FENTŐS JÓZSEF
1915. AUGUSZTUS 30. ÚJPEST – 1986. OKTÓBER 7.
ANYJA NEVE: KNOPP MÁRIA
APJA NEVE: FENTŐS FERENC

RENDFOKOZATOK
főhadnagy

1949. július 1.

százados

1951. november 7.

őrnagy

1958. június 1.

alezredes

1967. november 1.

POLGÁRI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
Közigazgatási érettségi

1946

POLITIKAI ISKOLÁK
Marxista–leninista tiszti oktatás

n. a.

MUNKAHELYEK
N. a.

vasesztergályos

n. a.

KATONAI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
1 éves összfegyvernemi tanfolyam

1961–1962

Katonai szakképzettsége

személyügyi tiszt

KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSOK
Hadsereg Sportközpont

szervezési osztályvezető
hivatásos állományban

1958. január 21.–1958. július 10.

Budapesti Honvéd Sport Egyesület

parancsnokhelyettes, hivatásos
állományban

1958. július 11.

HM titkárság különleges ellenőrző csoport

ellenőrző főtiszt

1958. október 22.

Rövidített tiszti továbbképző tanfolyam, Budapest

hallgató

1961. szeptember 25.–
1961. november 15.

Összfegyvernemi tiszti tanfolyam, Budapest

hallgató

1961. november 25.–1962

Fővárosi Kiegészítő Parancsnokság

vezényelt

1962. október 31.–1964. június 15.

Budapest VI-VII. kerületi kiegészítő parancsnokság

főtiszt

1964. november 1.–
1964. augusztus 31.

Budapest XII. VI. VII. kerületi kiegészítő parancsnokság

személyügyi főtiszt

1969. szeptember 1.–
1970. augusztus 30.

Nyugállományba helyezve

1

1970. augusztus 31.

PÁRTTAGSÁG
SZDP

1930

MKP

1945

MDP

1948

MSZMP

1956. november

KITÜNTETÉSEK
Árvízvédelmi Emlékérem

1954

Bányászat Kiváló Dolgozója

1957

Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem

1957

Fegyverrel a Hazáért – Partizán Emlékérem

1957

Szolgálati Érdemérem

1963

Szolgálati Érdemérem (15 éves)

1968

Szolgálati Érdem Érem (20 éves)

1969

Felszabadulási Jubileumi Emlékérem

1970

Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata

1970

KARHATALMI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁS
3. (budai) karhatalmi ezred III. kerületi század

karhatalmista, majd felderítő

1956. november 11.–1957. április 30.

1. Honvéd Forradalmi Tiszti Ezred

tiszti zászlóalj PB-titkár

1957. május–1958. január

KIEGÉSZÍTÉSEK
A forradalom alatti tevékenysége a tiszti szolgálati adatlapja szerint:
„Polgári életben fegyveres gyárőrség parancsnoksága. Illegális pártközpont fegyveres őrség pk-ja. Újpesti Párt és Tanácsház fegyveres
visszafoglalásában való részvétel. MSZMP megalakulásában vettem részt. Röplapok készítése és terjesztése. 15 fő polgári személy karhatalomba
való szervezése.”

Önéletrajzában:
„Az ellenforradalom másnapján a gyár védelmére fegyveres csoportot szerveztem, és éjjel-nappal a gyárban tartózkodtam. Fegyvereket a ker.-i
PB-től [kerületi pártbizottságtól] kaptam. Az ellenforradalom erősödésével fegyvereink kevésnek bizonyultak, ezért felvettük a kapcsolatot a
Pesti ezds. et.-sal [ezredes elvtárssal] a volt Sztálin Akadémián, akitől a gyár védelmére fegyvereket kaptunk, melyet sikerült újpestre kiszállítani.
Közben a gyárba érkezett néhány magas párt- és állami funkcionárius, hogy illegális pártközpontot alakítsanak ki. Itt volt Bára András, Sándor
József a KV tagjai, Németh János, a KV volt ov.-je [osztályvezetője], Andrásfi Gyula mongóliai nagykövetünk, Kovács Gyula r. ezredes. Az et.-ak
[elvtársak] munkáját biztosítottuk. Közben október 26-án, amikor a munkások fizetésükért a gyárba jöttek és az udvaron várakoztak, váratlanul
megjelent kb. 40 főből álló fegyveres huligán és követelte a fegyvereink kiadását. Mivel arról nem lehetett szó, hogy ellenállást fejtsünk ki,
dolgozóink biztonsága miatt, valamint mert fenti et.-ak javasolták, hogy ne fejtsünk ki ellenállást, az elvtársak a fegyvereiket a szobáikba hagyva,
ahol védelemre voltak berendezve, elsiettek. Én véletlenül a földszinten tartózkodtam, mivel sajnáltam fegyvereink kiadását, a huligánokat
megelőzve az emeletre felrohantam, a gsz-t [golyószórót], néhány karabélyt és lőszert felnyaláboltam, és előbb ideiglenesen elrejtettem, majd
biztonságba helyeztem azokat.
Kb. okt. 28-án ismét értesítettük az et.-akat hogy a gyárban találkozunk. Itt az üzemi Pb. javaslatára ismét átvettem a fegyveresek
parancsnokságát, sőt fenti et.-akkal érkezett mintegy 40 főből álló partizáncsoport is, akiket a védelembe bevontam. Megbízást kaptam, hogy
egy ígért katonai egység gyárba való beérkezése után Újpesten megkezdjük a huligánok lefegyverzését, e feladatot a lefegyverzésem alatt
fogjuk lefolytatni, ezt kifejezetten pártfeladatként kaptam. Még ezen az éjszakán a partizáncsoporttal és egy katonai századdal rajtaütésszerűen
visszafoglaltuk az újpesti párt- és tanácsházat, azonban ezen épületeket ismét át kellett engednünk.
Ezen „bűnömért” a huligánok három esetben kerestek a lakásomon. Ugyanis tudomásunkra jutott, hogy a fegyverek egy részét én rejtettem el
előlük, valamint a pártház visszafoglalásába való részvéte[le]m. Szerencsémre az et.-ak idejében tudomást szereztek róla, és időben eltávoztam a
lakásról.
Nov. 4-én a szovjet egységekkel, Németh Jánossal együtt bementünk a pártházba a további teendők megbeszélésére. A párt megalakításában az
élet megindításában az első perctől részt vettem Németh elvtárs mellett.
Részt vettem röpiratok sokszorosításában, ellenforradalmi plakátok éjszakai letépésében, jelszavak lemeszelésében stb.
A párt felhívására 16 fő civil elvtársat beszerveztem a karhatalomba az ideiglenes intéző bizottság a KV-hez irányított bennünket, ahonnan a Bp.
III. kerületi karhatalmi századhoz kerültünk. Itt felderítőként dolgoztam. Tagja lettem a század pártvezetőségének is.
1957. május 1-ével ismét ht-áll.-ba [hivatásos állományba] kerültem, és a 3. tiszti forradalmi ezredhez kerültem, itt z. Pb. [zászlóalj pártbizottsági]
titkár voltam.”
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