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I. Kitűzött feladatok, témaválasztás

A  kitűzött  kutatási  cél  a  Munkásőrség  történetének  a  megírása  volt  az  1957-es 

megalakításától az 1989-es felszámolásáig. A választásom azért esett erre a témára, mivel a 

testület a Kádár-korszakban lényeges szerepet töltött be, de ennek ellenére a jelentőségéhez 

képest  nagyon  keveset  foglalkoztak  vele.  Ugyanakkor  a  főiskolai  és  az  egyetemi 

szakdolgozatomban az ÁVH történetét kutattam, így mindenképpen valamely fegyveres szerv 

históriáját akartam a későbbiekben is megírni. 

Az, hogy a disszertáció terjedelme túllépte a szokásos keretet, ez leginkább annak volt 

köszönhető, hogy a kutatások során olyan információk kerültek elő, amelyek átalakították a 

Munkásőrségről  korábban  alkotott  történeti  képet.  Gondolok  itt  arra,  hogy  a  testületnek 

jelentős  elődszervei  voltak,  amelyeket  meg  kellett  említenem  a  dolgozatban.  Másrészt 

mindenképpen  meglepő  volt,  hogy  a  Munkásőrséggel  korábban  csak,  mint  az  MSZMP 

pártmilíciájával számoltak, e mellett a napvilágra került adatokból nyilvánvalóvá vált, hogy a 

rendszer konszolidációjával párhuzamosan a testületnek fokozatosan bővítették a feladatait, 

kidolgozták a társszervekkel való együttműködését. 

A feladatok idővel természetesen változtak is. A Kádár-rendszer első időszakában a 

fennálló  rendszer  védelmére  helyeződött  a  hangsúly,  a  feladatok  meghatározásából,  a 

kiképzésből,  a  fegyverzetből  úgy  tűnt,  mintha  egy  második  forradalom,  az  ő 

frazeológiájukban „ellenforradalom” elfojtására készülnének.  Ebben az időszakban a többi 

fegyveres szervvel való együttműködésük is ezt a célt szolgálta. A rendszer megerősödését 

követően a feladatok között előtérbe került a katasztrófavédelem, és a háborús időszakra való 

felkészülés, ez utóbbiban kiemelt szerepet kapott a hátországvédelemben betöltött feladatok 

ellátása is, ezek megváltozását a szovjet katonai irányelvek átalakulása is meghatározta. 

A fentiekből következően a kutatás céljai a későbbiekben bővültek, a Munkásőrség 

előzményeinek  és  a  fegyveres  szervek  struktúrájában  betöltött  feladatok  bemutatása  is 

lényegessé vált az anyaggyűjtés során annak érdekében, hogy a Munkásőrségről egy komplex 

kép alakuljon ki. Igyekeztem azt is érzékeltetni, hogy a világban, a Szovjetunióban, és ezáltal 

Magyarországon  játszódó  folyamatok  mennyire  hatottak  a  Munkásőrség  feladataira, 

mindennapjaira. 
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II. A kutatás módszerei, források 

A Munkásőrség történetével kapcsolatos források bőven állnak rendelkezésre, viszont 

sok lényeges  adat  nem érhető  el.  A dokumentumok közül  a  Honvédelmi  Bizottság  80-as 

években  keletkezett  iratai  azok,  amelyek  titkosítás  miatt  nem  kutathatóak.  Ez  a  munkát 

jelentősen  befolyásolta,  hiszen  a  disszertáció  utolsó  két  részében  nem  tudtam  külön 

alfejezetben tárgyalni a fegyveres szervek együttműködését, hiszen a vonatkozó iratok nagy 

része korábban is ebben a fondban volt megtalálható. Problémát jelentett az is, hogy akárcsak 

az állambiztonsági szolgálatok esetében, a Munkásőrségnek sincsenek meg a számítógépes 

adathordozói.  A  80-as  évtizedben  jelentős  mennyiségű  információt  vittek  fel 

mágnesszalagokra,  többek  között  a  személyi  állomány  dokumentumait  is.  A  Budapesti 

Munkásőr  Parancsnokság  80-as  években  keletkezett  iratainak  nagy  része  is  lappang.  Az 

előzmények  megírásánál  pedig  az  jelentett  problémát,  hogy  a  két  világháború  közötti 

Magyarországi Szociáldemokrata Párt Rendező Gárdájának az iratai sincsenek meg. 

A  Munkásőrség  Országos  Parancsnokságának  a  dokumentumai  1967-től  évente 

kerültek a Párttörténeti  Intézetbe,  ezt  követően annak jogutódja,  a Politikatörténeti  Intézet 

tárolta a dokumentumokat. Onnan később a Hadtörténeti Levéltárba, majd a Magyar Országos 

Levéltárba  kerültek.  Kutatásaim  során  ebből  a  fondból  használtam  fel  a  legtöbb 

dokumentumot.  E mellett  a  következő dokumentumokat  kutattam még:  MSZMP PB, KB, 

Titkárság,  Párt-  és  Tömegszervezetek  Osztálya  (PTO),  Adminisztratív  Osztály, 

Minisztertanács  Honvédelmi  Tanácsa  (későbbiekben  Honvédelmi  Bizottsága),  karhatalom, 

ORFK, BRFK, Nagy Imre és társai per anyaga, és Kádár János iratai. 

A Politikatörténeti Intézet Levéltárában a MKP-ról, az SZDP-ről, az MDP-ről és ezek 

rendező gárdáiról voltak iratok. A Budapest Főváros Levéltárában lévő Budapesti Munkásőr 

Parancsnokságának,  illetve  a  budapesti  pártszerveknek  az  iratait  is  fel  tudtam  használni, 

különösen az első időszak történéseihez, hiszen a fővárosi munkásőr alakulatoknak az 1957-

es  felvonulásokban,  ünnepekben  kiemelt  szerep  jutott.  Ezek  az  események  a  Kádári 

konszolidációnak lényeges  momentumait  képezték.  A Central  European University  (CEU) 

levéltárában őrzött Szabad Európa Rádió anyagai is foglalkoznak a Munkásőrséggel. 

A rendelkezésre  álló  források közül  az  Országos  Széchenyi  Könyvtárban  található 

filmhíradók  felhasználása  is  lényeges  volt  számomra.  A  kutatási  munkát  sok  esetben 

megkönnyítette,  hogy  egyre  több  forrás  elérhető  az  interneten  keresztül  is,  így  a 

www.digitarchiv.hu oldalon  az  MDP,  MSZMP  pártszervek  iratai,  a  CEU  honlapján  a 

belügyminiszteri  parancsgyűjtemény,  a  www.1000ev.hu oldalon  pedig  Magyarország 

törvényei. 
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A sajtókiadványok közül a Népszabadság és az 1958 márciusában indult Munkásőr 

című hetilap volt lényeges a kutatás során. Ezek mellett a Magyar Közlöny számai is fontos 

információkat tartalmaztak. 

A  Munkásőrséggel  kapcsolatos  szakirodalom  igencsak  gyér  volt  1989  után,  itt 

igazából  Germuska  Pál,  Ólmosi  Zoltán  és  Simon  F.  Nándor  nevét  lehet  megemlíteni,  ők 

leginkább egy-egy kisebb, de jelentősebb témára fókuszálva jelentettek meg tanulmányaikat. 

A rendszerváltás előtti  kiadványok nagy részét a Munkásőrség jelentette meg, ezek 

kifejezetten propaganda célokat szolgáltak. A nem a testület által megjelent, történetinek szánt 

munkák  jelentős  mértékben  elfogultak,  ráadásul  az  iratokba  bepillantást  nyerők  is  csak 

kimazsolázva juthattak a dokumentumokhoz. 

A felhasznált szakirodalom közül az 1989 után megjelent, a Kádár-korszak politika, 

-és hadtörténetével  foglalkozó munkákat  használtam fel,  hiszen lényegesnek tartottam azt, 

hogy a  Munkásőrség története  során  érzékeltessem,  hogy adott  döntések  milyen  politikai, 

katonai stb. környezetben születtek meg. 

A  terjedelmi  korlátok  miatt,  amelyeket  így  is  jelentős  mértékben  túlléptem,  több 

kutatott forrás tényanyagát nem építettem be a disszertációba, ez különösen igaz a felhasznált 

sajtóanyagra. A disszertáció további rövidítésnek nem lett volna értelme, mivel az a történeti 

hűség, és a teljesség rovására ment volna. 

III. Szerkezet

A Munkásőrség története című doktori disszertációt 7 nagyobb fejezetre tagoltam. Az 

elsőben a testület historiográfiájával foglalkoztam. A második rész tárgyalja a Munkásőrség 

előzményeit  külföldön és  belföldön egyaránt.  A 3.  a  testület  megalakításával  foglalkozik, 

1956 végétől 1957 nyaráig, a teljes létszám feltöltéséig. A 4. rész 1963-ig tart, a 63-as év a 

jelentős átszervezés és politikai tisztogatás miatt jelentős fordulópont volt. Ezt követően a 80-

as évek elejéig tartott  egy nagyobb korszak, (5. fejezet)  amelyet  ketté bontottam. Az első 

időszakot a nagy átszervezés lebonyolítása jellemezte 1968-ig, a második a 70-es éveket, a 

testület  fénykorát  tárgyalja.  A  80-as  éveket  stagnálás,  majd  egy lassú  és  burkolt  leépítés 

jellemezte, ez a 6. fejezet témája. Végezetül a 7. fejezet 1987 és 1989 közötti történésekre 

fókuszál,  arra,  hogy  rendszerváltás  és  a  meglévő  keretek  szétbomlása  hogyan  vezetett  a 

Munkásőrség 1989-es felszámolásához. 
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IV. Tudományos eredmények 

A kutatómunka  során  meglepett,  hogy a  Munkásőrség  mennyire  lényeges  szerepet 

játszott  a Kádár-rendszerben. A testület  ugyanis  nem csak mint  párthadsereg,  hanem mint 

„egyfajta  tartalékos  rendőri  és  katonai  haderő”  is  funkcionált  ebben  az  időszakban.  Az 

állományában 32 év alatt több mint 100 ezer fő fordult meg, ami az ország lakosságának több 

mint 1%-a!. 

Több előzménye is volt a Munkásőrségnek. Az első ilyen volt az MSZDP külföldi 

minták alapján felállított rendező gárdája a két világháború között, amelyet kezdetben maga 

Stromfeld  Aurél  irányított.  Sőt,  ennél  is  fontosabb  volt  a  második  világháborút  követően 

felállított SZDP-s, MKP-s, majd a kettő egyesüléséből keletkezett MDP-s Rendező Gárda. Az 

utóbbi  kettőnek egyébként  a Munkásőrség első parancsnoka,  Halas  Lajos volt  a  vezetője. 

Ezek a szervezetek a különböző szakmunkákban csak lábjegyzetekben fordulnak elő, pedig a 

jelentőségüket a világégést követően az is mutatja, hogy a létszámuk vetekedett a korabeli 

hadseregével!  Hasonló  gárdák  a  világháborút  követően  más,  a  szovjetek  által  megszállt 

országokban is alakultak,  ezeket  azonban a magyar  RG-től eltérően nem számolták fel.  A 

későbbiekben a Munkásőrség az NDK-s és a csehszlovák milíciával ápolt jó kapcsolatokat. 

Az  utóbbiak  bevetése  egyébként  szóba  került  a  magyar  forradalom  alatt  is!  Fontos 

megemlíteni,  hogy  a  forradalom  alatt  szervezett  gyári  munkásőrségek  egy-két  kivételtől 

eltekintve  nem  tekinthetők  a  Munkásőrség  elődszervének.  A  hatalomhoz  hű 

munkásalakulatokat a Budapesti Pártbizottság épületéből igyekeztek szervezni, az október 30-

i ostrom miatt ez meghiúsult. 

A forradalmat követően a rendszer újjáépítéséhez a legfontosabb a fegyveres szervek 

újjáalakítása volt.  A karhatalom mellett  szovjet segítséggel 1957 januárjában létrehozták a 

Munkásőrséget  is.  Helyi  szinten  már  1956-tól  működtek  a  karhatalom  kereteibe  tagolva 

kisebb  egységek.  Egyfajta  munkásmilícia  felállítása  gyakorlatilag  már  a  kezdetektől 

napirenden volt, de nem volt egyértelmű, hogy milyen formában állítsák fel. Voltak, akik a 

gyárakban, mások a közigazgatási egységekben tervezték a szervezést megvalósítani. Január 

29-én  végül  ez  utóbbi  álláspont  győzött.  Ugyanakkor  a  testület  elnevezése  sem  volt 

egyértelmű, sokáig Népőrségnek akarták elkeresztelni. 

A döntést  követően  gyorsan  felállították  az  egységeket,  a  járásokban,  városokban, 

üzemekben  és  a  budapesti  kerületekben  szervezetek,  ezeket  a  fővárosi  és  a  megyei 

parancsnokságok fogták össze, Budapesten, az V. kerület Arany János utcában állították fel a 

Munkásőrség  Országos  Parancsnokságát  (MOP).  A  szervezés  gyorsan  haladt,  nyárra  az 

eredetileg  tervezett  létszám,  30  ezer  fő  majdnem megvolt.  Ezzel  párhuzamosan  haladt  a 
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testület felfegyverezése is. A forradalom leverésében a testület nem kapott jelentős szerepet, 

bár  a  későbbiekben  ezt  előszeretettel  hangoztatták,  de  az  1957  tavaszán  rendezett 

eseményeken kiemelt feladatokat kaptak. 

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 hazavihették a marokfegyvereket. Többen visszaéltek 

ezzel, a kocsmákban a fegyverükkel hadonásztak, de olyan eset is akadt, amikor az otthon 

hagyott fegyvert a gyerekek megtalálták, és lelőtték egymást. Rengeteg volt a baleset is, ami 

abból  adódott,  hogy  nem  tudták  a  fegyvereket  megfelelőképpen  kezelni,  ugyanakkor  a 

fegyverek és a lőszerek sem voltak a legjobb minőségűek. 

Az év vége felé előtérbe került a létszámemelés, és a 45 mm-es páncéltörő ágyúkkal 

történő  ellátás  is,  ezt  1958  első  felében  sikerült  is  megvalósítani.  Ugyanakkor  figyelmet 

érdemel az is, hogy az országos parancsnokság és az MSZMP PTO között kialakult egy vita, 

amelynek az volt a lényege,  hogy a pártosztály azt szerette volna elérni,  hogy a testületet 

tagolják  be  a  szervezetébe,  de  az  országos  parancsnok,  Halas  Lajos  nem  volt  hajlandó 

engedni. Mindez azzal tért véget, hogy ugyan nem tagolták be az országos parancsnokságot az 

említett szervbe, de 1962-ben Halast eltávolították, és a helyére a PTO állományából Papp 

Árpád került. Halas félreállítása illeszkedett abba a tisztogatási folyamatba, amely 1960 és 

1963 között volt az országban. 

1958-tól a testület megszilárdítása lett a cél. Ez jelentette egyrészt a személyi állomány 

átrostálását, másrészt annak a megfelelő kiképzését. Az előbbi során 1959-től bevezették a 

könnyített  szolgálatot,  azaz  az  időseket  kivették  a  tényleges  állományból,  ugyanakkor 

elkezdődött  a  testület  állambiztonsági  átvilágítása,  amelynek  során  több büntetett  előéletű 

személyt is találtak a soraiban, de kizárásokra csak az úgynevezett politikai bűncselekményt 

elkövetetteknél került sor. 

Jelentősebb változást csak az 1963-as esztendő hozott, ez új korszakot nyitott a milícia 

életében.  Ebben  az  esztendőben  a  Munkásőrség  teljes  átszervezéséről  döntött  a  PB.  Ez 

egyrészt  az  állomány  további  cserélődését  jelentette,  ugyanis  ettől  az  évtől  kezdve 

meghatározták  egészen  a  rendszerváltásig,  hogy  a  testület  hány  százalékát  kell  évente 

lecserélni. Ez általában 8-10% között mozgott. A rotációnak volt nyilván egy ésszerű és egy 

politikai  indoka  is.  1959  után  is  sok  idős  és  beteg  maradt  a  testületben,  ami  nyilván 

csökkentette  annak a harcértékét.  Ugyanakkor 1963 után a párt hadseregét is meg akarták 

tisztítani a balos elemektől, ahogy ezt korábban a politikai és katonai vezetésben tették. Az 

újonnan jelentkezők esetében kvótákat szabtak, vagyis meghatározták, hogy hány százalékuk 
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legyen  párttag,  pártonkívüli,  KISZ  tag.  Milyen  arányban  legyenek  munkás,  paraszt, 

értelmiségi  és  alkalmazotti  származásúak.  Arra  is  törekedtek,  hogy csökkentsék  a  testület 

szétszórtságát, így a nagyobb ipari központokból való toborzás lett a cél. Nagy felzúdulást 

váltott ki az, hogy nem MSZMP tagokat is felvettek a testületbe, de ennek okaként a pártvetés 

azt  jelölte  meg,  hogy  munkásőri  tagság  egyfajta  előszobája  a  párttagságnak.  Sokaknak  a 

későbbi  MSZMP-be  történő  felvételükhöz  feltételként  szabták  az  állományba  való 

jelentkezést,  és valóban a felvettek nagy része a későbbiekben az MSZMP taglétszámát is 

gyarapította. A tényleges állományból leszerelők egy részéből tartalékállományt hoztak létre, 

ezzel  együtt  a  testület  létszáma  közel  60  ezer  fősre  duzzadt  a  60-as  évek végére.  Velük 

pótolták  volna  háború  esetén  azokat,  akiket  katonai  szolgálatra  hívnak  be,  vagy  háborús 

üzemben dolgoznak. 

A fent  említettek  mellett  előtérbe  került  a  60-as  évektől  kezdve a  „társfegyveres” 

szervekkel történő együttműködés kialakítása is, ennek során a Munkásőrség a rendőrséggel 

közrendvédelmi  és  közbiztonsági  feladatokat  is  ellátott,  a  határőrséggel  pedig  a  határ 

őrizetében működött együtt, mindehhez megfelelő kiképzésben részesítették őket. A korábbi 

együttműködési tervek csak a karhatalmi akciókra voltak kidolgozva, vészhelyzetben mindezt 

a karhatalmi parancsnokságok koordinálták volna 1962-ig, ugyanis ebben az évben szüntették 

meg  őket.  Ugyanakkor  „M”,  azaz  háborús  mozgósítás  esetén  is  megszabták  a  testület 

feladatait. 

A  70-es  éveket  nevezhetjük  a  Munkásőrség  „fénykorának”,  ekkor  rendelkeztek  a 

legkorszerűbb fegyverzettel,  és jelentős  mértékben bővültek a feladataik is.  Az utóbbi  azt 

jelentette, hogy egy háború esetén a hátországvédelemben a Munkásőrségre jelentős feladatok 

hárultak  volna.  Ugyanakkor  létrehozták  a  Hátországvédelmi  Alakulatok  Parancsnokságát 

(HAP) 1973-ban, amelynek az lett a feladata, hogy a Munkásőrség és a többi fegyveres szerv 

tevékenységét  összehangolja mindebben.  A testület  együttműködése a polgári  védelemmel 

szorosabbá vált. A milíciának a következő feladatokban kellett együttműködnie: a lakosság 

kitelepítésének  lebonyolítása,  ellenséges  légi  deszantok  felszámolása,  objektumok  őrzése, 

rendfenntartás a kitelepítendő és a befogadó területeken, szövetséges csapatok menetének a 

biztosítása, stb. E feladatok bizonyos elemeit már egyébként a 60-as évektől ellátta a testület. 

A HAP-ot 1975-re Hátországvédelmi Parancsnoksággá szervezték át, ami többek között azt is 

jelentette,  hogy  megyei  szinten  is  kidolgozták  az  együttműködést,  ugyanakkor 

hadkiegészítési, mozgósítási és gazdaságmozgósítási feladatai is lettek. 

A  meghatározott  feladatok  végrehajtásához  megfelelő  eszközökkel  is  ellátták  a 

testületet,  így  AKM-63-as  gépkarabélyokkal  és  a  magyar  fejlesztésű,  és  csak  a 
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Munkásőrségnél  rendszeresített  AMP-69-es,  puskagránáttal  felszerelt  gépkarabéllyal,  jobb 

ruházattal, gépkocsikkal és a sugár – és vegyvédelmi eszközökkel. 

A 80-as  évekre  ezzel  szemben  megszaporodtak  a  Munkásőrség  problémái,  igaz,  a 

gazdasági válság hatásai jelentős mértékben csak 1987-től érintették a testületet. Jelentősebb 

átszervezés 1984-ben történt, ugyanis ebben az esztendőben megszüntették Magyarországon a 

járásokat,  így  több  egységet  összevontak.  A  problémák  ellenére  jelentősebb  technikai 

fejlesztésekre  ebben  az  évtizedben  is  sor  került,  informatikai  fejlesztések  történtek,  és 

megalapították  a  videó stúdiót  is.  Annak ellenére,  hogy leépítések  csak  1987-től  kerültek 

szóba, a válság az állandó áremelkedések következtében elérte a testületet már a 70-es évek 

végén, ez oda vezetett, hogy a későbbiekben nem tudták a költségvetésüket tartani. A 80-as 

évek elejétől pedig már a jelentkezők száma is elkezdett csökkenni, ami nyilvánvalóan annak 

tudható  be,  hogy  a  korábbiakhoz  képest  a  testületi  tagság  jóval  kevesebb  előnnyel  járt, 

ugyanakkor ezzel a mellékjövedelmek megszerzésének a lehetősége is csökkent. Az évtized 

végére  az  évente  jelentkezők  száma  minimálisra  apadt,  de  ennek  ellenére  az  állomány 

stabilitását a végsőkig sikerült megtartani, az utolsó időszakban ugyan felgyorsult a bomlás, 

de  ez  nem  roppantotta  meg  a  testületet.  Ugyanakkor  a  Munkásőrség  a  80-as  években 

„vállalkozóként” is fellépett, hogy kiegészítse fogyatkozó költségvetési bevételeit, például a 

MÁV  objektumait,  eszközeit  őrizték  fizetség  ellenében,  és  ekkor  már  nem  társadalmi 

munkában. 

1987-ben,  amikor  Grósz  Károly  lett  a  miniszterelnök,  megszorító  intézkedéseket 

vezettek be, amelyek a Munkásőrséget is jelentős mértékben érintették. Ezt követően ki kellett 

dolgozniuk,  hogy  milyen  feladatokat  adnak  át  a  többi  fegyveres  szervnek,  ugyanakkor  a 

testület gazdasági tevékenységét is át kellett alakítani, és a MOP struktúráját le kellett építeni. 

A  megszorítások  mellett  1989-ig  nem  számoltak  a  testület  megszüntetésével,  amit  az  is 

bizonyít, hogy 1988. március 15-e „lebonyolításában” a munkásőrök aktívan részt vettek. Egy 

részük tartalékban állt, más részük pedig elvegyült az ünneplő ellenzékiek között. 

Azt, hogy a testület mennyire fontos volt a hatalom számára, az is bizonyította, hogy a 

munkásőr  parancsnokok  IV.  országos  értekezletén  1988.  június  11-12-én  Grósz  Károly 

rendkívüli  állapot  bevezetésével  fenyegetőzött.  Előzőleg  sikerült  Kádárt  félreállítania,  így 

jelentős hatalommal rendelkezett. A testület június 16-án valószínűleg, október 23-án biztosan 

tartalékban vett részt. Még 1988. november 29-én nagy megrökönyödést váltottak ki Grósz 

Károly szavai a Budapest Sportcsarnokban tartott pártaktíván, ahol fehérterrorral riogatott, de 

a  következő év elején egyre  inkább szóba került,  hogy a Munkásőrséget  ki  kell  vonni az 

MSZMP hatásköre alól, ugyanakkor az ellenzéki szervezetek is megalakították az EKA-t. E 
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mellett azonban figyelmet érdemel az a tény is, hogy a Munkásőrség 1989-es harckiképzési 

tervében  a  karhatalmi  harcászat  kiemelt  szerepet  kapott,  mellesleg  a  testületnél  elkezdtek 

azzal kapcsolatban gondolkodni, hogyan menthetnék át magukat, ha rendszerváltásra kerül a 

sor. Ugyanakkor ezt követően is a hozzájuk politikailag közelálló erők támogatása lett volna a 

tervük,  ezzel  kapcsolatban  a  testület  utolsó  parancsnoka,  Borbély  Sándor  a  következőt 

jelentette  ki:  „Garantálni  kell,  hogy  a  Munkásőrség  szellemében  pártos  testület  

maradjon.”1989. március 15-ét az ország már szabadon ünnepelhette, de a Munkásőrség egy 

része ismételten tartalékban volt, a másik felének pedig el kellett vegyülnie a rendezvényeken. 

1989. május 8-án a KB ülés jelentős döntést  hozott  a Munkásőrség szempontjából, 

ugyanis  hivatalosan  az  MSZMP  párthadserege  megszűnt  párthadsereg  lenni.  A  KB 

állásfoglalást adott ki azzal kapcsolatban, hogy a testület a jövőben a kormány alá tartozzon, 

ami meg is történt ezt követően. Mindezzel kapcsolatban azonban kihangsúlyoznám, hogy a 

testület tagjait korábban a helyi pártszervek javaslata és a megállapított irányszámok alapján 

vették  fel,  így  csak  a  Munkásőrég  megszüntetése  lehetett  az  egyedüli  megoldás  a 

demokratikus átmenet biztosítására! 

Így mindez nem is nyugtatta meg az ellenzéki szervezeteket, ennek következtében az 

EKA  és  az  NKA  tárgyalások  folyamán  ők  végig  a  Munkásőrség  megszüntetéséhez 

ragaszkodtak. Ezzel szemben az MSZMP és a 3. oldal végig kitartott a testület „átalakítása” 

mellett, így nem is született ebben a témában megegyezés. Közben a kormány csökkentette a 

testület költségvetését, így további megszorításokra kényszerültek. 

Az  NKA  tárgyalások  lezárása  során  több  ellenzéki  szervezet  kijelentette,  hogy 

Népszavazást  kezdeményez  négy  olyan  kérdésben,  amelyet  nem  sikerült  a  tárgyalásokon 

megoldani. Ezek közé tartozott a Munkásőrség feloszlatása is, ezt követően elkezdődött az 

aláírásgyűjtés,  ugyanakkor  szeptember  29-én,  a  fegyveres  erők  napján  és  azt  követően  a 

Munkásőrséggel szemben tiltakozó akciókba kezdett az ellenzék. Majd ezt követte október 6-

án  az  MSZMP  önfelszámoló,  majd  az  MSZP  alakuló  kongresszusa.  Ezen  arról  született 

határozat, hogy az új párt támogatja egy új testület felállítását, amely a hátországvédelemben 

működik, pártsemleges, és nincsenek fegyverei. Ehhez a Munkásőrség átalakítását képzelték 

el.  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 

megszűnését.  Ugyanakkor  novembertől  elkezdődött  a  Munkásőrség  igen  komoly  értéket 
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képviselő,  közel  10 milliárd  forintnyi  vagyonának  a felhasználása.  Ennek egy részét  más 

szervek kapták meg ingyen vagy térítés ellenében. 

A disszertáció megírása során az egyik  célom az volt,  hogy bemutassam a testület 

teljes történetét többféle szempontból, így lehetőséget biztosítva arra, hogy feltárt tényanyagot 

az  oktatás  minden  szintjén  hasznosítani  lehessen.  A  fegyveres  szervek  együttműködését 

bemutató részeknél törekedtem arra, hogy a most kialakítandó tartalékos haderő szervezése 

során is hasznát lehessen venni a dolgozatnak. 
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