt járőröztek, vagy vettek rész tömegrendezvények, például koncertek „biztosításában”. A bűnüldözés mellett
a „rendszeridegen” elemek vegzálása is tevékenységük részét képezte. De
akadtak teendők a katasztrófavédelem területén is, sok esetben a nagyobb
árvizek során a védekezésben is részt vettek munkásőr alakulatok. Mindemellett háborús időszakra is kidolgozták a teendőiket, az ABV, azaz „Atom
Biológiai, Vegyi” fegyverekkel végrehajtott esetleges NATO támadást követően a kármentésben, így a beomlott óvóhelyek kiásásában, a kárhelyek elzárásában kellett volna részt venniük. A 60-as évektől egy atomháború esetén
már azzal számoltak, hogy a lakosság nagy részét a nagyobb városokból
kisebb településekre kell kitelepíteni. Ennek során a kitelepítés lebonyolításában, a befogadóhelyek biztosításában kellett volna a munkásőröknek részt
venniük. A 70-es évek közepére egy komplett, úgynevezett hátországvédelmi rendszert hoztak létre, amelyben a különböző fegyveres erők- és testületek együttműködését is kidolgozták. Ekkorra a Munkásőrség feladata lett vol-

4. ábra: 1983-ban tömegoszlatás gyakorlása „ék” alakzatban a Pipishegyi reptéren,
Gyöngyösön. (Forrás: Fortepan, adományozó: Urbán Tamás)

na egy támadó háború esetén a szovjet csapatok útvonalának a biztosítása
is, vagyis azokhoz a hidakhoz, közlekedési csomópontokhoz rendeltek volna
egységeket, ahol a „Nagy testvér” csapatai átvonultak volna. Persze az „ideiglenesen” itt tartózkodók mellé a Szovjetunió területéről további alakulatok
is érkeztek volna.

A 60-as években Hruscsov 1964-es leváltása, a forradalom 10. évfordulója,
és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás során voltak jelentősebb feladataik, e
mellett a különböző ünnepségeken való díszelgésük továbbra is meghatározó
volt. A 70-es évek eleji március 15-i napokon több diáktüntetést is tartottak,
ezek felszámolásában a Munkásőrség is szerepet vállalt. Ugyanakkor azt sem

Az új feladatokhoz új fegyverzet is dukált, így a 70-es évek elejétől akkor

szabad elfelejteni, hogy a munkahelyeken való jelenlétüknek nyilvánvalóan

korszerű kézifegyverekkel látták el a testületet, ezek között olyan is akadt,

volt egyfajta nyomásgyakorló szerepe a magyar társadalomra. 1980-ban Papp

amelyet kizárólag a Munkásőrségnél rendszeresítettek. E mellett az ABV fegy-

Árpád helyett Borbély Sándor lett a Munkásőrség országos parancsnoka.9

verek elleni védekezéshez szükséges eszközöket, pl. sugárzásmérő is kaptak.
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kiképzésre, különösen a fővárosban. Ezzel együtt azonban nem roppant meg
a párt hadserege, nagyrészük végig együtt maradt. Mindez nyilvánvalóan
azzal is összefüggésben volt, hogy sokan vállaltak másodállást, így kevesebb
idejük marad a munkásőri szolgálatra. Ugyanakkor az a réteg, aki valamilyen
előny szerzése miatt lépett be a testületbe, belátta, hogy az effajta lehetőségek egyre inkább csökkentek. Ugyanakkor a Munkásőrség a 80-as években
„vállalkozóként” is fellépett, hogy kiegészítse fogyatkozó költségvetési bevételeit, például a MÁV objektumait, eszközeit őrizték fizetség ellenében, ekkor
már nem társadalmi munkában. Sőt, egyéb vállalkozásokat is létrehoztak.10
Komolyabb megszorítások a testületet csak 1987-től érintették. Miután
Grósz Károly lett a miniszterelnök, ki kellett dolgozniuk, miképpen tervezik
feladataik átalakítását. A részletes tervekkel 1989-re készültek el. Az országos parancsnokság struktúráját ezt követően többször is csökkentették. Ezzel
együtt érdekes volt, az országos parancsnokságon egy 1995-ig tartó fejlesz5. ábra: Kádár János a Munkásőrség megalakulásának 20. évfordulóján, 1977-ben a
Láng Gépgyárban mondott beszédet a XIII. kerületi munkásőr zászlóalj előtt. (Forrás:
Fortepan, adományozó: Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény)

Lejtmenet és megszűnés
A 80-as évek elejére nagyrészt ideológiai okokból sikerült a diktatúrának
az országot és magát is lassacskán tönkretennie. A nem megfelelő célokra
felhasznált hiteleket és a kamataikat vissza kellett fizetni, ráadásul úgy, hogy
egy rossz gazdasági rendszerből kellett volna minderre előteremteni a pénzt.
Az évtized elején még a Munkásőrségre jutott ugyan megfelelő számú forrás,
de a válság elmélyülését követően egyre kevesebb. Informatikai és hírrendszerrel kapcsolatos fejlesztések történtek, és megalapították a videó stúdiót

tési tervet is készítettek, amelyben korszerű tömegoszlató eszközök beszerezésével is számoltak. 1988. március 15-én még nem lehetett szabadon
ünnepelni, a jeles nap előtt több ellenzéki vezetőt is úgynevezett preventív
őrizetbe vettek. Az ünnep „lebonyolításában” a munkásőrök aktívan részt
vettek. Egy részük tartalékban állt, más részük pedig elvegyült az ünneplő
ellenzékiek között, nekik jelentéseket kellett tenniük a tömeg hangulatáról,
illetve az ellenzékiek megnyilvánulásairól.11
10 MNL OL M-KS-295-1 223. d. 5. ő. e. Borbély Sándor: Jelentés a Munkásőrség 1983-ban végzett munkájáról, 1983. december 14.
MNL OL M-KS-295-1 237. d. 6. ő. e. Madarasi Attila pénzügyminisztériumi államtitkár levele Borbély Sándornak, 1984. december 5.,
MNL OL M-KS-295-1 237. d. 6. ő. e. Borbély Sándor: Jelentés a Munkásőrség 1984. évben végzett munkájáról, 1984. december 14. MNL
OL M-KS-295-1 311. d. 5. ő. e. Dr. Perényi György – Búza Ferenc – Nagy György: Előterjesztés parancsnoki tanácsülésre. Jelentés a
Munkásőrség társadalmi állományáról és az állományépítő munka 1987. évi teljesítéséről, tájékoztató a Munkásőrség 1986. évi fegyelmi
helyzetéről, a kiemelkedő helytállások és rendkívüli események alakulásáról”, 1987. május 6.
11 MNL OL M-KS-295-1 311. d. 5. ő. e. Budaházi Gusztáv előterjesztése a Parancsnoki Tanácsnak a testület 1987-ben végzett
munkájáról.

is, amely nem csak a testületnek készített propaganda filmeket. 1984-ben
megszűntették Magyarországon a járásokat, ezzel együtt a testület diszlokációját is átalakították. A válság nem csak anyagilag érintette a milíciát. Elkoptak az újonnan jelentkezők is, az évtized végére egyre kevesebben jártak
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Azt, hogy a testület mennyire fon-

jogutód nélküli felszámolása lett. A változások ellenére a Munkásőrség 1989-

tos volt a hatalom számára, az is bi-

es harckiképzési tervében a karhatalmi harcászat, a tömegoszlatás kiemelt

zonyította, hogy a 48-as évfordulót

szerepet kapott, mellesleg a testületnél elkezdtek azzal kapcsolatban gon-

követően a munkásőr parancsnokok

dolkodni, hogyan menthetnék át magukat, ha rendszerváltásra kerül a sor.

IV. országos értekezletén 1988. júni-

Ez nyilván nem maguktól jutott az eszükbe. Az új rendszerben a hozzájuk

us 11-12-én Grósz Károly rendkívüli

politikailag közelálló erők támogatása lett volna a tervük, ezzel kapcsolatban

állapot bevezetésével fenyegetőzött.

a testület utolsó parancsnoka, Borbély Sándor több alkalommal is világosan

Előzőleg,

fogalmazott, például: „Garantálni kell, hogy a Munkásőrség szellemében pár-

a

májusi

pártértekezle-

ten sikerült Kádárt félreállítania, így
jelentős

hatalommal

rendelkezett.

A testület 1988. június 16-án valószínűleg, október 23-án biztosan tartalékban vett részt a rendszer védelmében. Ősszel Németh Miklós lett a
miniszterelnök, Grósz megmaradt az
MSZMP élén. Nem sokkal ezt követően, 1988. november 29-én a mai
6. ábra: Borbély Sándor előtérben (Forrás:

Aréna helyén lévő Budapest Sport-

Mai Nap 1989. május. 14.)

csarnokban, amely a későbbiekben
leégett, Grósz Károly egy pártaktíva

ülésen fehérterrorral riogatta a hallgatóságot, amely nagy felzúdulást váltott
ki. A következő év elején egyre inkább szóba került, hogy a Munkásőrséget
ki kell vonni az MSZMP hatásköre alól, ugyanakkor év elején Pozsgay Imre a
rádió 168 óra című műsorában az 1956-os forradalommal kapcsolatban kijelentette, hogy az nem „ellenforradalom” hanem „népfelkelés” volt. Mindez
nagy felháborodást váltott az MSZMP balos köreiben, így a Munkásőrségnél

tos testület maradjon.”12
1989. május 8-án az MSZMP KB (Központi Bizottság) ülésén egy úgynevezett állásfoglalást adtak ki a párthadsereggel kapcsolatban, így e szerint
az MSZMP-tagokból álló kormány alá rendelték a testületet. Ugyanakkor azt
is kijelentették, hogy a kormány számára a későbbiekben nem adnak utasításokat. A Németh-kormány ezt követően átalakult, majd a Munkásőrség
költségvetését is csökkentette. A helyzet ellentmondásosságát mutatja, hogy
még az „átvétel” előtt a testületnél készítettek egy új „toborzási tervet”, hogy
továbbra is ideológiai alapon válogassák ki az újonnan jelentkezőket. A párt
székházaiból e mellett el kellett költözniük.13
Így mindez nem is nyugtatta meg az ellenzéki szervezeteket, ennek következtében a Nemzeti Kerekasztal (NKA) tárgyalások folyamán, amikor az
ellenzék a párttal és a hozzá húzó szakszervezetekkel tárgyalt a rendszerváltoztatás menetével kapcsolatban, ők végig a Munkásőrség megszüntetéséhez ragaszkodtak. Ezzel szemben az MSZMP és a 3. oldal, a szakszervezetek
végig kitartottak a testület „átalakítása” mellett, így nem is született ebben a
témában megegyezés.14

is. Ezt követően március 15-ét az ország szabadon ünnepelhette, bár a Munkásőrség egy részét még ekkor is készenlétben tartották, ismét többen részt

munkásőrparancsnokok IV. országos tanácskozásának vitaindító anyaga, Budapest, 1988. június 11–12.

növelése volt jelenlétükkel a cél. Márciusban megalakult az Ellenzéki Kere-

Fehér Béla: A Munkásőrség Országos parancsnokának 13/1989. sz. intézkedése Az állományépítés-szervezés időszerű feladatai, 1989.

kasztal is, az akkori ellenzéki pártokból, egyik fő követelésük a Munkásőrség

11

12 MNL OL M-KS-295-1 342. d. 1. ő. e. A Munkásőrség a párt politikájának a szolgálatában, a megújulás útján. A

vettek a különböző rendezvényeken. Az MSZMP megemlékezésén a létszám

13 Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon 1987–1990. Budapest, Napvilág Kiadó, 2006. 266–274.; MNL OL M-KS-295-1 374. d.
március 3.
14 Kiss Dávid: A Munkásőrség története… 513–520.
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erők napján és azt követően a Munkásőrséggel szemben tiltakozó akciókba
kezdett az ellenzék. Az aláírások október 13-ára gyűltek össze, de ezt követően is a kormány a testület feloszlatásáról és egy új, önkéntes területvédelmi tartalékos erő felállításáról hozott határozatot, ez utóbbira szerencsére
nem került sor. Az események kronológiáját tekintve kijelenthető, hogy magának a népszavazási kezdeményezésnek, ennek során az aláírások összegyűjtésének igenis volt szerepe a kormánynak a Munkásőrséggel kapcsolatos
döntésében. A Munkásőrség létére a parlament által elfogadott 1989. évi
XXX. törvény tett pontot, amely a Magyar Közlöny október 21-i számában
jelent meg, és a Munkásőrség jogutód nélküli megszüntetéséről rendelkezett. A testület utóéletével kapcsolatban annyit érdemes megjegyezni, hogy
a „négyigenes népszavazáson” a választók közel 95%-a támogatta a testület
megszűnését. A népszavazási aktusnak a Munkásőrséggel kapcsolatban volt
egy olyan szerepe, hogy megakadályozza egy új, hasonló szervezet felállítását. Gondoljunk csak az önkéntes területvédelmi erő tervére. Ugyanakkor
7. ábra: Május 1-i felvonulás 1980-ban a Dózsa György úton. Az előtérben háttal egy
biztosítást végző munkásőr áll. (Forrás: Fortepan, adományozó: Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény)

11 milliárd forintnyi vagyonának a felhasználása. Ennek egy részét más szervek kapták meg ingyen vagy térítés ellenében.15
Összességében véve el lehet mondani, hogy a testületnek fennállása alatt

1989. június 13-án az ellenzék, az MSZMP és a hozzájuk húzó szakszer-

összesen kb. 200 ezer tagja volt, amely mintegy az ország népességének közel

vezetek részvételével összeült a Nemzeti Kerekasztal, amelynek feladata a

2%-át tette ki! A népszavazáson közel 200 ezer fő szavazott a megmaradásuk-

rendszerváltoztatás tárgyalásos úton történő levezénylése lett. Az itt elfoga-

ra, amely nagyrészt a szavazatok 5%-át jelentette. Létszáma a fegyveres szer-

dott törvényeket, pl. az új Alkotmány, szavazta meg a későbbiekben a parla-

veken belül jelentősnek volt tekinthető, hiszen a 60-as évek végére a hadsereg

ment. A tárgyalások során a Munkásőrség léte is egy lényeges pont volt, az

állománya is közel 120 ezer főnyi volt. Az állomány összetétele és a Munkásőr-

ellenzékiek egységesen végig a testület felszámolásához ragaszkodtak. Mivel

ségbe lépésének a motivációja vegyes volt, feladatai sokrétűek voltak, hiszen

több kérdésben, így ebben sem sikerült megegyezni, így az NKA tárgyalások

a párthadsereg volta mellett a polgári védelem, a határőrség és a rendőrég

részbeni lezárása során az SZDSZ és a Fidesz élő TV-adásban bejelentette,

munkáját is segítették, háború esetén hátországvédelmi feladataik lettek volna.

hogy népszavazást kezdeményez négy olyan kérdésben, amelyeket nem sikerült a tárgyalásokon megoldani. Később többen csatlakoztak hozzájuk. Az
ominózus pontok közé tartozott a Munkásőrség feloszlatása is. Ezt követően
elkezdődött az aláírásgyűjtés, ugyanakkor szeptember 29-én, a fegyveres
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novembertől elkezdődött a Munkásőrség igen komoly értéket képviselő, közel

15 MNL OL M-KS-295-1 370. d. 2. ő. e. Dósa Istvánnak, az országos parancsnok 1. helyettesének 0036/1989. sz. intézkedése, 1989.
szeptember 29. „Munkásőr objektumok biztonságának fokozása” tárgyában; MNL OL M-KS-295-1 374. d. 6. ő. e. Zsadányi Lajos MOP
titkár: „Emlékeztető az 1989. szeptember 19-i összevont osztályvezetői és megyei parancsnoki értekezletről” 1989. szeptember 2.; Ripp:
Rendszerváltás… 471–484.; Kimmel Emil (szerk.): Kongresszus ’89. Rövidített, szerkesztett jegyzőkönyv az 1989. október 6−9. között
tartott kongresszus anyagából, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1990, 358.; MNL OL M-KS-295-1 370. d. 2. ő. e. Dósa István 041/1989.
sz. intézkedése, Az éberség fokozása, biztonság fenntartása tárgyában, 1989. október 12.; MNL OL M-KS-295-1 370. d. 2. ő. e. Dósa
István 46/1989. sz. intézkedése 1989. október 23.; Magyar Közlöny, 1989. október 21.
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Munkásőrség Központi Törzs-és Alegység-parancsnokképző Iskola az MCC későbbi kollégiumi épülete
A munkásőrség alsóbb parancsnokainak

képzése

végig

jelentős

problémát okozott a testületnek a
fennállása során. Parancsnoki tanfolyamokat

kezdetben

különböző

pártüdülőkben tartották meg, majd
1968-ban kértek egy telket iskola
alapításának a céljára az építésügyi
minisztertől.16 Az iskola alapításáról
a Honvédelmi Bizottság 1969-ben
hozott határozatot, a Budapest Alsóhegy utca 10–18. szám alatt kezdték
8. ábra: 1987-es május 1-i felvonulás, a képen jobbról balra: Kádár János, a KB első

el felépíteni az objektumot. A terüle-

titkára, Borbély Sándor, a Munkásőrég országos parancsnoka és Lázár György minisz-

ten egyébként 1946-ig egy Baptista

terelnök. (Forrás: Fortepan, adományozó: Szalay Zoltán)

imaház működött, amelyet 1946ban lebontottak. Ekkor a Hegyalja
út 23. címet Alsóhegy utcaira változtatták, kezdetben 4890-4891 hrsz.
szám alatt, majd később I. kerület
Somlói út 49-53. lett a cím, de Alsóhegy utca 10-16. számmal, sőt,
Sebestyén köz 1. számmal is jelöl- 9. ábra: A Munkásőr című lap tudósítása
ték. 1974-ben az egyik szomszédos az iskola megnyitásáról (Forrás: Munkásőr
telken egy óvoda épült. A munkásőr 1970. 3. sz.)
iskolát végül Spíró Éva tervezte.17

16 MNL OL M-KS-295-1 67. d. 2. ő. e. Papp Árpád levele Bandur Józsefnek 1968. október
17 1995. március 26-án délután meghalt Pázmándi Margit. Magyar Építőművészet, 1995. 12–17.

15

16

Az iskola élére iskolaparancsnokot neveztek ki, aki közvetlen az orszá-

1974-ig a szakaszparancs-

gos parancsnok első helyettesének lett alárendelve, ugyanakkor a MOP-on

nokok alapképzését, utána to-

Az objektum felépítése ak-

vábbképzését, majd a század-

belül külön tanulmányi osztályt is alakítottak.

18

kori áron mintegy 25 millió forintba került, itt ötezer főnek az alapképzését,

parancsnokok

majd a továbbképzését kellett megoldaniuk 3 hónapos turnusokban 200-200

indították el, 1975-ben a hiva-

fővel. Korábban csak kétszer 10 napos kiképzések voltak évente az alegy-

tásos, 1976-ban pedig a törzs-

ség-parancsnokoknak. Az órák háromnegyedét 18 fős függetlenített, azaz

parancsnokok és egyéb beosz-

hivatásos állomány, a többit külsős oktatók tartották, az oktatás kollégiumi

tásban lévők továbbképzését.

Az oktatók kiválasztása terén elsősorban a politikai

Eddig összesen 4039 főét bo-

képzettség volt a legfőbb elvárás, de elvileg e mellett megfelelő szakmai tu-

nyolították le, majd 1978-ig a

rendszerben működött.

19

dással és pedagógiai készségekkel is kellett rendelkezniük.

20

Az oktatást első

turnusban 1970. február 2. – április 18. között kezdték meg, a turnusukat
öt ciklusra osztották , ciklusonként kellett órarendet készíteni.
21

22

Az okta-

tás a következő rendszerben működött. Az iskolaparancsnok alárendeltségé-

alapképzését

szakaszparancsnoki
10. ábra: NDK-s vendégek a parancsnoki iskolán. (Forrás: Munkásőr, 1980. 11. sz.)

állomány

118%-át képezték ki, a 18%
többlet

a

adódott.

24

személycserékből

Ebben az évben már

ben „tanszékeket” alakítottak, és úgynevezett osztályfőnöki rendszert hoztak

négy „témakör” köré szervezték a kiképzést: politikai, karhatalmi harcászati,

létre. Kezdetben összesen hat tanszéket szerveztek: Általános parancsnoki

szolgálati,- és lőkiképzés.25

ismeretek, Karhatalmi-harcászati, Lőkiképzési, Vegyvédelmi és műszaki, Híradó és tereptani, Szolgálati és alaki kiképzési. 1977-ben a tanszékek helyett
szakcsoportokat alakítottak hasonló elnevezésekkel. Az iskola tanárai között
nyolc általánost és egyetemet végzett is volt, több vendégoktatót a BM-ből
hívtak meg.23
18 MNL OL M-KS-295-1 160. d. 1. ő. e.; Papp Árpád: A Munkásőrség országos parancsnokának 0101. sz. parancsa a Központi Törzs-és
Alegység-parancsnokképző Iskola létesítése tárgyában, 1969. június 10. MNL OL M-KS-295-1 76. d. 1. ő. e.
19 MNL OL M-KS-295-1 76. d. 2. ő. e. Papp Árpád: „Javaslat a Munkásőrség központi törzs és alegységparancsnoki (sic!) iskolájának
létrehozása tárgyában” 1969. április 29.
20 MNL OL M-KS-295-1 76. d. 1. ő. e. Papp Árpád: A Munkásőrség országos parancsnokának 0101. sz. parancsa a Központi Törzs-és
Alegység-parancsnokképző Iskola létesítése tárgyában, 1969. június 10.

11. ábra: Előadás a parancsnoki iskolán (Forrás: Munkásőr, 1973. 9. sz.)

21 MNL OL M-KS-295-1 87. d. 3. ő. e. Nagy György utasítása, tájékoztatás a központi iskola tanfolyamának oktatási és ellenőrzési
rendjének tárgyában, 1970. január 27.
22 MNL OL M-KS-295-1 87. d. 3. ő. e. Nagy György: „A Munkásőrség országos parancsnok első helyettesének 1-2. sz. utasítása a
központi iskola első tanfolyamának végrehajtására” 1970. január 30.
23 MNL OL M-KS-295-1 87. d. 3. ő. e. Nagy György: „A Munkásőrség országos parancsnok első helyettesének 1-2. sz. utasítása a
központi iskola első tanfolyamának végrehajtására” 1970. január 30.; MNL OL M-KS-295-1 167. d. 3. ő. e. A Munkásőr parancsnoki
iskola szervezeti felépítése 1977.; MNL OL M-KS-295-1 179. d. 4. ő. e. Az 1978. május 17-i vezetői értekezlet jegyzőkönyve.

Az intézetben folyó munka minőségével több esetben voltak problémák,
az „oktatók” hozzáállását 1978-ban Bene Béla iskolaparancsnok a következőképpen jellemezte: „Annak ellenére, hogy az oktató- nevelő munka személyi
24 MNL OL M-KS-295-1 179. d. 4. ő. e. Az 1978. május 17-i vezetői értekezlet jegyzőkönyve.
25 MNL OL M-KS-295-1 179. d. 4. ő. e. Farkas Lajos előterjesztése vezetői értekezletre: „Javaslat az Összkövetelményi Program alapján
a kiképzés tartalmára és programozására” 1978. június 14.
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feltételei összességében biztosítottak, különböző okok miatt gondok is jelentkeznek: - egyes tanárok pedagógiai, módszertani felkészültsége még nem éri
el a kívánt szintet; néhány dolgozó munkafegyelme, igényessége és szorgalma kifogásolható;”.26 A tanári kar jellemzését egyébként Papp Árpád országos parancsnoknak a MOP vezetői koordinációs értekezletén tett hozzászólása is jól érzékelteti: „A mi elvtársainknak, akik ott tanítanak, meg kell érteni,
hogy ők sem professzorok még a saját tantárgyukban sem. Minél kevesebb a
konkrét pedagógiai képessége, annál jobban megjátssza magát. Kioktatnak,
igazságot hirdetnek éppen azok, akiknek a legkevesebb a matériájuk.”27 Az
iskolán karhatalmi harcászatot oktató, később a MOP pártitkárának kinevezett Mayer Péter 2017-ben a következőképpen emlékezett vissza az iskolára:
„A munkásőr parancsnoki iskola a hetvenes évek közepétől technikai felszereltségét tekintve, sok felsőfokú oktatási intézmény előtt járt. Ezt bizonyítják
a különböző terepasztalok, a szemléltető eszközök, a tantermeknek a berendezése. Teljesen elektronizált (sic!) tanterem volt, az elektromos függönyhúzótól a vetítővászon leengedőig, a tanári asztaltól vezényelhető párhuzamosított diavetítőktől az írásvetítőig, a feleltetőgéptől a hurok-filmvetítőig. Minden
tanteremben a teszteket feleltetőgép segítségével oldottuk meg, ahol a tanár
egyéni döntése alapján, az eredmény ugyanis előtte a tanári asztalban névre
szólóan megjelent, a tábla fölötti kivetítőn megjeleníthette a teljes osztály
eredményt. Ezt mind társadalmi munkában hozták össze az ott tanulók. Volt
délután kötelező tanulás, az egyéni tanulás alól mindig durván szakasznyi,
néha félszakasznyi ember önként jelentkezéses alapon jött, hogy az iskola
továbbfejlesztésén dolgozzon. Így jöttek létre ezek a tantermek.”28

26 MNL OL M-KS-295-1 179. d. 4. ő. e. Bene Béla: „Jelentés A munkásőr Parancsnoki Iskolán folyó oktató-nevelő munka átfogó
elemzéséről, javaslat az iskola működésével kapcsolatos – érvényben lévő – okmányok korrekciójára.” Nagy Sándor: Az iskolaparancsnok
előterjesztése vezetői értekezletre, 1978. április 27.
27 MNL OL M-KS-295-1 179. d. 4. ő. e. Az 1978. május 17-i vezetői értekezlet jegyzőkönyve.
28 Kiss–Pap: A Munkásőrség… 254.

12. ábra: Oktatás a parancsnoki iskolában. (Forrás: Munkásőr, 1982. 6. sz.)

Az iskolai oktatást a Munkásőrség igényei szerint alakították ki. Tereptant,
katasztrófavédelmi ismereteket, lőismeretet is oktattak, a legmeghatározóbb
azonban a tömegoszlatással és városi harccal foglalkozó karhatalmi harcászat volt. „… egy jóval összetettebb szakterület, és ott az óraszámok is úgy
mentek, hogy a teljes három hónapos tanfolyam, ha tisztán néznénk, annak
több mint kétharmada karhatalmi harcászat volt. Tehát ezért mondom, hogy
baromi erős volt a karhatalmi kiképzés, ez volt a központi téma, a többi, az
összes többi, a műszaki, vegyvédelmi (stb.) csak ráépült erre, illetve megalapozta, kiegészítette ezt. Minden a karhatalmi harcászatról szólt, ezt kellett
megtanulni, megtanítani.” – emlékezett vissza Mayer Péter.29
29 Kiss–Pap: A Munkásőrség… 233.
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A későbbiekben Nagy Sándor lett az iskola parancsnoka, 1984-től az intézmény által kiadott bizonyítványt akkor ismerték el felsőfokú végzettségnek, ha előzetesen volt már egy diplomája annak, aki itt végzett.30 A következő évtől felmerült a képzés átalakítása, 1-3 évesre történő bővítése,
az oktatók tudományos szakterületen dolgozókkal való lecserélése. Mindezt
saját és külső szellemi források bevonásával akarták megvalósítani, még a
parancsnoki iskola államilag elismert felsőoktatási intézménnyé való alakítása is felvetődött, minderre azonban nem került sor.31 1983–85-ben felújították a parancsnoki iskola épületét, ennek a kezdeti terve mintegy 7, 68 millió
forint volt.32 A testület történetének utolsó időszakában már egyre kevesebb
pénz jutott a fejlesztésre, fennállásának utolsó évében jelentős költségvetési
megszorítások történtek, így 1989-ben úgynevezett költségvetési üzemmé,
azaz vállalkozássá tervezték alakítani a parancsnoki iskolát.33 A Munkásőrség
felszámolását követően az országos parancsnokság épületével együtt állami
tulajdonban maradt, kezdeten a BM oktató központja, majd a Balassi Intézet,
később az MCC lett az épület birtokosa, és használta oktatásra, illetve kollé13. ábra: Farkas Bertalan vendégként a parancsnoki iskolában (Munkásőr, 1983. 5. sz.)

giumi célokra az egykori munkásőr objektumot.

30 MNL OL M-KS-295-1 237. d. 6. ő. e. Borbély Sándor: A Munkásőrség országos parancsnokának 013/1984. sz. utasítása „A
Munkásőrség hivatásos állománya beosztási helyeire rendszeresített rendfokozatok képesítési követelményeinek a szabályozása” 1984.
augusztus 1.
31 MNL OL M-KS-295-1 311. d. 5. ő. e. Dósa István – Barta Gyula – Fehér Béla: Előterjesztés parancsnoki tanácsülésre. A Munkásőrség
működésének, helyzetének áttekintése, javaslat a további feladatokra. 1987. augusztus 18., MNL OL M-KS-295-1 252. d. Ferenczy
Ferenc személyügyi osztályvezető és Nagy Sándor iskola parancsnok: A Munkásőr Parancsnoki Iskola előterjesztése Borbély Sándornak
„elgondolás a magasabb parancsnoki képzés területen belüli szervezett megoldásra” tárgyában, 1985. június 28.
32 MNL OL M-KS-295-1 237. d. 6. ő. e. Borbély Sándor: Jelentés a Munkásőrség 1984. évben végzett munkájáról, 1984. december 14.;
MNL OL M-KS-295-1 531. d.
33 MNL OL M-KS-295-1 374. d. 6. ő. e. Vezetői Koordinációs Értekezlet, 1989. március 13.

14. ábra: kitüntetések, plakettek a parancsnoki iskolából (Mayer Péter tulajdona, fotó:
Kiss Dávid)
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Az egykori Munkásőrség Országos Parancsnokságának az épülete –

Pázmándi Margit Budatétény, 1930. május 6.–Budapest, 1995. március 26.

az MCC központja

1948-ban a Budai Szent Margit Gimnázium-

A Munkásőrség Országos Parancsnokságának (MOP) épülete az Alegy-

ban érettségizett, mindeközben 1946 és 1948

ségparancsnoki Iskola mellett épült meg, előbbi helyén korábban sportpá-

között Beck András szabadiskoláját is elvégez-

lya volt. Korábban az V. kerület Arany János utca 25-ben volt a központ-

te. 1952-ben építőművészként diplomázott,

Már a parancsnoki iskola építése során is tervezték, hogy ennek a

1953-ig műszaki ellenőrként dolgozott, 1955 és

szomszédságában húzzák majd fel az országos parancsnokságot. Mindezt a

1962 között a Középülettervező Vállalat (KÖZ-

Honvédelmi Bizottság (HB) 6/318/1980. sz. határozatával hagyták jóvá. Az

TI) építésztervezőnél, 1985-ig az ÁÉTV-nél épí-

Általános Épülettervező Vállalat (ÁÉTV) készítette a tervet, de a 43. sz. Ál-

tész, majd csoport-, osztály-, műteremvezető,

lami Építőipari Vállalat is belefolyt a munkába, a beruházási program végül

nyugdíjazását követően műszaki tanácsadó.

1982-ben készült el. Pázmándi Margit, az épület egyik tervezője, az Épület-

1987-ig nagyrészt 40 épülete épült meg, ebből

tervező osztályvezetője egy vele készült 1990-es interjúban a következő-

10 vállalati nívó-, kettő minisztériumi nívódí-

képpen emlékezett vissza minderre. „Véletlenül jutott tudomásomra, hogy a

jat kapott. Jelentősebb munkái voltak például

juk.

34

munkásőrök házgyári panelből tízemeletes toronyházat akartak megépíteni,

15. ábra: Pázmándi Margit a

a Kútvölgyi úti Rendelőintézet, a Balatonfüredi

abszolút oda nem illő módon. Azt gondoltam, ha én ezt elvállalom, s olyan

MOP épületének a tervezője.

Szívkórház, a XIII. kerületi és a Balatonfüredi

házat építek, ami jól illeszkedik a környezetébe, akkor ez egy misszionárius

(Forrás: 1995. március 26-

MSZMP Székház. 1986-ban életművéért kap-

cselekedet lesz. Ily módon másodrendű szempont lesz az, hogy történetesen

án délután meghalt Pázmándi

ta második Ybl-díját, a Munkásőrség Rodostó

egy munkásőr objektumot terveztem. Annál is inkább, mert a rendszerváltást

Margit.

üdülőházát is ő újította fel.36 Egyébként a MOP

követően most az Országos Rendőr Főkapitányság nagyon jól tudja használni

szet, 1995. 12.)

az épületet.”

35

Pázmándi egy másik interjújában azt említette, hogy a ter-

Magyar

Építőművé-

épületének a tervezéséért Munka Érdemrend
Arany fokozata kitüntetést kapta.37

vezéssel másfél évig késlekedtek, így Borbély ezt megunta, ezért akart egy
toronyházat építtetni.

Az épület tervezését tervezője halálakor egy építészeti szaklapban a következőképpen értékelték: „Koncepciója lényege: A Citadella hossztengelyé-

34 Az épület egy négyemeletes eklektikus bérház volt, 1905 és 1907 között épült. A Salgótarjáni Kőszénbányák volt az építtetője,
Wellisch Alfréd tervezte, a színes üvegeket Róth Miksa készítette. Az épületben oszlopos előcsarnok volt található, részben márvánnyal
burkolták a lépcsőházat. A külső domborművek a kőszénbányászok életét ábrázolták. (Déry Attila: Belváros–Lipótváros, V. kerület,
Budapest építészeti topográfia, Budapest, TERC, 2005, 27.)
35 Kertész Péter: Interjú Pázmándi Margittal. Képes Hét, 1990. március 44–45.

nek folytatásában egy az épület célját és rendeltetését kifejező erődszerű
vasbeton tömeget kíván elhelyezni, mely finom szögelfordulással ízesül a
Spíró Éva féle épülethez: egyrészt vertikális közlekedőivel finoman átvéve
annak koordinátarendszerét, másrészt monumentális lépcsőzetes rávezetést
biztosítva az új székháznak az Alsóhegy utca felől. Az alaprajz katonásan
36 1995. március 26-án délután meghalt Pázmándi Margit. Magyar Építőművészet, 1995. 12–17.
37 Kurcz Béla: Konokul hiszek… Magyar Nemzet, 1986. május 6. 3.
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egyszerű: egy foyert körülvevő négyzetes „kaszárnya alaprajz” a homlokza-

gázolajellátását építette ki, utóbbira a telepített, önálló áramellátást biztosító

tok lőrés ablakai pedig egybevágnak azon évek energiatakarékos divatjával,

nagyteljesítményű agregátor miatt volt szükség. Az ehhez szükséges olajtá-

de a négy homlokzat az égtájak szerint finoman különböző”.

rolóval kezdetben problémák voltak, ugyanis szivárgott. A teljes objektumot

38

klimatizálták, zártláncú őrzésvédelmi rendszert építettek ki, utóbbit a Rádió

A realitással kapcsolatban figyelem-

és Villamosipari Szövetkezet (RÁVISZ) telepítette, ennek Erik Super típusú

be kell venni, hogy egy titkos objektum

riasztóközpont volt a típusa, amelyet, Korbuly Mihály főmérnök tervezett.40

megépítését a 80-as évek elején azért

A belső teret igen drágán díszítették. Helyet kapott Paróczi Ágnes betűkből

nyilvánvalóan nem bízták rá akárkire.

álló térplasztikája az aulában, ahol mintegy 100 m/2-en tardosi és carrarai

Pázmándi mellett Bodnár László fog-

márványból készült kőburkolaton különböző szavakat helyeztek el. A „NÉP”

lalkozott még a munkával. A tervezés

szót vörösmárványból, a „Béke, Anya, Élet, Ember, 1957, Szabadság, 1919

előirányzata szerint 180 millió forintnyi

és Barátság” szavakat pedig fémből készítették. Mindezt a Képzőművészeti

költséggel számoltak, kezdetben 1984

Vállalat 1985-ben 1,8 millió forintért készítette el. Könyvtár, színházterem is

végén tervezték a munkát befejezni. A

helyet kapott az épületben. Utóbbiban 520 db székbe építhető hangosító-be-

régi, V. kerület Arany János utcában lévő

rendezést is beszereltek, ezt a munkát a Budapesti Elektroakkusztikai Gyár

parancsnoki épületet a testület növekvő

(BEAG) végezte. Hivatalosan 1985. április 3-án történt meg az épület mű-

feladatai miatt nem tartották megfele-

szaki átadása.41 A Munkásőrség részéről a munkálatokat Nagy István, a MOP

lőnek. Az új objektumban az MT és az

Elhelyezési- és Létesítményfenntartási Osztály vezetője ellenőrizte.

MSZMP bizalmas nemzetközi tanácskozásait is tervezték megtartani, ugyan-

Az építkezésnél az úgynevezett

akkor a Munkásőrség biztosította a párt

Lift-Form rendszert alkalmaztak, ezt

híradását is, így nem volt mindegy, hogy
milyen épületben vannak elhelyezve. Az
alapozásnál a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet végezte volna a sziklás
alapon a robbantást, de ez a második

Nagy a következőképpen mutatta

16. ábra: A MOP épülete madártáv-

be: „Az a lényege, hogy egy oszlop-

latból. (Forrás: 1995. március 26-án

rendszerre, a legfelső szintről lefe-

délután meghalt Pázmándi Margit. Ma-

lé haladva készülnek el a vízszintes

gyar Építőművészet, 1995. 15.)

térelválasztó szerkezetek.” Ez akkor
újdonságnak számított.42 A későbbi-

világháborús robbanószerkezetek és a
vártnál keményebb kőzet miatt nehezen haladt. Az építkezés titkosan folyt,

ekben többeket kitűntettek az épít-

ugyanis az épületet irodaházként jelölték több dokumentumban.

kezéssel

39

Az épület tetejét a Kelet-magyarországi Állami Építőipari Vállalat (KEMÉV)
készítette, az UTVASUT (Út- és Vasútépítő Vállalat) az alapozást végezte, és a

17. ábra: Nagy István MOP osztályvezető

kapcsolatos

tevékenysé-

güknek köszönhetően.

(Munkásőr 1984. 12. sz.)

38 1995. március 26-án délután meghalt Pázmándi Margit. Magyar Építőművészet, 1995. 12–17.

40 MNL OL M-KS-295-1 531., 532., 534. d.

39 MNL OL M-KS-295-1 534. d.; Beruházások… Munkásőr 1984. 12. sz. 3.

41 MNL OL M-KS-295-1 531. d.
42 Beruházások… Munkásőr 1984. 12. sz. 3.
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A mélyföldszinten konyha és az étterem, a hírkörlet egy része, raktárak
kaptak helyet, a földszinten egy 500 fős
nagy terem, tanácsterem, újabb hírkörlet, büfé, és az ügyeleti szolgálat. A galérián a gépészeti központ, rendelők, a
Munkásőr című lap szerkesztősége. Az I.
emeleten: kis számítógépközpont, négy
főnök titkári egység, kis tárgyaló, irodák.
A II. emeleten főparancsnoki egység,
nyolc alparancsnoki egység, irodák, míg
a III. emeleten három főnöki titkári egység, hírkörlet, irodák. Összesen mintegy
305 irodát alakítottak ki az objektumban,
amely 9777 nm-es lett. Az I-III emeleten
a MOP-ot, a IV-en a Pest megyei és

a

fővárosi munkásőr parancsnokságot, és
a híradást helyezték el. Medence és mozi
is helyet kapott az épületben.43 A MOP
1985-ben, majd a fővárosi egység költözött be, a Pest megyeiek végül csak 1989
októberében foglalták el a számukra biztosított részeket.44 Az épület felépítését
18. ábra: A MOP építéséért díja-

zottak (Forrás: Munkásőr 1985.
3. sz.)

követően többen beperelték a testületet,
ugyanis a kilátásuk csökkent.

Fontosabb események a MOP-on
Az új épületben annak fennállása során több fontosabb esemény is
történt, illetve több ismertebb személyiség is tiszteletét tette. 1986
elején Olivia Aviles, a nicaraguai népi
milícia
Borbély

képviselője
Sándornál,

látogatást
az

tett

MSZMP-től

Petrovszki István, a párt részéről a
Munkásőrséggel foglalkozó Párt- és
Tömegszervezetek Osztály (PTO) vezetője is tartott előadást-eligazítást a
„pártmunka időszerű kérdéseiről”.45
A rendszerben fontos szerepet töltött 19. ábra: A MOP épülete 1985-ben.
be az esetleges korrupciót és gazda- (Forrás: Műemlékvédelem, 2004.)
sági folyamatokat ellenőrző Központi
Népi Ellenőrzési Bizottság, közismertebb nevén a KNEB. 1986. február 7-én
mintegy 500 népi ellenőr tartott tanácskozást, országos aktívaértekezletet
a MOP épületében. Az elnökségben Borbély Sándor is helyet kapott.46 1986ban, az úgynevezett lánchídi csatát követően pedig maga Grósz Károly látogatott el az országos parancsnokságon, és a munkásőr vezetőkkel közölte,
hogy számára csalódás volt, hogy az eseményen több olyan személy vett
részt, akinek valamelyik felmenője a rendszerben magas pozíciót töltött be.47
Május 17-én és 18-án került sor a munkásőrparancsnokok harmadik országos tanácskozására, amelyen mintegy 517-en vettek részt. A tanácskozás anyagát és a hozzászólásokat külön kötetben adták ki. A tanácskozáson
Grósz Károly, és a Budapesti pártbizottság vezetője; dr. Lakatos Ernő, az

43 MNL OL M-KS-295-1 534. d.

MSZMP KB agitációs és propagandaosztályának a vezetője; Petrovszki Ist-

44 MNL OL M-KS-295-1 532. d.
45 Munkásőr 1986. 1. sz. 10
46 Népi Ellenőrzés, 1986. 1–36.
47 Kiss–Pap: A Munkásőrség… 300.
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ván, a KB PTO vezetője; Horváth István ezredes, a HB titkára; Pető György,

1987-re gőzerővel készültek a testület 30. születésnapjára, így a MOP már

a (Kommunista Ifjúsági Szövetség) KISZ KB osztályvezetője; és a fővárosi és

1986-ban pályázatot írt ki energiatakarékosság, anyagmegtakarítás, számí-

megyei PTO-vezetők is részt vettek. A megnyitóbeszédet Borbély Sándor tar-

tástechnika és kiképzéssel kapcsolatos témákban, az első díjazottnak 15 ezer

totta, majd ehhez több munkásőr és pártvezető is hozzászólt, többek között

forint jutalom járt. Mindez nem csak az évfordulóról, hanem az egyre súlyos-

Bokor László filmrendező, a Munkásőr Stúdió vezetője, és több munkásőr film

bodó gazdasági helyzetről is szólt.49 1987-ben, a testület fennállásának a 30.

rendezője is. Vagy például Sós László UNESCO-díjas plakáttervező alapító

évfordulója alkalmából ünnepélyes állománygyűlést tartottak az épületben.50

munkásőr, aki a képzőművészetek oktatásának a fontosságát hangsúlyozta,

Ugyanebben az évben került sor az országos parancsnokság állományában az

míg Bender György az ortopéd klinika professzora, és egyben a MOP egész-

első karcsúsításokra a kialakult gazdasági helyzet következtében.51 A követ-

ségügyi osztályának a munkatársa a káros szenvedélyekről beszélt. Nagy

kező évben, 1988-ban a munkásőr parancsnokok IV. országos kongresszu-

Sándor, a munkásőr parancsnoki iskola vezetője az általa vezetett intézmény

sán június 11-12-én Berecz János is részt vett, politikai kérdésekről tartott

fontosságát hangsúlyozta. Mellettük a MOP osztályvezetői közül többen is

előadást.52 De megjelent Grósz Károly is, aki kijelentette, hogy ha a helyzet

felszólaltak.48

úgy alakul, az ellenzékiekkel szemben úgynevezett „adminisztratív”, vagyis
erőszakos intézkedéseket fognak életbe léptetni.53

21. ábra: Az 1988-as IV. országos parancsnoki értekezlet és Berecz János (Munkásőr,
1988. 10. sz.)
20. ábra: Az 1986-os parancsnoki értekezlet a MOP-on (Forrás: Népszabadság, 1986.
május 19.)

49 Balogh Zoltán: Pályázati felhívás, Munkásőr, 1986. 1. sz. 31.
50 Munkásőr, 1987. 3. sz. 3.
51 MNL OL M-KS-295-1 311. d. 5. ő. e. „Feladatok és ütemterv a nem termelő területeken folyó tevékenység korszerűsítésére
vonatkozó MT. HB. Intézkedési terve munkásőrségi végrehajtására” (tervezet)

48 Vadász Ferenc: Kötelességtudás… Munkásőr 1986. 1 sz. 3–9.
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52 Parancsnoki tanácskozás. Munkásőr, 1988. 10. sz. 4.
53 Ripp: Rendszerváltás… 169−170.
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Mindez megelőzte Kádár János májusban történt félreállítása, ami a tes-

szágon, mint a Nemzeti Gárda az Egyesült Államokban.59 Ez természetesen

tület vezetését igen érzékenyen érintette. Ugyanakkor Nagy Imre és társai

így nem volt igaz. Az amerikaiak egyébként még a tárgyalás előtt egy külön

kivégzésének a június 16-i évfordulója is közel volt, ennek a szabad megün-

kérdéssort jutattak el hozzá a testülettel kapcsolatban. A „meetingen” a fő

neplését ebben az évben még nem engedték. Az évfordulón ugyanakkor a

hangsúly a március 15-i tüntetésen volt, Palmer – visszaemlékezése szerint

testület március 15-vel ellentétben nem kapott nyilvános szerepet. A mun-

– figyelmeztette Borbélyt, hogy esetleges lövések eldördülése esetén őt is fe-

kásőr kongresszuson a korábbiakhoz képest új volt, hogy a testület meglévő

lelősség fogja terhelni.60 A tárgyalás során egyébként a nagykövet a tömeg-

problémáiról, így a várható munkanélküliségről is szó esett.54 Ezt követően

oszlatásra is rákérdezett, Borbély biztosította, hogy a fegyverek használatára

1988. október 23-án és 30-án tartalékként részt vettek a munkásőrök a biz-

csak a legvégső esetben kerülhet sor. Az országos parancsnok ugyanakkor

tosításban. Az ekkor szolgálatban lévőket a parancsnoki iskolában helyezték

letagadta, hogy az ünnepre tartalékba helyeznek munkásőröket, pedig ilyen

el, számukra tájékoztatást biztosítottak a napi aktuális eseményekről, és e

jellegű intézkedés már március 6-án megtörtént. Az 1848-as megemlékezés

1989 év elején megtartották a szo-

1989-ben békésen zajlott le, mindenki szabadon ünnepelhetett, maga Palmer

mellett kiképzési programot szerveztek.
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kásos parancsnoki értekezletet.

is részt vett az eseményen.61

Ugyanakkor a testület MOP-on a legfelsőbb vezetőknek tartott ülésein is

A rendszer felbomlása

több alkalommal a Munkásőrség átalakításáról-átmentéséről beszéltek, ki-

az év folyamán egyre biz-

Ráadásul az

tosabbá vált, Munkásőrség

egyik ilyen ülésen, 1989. április 10-én mintegy 180 századnyi „gyorsreagá-

sorsa csak 1989 októberé-

lású” erő elkülönítéséről, és a tömegoszlató eszközökkel való felszereléséről

ben dőlt el. 1989 nyarától

Az év elején a csehszlovák Lidová Milícia vezetője, Mi-

papíron a kormány alá ke-

loslav Novak törzsparancsnok egy négyfős delegációval is tiszteletét tette, de

rült a testület, ezt követő-

egy líbiai küldöttség is megfordult az épületben.

en költségvetési elvonást

képzési terveikben 1989-ben is szerepelt a tömegoszlatás.
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hoztak határozatot.
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58

rendeltek el, így a Munkás-

1989. március 15-ét végre szabadon ünnepelhette az ország. Az esemény

őrség úgy próbált bevétel-

előtt azonban Mark Palmer amerikai nagykövet és Francisco Gonzales követ-

hez jutni, hogy a stúdiót és

ségi másodtitkár látogatást tett a MOP-on, amelynek során Borbély Sándor
országos parancsnok tájékoztatta őket a testület történetéről és a feladatairól. Arról próbálta őket győzködni, hogy a Munkásőrség olyan Magyaror-

22. ábra: Mark Palmer a MOP-on csokornyak-

kendőben, vele szemben Borbély Sándor. (Munkásőr, 1989. 4. sz.)

a parancsnoki iskolát részben vállalkozásként tervezték működtetni.62 Ősszel a
négyigenes

népszavazási

54 MNL OL M-KS-295-1 342. d. 1. ő. e. A Munkásőrség a párt politikájának a szolgálatában, a megújulás útján. A
munkásőrparancsnokok IV. országos tanácskozásának vitaindító anyaga. Budapest, 1988. június 11−12.
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55 MNL OL M-KS-295-1 342. d. 1. ő. e. Forró Dezső jelentése Borbély Sándornak 1988. november 10.

59 Munkásőr 1989. 4. sz. 3.

56 Uo.

60 Tóth László: Mark Palmer kézikönyve a diktatúrák eltávolítására. Romániai Magyar Szó, 2003. november 8–9. 13.

57 MNL OL M-KS-295-1 374. d. 6. ő. e. Nagy György: „Javaslat a karhatalmi, készenléti alegységek és egységek szervezetére,

61 Ólmosi Zoltán: A Munkásőrség és a rendszerváltás 1988–1989, Budapest, Tarsoly Kiadó, 2016. 176−180., MNL OL M-KS-295-1 370.

kijelölésük, felkészítésük elveire, követelményeire, anyagi-technikai és híradó –eszközökkel történő ellátására.” 1989. április 10.

d. 2. ő. e. Dósa István: 017/1989. sz. intézkedés, 1989. március 6.

58 Munkásőr, 1989. 2. sz. 4.

62 MNL OL M-KS-295-1 369. d. 1. ő. e. Borbély Sándor: 02. sz. parancs, 1989. június 12.
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kezdeményezés aláírásgyűjtésének elindulását követően a parancsnokságon

teni a hatalmát.” A nyilatkozat átadása során Borzák és Deutsch között vita

lévő MSZMP pártszervek elrejtését tűzték ki célul, a pártitkárt a budapesti

alakult ki, előbbi a testület melletti szimpátiát emelte ki, utóbbi azt hangsú-

parancsnok egyik helyettesének nevezték ki. Ugyanakkor döntés született

lyozta, adják le a fegyvert, és aki akar, az a haderőben vagy a rendőrségnél

a Pest megyei Munkásőr Parancsnokság MOP-ra költöztetéséről, amelynek

teljesítsen szolgálatot.67 A Reform című lap a következőképpen tudósított a

határideje 1989. október 5. lett.63 A szeptember 26-i, az országos parancs-

történtekről: „A Munkásőrség épülete sötét volt. Budapest egyik legdrágább

nokság épületében tartott parancsnoki ülésen Borbély Sándor tájékoztatta a

telkén – a Somlói út sarkán – nem fogadták az ellenük tüntetőket sem fén�-

résztvevőket, hogy több ellenzéki párt, ahogy fogalmazott, „frontális” táma-

nyel, sem tűzzel… A Fidesz, az SZDSZ ennek ellenére fölvonultatott százakat

dást intézett a testület ellen, több városban tüntetést szerveznek szeptember

a Munkásőrség országos parancsnoksága előtt. Mint a kirakatokra ragasztott

Így ekkorra fokozott ügyeleti szolgálatot,

plakátokból is tudjuk: ők nem engednek! Izgalmas volt a transzparensek fel-

és objektumőrzést rendeltek el, az esetleges erőszakos behatolást pedig meg

irata: „Ne lőjetek, inkább dolgozzatok!”, „A munkásokat nem kell őrizni!” – és

kellett akadályozni. „Fegyverhasználatra csak végső esetben és csak akkor

szellemesen programadó: „Vigyázz, pihenj, oszolj!”68

29-re, a Fegyveres erők napjára.

64

kerülhet sor, ha az elhárítás más módon nem lehetséges.”65 – szólt a rendelkezés. Szeptember 29. és október 2. között a Fidesz a Munkásőrség ellen tiltakozó gyűléseket szervezett. A fegyveres erők napjára a munkásőrség
egyébként haditechnikai bemutatóval készült. Hodosán Róza, az akkor még
részben erősen antikommunista SZDSZ nőcsoportjának a vezetője a Bem téren mintegy 250 fővel szervezett demonstrációt, ahonnan a MOP épülete elé
szervezett ellenzéki tüntetéshez vonultak. Az ellenzéki pártok követeléseit
Borzák Lajos, a testület szóvivője vette át a székháznál.66 Lévay Levente az
SZDSZ, Deutsch Tamás a Fidesz részről mondott beszédet, mindketten a teljes megszüntetéshez ragaszkodtak. Előbbi „Hangsúlyozta, hogy félrevezetés
az az állítás, hogy a Munkásőrség már nem az MSZMP hadserege. Deutsch
Tamás (Fidesz) arra emlékeztetett, hogy Bős-Nagymaros esetében is eleinte
a hangos kisebbségre hivatkozott a hatalom. Kinek volt akkor igaza? Most
ugyanaz a helyzet, éppen azért követelik a munkásőrség azonnali, jogutód
nélküli feloszlatását, mert ez a fegyveres szervezet ma már jelképe az 1956
utáni tömeges megtorlásoknak, rá támaszkodva akarja az MSZMP átmen-

63 MNL OL M-KS-295-1 374. d. 6. ő. e. Feljegyzés 1989. szeptember 20-i vezetői koordinációs értekezletről.
64 MNL OL M-KS-295-1 374. d. 6. ő. e. „Javaslat a testület szimbólumrendszerének módosítására”, 1989. szeptember 26.

23. ábra: Tüntetés a MOP előtt 1989. szeptember 29-én (Forrás: Reform, 1989. október 20.

65 MNL OL M-KS-295-1 370. d. 2. ő. e. Dósa István 0036/1989. sz. intézkedése a „Munkásőr objektumok biztonságának fokozása”,
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1989. szeptember 29.

67 Vigyázz… Magyar Nemzet, 1989. szeptember 30. 4.

66 Demonstrációk a Munkásőrség ellen. Népszava, 1989. szeptember 30. 4.

68 Sötét Munkásőrség, makacs tüntetők, Reform, 1989. október 20. 18.
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Ezt követően október 6-án ült össze az MSZMP utolsó kongresszusa, erre
az időszakra a MOP hivatásos tiszti állományából úgynevezett megerősítő
szolgálatot hoztak létre, számukra gépkarabélyokat is kiosztottak.69 Végül
az Országgyűlés 1989. október 20-án mondta ki a testület jogutód nélküli megszűnését. Ezt követően az MOP épületébe Németh Miklós kormányfő
Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszterrel együtt ment fel, és tartott a megszűntetéssel kapcsolatban egy tájékoztatást a munkásőr parancsnokoknak.
Az objektumok, így a MOP és a parancsnoki iskola átvételére október 23-án

az sem, hogy milyen számú fegyverek vannak. A nyilvántartási könyvet dobták le aztán kész, vihették.”71
A felszámolást követően a két munkásőr épület végig állami tulajdonban
maradt. A volt országos parancsnokság és a parancsnoki iskola épületének
2022-ben kezdődik el a bontása, hogy átadják helyüket egy korszerűbb, XXI.
századi oktatási céloknak jobban megfelelő komplexumnak.
71 Kiss–Pap: A Munkásőrség… 410–411.

került sor, mindegyikhez egy-egy katona, munkásőr és rendőr ment ki, ezt
követően az őrzést katonák látták el.70 A fegyverek elszállítására az országos
parancsnokságról az egyik korabeli munkásőr szemtanú a következőképpen
emlékezett vissza:
S. S.: Hát egyszerűen egy katonai teherautóval érkezett egy szakasz,
a szó szoros értelmében megrohanta az épületet. És közölték, hogy a kormányhatározat értelmében zárolják a fegyvereket.
K. D.: Ki volt ott, a Borbély vagy a Dósa?
S. S.: Azt nem tudom, mert én éjszakáról mentem ki. A kerületek is jelezték, mit csináljanak, a honvédségtől be akarnak jönni. Egyelőre én nem
tudom, hogy mi van, majd a megfelelő parancsot megkapjátok.
K. D.: És milyen volt a katonákkal a kapcsolat?
S. S.: A katonákkal különösebb probléma nem volt, ők végrehajtották a
parancsot. Minekünk nem volt parancsunk semmi másra, ők elvégezték a
dolgukat, a szokásos sorkatonai tempóba. A fegyverekkel való bánásmódjuk
az valami eszméletlen volt, mert az látszott rajtuk, hogy ki akarják tölteni
a bosszújukat azon, hogy őnekik katonának kell lenni, gondolom. Tolták le
a fegyvereket a karzatról az előcsarnokba, ott a parancsnokság épületébe,
hogy csörömpölve hullottak le a fegyverek összekeverve. Nem érdekelte őket
69 MNL OL M-KS-295-1 369. d. 1. ő. e. Dósa István országos parancsnokhelyettes 010. sz. parancsa „A Munkásőrség vezetési
központja biztonságának fokozása” tárgyában, 1989. október 6.
70 Kiss–Pap: A Munkásőrség… 168–175.
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