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Bevezetés

A kötetben arra keresem a választ, hogy a rendszerváltoztatás, illetve a hatalommentés kísérlete közben 
hogyan változott, alakult az MSZMP és az állambiztonság kapcsolata, a politikai rendőrség irányítási, ve-
zetési struktúrája, illetve mit és hogyan szabályozott a párt? Volt-e rendszerváltás az állambiztonságnál? 
Milyen elképzelések voltak, miféle javaslatokat dolgoztak ki az állambiztonság működési irányaira vonat-
kozóan? Miről szóltak azok a „reformkoncepciók”, amelyek a rendszerváltás előestéjén születtek, illetve 
arra is keresem a választ, hogy milyen lépéseket tettek az egykori állampárt befolyásának megőrzésé-
re, mind a politikai életben, mind a Belügyminisztérium szervezetében, legfőképpen az állambiztonsá-
gi szerveknél.

Az állampárt nézőpontja felől közelítem meg az állambiztonsági szervek 1989. évi változásait, az MSZMP 
aspektusából vizsgálom a politikai rendőrség és a párt viszonyát, annak változásait, súlyponteltolódásait, 
ezért a dokumentumok válogatásánál is elsősorban a párt által keletkeztetett dokumentumokból válo-
gattam. (Ezért lett a dokumentumkötet záró időhatára az MSZMP megszűnése, illetve az MSZP létrejöt-
tének dátuma, 1989 októbere, bár néhány általam itt közölt – elsősorban belügyi − irat későbbi keltezé-
sű.) Arra törekedtem, hogy minél teljesebb képet tudjak adni az MSZMP különböző szerveinek a politikai 
rendőrség pártirányításában betöltött szerepére vonatkozóan. A dokumentumválogatás az MSZMP BM 
Bizottsága pártbizottságának, végrehajtó bizottságának, a párt BM 4-es Bizottsága (MSZMP BM III/III. 
Csoportfőnökségi Bizottság) iratait, az MSZMP Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pártbizottságá-
nak dokumentumait, az MSZMP Budapesti Bizottsága Agitációs és Propaganda Osztálya, illetve Párt és 
Tömegszervezetek Osztálya dokumentumait, az MSZMP központi szerveinek, a KB Közigazgatási és Ad-
minisztratív Osztálya (KAO), a KB Nemzetközi, Jogi és Közigazgatás-politikai Bizottsága, a KB Pártpolitikai 
Osztály, a Társadalompolitikai Bizottság iratait, az MSZMP Elnöksége dokumentumait tartalmazza. A Po-
litikai Bizottság (PB) és a KB témánkat érintő döntéseit tartalmazó anyagaira − mivel ezek jelentős részét 
már publikálták – csak a bevezető tanulmányban hivatkozom, ezeket nem közlöm. A pártiratokon kívül 
bekerültek a kötetbe a BM Miniszteri Értekezletének, vagy a BM Titkárságának iratai, az Állambiztonsági 
Miniszterhelyettesi Titkárság dokumentumai közül is néhány, valamint a III. Főcsoportfőnökség által ke-
letkeztetett iratok, belügyminiszteri parancsok, az operatív nyilvántartás anyagai és objektum dossziék 
néhány oldala is. 

A levéltári anyag alapvetően három intézményben található. A legfelső pártszervek, valamint a poli-
tikai rendőrség pártszervezeteinek dokumentumai és az állami szervek iratai a Magyar Nemzeti Levél-
tár Országos Levéltárban (MNL OL), egy kis részük a Budapest Főváros Levéltára (BFL) őrizetében vannak, 
míg az állambiztonsági szervek működése során keletkeztetett iratokat az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára (ÁBTL) kezeli. 

Azonban azt is meg kell említeni, hogy a kémelhárítás (III/II. Csoportfőnökség) és a belsőreakció-elhá-
rítás (III/III. Csoportfőnökség) MSZMP Bizottságának anyaga a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél-
tárában csak az 1983-as évvel bezárólag található meg − a hírszerzésé (III/I. Csoportfőnökség) pedig egy-
általán nem −, és a hiányzó iratok hollétéről a szakembereknek sincs tudomása.
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Az állambiztonsági szervek formális pártirányításának elemei

A pártirányítás feladata volt biztosítani, hogy az állambiztonsági szervek a párt irányvonalának megfelelően 
tevékenykedjenek. Ennek érdekében egy több elemből álló rendszert alakítottak ki, amelynek az összetevői 
alapvetően 1956 után formálódtak egy egymással szorosan összefüggő struktúrává, amely egészen az ál-
lamszocialista rendszer utolsó napjáig – a deklarált szólamok szintjén legalábbis – többé-kevésbé változat-
lan formában fenn is maradt. Ennek részét képezték a párt vezető testületeinek határozatai, amelyek jellegü-
ket tekintve kétfélék lehettek: egyrészt olyanok, amelyek a pártirányítás kereteit, szereplőit, azok feladatait 
határozták meg, másrészt olyanok, amelyekben az egyes állambiztonsági szakmai területek (konkrét) tevé-
kenységéről döntöttek. A politikai rendőrség és az MSZMP területi pártszervezeteinek tevékenységi körébe 
tartozó egyéb elemek (a parancsnokok beszámoltatása, a pártfegyelmi hatáskör, a pártvezetés felé történő 
tájékoztatási kötelezettség, a hatásköri listák, az állomány folyamatos oktatása, nevelése) szintén a pártkont-
rollt erősítették, csakúgy mint az olyan garanciális elemek kialakítása, amelyek határok közé szorították a po-
litikai rendőrséget a pártfunkcionáriusokkal szemben történő intézkedéseik során. Egyes esetekben az úgy-
nevezett közvetlen beavatkozás is a pártirányítás elemét képezhette, de ezt a jelenséget sajnos a legritkább 
esetben dokumentálták.1

A konkrét állambiztonsági munkavégzés irányát is párthatározatokkal jelölték ki. (A „belső reakció” vagy 
a „vallásos világnézet” elleni harcról stb.2) A pártirányítás lényegét, vagyis a párthatározatok kvázi parancs-
ként való értelmezését a párt büntető politikai irányelveinek végrehajtása kapcsán készített jelentésében ol-
vashatjuk. E szerint: „egyes alapvető parancsok, utasítások teljes mértékben a párthatározatok alapján valósultak 
és valósulnak meg, lényegében olyan végrehajtási utasítások, melyek a korábbi párthatározatoknak az állambiz-
tonsági munkában való érvényesítésének konkrét módozatait határozzák meg.”3 Ugyanakkor fordított helyzet 
is előállhatott, vagyis az, hogy valamely belügyminiszteri parancs alapján dolgozta ki a politikai rendőrség 
pártszervezete az adott szakmai feladat „alátámasztására” szolgáló intézkedéseit. 

Természetesen a párt központi szerveinek határozatai elsősorban a BM szakmai irányítását szolgálták, ame-
lyek a szakmai vezetők részére közvetítették az MSZMP döntéseit, elvi szinten orientálták a szakmai (napi) mun-
kát is, így tehát elméletileg minden belügyi dolgozót elértek, míg a pártszervezetek csak a politikai rendőrség 
párttag beosztottjait. Az állambiztonsági szervek munkáját alapvetően meghatározó MSZMP vezető testületi 
döntések, párthatározatok a belügyi pártszervek, alapszervek, pártcsoportok ülésein is megjelentek. 

A tájékoztatás szorosan összefüggött a párt vezető szerveinek kezdeményező szerepével, azzal, hogy meg-
határozták a felderítendő célszemélyeket, mozgalmakat, illetve az állambiztonság által „szállított” informáci-
ókat a párt felső vezetése felhasználta döntési mechanizmusában. Az információk birtokában pedig lehetővé 
vált a közvetlen beavatkozás az operatív munkába is. Naivitás lenne ugyanis azt feltételeznünk, hogy a párt-
vezetést a birtokába került információk nem késztették (és ez lehetett alsó, közép és természetesen legfel-
sőbb szint is) direkt irányításra, beavatkozásra.

Ugyanakkor az is megállapítható, hogy – a formális szabályozáson kívül − a párt és a politikai rendőrség 
vezetése közötti személyes kapcsolatok alapvetően meghatározták a párt és az állambiztonsági szervek vi-
szonyát is, sőt a párt által irányított személyzeti politika volt a pártirányítás egyik leglényegesebb eleme.  

1 A korai Kádár-korszak állambiztonsági szerveinek pártirányításáról bővebben: Krahulcsán Zsolt: A párt belügye. A politikai 
rendőrség és az MSZMP a korai Kádár-korszakban (1956−1962). Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára– 
L’Harmattan Kiadó, 2013. 

2 MNL OL M-KS 288. f. 5/33. ő. e. Jelentés a belső reakció elleni harc feladatairól, 1957. július 22., valamint MNL OL M-KS 288. 
f. 5/188. ő. e. Jelentés a belső reakció elleni harc néhány kérdéséről, 1960. június 21. 

3 BFL XXXV (29) 1960/c/2. ő. e. A II/6. Osztály jelentése a bűntető politika néhány kérdéséről, 1960. június 15.
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A pártellenőrzést az ott dolgozó párttagokon keresztül kívánták megvalósítani, mert a párttestületek nem 
utasíthatták (se közvetve, se közvetlenül) az állambiztonsági szerveket. A korszakban elfogadott nézet sze-
rint a pártban csak a párt tagjaira vonatkozóan hoztak határozatot, így a tagok meggyőző erején és képes-
ségén múlt, hogy az elfogadott határozat végül valósággá vált-e. Az 50-es évek elején – szovjet mintára – 
kialakított nómenklatúra-rendszer a pártapparátust, a kádermunkát az államigazgatás pártirányításának és 
ellenőrzésének szolgálatába állította. „A párt az államszerveket elsősorban az államhatalom vezető posztjain 
lévő kommunistákon keresztül irányítja, az államvezetés kulcspozícióit a párt vezető szerveinek határozata alap-
ján töltik be.”4 A párt hatalmának gyakorlását, befolyásának biztosítását szolgálták a személyi ügyek kézben 
tartása, amelyek közül az egyik leghatásosabb eszköznek az úgynevezett hatásköri listák tekinthetők. A kü-
lönböző szintű pártszervek és pártszervezetek káderhatásköri, illetve véleményezési jogköri listái alkották a 
nómenklatúra-rendszert és meghatározták az egyes pozíciókba, funkciókba történő kinevezések, felmenté-
sek feletti rendelkezési jogosultságokat. Megállapítható, hogy az MSZMP BM pártszervei a személyi kérdé-
sek egész rendszerében fontos jogosítványokkal rendelkeztek. 

A politikai rendőrség pártellenőrzésében a területi pártbizottságoknak, illetve azok első titkárainak (is) biz-
tosítottak szerepet. A korszakban a területi pártszervek és a belügyi szervek pártszervezeteinek szerepe ugyan 
nőtt, de a területi pártbizottságok első titkárainak ellenőrző szerepe lényegesen gyengébbnek bizonyult, mint 
a központi szervek (KB AO) vagy a politikai rendőrség pártszervezeteinek kontrolláló tevékenysége. 

A Kádár-korszakban különbséget tettek az egyszerű állampolgárok és bizonyos párttisztséget viselő sze-
mélyek ellen lefolytatandó állambiztonsági eljárási rend között. Az adminisztratív intézkedések, vagyis olyan 
garanciális elemek beépítése a politikai rendőrség eljárásrendjébe, amely pártkontroll alá vette az állambiz-
tonsági szervek pártfunkcionáriusok elleni bánásmódját, azt a célt szolgálta – és abból a félelemből fakadt –, 
hogy meg kell védeni a párt magasabb funkcióiban lévő tagjait a politikai rendőrség esetleges zaklatásaitól, 
attól, hogy egyesek újból a Rákosi-korszak államvédelmi módszerei alapján a politikai rendőrséget használ-
ják fel politikai ellenfelük likvidálásához.

A politikai rendőrség pártirányításának szabályozástörténete, 
1956−1980

A magyarországi államszocializmus évtizedeiben összesen négy PB-határozat foglalkozott a BM és szervei 
pártirányításával és pártellenőrzésével. Az 1956-os forradalom előtt (1954-ben, illetve 1956-ban), valamint 
a forradalom leverése után 1957-ben, majd 1967-ben, utóbbi végül 1989-ig maradt érvényben.5 Megállapít-
ható, hogy alapvető, lényegi változás 1954 és 1967, illetve 1989 között nem történt. A struktúrát a desztalini-
zációs folyamat eredményeként megszületett 1954. évi határozat alakította ki, amelyet 1956-ban a KV ellen-
őrző tevékenységével egészítettek ki, s az 1957. évi módosítás gyakorlatilag „csak” megismételte a korábbi 
határozatot. Az első és az 1956. évi határozatnak az indoklása a törvényesség betartását, vagyis a korábbi tör-
vénytelenségek megakadályozását, a Rákosi-korszak bűneitől való elhatárolódást demonstrálta. Az 1957. évi 

4 MNL OL M-KS 276. f. 54/91. és 92. ő. e. Az MDP Titkárságának határozatai a központi pártapparátus átalakítására, illetve a ká-
dermunka átszervezésére, 1950. március 22. és 29. 

5 MNL OL M-KS 276. f. 53/162. ő. e. Az MDP KV 1954. március 12-i határozata a Belügyminisztérium budapesti és megyei szer-
veinek pártellenőrzésére. valamint MNL OL M-KS 276. f. 53/297. ő. e. Az MDP KV 1956. augusztus 6-i határozata a Belügymi-
nisztérium és szervei pártellenőrzésének további megjavítására., illetve MNL OL M-KS 288. f. 5/49. ő. e. Az MSZMP PB 1957. 
november 12-i határozata a Belügyminisztérium és szervei pártellenőrzésére. és MNL OL M-KS 288. f. 5/439. ő. e. Az MSZMP 
PB 1967. november 14-i határozata a BM és szervei pártirányítására, pártellenőrzésére, a belügyi szerveknél működő párt-
szervezetek jogaira és hatáskörére. A szabályozási struktúrák változásáról bővebben: Krahulcsán, i. m. 76−91. és 237−241.
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határozat azonban már az „ellenforradalom” elleni fellépésre helyezte a hangsúlyt, s megszületését is a forra-
dalomnak „köszönhette”. Közös elem bennük, hogy mindegyik biztosítékot akart adni a korábbi időszak trau-
máinak megismétlődésével szemben, az 1967. évi pedig csupán megismételte az előzőek tartalmát.

A Belügyminisztérium és ezen belül a politikai rendőrség pártirányítását és ellenőrzését a pártállami kor-
szakban utolsóként szabályozó, 1967-ben kiadott PB-határozat lényegi eltérést nem tartalmaz a korábban 
kiadottakhoz képest. A BM pártirányítását és ellenőrzését továbbra is a KB – a PB, illetve a KB Titkárságon 
keresztül – látta el. A területi pártbizottságok irányító, ellenőrző munkájukat a BM területi szervei felett gya-
korolhatták.6

Az 1966-os átszervezést követően, – az KB Adminisztratív Osztálya a közigazgatási alosztállyal egészült ki, 
de továbbra is − a Közigazgatási és Adminisztratív Osztály (KAO) látta el a párt vezető szerveinek megbízásá-
ból az állam biztonságával összefüggő kérdések elvi és gyakorlati elemzését, a belügyi szervek munkájának 
ellenőrzését, valamint a jogpolitikai elvek érvényesülését.7 A politikai rendőrség pártellenőrzése érdekében 
pedig a III. Főcsoportfőnökség Ügyrendjében rögzítették, hogy a csoportfőnöki értekezleteken meghívott-
ként részt vesz a KB KAO képviselője és a BM pártbizottság első titkára is, és ez utóbbit a BM Állambiztonsági 
Miniszterhelyettesi Titkárság üléseire is meghívták.8

1968 januárjából rendelkezünk egy viszonylag részletes leírással, amely a Honvédelmi Tanács (HT) felépí-
téséről, feladatairól tájékoztat. A Honvédelmi Tanácson belül a belügyi és igazságügyi osztály hatáskörébe 
a BM szervei, a Munkásőrség, az Igazságügy Minisztérium, a Központi Döntőbíróság, a Legfőbb Ügyészség, 
a Legfelsőbb Bíróság, valamint a KNEB tartozott. A HT az MSZMP KB apparátusának feladatait látta el, bizto-
sította az illetékességébe tartozó szervek apparátusának pártirányítását és ellenőrzését, kontrollálta a párt 
határozatai végrehajtását, javaslatokat, irányelveket dolgozott ki, rendszeresen tájékoztatta a HT, a PB, a KB 
Titkárság tagjait, valamint a KB-t a fontosabb eseményekről, és ellenőrizte a párt személyzeti politikájának 
érvényesülését is.9

1969-ben a Belügyminisztérium elmúlt 12 évi munkájáról az MSZMP PB részére jelentés készült, melyben meg-
állapították, hogy a PB 1967. novemberi, a pártirányítással kapcsolatos határozata nem változtatta meg alapjai-
ban a kialakult gyakorlatot.10 Sokan csak a kialakult rutin rögzítését látták abban, sőt a BRFK egyes parancsnoka-
inak a véleménye az volt, hogy az visszalépést jelentett, mivel a BM-ben működő pártszervezetek nem kaptak 
olyan széles jogkört, mint általában a hivatali pártszervezetek, így a beszámoltatást a szakmai munkáról sem 
tette lehetővé, mert a határozat túlságosan élesen különítette el a szakmai és a politikai munkát egymástól.11

A PB 1970. október 20-i ülésén tárgyalta meg Az államélet pártirányításának kérdései című előterjesztést, 
amelyben általános elvi alapvetések mellett, a fegyveres testületeket érintő javaslatok is szerepeltek. Aho-
gyan a belügyi szervekre vonatkozóan megfogalmazták: „Meg kell szüntetni a BM, a HM munkájának még ma 
is létező, s e szervekre is károsan ható misztifikálását. Olyan ügyeket, amelyekben teljes politikai garanciát nyújt az 
is, ha állami szervek döntik el, nem kell vezető pártszervek elé terjeszteni. Fokozottabban kell törekedni arra, hogy 

6 A Politikai Bizottság e határozat életbeléptetésével egyidejűleg a PB 1957. nov. 12-i, a BM és szervei pártellenőrzésére, va-
lamint a KB Titkársága 1958. április 24-i, a belügyi szerveknél működő pártszervezetek jogaira és kötelességeire vonatkozó 
határozatokat hatályon kívül helyezte. Uo.

7 MNL OL M-KS 288. f. 31/1961/1. ő. e. Javaslat a Politikai Bizottságnak a KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztályának fel-
adataira és szervezetére, 1966. december 28. 

8 MNL OL XIX-B-1-az 69. d. A belügyminiszter 02. számú parancsa a III. Főcsoportfőnökség ügyrendje kiadásáról, 1967. 
december 18. 

9 MNL OL M-KS 288. f. 31/1. ő. e. Javaslat a Honvédelmi Tanács osztályai munkarendjére, feladataira, 1968. január 16. 
10 MNL OL XIX-B-1-ai 1969/1-a-1713. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottsága részére az MNK Belügyminisztériuma elmúlt 12 évi 

munkájáról (tervezet) 1969. július. 
11 MNL OL XIX-B-1-ai 1969/1-a/1386. Jelentés a BM parancsnoki állományának a pártvezetőségekkel való együttműködése 

tapasztalatairól, 1969. október 9. 
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a párt elé kerülő előterjesztések a kérdések lényegét, előzményét és konzekvenciáját tartalmazzák, és ne szakmai 
tényeket, részleteket.”12 

A belügyi szervek pártirányításának kérdése az államigazgatás „modernizációja” kapcsán rendszeresen fel-
merült.13 Lényegi változást a PB 1972. júliusi határozata jelentett14, melynek értelmében az MSZMP BM párt-
bizottsága megyei szintű pártszervként működött tovább, irányítását és ellenőrzését pedig közvetlenül a KB 
– a Belügyminisztérium pártfelügyeletét ellátó titkáron és a KAO-n keresztül – végezte. A BM pártbizottság 
első titkára pedig a KB apparátusába került.15

A KAO Koordinációs Bizottsága − pártvezetés, valamint az igazságügyi és a belügyi szervek közötti koordi-
nációt végző testület − 1974-ben több alkalommal is foglalkozott a Belügyminisztériumra vonatkozó jogsza-
bálytervezetek véleményezésével, a később törvényerejű rendelet formájában kiadásra került szöveg főbb 
elveivel. Ezen elvek egyike volt, és itt a dokumentumból szó szerint idézek: „a mindent ellenőrizni akaró törek-
vések” megakadályozásának a szándéka, az, hogy – mintegy a pártellenőrzést fokozandó – jogszabállyal is 
megakadályozzák az „avantgardizmus” kialakulását, a belügyi szervek „önjáró” működését.16 Ennek jegyében 
több kormányhatározat és rendelet is született ezekben az években.17

A PB 1967. november 14-i határozata végrehajtásának vizsgálatára 1975 tavaszán tervezet készült.18 A vizsgálat 
során helyszíni személyes tapasztalatgyűjtést végeztek, valamint beszámoltatták a pártbizottságok titkárait, illet-
ve a parancsnokokat.19 Az MSZMP BM 5-ös Bizottsága által elkészített jelentés kevés konkrétumot tartalmazott, in-
kább csak általánosságban elemezte a BM szervek pártirányításának kérdését, és nem tartalmazott új elemeket.20

A Belügyminisztérium irányításának kérdése folyamatosan napirenden volt a párt vezető testületeiben, 1976 
júniusában a PB a KAO egyik fenti témájú jelentését tárgyalta meg, s a vita során Kádár hozzászólásában – 
negatív példaként – Kónyi Gyula személyügyi miniszterhelyettes esetét említette. Kónyi Gyula 1975 február-
jában kereste fel Kádárt és – hivatkozva a BM pártirányításában a belügyminiszterrel szemben meg lévő né-
zetkülönbségre, valamint személyi ellentétekre – áthelyezését kérte. Kádár jól érzékelte, hogy – a PB tag és 
1962-től, majd kisebb megszakítással 1966-tól ismét a KB adminisztratív ügyekért felelős titkára – Biszku Béla 
és Rácz Sándor, a KB KAO vezetője közvetlenebb, direktebb pártirányítást kívánt, mint amit Benkei András 
belügyminiszter igényelt volna, Kádár végül hozzászólásában Biszkuéknak adott igazat.21

12 MNL OL M-KS 288. f. 5/529. ő. e. Az államélet pártirányításának kérdései. Jegyzőkönyv a PB 1970. október 20-án megtartott 
üléséről. 

13 MNL OL M-KS 288. f. 5/565. ő. e. Jelentés a Politikai Bizottságnak az állami szervek pártirányításának kérdéseiről. Jegyző-
könyv a Politikai Bizottság 1971. október 5-i üléséről., valamint MNL OL M-KS 288. f. 4/114. ő. e. Javaslat az államigazgatás 
és az állami szervek pártirányítása fejlesztésére. Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1971. november 3-i üléséről. 

14 MOL M-KS 288. f. 5/586. ő. e. A Politikai Bizottság határozata a minisztériumok és országos főhatóságok pártszervezeteinek 
feladatairól, hatásköréről, irányításuk egységes rendszeréről. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1972. július 25-i üléséről. 

15 MNL OL M-KS 288. f. 5/586. ő. e. Feladatterv a Politikai Bizottság 1972. július 25-i határozatában foglaltak végrehajtására. 
16 MNL OL M-KS 288. f. 31/V/1. ő. e. Emlékeztető az MSZMP KB KAO Koordinációs Bizottság 1974. szeptember 2-i üléséről. 
17 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1974. évi 17. sz. törvényerejű rendelete az állam és közbiztonságról, a Miniszter-

tanács 39/1974. (XI. 1.) számú rendelete a rendőrségről, illetve a Minisztertanács 6000/1975. számú határozata a BM Állam-
biztonsági Főcsoportfőnökség feladatairól, valamint a Minisztertanács elnökhelyettesének 1/1975. számú utasítása az állam 
biztonságának védelmében alkalmazható eszközökről és módszerekről.

18 MNL OL M-KS 288. f. 31/2. ő. e. A tervezet a BM pártbizottsága, az I., II. Főcsoportfőnökség és pártbizottságai, a III/I.,III/III. 
Csoportfőnökség és pártbizottságai, a III/IV. Csoportfőnökség és pártalapszervezete, a IV. Főcsoportfőnökség és pártbizott-
sága, valamint a BRFK központi parancsnokai, a Baranya és Győr megyei RFK és pártbizottságaik munkáját kívánta megvizs-
gálni 1975. április 1. és szeptember 30-a között. 

19 MNL OL M-KS 288. f. 31/2. ő. e. A vizsgálatot a KB KAO végezte, vezetője Gál Ferenc volt. A vizsgálatot végző bizottság 
tagjai Kotvász István, Fodor Ottó, Kun István, Kéri György, Dr. Nyíri Sándor, Veres József, Dr. Kamara János, Szekeres Márton 
voltak. 

20 MNL OL M-KS 288. f. 31/14. ő. e. Jelentés az MSZMP Politikai Bizottsága 1967. november 14-i határozata végrehajtásának 
tapasztalatairól, 1975. július 17. 

21 MNL OL M-KS 288. f. 5/692. ő. e. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1976. június 1-jei üléséről. Bővebben Urbán Attila: A magyar 
állambiztonsági szolgálatok (1962–1980). Múltunk.  2003/3. sz. 41–42.
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A kritikák egy másik része úgy fogalmazható meg, hogy nem tudták meghatározni, hogy hol végződjön 
az elvi, politikai irányítás és honnan kezdődjön a gyakorlati végrehajtás. A PTO 1977-ben kísérletet tett arra, 
hogy megalkossa a pártirányítás definícióját, beemelve a beavatkozás fogalmát is: „A pártirányítás és a pártel-
lenőrzés gyakorlatában biztosítani kell az elvi, politikai irányítás és operativitás helyes értelmezését. A párt munka-
stílusában az elvi-politikai irányítás és operativitás állandó elemek. Egységes egészet képeznek. Nem választhatók 
szét. Nem állíthatók szembe egymással. Az elvi-politikai irányítás nem csupán az elvek önmagában való hangoz-
tatása, hanem az elvek cselekvési programmá való átalakítása. Az operativitás a politikai gyakorlati érvényesíté-
sében a bürokratikus formalitásokat mellőző konkrétságot, határozottságot, gyorsaságot, hatékonyságot és ál-
landó szervező munkát jelent. Ennek jelen kell lennie a pártmunka minden elemében. Az irányítás gyakorlatában 
csupán arányait tekintve az irányító szervek szintjétől függően lehetnek eltérések, s ez a központi pártszervektől 
az alapszervezetekig az operativitás növekedésében jut kifejezésre. Az operativitás nem azonos a beavatkozással. 
A beavatkozás a párt munkastílusának nem állandó, de szükségszerű eleme, amely akkor kerül előtérbe, amikor a 
párt a határozataival ellentétes jelenséget, gyakorlatot tapasztal, illetve amikor a határozatok végrehajtását aka-
dályozó tényezők megszüntetése indokolja. A beavatkozás nem jelenti az illetékes állami, gazdasági és társadalmi 
szervektől a munka és a felelősség átvállalását.”22

Az „elvek cselekvési programmá való átalakítása” kifejezéssel a párt körülírta azt a magatartásformát, amit 
elvárt a tagjaitól, a pártszervektől. A fenti értelmezés szerint, ahogyan haladunk a középszinttől egyre lejjebb 
az alsóbb pártszervezetek felé azok feladatának egyre nagyobb részét, az elvi irányítással szemben, egyre 
inkább a gyakorlati végrehajtásnak kellett (volna) kitennie. Korábbi dokumentumokban nem lehet olvasni 
a beavatkozásról, mint irányítási elemről sem, ennek felbukkanása, nevesítése azonban – feltehetően – a párt-
irányítás gyakorlatának eredménye, mert időlegesen előfordulhatott, hogy szükségessé vált a pártirányítás 
szorosabb, közvetlenebb formájának alkalmazása.

Az állambiztonság pártirányítása a 80-as években

A nyolcvanas években nem történt lényegi változás a belügyi szervek pártirányításának és ellenőrzésének 
szabályozása kapcsán, de egy-egy speciális terület hatékonyabb ellenőrzése érdekében létrehoztak külön-
böző testületeket. Az egyik ilyen az úgynevezett Konzultatív Bizottság volt, amely 1986-tól a KB egyes osz-
tályainak a vezetőiből, a belügyminiszterből, annak helyetteséből, a Legfőbb Ügyészből állt és feladata az 
„ellenzéki-ellenséges” csoportok tevékenységének korlátozásával összefüggő feladatok koordinálása volt.23 
A KAO-n belül pedig egy háromfős elemző-értékelő csoport alakult Gál Ferenc, a fegyveres testületeket 
felügyelő osztályvezető-helyettes vezetésével, mely szintén az „ellenzéki, ellenséges” tevékenység gyors, 
naprakész, tárgyilagos értékelését végezte elsősorban a Konzultatív Bizottság számára.24

Szólni kell a pártvezetés valamint az igazságügyi és a belügyi szervek közötti koordinációt végző testü-
let, az MSZMP KB KAO Koordinációs Bizottsága működéséről is, amely – egyes források szerint − 1957-től 
működött, de iratanyaga csak 1964-től áll (az is hiányosan) a kutatók rendelkezésére. A testület 1988-ig 
létezett, vezetője a KB adminisztrációs ügyekért felelős titkára, tagjai az KAO vezetője, a belügyminiszter, 
az igazságügy miniszter, a legfőbb ügyész és a Legfelsőbb Bíróság elnöke volt.25

22 MNL OL M-KS 288. f. 52/7. ő. e. A párt munkastílusa, munkamódszere fejlesztésének feladatai, 1977. január 4. 
23 MNL OL M-KS 288. f. 31/1. ő. e. Javaslat a Titkárságnak a Konzultatív Bizottság tagjaira, 1986. augusztus 25. 
24 MNL OL M-KS 288. f. 7/800. ő. e. Jegyzőkönyv a Titkárság 1988. március 14-i üléséről.
25 MNL OL M-KS 288. f. 5/623. ő. e. Bővebben: Révész Béla: Alkotmányozás és állambiztonság. Alkotmányossá válási törekvé-

sek az állambiztonsági reformkoncepciókban, 1989−1990. Aetas, 2013/4. sz. 78.
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A KB osztályszerkezete 1988. november 22-én változott meg először, majd 1989. május 22-én és június 
23-án. Az állambiztonsági szervek, illetve általában a belügyi terület pártirányításában kulcsszerepet ját-
szó KB KAO szervezetében 1988-ban történt gyökeres változás, ugyanis gyakorlatilag az év végére – ebben 
a szervezeti formában – megszűnt működni. Bizonytalannak tűnik Gál Ferenc későbbi életútja, ő valószínű-
leg 1988. június 28-ig volt a KAO-n a belügyi alosztály vezetője és ezután kerül a Belügyminisztériumba, ahol 
1988 júliusától 1988 decemberéig miniszteri szaktanácsadóként tevékenykedett. Helyére pedig a PB a KAO 
1988. június 17-i előterjesztése alapján belügyi alosztályvezetőnek, egyben osztályvezető-helyettesnek Tóth 
Andrást nevezte ki.26 Tóth nem sokáig lehetett ezen a poszton, mert – bár pontos adatot nem ismerünk, de 
azt tudjuk, hogy − 1988 decemberében már létezett a Nemzetközi, Jogi és Közigazgatás-politikai Bizottság, 
amely a KAO feladatkörét vette át.27

Figyelemreméltó részlet, hogy a vizsgált időszakban a Belügyminisztériumot, illetve a fegyveres testülete-
ket felügyelő KB-titkár pedig (1987. június 23. és 1989. június 24. között) az a Fejti György volt, aki a Nemzeti 
Kerekasztal tárgyalásokon az MSZMP tárgyalóküldöttségének helyettes vezetőjeként védte az állampárt po-
zícióit a belügyben, illetve a hatalommentésben, hogy aztán később különböző − objektum- és gépjármű-
védelemmel, távfelügyeleti rendszerekkel, kivonuló szolgálattal foglalkozó − vállalkozások ügyvezető igaz-
gatójaként kamatoztassa korábbi kapcsolatrendszerét.28

A hatalom nemcsak az állampárt politikai befolyását, de a prominens képviselőit, a politikai vezetőket is 
védte. A PB 1988 decemberében értékelte a kiemelten védett személyek biztosítását és megállapította, hogy 
a Kormányőrség a munkáját magas színvonalon és jól látta el. Ugyanakkor szükségesnek tartották megje-
gyezni, hogy el kell készíteni egy olyan biztosítási programot (az „M”, azaz mozgósítási terveken kívül), amely 
kritikus helyzetben garantálja a vezetők szélesebb körének személyi védelmét. (Az eredeti szabályozás sze-
rint a személyi biztosítás az MSZMP elnökére, főtitkárára, az Elnöki Tanács elnökére, a Minisztertanács elnö-
kére, a miniszterelnök-helyettesre, az államminiszterekre, és a belügy- és a honvédelmi miniszterre terjedt 
csak ki.29) Horváth István belügyminiszter 1989 áprilisában kiadott parancsában módosította is a fenti sza-
bályozást és kiterjesztették a személyi biztosítások körét, valamint állandó jellegű és kiemelt védelmi kate-
góriákat hoztak létre, illetve megelőző operatív biztosítást vezettek be nemcsak a párt és állami vezetők, de 
a pártobjektumok védelme érdekébe is.30 

A politikai rendőrség pártirányítását az utolsó évben a PB és a KB mellett, a Nemzetközi, Jogi és Közigazga-
tás-politikai Bizottság, illetve részben a Társadalompolitikai Bizottság (korábban: Agitációs és Propaganda Bizott-
ság) látta el. A Nemzetközi, Jogi és Közigazgatás-politikai Bizottság (NJKPB) a KB 1988. december 15-i döntése 
alapján alakult meg, feladata volt, hogy a KB és a PB részére javaslatokat készítsen a jogalkotás és joggyakor-
lat, valamint a közigazgatás és a védelmi politika kérdései témakörben. Elnöke Grósz Károly pártfőtitkár, titká-
ra Horn Gyula KB-tag, ekkor külügyminisztériumi államtitkár volt. A bizottság tagjai valamennyien a KB-tagok 
voltak: Borbély Sándor (Munkásőrség országos parancsnoka), Fejti György (a KB-titkára), Fock Jenő (a Miniszter-
tanács nyugalmazott elnöke, a MTESZ elnöke), Horváth István (belügyminiszter), Kárpáti Ferenc (honvédelmi 

26 MNL OL M-KS 288. f. 5/1030. ő. e. A KAO javaslata Tóth András kinevezésére, 1988. június 17. Jegyzőkönyv a PB 1988. június 
28-i üléséről. 

27 MNL OL M-KS 288. f. 4/248−249. ő. e. Jegyzőkönyv a KB 1988. december 15-i üléséről. Köszönöm Révész Bélának, hogy 
a fenti dokumentumokra felhívta a figyelmemet!

28 Tabajdi Gábor−Ungvári Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon, 
1956−1990. Budapest: 1956-os Intézet−Corvina, 2008. 101−102.

29 ÁBTL 1.11.1. 2. d. A PB 1988. december 27-i ülésének határozata a párt- és állami vezetők személyi biztosításáról, valamint 
a további feladatokról. Lásd a 1. dokumentumot!

30 ÁBTL 4.2. I. sorozat 29. d. A belügyminiszter 8/1989. sz. parancsa a meghatározott hazai és külföldi személyiségek személyi 
védelmének, kiemelkedő rendezvények, politikai események biztosításának, egyes fontos objektumok őrzésének belügy-
minisztériumi feladatairól, 1989. április 21.
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miniszter), Korom Mihály (nyugalmazott KB-titkár), Kótai Géza (a KB Külügyi Osztályának vezetője), Szűrös  
Mátyás (a KB-titkára), Várkonyi Péter (külügyminiszter). A bizottság fennállása alatt öt ülést tartott, 1989. feb-
ruár 3. és június 9. között. Napirendjében olyan témák szerepeltek, mint a Varsói Szerződés fejlesztése, Nagy 
Imre és társai újratemetésével kapcsolatos tennivalók, vagy éppen a bel- és állambiztonság aktuális kérdései, 
a politikai rendszer reformja, a hatalomgyakorlás megosztása, illetve a Munkásőrség működése, feladatai.31 

A Társadalompolitikai Bizottság (TPB) 1988 decemberében jött létre, 1989. január 18-án tartotta első, júni-
us 14-én utolsó ülését. Szerepe elsősorban az MSZMP politikai befolyásának megőrzése volt, ennek kapcsán 
közvetetten foglalkozott a BM munkájával is. A bizottság elnöke Berecz János volt, akit 1989 nyarától Bara-
bás János az MSZMP Budapesti Bizottságának titkára, KB-tag váltott, titkára 1989-ben Dégen István (később 
a párt elnökének tanácsadója) volt. Az utolsó ülés előtt egy héttel vitatták meg A párt politikai arculatának 
alakításáról a versenyhelyzetben, különös tekintettel az előttünk álló időszak politikai eseményeire és a választá-
sokra című előterjesztést.32

Szólni kell az MSZMP Elnöksége működéséről is, amely egy új párttestület volt, ez is csak 1989-ben jött létre. 
Az MSZMP Elnöksége 1989 júliusa és októbere között működött, tagjai Grósz Károly, Németh Miklós, Pozsgay 
Imre és az elnöki funkciót viselő Nyers Rezső voltak. Feladata az volt, hogy előkészítette és politikai szempont-
ból minősítette a KB és a PB elé kerülő anyagokat, egyfajta koordinációs tevékenységet végzett.33 Ez szintén 
foglalkozott állambiztonsági kérdésekkel, illetve a fegyveres erők pártszervezeteinek sorsával, az MSZMP-nek 
a politikai egyeztető tárgyalásokon alkalmazandó stratégiájának kialakításával, valamint a politikai informáci-
ós rendszer, és a párt jövőbeni gazdasági, pénzügyi, vállalkozói struktúrájának létrehozásával is. 

A belügyminiszter még 1985 augusztusában egy utasítást adott ki, amely szabályozta a korszak utolsó éve-
iben a pártfunkcionáriusok elleni állambiztonsági nyomozások eljárásrendjét.34 Ugyanis az operatív nyilván-
tartásban szép számmal szerepeltek MSZMP-tagok is. Statisztikai adataink csak 1988 nyaráig állnak a rendel-
kezésünkre. Ezek szerint ekkor az operatív nyilvántartásban 4795 fő MSZMP-tag szerepelt, és eddig a dátumig 
3710 főt – párttagságuk meghagyása mellett – a felülvizsgálatok során töröltek az adattárból, de figyelem-
re méltó, hogy a BM nyilvántartásából utoljára párttag kizárására 1986-ban került sor. 1987-ben és 1988-ban 
párszervezet által se kizárás, se törlés nem történt, ebben a két évben csupán az állambiztonság saját hatás-
körben törölt hét személyt.35 

A párttagok elleni nyomozásokat szabályozó 1985-ös utasítást 1989 áprilisában hatályon kívül helyezték, 
mert „a megváltozott politikai és társadalmi viszonyaink a továbbiakban már nem indokolják a pártszervek ká-
derhatáskörébe tartozó személyek és a párttagok büntetőügyeivel kapcsolatos hozzájárulási és tájékoztatási rend 
fenntartását.”36 Az MSZMP KB 1989 májusában lemondott káderhatáskörének gyakorlásáról37, ezért a fenti  

31 Az MSZMP központi vezető szervei ülésének napirendi jegyzékei, IV/2. kötet, 1981−1989. Budapest: Magyar Országos Levéltár, 
2001.416.

32 Uo. 333−335. MNL OL M-KS 288. f. 41/522. ő. e. Jegyzőkönyv a Társadalompolitikai Bizottság 1989. június 7-i üléséről.
33 Az MSZMP központi vezető szervei ülésének napirendi jegyzékei, IV/2. kötet, 1981−1989. Budapest: Magyar Országos Levél-

tár, 2001. 324.
34 MNL OL XIX-B-1-az 159. d. A belügyminiszter 22/1985. sz. utasítása a pártszervek káderhatáskörébe tartozó személyek és 

a párttagok elleni büntetőeljárásokkal kapcsolatos hozzájárulás kérési, tájékoztatási és értesítési kötelezettség rendjéről, 
1985. augusztus 1. 

35 ÁBTL 1.11.10. 157. d. Összevont kimutatás az operatív nyilvántartásban szereplő MSZMP tagok számáról, anyagaik rende-
zéséről, d. n. (Kimutatás az operatív nyilvántartásban szereplő azon személyek számáról, anyagaik rendezéséről, akiknek 
párttagságát az MSZMP KB PTO által rendelkezésünkre bocsájtott anyagok egyeztetése során állapítottuk meg 1969. janu-
ár 1-től.) Lásd az 2. dokumentumot!

36 MNL OL XIX-B-1-az 184. d. A Politikai Bizottság 1989. április 5-ei határozata a pártszervek hatáskörébe tartozó személyek 
büntetőügyeivel kapcsolatos eljárási, tájékoztatási rend megváltoztatására. Lásd a 4. sz. dokumentumot!

37 MNL OL M-KS 288. f. 4/260–261. ő. e. Az MSZMP Központi Bizottságának 1989. május 8-i határozata az MSZMP káderhatás-
körének megszüntetéséről. Lásd a 6. dokumentumot!
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belügyminiszteri utasítás is hatályát vesztette.38 Sillai Árpád, az Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság 
vezetője ugyanakkor levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy nem tartja célszerűnek azt, hogy tételesen 
hatálytalanításra kerüljenek az egyes belügyi rendelkezésekben megfogalmazott, a párt káderhatáskörébe 
tartozó személyekkel kapcsolatos eljárásról szóló rendelkezések39, de más belügyi vezetők is attól tartottak, 
hogy „az állambiztonsági szervek tevékenységére vonatkozó szabályok átmenetileg nem lesznek összhangban 
az utasításban foglaltakkal.”40 Ahogyan Bálint Tibor, a BM Titkárság vezetője előterjesztésében megfogalmaz-
ta: az új politikai helyzetben, az „alternatívok” megjelenése, párttá szerveződése egyébként is a belügyi ren-
delkezések módosítását teszik szükségessé, ezért e változtatásokat célszerűbb lenne „a jogalkotói munka fo-
lyamatában végrehajtani”. Ráadásul – vélekedett Bálint Tibor − az MSZMP-tagok, a párt-, állami és társadalmi 
szervezetek vezetői a megfigyelés szempontjából más elbírálás alá estek, lakásuk nem volt igénybe vehető 
és általában nem lehetett beszervezni őket.41 Ez természetesen nem volt igaz, mind a négy kategória (ügy-
nök, informátor, rezidens, T-lakás tulajdonos) tagja lehetett MSZMP-tag.42

Az MSZMP Elnökségének egyik utolsó döntése értelmében az újonnan felvett párttagok adatainak a BM 
operatív nyilvántartásával történő előzetes egyeztetését törölték el, ezzel lezárva azt a több évtizedes gya-
korlatot, amely az állampárt és a politikai rendőrség közt kialakult, és meghatározhatta az egyes pártfunk-
cionáriusok sorsát, karrierlehetőségeit, ugyanakkor rögzítette az állambiztonsági szerveknek a hatalmi me-
chanizmusban betöltött szerepét, információs előnyét is.43 1989 novemberében, decemberében pedig a BM 
– a párttagokra, pártfunkcionáriusokra vonatkozó – egyéb utasításokat, sőt általában a belügyi rendelkezé-
sek ideológiai-politikai elvárásokra vonatkozó részeinek hatályon kívül helyezéséről44, Boross Péter belügy-
miniszter pedig 1992-ben ezen iratok minősítésének megszüntetéséről döntött.45

38 MNL OL XIX-B-1-az 184. d. A belügyminiszter 22/1989. BM utasítása a pártszervek káderhatáskörébe tartozó személyek és 
a párttagok elleni büntetőeljárásokkal kapcsolatos hozzájárulás kérési, tájékoztatási és értesítési kötelezettség rendjével 
kapcsolatos rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, 1989. július 20.

39 MNL OL XIX-B-1-az 184. d. Sillai Árpád levele a BM Titkárság vezetőjének, 1989. június 20. Lásd a 8. dokumentumot!
40 MNL OL XIX-B-1-az 184. d. Juhász Károly alezredes levele a BM Titkárság vezetőjének, 1989. június 6. 
41 MNL OL XIX-B-1-az 184. d. Bálint Tibor előterjesztése a pártszervek káderhatáskörébe tartozó személyek és a párttagok 

elleni büntetőeljárásokkal kapcsolatos hozzájárulás kérési, tájékoztatási és értesítési kötelezettség rendjével kapcsolatos 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, 1989. július 4. Lásd a 10. dokumentumot!

42 A Kádár-korszakban a hálózatok szervezésének alapelveit meghatározó legfontosabb parancsok az 1958-ban, illetve − az 
1989-ben is érvényben lévő − 1972-ben kiadott normák voltak. A belügyminiszter 33. számú parancsa a Belügyminisz-
térium állambiztonsági szerve ügynöki munkájának alapelvei tárgyában, 1958. december 5. ÁBTL 4.2. II. sorozat 6. d. és  
A belügyminiszter 005. számú parancsa az állambiztonsági szervek hálózati munkájának alapelveit tartalmazó szabályzat 
kiadására, 1972. április 4. ÁBTL 4.2. II. sorozat 19. d. Ügynökké különleges esetekben, ha az operatív érdek úgy kívánta 
MSZMP-tag is beszervezhető volt. Tilos volt ilyen típusú együttműködés kialakítása az MSZMP országos, megyei, buda-
pesti, járási választott vezetőivel, függetlenített munkatársaival, a kormány tagjaival, a KISZ és a szakszervezetek országos, 
és megyei függetlenített vezetőivel is. Rezidensnek viszont kifejezetten a politikailag szilárd, kellő élettapasztalattal ren-
delkező párttagokat, vagy hazafias érzésű pártonkívüli személyeket szervezhettek be. Ugyanakkor nem lehetett rezidens 
például egy párttitkár. A rezidensekhez hasonlóan T-lakástulajdonos is csak politikailag megbízható személy, jó esetben 
párttag lehetett, akinek – a lakás felhasználásáért – anyagi térítést vagy jutalmat kellett adni. A hálózatokról bővebben: 
Hankiss Ágnes: Továbbélő hálózatok – a rendszerváltás tükrében. Budapest: Az Európai Néppárt Európai Parlamenti Képvise-
lőcsoportja és a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet közös kiadványa 2013.

43 MNL OL M-KS 288. f. 59/4. ő. e. Az MSZMP Elnökségének 1989. július 31-i határozata a párttagok nyilvántartásának módosí-
tására.

44 MNL OL XIX-B-1-az 188. d. Berkesi Ferenc BM személyzeti csoportfőnök előterjesztése a belügyi rendelkezések párt- és KISZ 
hatásköri érvényesítésére, valamint az ideológiai-politikai elvárásokra vonatkozó részeinek hatályon kívül helyezéséről, 
1989. december 14, valamint Uo. a Belügyminiszter 1/1990. BM utasítása a belügyi rendelkezések párt- és KISZ hatáskör 
érvényesítésére, valamint az ideológiai-politikai elvárásokra vonatkozó részeinek hatályon kívül helyezéséről, 1990. január 
2. és ÁBTL 4.2. I. sorozat 29. d. A Belügyminiszter 37/1989. BM utasítása a nem függetlenített párt-, szakszervezeti és KISZ-
tisztségviselő munkaidő-kedvezményéről szóló 15/1988. BM utasítás hatályon kívül helyezéséről, 1989. november 29. Lásd 
a 17. dokumentumot!

45 MNL OL XIX-B-1-az 184. d. Dr. Verebélyi Imre levele a belügyminiszternek a korábban már hatályon kívül helyezett belügy-
miniszteri utasítások minősítési jelölésének megszüntetésére, 1992. március 10. 
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A politikai „modellváltás” és az állambiztonság

A politikai átalakulás kérdésének tárgyalásakor az MSZMP különböző szerveiben megfogalmazott javasla-
tokban, tervezetekben az állampárt erőszakszervezeteinek átalakításának kérdésével közvetlen és konkrét 
módon nem foglalkoztak. (Megjegyzendő, hogy az alternatív kezdeményezések, ellenzéki szerepet felválla-
ló szervezetek alternatívái között sem szerepelt explicit módon ez a kérdés.) A hivatalos MSZMP dokumentu-
mok, tervezetek 1989 nyaráig nem tartalmaztak az állambiztonsági szervekre vonatkozó konkrét, nyilvános 
szabályozási javaslatokat. Elvi jellegű párthatározat ugyan már előző évben is született, a KB 1988. december 
15-i ülésén a párt A kormányzati munka korszerűsítése című előterjesztés alapján hozott határozatot a fegy-
veres erők addigi pártirányításának kormányfelügyelet alá helyezéséről, de a gyakorlatban ez nem jelentett 
lényegi változást. Az állampárt csak − a fentebb már említett – 1989. májusi KB-határozatában mondott le 
káderhatáskörének gyakorlásáról, addig az időpontig a PB előzetes állásfoglalásától függött a fegyveres tes-
tületek – például a Munkásőrség − parancsnokainak kinevezése és felmentése is.46 A politikai hatalom nem 
kívánt a nyilvánosság elé lépni ezzel a kérdéssel, nem akart állást foglalni az államvédelmi szervek további 
sorsát illetően, de program, koncepció – az állampárt pozícióinak megőrzésével összefüggésben − természe-
tesen létezett. Fejti György KB-titkár a Nemzetközi, Jogi és Közigazgatás-politikai Bizottság számára készített 
1989. januári előterjesztésében a politikai rendszer reformjáról a hatalommegosztás módozatairól értekezett 
és feltette a kérdést, hogy meg tudja-e akadályozni az MSZMP az egyre erőteljesebben kibontakozó plurali-
zációs folyamatot, avagy nem. A válasza az, hogy „a jogállamiság keretei között nem” ezért az MSZMP-nek el 
kell fogadnia „a hatalomgyakorlás fokozatos, kiszámítható keretek között történő megosztását, egyben felvázol-
ja ennek korlátait, kereteit, valamint a saját elgondolását a lebonyolítás menetrendjére, és időrendjére.” Ugyan-
akkor leszögezi, hogy az MSZMP a hatalmat semmilyen körülmények között nem kívánja átadni. Ő úgy látja, 
hogy ekkor a párt nincs még felkészülve egy plurális politikai struktúra elfogadására, ezért alapvető kérdés 
az MSZMP „kondicionálása” a versenyhelyzetre, de leszögezi, hogy: „A politikai rendszer az Alkotmány és a tör-
vényesség alapján álló politikai erők versenyén, együttműködésén és egyensúlyán alapul, amelyen belül az MSZMP 
domináns szerepét politikai eszközökkel kívánja kivívni.” Sajátos magyar modellt emleget, amely „a szocialista 
berendezkedés dinamizálását szolgáló, ugyanakkor stabilitást is megőrző”, az MSZMP-nek a kisebbségbe kerü-
lését eleve kizáró megoldást keres. A „földcsúszamlás” jellegű változást „egész egyszerűen ki kell zárni.”− írja. 
A megoldás – mivel a helyzet egyedi és átmeneti –, hogy kiszámítható hatalommegosztási metódust kell ki-
alakítani. Egy „kétlépcsős” menetrendet javasolt, az 1990-es országgyűlési képviselőválasztásokon „a feltéte-
lezett erőviszonyok alapján, megállapodásos alapon elosztja a képviselői mandátumokat.” Második lépcsőt egy 
három vagy négy évvel későbbi, a már „klasszikus” pártversenyen alapuló választás követhetné – javasolta 
Fejti, és javaslatát a Bizottság elfogadta.47 

Ahogyan a III/III. Csoportfőnökség munkabeszámolójában az év végén visszatekintettek, abból egyértel-
műen kiolvasható az MSZMP hatalmának, befolyásának a megvédésére való törekvés a rohamosan átalaku-
ló viszonyok között is. „A tárgyidőszak első negyedében még meghatározó volt tevékenységünkben a lebomló 
régi struktúra támogatása, vagyis az MSZMP irányítása alatt, az érvényben lévő Alkotmánnyal, törvényekkel össz-
hangban befolyásolni azokat a folyamatokat, melyek legális vagy féllegális keretek között a politikai rendszer át-
alakítására, az MSZMP vezető szerepének megszüntetésére irányultak. A változások következtében tevékenységünk 

46 Bővebben: Révész Béla: Alkotmányozás és állambiztonság. Alkotmányossá válási törekvések az állambiztonsági reformkon-
cepciókban, 1989−1990. Aetas. 2013/4. sz. 73., valamint Varga György – Szakadát István: Íme, a nomenklatúrák! Az MDP és a 
volt MSZMP hatásköri listái. Társadalmi Szemle. 1992/3. sz. 73.

47 MNL OL M-KS 288. f. 62/1. ő. e. Fejti György előterjesztése a hatalommegosztás tervezett módozatairól, 1989. január 19. 
Jegyzőkönyv a Nemzetközi, Jogi és Közigazgatás-politikai Bizottság 1989. február 3-i üléséről. Lásd a 3. dokumentumot!
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közvetlen, majd közvetett pártirányítása fokozatosan megszűnt, a korábban jogellenesnek tekintett politikai cse-
lekvések időközben társadalmilag elfogadottá, jogilag rendezetté, illetve biztosítottá váltak.”48

Az „alternatív”-nak nevezett szervezetekkel ekkorra a párt különböző szerveiben megkezdték a kapcsolat-
felvételt, az MSZMP valamiféle párbeszéd kialakítására törekedett. Az MSZMP Budapesti Bizottsága 1989 feb-
ruárjában határozatot hozott egy Operatív Csoport – későbbi elnevezése: BMP Társadalmi Kapcsolatok Munka-
csoportja − megalakításáról „[…] a szerveződések figyelemmel kísérésére a fővárosi helyzetkép karbantartására, az 
ezzel kapcsolatos politikai pártszervezeti feladatok kidolgozására a társadalompolitikai titkár felügyeletével dolgozó 
Operatív Csoportot hozott létre.” A munkacsoportot a pártvezetés részéről Barabás János felügyelte és a testület-
ben helyet kapott Cirkos Tibor, a BRFK III/III. (Állambiztonsági) Osztály osztályvezetője is.49 A BRFK pártbizottsá-
gán pedig a megmozdulások biztosításában részt vevőket megpróbálták felkészíteni a tüntetések és demonst-
rációk során előforduló „éles” helyzetekre. „Tudatosítani kell az állománnyal, hogy a tömeggel szemben[i] fellépés 
során kialakulhatnak igen éles helyzetek, melyek szükségessé tehetik az erkölcsi normák átértékelését. Kritikus hely-
zetben tüzet nyitni egyfajta erkölcsi felelősségvállalás és bármilyen furcsán hangzik, bátorság kérdése is. Kétségtelen, 
hogy az emberölés felelősségét csak az a személy vállalja, aki mélységesen meg van győződve igazáról, elkötelezett 
harcosa egy adott ügynek, aki morálisan stabil és felelősséget érez a társai életéért is, és aki a konkrét helyzetet maga 
is kiemelten veszélyesnek ítéli meg, nemcsak a parancsnok.”50

A fent már említett Nemzetközi, Jogi és Közigazgatás-politikai Bizottság 1989 nyarán ismét foglalkozott a bel-
biztonság kérdésével és bizottság tagjai egyrészt egyetértettek abban, hogy szélesebb fórum elé ne kerüljön 
a vitaanyag, másrészt, hogy a végbement változásokkal összhangban hosszabb távon modellváltást kell vég-
rehajtani és arra kell törekedni, hogy a belbiztonság jogilag szabályozott keretek között végzendő legitim tevé-
kenységgé váljon. „Egyetértés volt abban, hogy a bel- és állambiztonsági szervekre a jövőben is szükség van, tevé-
kenységüket azonban nyílt jogszabályokban kell rendezni, biztosítani a megfelelő nyilvánosságot. […] két szakaszban 
célszerű lenne az állambiztonsági szervek átszervezését megvalósítani. A második szakasz hosszú távú feladat. El-
hangzott, hogy a kormányzópártnak döntő befolyással kell rendelkeznie e szervekben. Célszerű nagyobb figyelmet 
szentelni a pénzvilággal és az emigrációval kapcsolatos munkának, belső kérdésekben a szuverenitás védelmét és az 
erőszakos cselekedetek elleni harcot kell feladatul tűzni. Helyes lenne az információáramlást gyorsítani.”51 

Ez utóbbi pont átvezet arra a kérdésre, hogy az MSZMP fennállása utolsó hónapjaiban milyen gyakorlati lé-
péseket tett hatalmának, befolyásának jövőbeni biztosítása érdekében. Megszervezett egy politikai informá-
ciós rendszert52, a pártvagyon megmentése érdekében rendezte a pártingatlanok tulajdonjogát, (a NEXT 2000 
Kft. törzstőkéjének bővítési jegyzéke szerint, pártüdülők, vendégházak, oktatási létesítmények, műhelyek, ga-
rázsok, a székház és számítóközpont, összesen 1 162 365 645 Ft értékben) és az új lehetőségeket kihasználva a 
fedőneveken szereplő számlákon gyűjtött vagyonát vállalkozásokba fektette, különböző gazdasági társaságo-
kat alapított. Az MSZMP Elnöksége 1989. július 3-i ülésén döntött arról, hogy a párt (pontosabban a KB) – a gaz-
dasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény alapján − 90 százalékos tulajdont szerezzen 9 millió forint rész-
vényjegyzéssel egy (vállalkozásszervező) részvénytársaság alapításában. Az öttagú igazgatótanácsban három 
főt az MSZMP volt jogosult megnevezni. Az igazgatótanács elnöke Juhász András, a VÁLTÓ Számítástechnikai  

48 A III/III. Csoportfőnökség jelentése, 1989. december 20. Közli: Szigorúan titkos ’89. A magyar állambiztonsági szervek munkabeszá-
molói. Szerkesztette, a bevezető tanulmányokat és a jegyzeteket írta Müller Rolf és Takács Tibor. Budapest: L’Harmattan, 2010. 88.

49 BFL XXXV 30. 270. d. Határozat az alternatív szervezetekkel foglalkozó Operatív Csoport tevékenységéről, elnevezésének 
összetételének módosításáról, 1989. február 9.

50 BFL XXXV 30. 271. d. BFL XXXV 30. 271. d. Jegyzőkönyv a Budapesti Pártbizottság 1989. április 20-i üléséről. 
51 MNL OL M-KS 288. f. 62/5. ő. e. Jegyzőkönyv a Nemzetközi, Jogi és Közigazgatás-politikai Bizottság 1989. június 9-i üléséről. 

Lásd: 18. dokumentumot!
52 MNL OL M-KS 288. f. 59/7. ő. e. Az elnökség 1989. augusztus 28-i határozata a számítógépes politikai információs rendszer 

megszervezésére. Jegyzőkönyv az Elnökség 1989. augusztus 28-i üléséről. Lásd a 11. dokumentumot!
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és Vállalkozásszervező Kft. elnöke lett. Az Elnökség még ezen az ülésen a párt kezelésében lévő ingatlanvagyon 
jogi helyzetének rendezéséhez is megadta az elvi hozzájárulást, támogatta egy korlátolt felelősségű társaság 
létrehozását.53 Azonban nemcsak a párt, de az állambiztonság, pontosabban a kémelhárítás is rendelkezett va-
gyonnal, konspirált valutaszámlákon jelentős összegeket halmoztak fel, amelynek sorsáról sajnos nincsenek 
információim. A BM Külügyi Osztály által kezelt és a Magyar Nemzeti Banknál vezetett „VÁMOS ZOLTÁN” fedő-
nevű számlán 1988 szeptemberében 2 280 026 USA dollár, a III/II. Csoportfőnökség által a Magyar Külkereske-
delmi Banknál konspiráltan kezelt „EUROIMPEX VADUZ” fedőnevű számlán a fenti időpontban 2 925 386 USA 
dollár szerénykedett, míg a BM Külügyi Osztályára az operatív úton szerzett valutabefizetések 352 587 forin-
tot tettek ki.54 

Mindemellett az MSZMP vezetése a „pártmúlt jövőjét” is elkezdte alakítani, hiszen döntött több, a párt ideo-
lógiai alapvetését, szellemi „örökségét” kezelő intézmény (a Politikai Főiskola, a Társadalomtudományi Intézet 
és a Párttörténeti Intézet) jövőjéről, összevonásáról, pártarchívum létrehozásáról55, s persze ezzel párhuzamo-
san iratmegsemmisítésekről, iratok átadás-átvételéről is. Egy 1989. júniusi levelében a BM Titkárság titkárságve-
zetője veti fel azt a problémát, hogy minősített, szigorúan titkos, operatív jellegű iratok vannak az MSZMP helyi 
szerveinél, amit a BM-ben kellene őrizni, elárulva ezzel azt, ami 1989-ben még nem lehetett mindenki számá-
ra egyértelmű, hogy a belügyi titkos normák, rendelkezések, szabályzatok pártbizottságoknál landoltak, ahol 
ezt megvitathatták és − adott esetben – javaslatokat is megfogalmazhattak ezekkel kapcsolatban. Mindezeken 
kívül a csoportfőnökségek területén működő pártbizottságoknál fellelhető operatív értékkel bíró anyagokat 
is vissza kellett juttatni a pártbizottság működési helyén lévő állambiztonsági szerv titkos ügyirat kezeléséhez 
(TÜK), ahol ezeket meg kellett semmisíteni. (Lehet, hogy ezt a rendelkezést hajtották végre szisztematikusan, 
ami megmagyarázná azt, hogy a MNL OL-ban a csoportfőnökségek pártbizottsági anyagai miért csak 1983-ig 
találhatóak meg…) Bizonyos pozíciók megszűnése is azt eredményezte, hogy titkos, minősített iratokat kellett 
átadni, mint például az állambiztonsági miniszterhelyettes munkakörének megszűnése kapcsán.56 

Az állambiztonság ellenzéki pártokhoz, szervezetekhez és az MSZMP-hez való viszonyát − egy vitaanyag 
szerint − a Belügyminisztériumon belül is vizsgálták: „Az ellenzéki erőkhöz és szervezetekhez való viszonyunkat 
nem lehet rendezni anélkül, hogy ne rendezzük viszonyunkat az MSZMP-vel. Úgy látjuk, hogy a pártirányítás dek-
larált megszüntetése ellenére a minisztérium vezetése és állományának jó része még mindig nem tudta eldönteni, 
hogy össztársadalmi érdekeket szolgáló állami-közszolgálati szerv legyünk-e, vagy pedig a párt politikai akaratá-
nak végrehajtó apparátusa.” Ugyanakkor keresték a helyét, szerepét a titkosszolgálatoknak az új, alakuló de-
mokratikus berendezkedésben. „[…] megkerülhetetlennek tartjuk a belső elhárítás problémakörét. A jogállam 
fogalmával nyilvánvalóan összeegyezhetetlen, ha a hatalmon lévő párt a belső biztonsági szolgálatot más törvé-
nyes (alkotmányos) politikai erők ellen használja fel. A sztálinista hatalmi modellel mindaddig nem lehet szakítani, 
amíg a belső elhárítást jelenlegi struktúrájában és funkcióival fennáll. Ez azonban nem magának a szervezetnek a 
felszámolását, hanem funkcióinak megváltoztatását, s ebből eredően struktúrájának átalakítását jelenti.”57

53 MNL OL M-KS 288. f. 59/1. ő. e. Jegyzőkönyv az MSZMP Elnöksége 1989. július 3-i üléséről.
54 ÁBTL 1.11.1. 205. d. Andó József, Kalocsai Imre és dr. Rédei Miklós főcsoportfőnök-helyettes jelentése a kémelhárítás valu-

taszámláin elhelyezett összegekről, 1988. szeptember 6. Lásd a 13. dokumentumot!
55 MNL OL M-KS 288. f. 59/3. ő. e. Berecz János jelentése az MSZMP Elnökségének, 1989. július 14. Előterjesztés a Politikai Bi-

zottsághoz a párt levéltári anyagáról, felhasználásáról és a pártarchívumokról, 1989. május. MNL OL M-KS 288. f. 59/5. ő. e. 
Jegyzőkönyv az Elnökség 1989. augusztus 14-i üléséről. 

56 ÁBTL 1.11.1. 2. d. Bálint Tibornak, a BM Titkárság titkárságvezetőjének a levele, 1989. június, valamint ÁBTL 1.11.1. 106. d. 
Dr. Sillai Árpád, a BM ÁBMHT vezetőjének levele Bogye Jánosnak, a III. Főcsoportfőnökség helyettes vezetőjének, 1989. 
szeptember 19. Bogye János, Benkő Ferenc, dr. Horváth József és dr. Baranyai Béla levele Dr. Sillai Árpádnak, a BM ÁBMHT 
vezetőjének, 1989. október 16., október 25., október 18., és október 24. Uo. Lásd a 7. és 14. dokumentumokat!

57 ÁBTL 1.11.1. 100. d. Dr. Sillai Árpád ÁBMHT titkárságvezető levele dr. Bálint Tibornak, a BM Titkársága vezetőjének, 1989. 
szeptember 19. Lásd a 15. dokumentumot!
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A funkcióváltozáshoz egy kis adalékot szolgáltat, hogy Stefán Géza, a BRFK állambiztonsági szervének ve-
zetője, 1989 augusztusának végén a területi állambiztonsági szervek vezetőinek önállósága, hatáskörének 
növelése érdekében több miniszteri parancs módosítására tett javaslatot. Ezek egyike a párttagok beszerve-
zésének engedélyezési rendjére vonatkozott. A javaslat szerint az MSZMP-tagok beszervezését a jövőben a 
területi állambiztonsági szervek vezetői saját hatáskörükben engedélyezhették volna, azonban az állambiz-
tonsági miniszterhelyettesi titkárság válaszlevelében felhívta a figyelmet, hogy a hálózattal és az SZT-állo-
mánnyal kapcsolatban 1989. október 10-ig, illetve október 30-ig egy bizottság vizsgálja az újraszabályozás 
lehetőségeit, tehát ennek lezárulása előtt nem indokolt miniszterhelyettesi állásfoglalás a kérdésben.58 A do-
kumentum arra minden esetre rávilágít, hogy az állambiztonsági szervekben 1989 kora őszén még volt tö-
rekvés arra, hogy MSZMP-tagok beszervezését fontolgassák…

Az „állambiztonsági ideológiát”, a szervek viszonyulását a hatalomhoz, az MSZMP-hez fűződő kapcsolat 1989 
folyamán történő változásait foglalta össze Horváth József, a belsőreakció-elhárítás csoportfőnökének egy, 
1989. novemberi előadása, amelyből kiderül, hogy az állampárt „alkalmazkodása” a szocialista jogállamiság-
hoz, a pluralizmushoz (bármit is értettek alatta) volt az a viszonyítási pont, amit az állambiztonság is követ-
ni próbált. „[…] látni kell, hogy szervezetünk, de az egész társadalom jövője is függ attól, hogy a jelenleg háttérbe 
szorított és szétforgácsolódott baloldal mennyire lesz képes ismét jelentős politikai erővé, a jövő számára kikristá-
lyosodási ponttá válni. Nekünk ezt a folyamatot lehetőségeink szerint – de nem törvényellenes eszközökkel – tá-
mogatnunk, erősítenünk kell.”59

Kísérlet a pártbefolyás megőrzésére, az MSZMP BM Bizottsága

1988 márciusában a belügyminiszter „a gazdasági-társadalmi kibontakozás elősegítése” címmel kiadott szigo-
rúan titkos feladatterve hét pontban foglalta össze a teendőket és az első blokkban az állambiztonság felada-
tait részletezte. A szöveg azonban nem lép túl az általánosságokon, konkrétumokat nem tartalmazott.60 Egy 
1988. október végi pártbizottsági ülés határozata pedig úgy fogalmazott, hogy jelen időszakban a párt mű-
ködésének alapkéréseit érintő előkészítő munka folyik. Bár ekkor a BM pártbizottsága belügyi pártértekez-
let összehívását nem látta indokoltnak, mégis jelentős személyi változtatásokat hagyott jóvá. A BM PB több 
mint 20 százalékos, a VB közel 50 százalékos (11 főből öt új) személycserét hajtott végre.61 Ennek ellenére az 
MSZMP BM még az év végén is mintha csak halogatta volna az érdemi változások elindítását. Ugyan a párt-
bizottság döntési rendszerének korszerűsítésére, vagy ahogyan megfogalmazták, „a belügyi pártmozgalom 
előtt álló feladatok végrehajtására” létrehoztak egy munkabizottságot, de például egy általános feladatokkal 
működő, állandó jellegű politikai tanácsadó testület felállításának az ötletét elvetették.62 

A „helyzet fokozódását” ugyanakkor jelezte, hogy az új pártfőtitkár, Grósz Károly 1989 márciusában a Bel-
ügyminisztérium pártszervezetében egy rendkívüli pártvégrehajtó bizottsági ülésen „kötetlen eszmecse-
re” jegyében − ma már megmosolyogtató naivitással − tájékoztatta a BM PVB tagjait az MSZMP jövőjéről,  

58 ÁBTL 1.11.1. 106. d. Dr. Stefán Géza javaslata a rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei vezetői hatáskörének módo-
sítására, 1989. augusztus 29., valamint Uo. Balla Pál r. őrnagy feljegyzése, 1989. szeptember 18. Köszönöm Takács Tibornak, 
hogy a fenti dokumentumra felhívta a figyelmemet! Lásd a 12. dokumentumot!

59 Közli: Révész Béla: A politikai átalakulás és a titkosszolgálatok változásainak kapcsolata az újabb források tükrében. De iuris-
prudentia et iure publico. 2011/4. sz. 11.

60 ÁBTL 4.2. II. sorozat 54. d. A Belügyminisztérium feladatterve a gazdasági-társadalmi kibontakozás elősegítésére, 1988. 
március 9. 

61 MNL OL M-KS 838. f. 2/102. ő. e. Tájékoztató az MSZMP BM Bizottság 1988. október 27-i döntéseiről. 
62 MNL OL M-KS 838. f. 2/104. ő. e. Jegyzőkönyv az MSZMP BM PB 1988. december 21-i üléséről. 
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a „kibontakozás” esélyeiről.63 (Ekkor a „fehérterror” kifejezést mellőzte, nem úgy, mint az 1988. november 29-i 
kommunista aktíván, a Budapest Sportcsarnokban tartott hírhedt beszédje alkalmával.)

A tájékoztatást végighallgató testület tagjai Füzesi Antal PTO-titkár, Földesi Jenő altábornagy, belügyminisz-
tériumi államtitkár, Dr. Szicsek Judit, a VB nőfelelőse, Molnár István, a pártszékház őrségének parancsnoka (Kor-
mányőrség), Siklósi György vezérőrnagy, Bogye János főcsoportfőnök-helyettes, a hírszerzés vezetője, Berkesi 
Ferenc ezredes, a BM személyzeti csoportfőnöke, a PTO volt osztályvezetője, KISZ-titkár, Tichy Zoltánné, az ál-
lambiztonsági terület egyik városi pártbizottságának titkára, Fürcht Pál, a tanácsi területről, és végül Csiba Károly 
agitációs és propaganda titkár voltak. A BM pártbizottságának ekkor 7300 tagja volt, 13 városi jogú és 16 egy-
testületű pártbizottsággal. 1988-ban 191 tagfelvételt regisztráltak, ez 2,6 százalékos arány volt, a korábbi évhez 
képest csökkenést mutatott. (Ez a szám 1987-ben 299 volt, 4,4 százalékos volt a tagfelvétel „dinamikája”.64) 

Március végén az MSZMP KB Pártpolitikai Osztálya a párttörvény tervezetével kapcsolatban úgy véleke-
dett, hogy az MSZMP tagjaiból lehet alapszervezeteket létrehozni a fegyveres erőket és testületeket irányító 
minisztériumokban és országos parancsnokságokon, valamint a területi fő/kapitányságokon − és bár elkép-
zelhetőnek tartották, hogy egyes párttagok a lakóhelyükön szerveződő MSZMP-szervezetek tagjai legyenek 
− de ellene voltak, hogy a hivatalos állomány „szétszóródva” tevékenykedjen.65 Ebben az időben – a doku-
mentumok tanúsága szerint − a belügy párttagsága is a BM-ben szerveződő pártszervezetekben kívánta foly-
tatni tevékenységét, elutasították a „pártsemleges” Belügyminisztérium gondolatát, nem kívántak a lakóte-
rületi alapszervezetekbe történő átirányítás lehetősségével élni. A „fegyveres testületekben szerveződő pártok” 
kérdése volt az egyik olyan alapvető ügy, amely élénken foglalkoztatta a BM párttagságát, és amely a párt 
megszűnéséig élénk vitákat generált. A jövőbeni pártstruktúra kérdése volt a másik fő dilemma, a párt sze-
repe egy jövőbeni koalíciós kormányban. A párt dokumentumaiban ezt az időszakot csupán egy átmeneti 
érának, a többpártrendszerre történő átmenet idejének tekintették és hangsúlyozták a párt befolyása meg-
őrzésének a fontosságát a BM szerveiben. Azonban voltak a minisztérium pártszervezetein belül is eltérő ál-
láspontok. A BM 5-ös pártbizottsága (a III/III. Csoportfőnökségnél működő pártszervezet) belügyi pártérte-
kezlet összehívását kezdeményezte, de a BM PB a javaslatot elvetette.66 

Áprilisban az MSZMP BM Bizottság végrehajtó bizottsága megvitatta a fegyveres testületek pártirányítá-
sát vizsgáló – korábban felállított − ad hoc bizottság jelentését. A bizottság javasolta, hogy a „pártirányítás” 
kifejezés használata helyett a „párt befolyásolás” gondolatkörét kellene a jövőben alkalmazni, felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy ki kellene dolgozni az MSZMP biztonságpolitikai koncepcióját. Hangsúlyozták, hogy biz-
tonságpolitikai elvek kellenek, nem pedig a (közvetlen) irányítás, újra kell fogalmazni a testületek szerepét, 
jellegét, a pártszervezetek feladatait, és hangsúlyozták, hogy a választásokig meg kell őrizni az MSZMP befo-
lyását az állomány körében, valamint „tagtoborzást” ajánlottak. Ugyanakkor – javasolták − csökkenteni kell 
a függetlenített apparátust, a városi jogú pártbizottságok számát, a múlt reális értékelését is el kell végezni 
és ragaszkodni kell – amíg lehet – a BM pártszervezetekhez, de el kell kezdeni kidolgozni a változtatásokhoz 
igazodó új működési rendet is.67 Júniusban pedig a KB adott ki egy állásfoglalást arról, hogy meg kell tartani 
a fegyveres erőkben és testületekben az MSZMP politikai befolyását. Ennek érdekében a párt – az állásfog-
lalás szerint – „politikailag ellenáll minden olyan kísérletnek, amely a szocialista fegyveres erőket és testületeket 

63 MNL OL M-KS 838. f. 3/293. ő. e. Jegyzőkönyv az 1989. március 20-án tartott rendkívüli MSZMP BM Bizottság végrehajtó 
bizottsági üléséről. 

64 Uo.
65 MNL OL M-KS 288. f. 11/4458. ő. e. Vélemény a Párttörvény tervezetével kapcsolatban, 1989. március 29. 
66 MNL OL M-KS 838. f. 2/107. ő. e. Jegyzőkönyv az MSZMP BM Bizottsága 1989. március 22-i üléséről.
67 MNL OL M-KS 838. f. 3/295. ő. e. A belügyi pártszervezet ad hoc bizottságának előtanulmánya a fegyveres testületek párt-

irányításának átalakításáról, 1989. április 5. Jegyzőkönyv az MSZMP BM Bizottsága 1989. április 18-i párt-végrehajtóbizott-
sági üléséről. Lásd a 5. dokumentumot!
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[…] kívánja szétzilálni”, politikai befolyását a belügyi szervekben dolgozó kommunisták, és az MSZMP szer-
vezetek útján kívánta megőrizni.68 

1989 júniusában már tényként kezelték, hogy az MSZMP belügyminisztériumi szervei egy idő után meg 
fognak szűnni, így felmerült a mintegy 70 fős függetlenített apparátus jövőjének a kérdése is. Azt tervezték, 
hogy a pártszervezetek megszűnése után ezeket a BM-en belül, képzettségüknek megfelelő munkakörbe 
helyezik majd el.69 1989 nyarán a „politikai modellváltás”, a belügyi pártmozgalom helyzete, a BM Bizottság 
működésének jövőbeni keretei, a káderhatáskörének megszüntetése, mind-mind visszatérő témák voltak 
egy-egy pártbizottsági ülésen.70 

Ekkor már a nemzetbiztonsági szolgálat tartalmi és strukturális korszerűsítésére vonatkozó előterjesztést 
belügyminiszteri értekezleten tárgyalták meg, amely a biztonsági szolgálatok feletti kontrollt már nem az 
MSZMP-re, hanem a parlamentre, illetve az Országgyűlés által felhatalmazott bizottságra bízta volna, de azért 
a „szocialista pozíciók” biztosítása érdekébe a BM-ben az átmeneti időszak végéig, a választásokig működő 
MSZMP szervezetek léte mellett érvelt. A javaslat új szervezeti struktúrát, új elnevezéseket, például Belső Biz-
tonsági Szolgálat (a korábbi III/III. Csoportfőnökség) állapított meg, de az értekezlet úgy döntött, hogy a cím-
ben szereplő „nemzetbiztonsági szolgálat” elnevezés helyett továbbra is az „állambiztonsági szolgálat” sze-
repeljen és a további javaslatokra is majd csak a később megszületendő – az állam- és közbiztonságról szóló 
− törvény életbelépése után tér majd vissza.71

Egy hónappal az MSZMP utolsó pártkongresszusa előtt az MSZMP BM Bizottság határozati javaslatában – 
többek között – kijelentette, hogy a belügyi párttagság „[…] felelősséget érez és visel azért, hogy a modellvál-
tás anarchia nélkül, erőszaktól és atrocitásoktól mentesen, törvényes keretek között menjen végbe.” Továbbá arra 
is felhívták a párttagság figyelmét, hogy szervezzék meg a koordinációs, egyeztető munkacsoportokat, ame-
lyek a megszűnő rendőri, állambiztonsági stb. pártszervezetekből a lakóhely szerinti MSZMP szervezetekbe 
történő átjelentkezéseket megszervezik, lebonyolítják. Ezeken kívül a pártbizottság felvázolt alternatívát is a 
BM PB jövőjét illetően. Az „A” verzió szerint a BM PB 1989. szeptember 30-i hatállyal beszünteti tevékenysé-
gét, és az országos pártértekezletre megválasztott kongresszusi küldöttek az MSZMP BM Intéző Bizottsága-
ként elvégzik a megszűnő belügyi pártszervezetek megszűnésével kapcsolatos teendőket. Az Intéző Bizott-
ság mandátuma 1989. december 31-ig szólna. A „B” alternatíva szerint az MSZMP BM Bizottsága mindaddig 
működik, amíg a pártszervezet tevékenységüket a minisztériumban meg nem szüntetik.72 

Végül a KB úgy döntött, hogy a Belügy- és Honvédelmi minisztériumban, illetve a fegyveres testületek-
ben működő MSZMP szervezetek struktúrájának átalakítását négy lépcsőben kell megvalósítani. Első lé-
pésként a minisztériumokban működő pártszerveztek tevékenységét kellett megszüntetni. A határidő 1989 
vége volt. Az itt dolgozó kommunisták más hasonló pártszervezetekbe vagy a lakóterületükön működő 
MSZMP alapszervezetbe igazolhattak át. Második lépésként ugyanezzel a határidővel kellett mindenféle 
anyagi, tárgyi feltételrendszert megszüntetni. Harmadikként – 1990. december 31-ig – a pártszervezeteket 
is fel kellett számolni, majd negyedik ütemben a „lakóterületi jellegű fegyveres pártszervezetek” kialakítását 
kellett elvégezni.73

68 MNL OL M-KS 288. f. 5/1068. ő. e. A KB állásfoglalása a fegyveres erők és testületek tagjaiból szerveződő pártszervek- és 
szervezetek feladataira, a politikai befolyás megtartására (tervezet), 1989. június 13. Lásd a 9. dokumentumot!

69 MNL OL XIX-B-1-y 50. d. MNL OL XIX-B-1-y 50. d. A BM Titkárság Emlékeztetője az 1989. június 12-i miniszteri értekezletről. 
70 MNL OL M-KS 838. f. 2/108. ő. e. Jegyzőkönyv az MSZMP BM Bizottsága 1989. június 22-i üléséről.
71 MNL OL XIX-B-1-y 50. d. Nyers jegyzőkönyv az 1989. június 20-i BM miniszteri értekezletről. 
72 MNL OL M-KS 838. f. 2/109. ő. e. Határozati javaslat a belügyi pártmozgalom helyzetéről és a további tennivalókról, 1989. 

szeptember 20. 
73 MNL OL M-KS 288. f. 11/4462. ő. e. Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása a fegyveres testületekben működő 

pártszervek átalakításáról, 1989. szeptember 14. Lásd a 16. dokumentumot!
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Az 1989. október 6-án kezdődő pártkongresszus – mint ismert – az 1956-ban létrehozott MSZMP nevű 
párt megszüntetését határozta el, és annak jogutódjaként megalakította a Magyar Szocialista Pártot. 

Sajnálatos módon a tárgyalt időszak állambiztonsági vonatkozású forrásanyaga sok szempontból hiá-
nyos, és bár az utóbbi évtizedekben sorra napvilágra kerülhettek korábban szigorúan titkos minősítésű 
dokumentumok, jelezni kell, hogy az összegyűjtött anyag – elsősorban a levéltáraknak át nem adott ira-
tok miatt − nem teljes, de úgy vélem az iratok történeti értéküknél fogva mindenképpen publikálásra ér-
demesek. 

Az itt közölt dokumentumok – reményeim szerint − segíthetik megérteni azokat a mozgatórugókat, 
amelyek a késő kádári hatalomgyakorlás titkos, konspirált és éppen ezért nehezen felfejthető módozata-
it jelentették. A kötet a közelmúlt (és sok esetben a jelen) társadalmi problémáira is reflektál azzal, hogy 
az államszocializmusból örökölt társadalmszervezési metódusok közéletünkre gyakorolt hatását is igyek-
szik bemutatni.
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Dokumentumok
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A közölt dokumentumok jegyzéke

Az MSZMP Politikai Bizottságának határozata a párt- és állami vezetők személyi védelméről, 1988. de-1. 
cember 27.
Kimutatás az operatív nyilvántartásban szereplő MSZMP tagok számáról, anyagaik rendezéséről, d. n. 2. 
Fejti György előterjesztése a hatalommegosztás tervezett módozatairól, 1989. január 19.3. 
Az MSZMP Politikai Bizottságának határozata a pártszervek hatáskörébe tartozó személyek büntetőügye-4. 
ivel kapcsolatos eljárásrend megváltoztatására, 1989. április 5.
A belügyi pártszervezet ad hoc bizottságának előtanulmánya a fegyveres testületek pártirányításának 5. 
átalakításáról, 1989. április 5.
Az MSZMP Központi Bizottságának határozata az MSZMP káderhatáskörének megszüntetéséről, 1989. 6. 
május 8.
A BM Titkárság vezetőjének a levele a belügyi minősített iratokról, 1989. június7. 
Az Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság vezetőjének levele a párt káderhatáskörébe tartozó sze-8. 
mélyekkel kapcsolatos eljárásról, 1989. június 20.
Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalás-tervezete a fegyveres erők és testületek tagjaiból szerve-9. 
ződő pártszervek- és szervezetek feladataira, illetve a politikai befolyás megtartására, 1989. június 13. 
A BM Titkárság vezetőjének előterjesztése a párthatáskörbe tartozó személyek és a párttagok elleni bün-10. 
tetőeljárásokkal kapcsolatban, 1989. július 4.
Az MSZMP Elnökségének határozata a számítógépes politikai információs rendszer megszervezéséről, 11. 
1989. augusztus 28.
Javaslat a rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei vezetői hatáskörének módosítására, 1989. au-12. 
gusztus 29.
Jelentés a kémelhárítás konspirált valutaszámláin elhelyezett összegekről, 1988. szeptember 6.13. 
A BM Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság vezetőjének levele a szigorúan titkos operatív jelle-14. 
gű állambiztonsági iratok tárgyában, 1989. szeptember 19.
A BM Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság vezetőjének levele az ellenzéki szervezetekkel kiala-15. 
kítandó viszonnyal kapcsolatban, 1989. szeptember 19.
Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása a fegyveres testületekben működő pártszervek átala-16. 
kításáról, 1989. szeptember 14.
A Belügyminisztérium személyzeti csoportfőnökének előterjesztése a belügyi rendelkezésekkel kapcso-17. 
latban, 1989. december 14.
Az állambiztonsági szervek átszervezésével kapcsolatos vita, 1989. június 09.18. 
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