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ELŐSZÓ

Kedves Híradó Bajtársak!
Kedves Érdeklődő Olvasó!

A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület alapító, örökös tiszteletbeli elnöki 
és a Magyar Néphadsereg egykori híradófőnöki minőségemben tisztelettel kö-
szöntöm az olvasót és az egykori MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj állo-
mányában szolgálatot teljesített valamennyi katonát.

A rendszerváltást követően szinte „szokásjoggá” vált – elsősorban a Magyar 
Néphadsereg, illetve a Magyar Honvédség szárazföldi csapatainál – az a jelen-
ség, hogy az állományukban egykor szolgált tisztek, tiszthelyettesek és sorka-
tonák a média különféle felületein jelenítsék meg szolgálati idejük megőrzendő 
emlékeit.

Így került sor arra, hogy az MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj törté-
netének feldolgozását egy lelkes – ott szolgálatot teljesített – közösség vállalta. 
Tette ezt azzal a céllal, hogy méltó és maradandó emléket állítson mindazok 
számára, akik eredményes munkájukkal hozzájárultak a zászlóalj alaprendelte-
téséből származó katonai és szakmai követelmények teljesítéséhez.

A szerzők munkáját dicséri, hogy eredeti szervezési és fejlesztési okmá-
nyok alapján részletesen bemutatják azokat a fejlesztési folyamatokat, amelyek 
a zászlóalj képességeinek növekedéséhez vezettek. E képességek elsősorban a 
titkosítóberendezéssel ellátott rádiók mennyiségi és minőségi korszerűségi 
mutatóiban, a rejtjelző eszközök állóképességének, garantáltságának magasabb 
szintre emelésében, a hadtest korszerű területi hírközpontjának kiszolgálásá-
ban realizálódtak. 

Megtisztelő elismerése volt a közösség munkájának, amikor felvehette had-
rendi száma elé Puskás Tivadar – a telefonhírmondó megalkotója – nevét, ame-
lyet felszámolásáig büszkén viselt.

1999-ben az Országos Puskás Napok keretében – amelynek tevékeny részt-
vevője volt – átvette Puskás Tivadar köztéri bronzszobrát, a Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum ajándékát. A szobrot az iskola akkori igazgatója, dr. 
Horváth László Ferenc – ma egyesületünk alelnöke – ünnepi állománygyűlésen 
adta át. A szobrot nagy tisztelet övezi, bár immáron a negyedik „helyén” áll, 
egyesületünk kiemelt figyelmet fordít megőrzésére.

Amikor a tisztelt olvasóval áttekintjük a zászlóalj több mint negyedszázados 
történetét, tudatunkban akaratlanul megjelenik a költő versének utolsó sora: 

„Ez jó mulatság, férfimunka volt!”

Dr. Lindner Miklós ny. altábornagy
a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke,

a Magyar Néphadsereg (Honvédség) nyugalmazott híradófőnöke
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ELSŐ FEJEZET

Bevezető

Cegléd városa Pest megye déli, délkeleti felének regionális központja, az Al-
föld kapuja. Nekünk, katonáknak, mégis többet jelent, mint egyszerű földraj-
zi megnevezés. Azonosulni tudunk a város történelmében gyökerező katonai 
hagyományokkal, az idegen elnyomás ellen a szabadságért folytatott harccal. 
A Magyar Honvédség 171 évvel ezelőtti megalakulása indította el, hogy Cegléd 
katonavárossá váljon. A 20. századi háborúk után a ceglédi helyőrség 1951 és 
2001 között 50 évet teljesített a haza fegyveres szolgálatában.

Az MN 66. Önálló Híradózászlóalj 1966-os megalakulása utáni 35 esztendő 
valamennyiünk életében, akik a zászlóaljnál szolgáltak, mindenképpen meg-
határozó volt életutunkon, katonai pályánkon. Jelentette a katonai szolgálat, a 
hivatás ellátását, de meghatározó volt a családalapítás, a gyermekek felnevelése 
szempontjából is. Fontos volt az emberi, baráti, bajtársi kapcsolatok kialakítása, 
folyamatos ápolása. Jelentette a megélhetést a munkahely, a lakás, a juttatások 
révén, a katonai pályán való továbblépéshez, a továbbtanuláshoz pedig szilárd 
alapot biztosított.

Ha átlapozzák, elolvassák a ceglédi híradózászlóalj történetét, egy rendkívül 
sokszínű, örömet és bánatot, kudarcot és sok-sok eredményt felmutató, de em-
bert próbáló kép tárul elénk. A híradózászlóaljnál szolgálatot teljesítő hivatásos, 
szerződéses, továbbszolgáló vagy a sorállományú katonák, a közalkalmazottak 
mind igyekeztek a katonai eskühöz híven ellátni feladatukat. Az alakulat meg-
alakításától az átszervezéseken át a felszámolásig a bajtársiasság volt a jellemző. 
Ezt bizonyítja az is, hogy alkalmanként 80-120 fő jelent meg az öt megtartott 
nosztalgiatalálkozón.

A szerzők igyekeztek pontos képet bemutatni ezen időszakról, a rendelke-
zésre álló dokumentumok alapján. Nagyon sokan segítettek személyes vissza-
emlékezéssel, katonai élménnyel, küldtek fényképeket, gazdagítva a zászlóalj 
történetét. Köszönet illeti őket. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, hiányos-
ságok. Kérjük ezt jó szándékkal tudomásul venni. 

Ha azt a kérdést tesszük fel a zászlóaljunknál szolgálatot teljesítő állomány-
nak, hogy érdemes volt-e a nehézségek ellenére mindig kitartóan dolgozni, az 
előttük álló kihívásokat magas szinten teljesíteni, csak egy választ hallhatunk:

„HAZÁMAT SZOLGÁLOM!”
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A város történelme

A város elnevezéséről több elképzelés is született. A legvalószínűbbnek – Kiss 
Lajos, Csánki Dezső és Pais Dezső munkái nyomán – a cigle, cegle (fűzfajta) 
főnévnek a -d képzős származékát tartjuk.

A régészek kevés rézkori, s egyre több bronzkori emléket találnak Cegléd 
környékén. A vaskori és népvándorlás korabeli emlékek szórványosak, de la-
kott helynek mutatják a város határát. A honfoglalás idején Cegléd egyike volt 
azoknak az apró falvaknak, melyek sűrűn benépesítették a Duna–Tisza közének 
mocsaras, ligetes vidékét.

Cegléd jó földrajzi fekvéséből eredően valószínűleg piaccal, templommal 
rendelkező falu lehetett már az Árpád-korban is. Számos, a város mai területén 
előkerült lelet tanúskodik Cegléd Árpád-kori létezéséről. Ugyanekkor Cegléd 
határában, egy körülbelül 10 km sugarú körben a régészeti topográfiai adatok 
alapján 12-13 Árpád-kori faluról van tudomásunk.

A sok virágzó falu a tatárjárás idején, 1241-ben porrá égett, századokon át 
csak egy-egy templom omladéka mutatta, hogy ott valamikor élet volt. Néhány 
ceglédi család túlélte a pusztulást, s itt a mocsaraktól, legelőktől övezett domb 
tövében újra megkapaszkodott. Ismét felépítette sárból, szalmából, hantból és 
vesszőből a kis hajlékát. Azután századok jöttek egymás után. A város volt ki-
rályi, királynői birtok.

1290. III. 5-én és 6-án IV. László két oklevelet állított ki Cegléd mellett („Da-
tum prope Chegled”). Ez az első hiteles történeti forrás a településről.

1364. V. 8-án I. Lajos király a ceglédi polgárokat és telepeseket („cives et 
hospites de ... Ceegled”) az ország egész területére vonatkozóan mindenféle 
vámfizetés alól mentesítette. Ezt tekintjük a városalapítás dokumentumának.

1368-ban I. Lajos király, megerősítve Erzsébet anyakirályné adományát, az 
óbudai klarissza apácáknak adományozta Ceglédet.

Mátyás király halála után a megnövekedett jobbágyi terhek miatt egyre gya-
koribbá váltak az ellentétek a város „földesasszonyai” és a jobbágyok között. 
1509-ben szinte a város teljes lakossága együttesen ölte meg Sebestyén diákot, 
az apácák tiszttartóját. Az ellentétek lecsillapítására azt a művelt Lőrinc papot 
küldték Ceglédre, aki végül is nem lett az apácák szolgája, hanem a nép mellé 
állt. Amikor Dózsa harcra hívó szózata elhangzott a ceglédi piacon, Mészáros 
Lőrinc plébános vezetésével közel kétezer jobbágy ment el Dózsa seregébe har-
colni a szabadságért. A parasztvezér a nevezetes Ceglédi Kiáltványban fogal-
mazta meg a felkelés céljait, itt szervezték meg a felkelők a gyalogságot, tüzér-
séget, és itt dőlt el véglegesen, hogy az összegyűlt had nem a török, hanem a 
nemesek ellen fordul. Ma szobor őrzi a hősök emlékét a város egyik főterén. 
A Magyar Honvédség ceglédi laktanyája Dózsa György nevét viselte, az orosz-
lános címer a 3. Gépesített Hadosztály jelvénye volt.

1541–1686 között, Buda elfoglalása után Cegléd török uralom alá került, 
de fennmaradt a magyar közigazgatás és a földesúr hatalma is. A város la-
kosságának, más kötelezettségekkel együtt, a magyar és a török adókat is 
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teljesítenie kellett. A korszak a mezővárosi önkormányzat kiteljesedésének 
időszaka: Ceglédet a bíró és az esküdtek alkotta választott testület irányította, 
képviselte.

A nyugalom azonban rövid életű volt. A XVI. század végén a törökkel szö-
vetséges tatár seregek Ceglédet és környékét a földdel tették egyenlővé. Váro-
sunk ismét elnéptelenedett, lakatlan pusztává vált az egész Duna–Tisza köze. 
Hosszú évek múlva merészkedtek vissza az emberek, s lassan újra benépesült 
a város. Ismét békésebb évtizedek jöttek, de a XVII. század végén, amit a török 
kivonulásakor még meghagyott, azt idegen zsoldosok vitték el, s legtöbbször a 
várost is felperzselték. Buda visszafoglalása után Cegléd újból elnéptelenedett, 
a hadjáratok pusztításai elől a lakosság hat évre Nagykőrösre menekült. A har-
cok elmúltával, sokadszorra, újból fel kellett építeni a várost.

1703. május 6-án a brezáni kiáltvánnyal kezdetét vette a Rákóczi-szabad-
ságharc. Szolnokot szeptember 25-én foglalták el a kurucok, s ezzel Ceglédnek 
ismét két irányban kellett teljesítenie a hadi szolgálatokat. A város kétszer látta 
vendégül a nagyságos fejedelmet, csapatait élelmezte és felszerelte. A kurucok 
forgandó hadiszerencséje miatt a szabadságharc alatt a település többször gaz-
dát cserélt. A rác portyák is súlyos veszteségeket okoztak a városnak. A Rákó-
czi-szabadságharc bukása utáni majd másfélszáz békés esztendőben a népesség 
megsokszorozódott, 1848-ra meghaladta a 16 000 főt.

A falak által nem védett város sokszor esett áldozatul vandál pusztításnak. 
Emiatt, s mert a környéken nem található jó minőségű építőanyag – bár a sok 
szenvedés, pusztítás után az itt élő szorgalmas parasztság mindannyiszor új-
jáépítette a várost – nincsenek igazán régi műemlékei. Fejlődése csak a múlt 
században indulhatott meg. Hatalmas határában a jó minőségű termőföldeken 
tanyás gazdálkodás és külterjes állattartás, a városban pedig céhes ipar folyt. 
Az 1834-ben pusztító tűzvész után alakult ki a mai városszerkezet, épültek a 
jelentősebb középületek. A Pest–Szolnok vasútvonal már 1847-ben érintette 
a várost, mely azóta is jelentős forgalmi csomópont. Ugyancsak ezekben az 
években alapította Török János a városhoz tartozó Szőkehalmán a Gazdaképző 
Tanintézetet, mely úttörő szerepet játszott a homok megkötését szolgáló szőlő-
ültetvények és a gyümölcskultúra meghonosításában.

1848. szeptember 17-én Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét közös, Cegléden 
tartott népgyűlése elfogadta a „ceglédi levél” néven ismertté vált, a kormány-
hoz és az országgyűléshez címzett dokumentumát. Ez a kiáltvány indította el 
Kossuth toborzó körútját. Első állomása éppen Cegléd volt, ahol – 1848. szep-
tember 24-én – Kossuth Lajos felállt a ceglédi piactér alkalmi emelvényére és 
gyújtó hatású beszédében harcba hívta a ceglédieket. Ennek hatására több mint 
kétezren álltak be honvédnek, egy nemzetőrzászlóaljat és a 94. honvédzászló-
aljat állították fegyverbe, s harcoltak a szabadságharc csatáiban. Ez a történelmi 
esemény olyan mély nyomot hagyott a városlakók tudatában, hogy a kossuthi 
hagyomány máig is él a városban. Ezt őrzi a főtéri Kossuth-szobor, a köztéri 
és intézményi elnevezés, az emléktábla stb. A Kossuthhoz Turinba zarándok-
ló 100  ceglédi polgár leszármazottai ma baráti kört alkotva ápolják emlékét. 
A Kossuth-kultusz az UNESCO világörökség része.
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A századforduló idején már több mint 600 iparos, két téglagyár, 5 gőzma-
lom, 4 bank, gimnázium, felekezeti és állami elemi iskolák, református, katoli-
kus, evangélikus templom és zsinagóga, valamint 13 polgári egylet működött a  
városban. Gubody Ferenc polgármesteré az érdem, hogy Cegléd mezőváros  
a korszerű városfejlődés útjára léphetett. 

1890-től kezdve különböző lovasegységeket, huszár- és lovasszázadokat 
helyeztek el a városban. Laktanya hiányában magánházaknál, nagyobb épüle-
tekben, közintézményekben és a szabadban is, mint például a budapesti 5. lo-
vashadosztály századait. 1879–1905, valamint 1902–1942 között a városban 
laktanyákat építettek.

Városunk szülötte Várkonyi István, akinek jelentős szerepe volt a múlt szá-
zad végi földmunkásmozgalmak fellendítésében. Talán ennek is köszönhető, 
hogy 1919 tavaszán – az országos eseményeket megelőzve március 10-én – a 
munkásság és parasztság képviselői a kezükbe vették az irányítást. 1919. au-
gusztus 2-án román katonák segítségével állították vissza a régi hatalmat.

1944 júliusában a II. világháború alatt először érte bombatámadás a várost, 
amely augusztusban, majd szeptemberben újra megismétlődött. Ekkor elpusz-
tult a vasútállomás melletti nagymalom, az állomás óvóhelye (augusztus 29-én), 
a Rákóczi út és a Kossuth Ferenc utca egy része. Az óvóhelyen elhunytakról a 
város minden évben megemlékezik.

Magyarországon 1944 őszétől a front, illetve az azt követő hadműveleti 
záróvonal nyugat felé haladásával párhuzamosan sorra alakultak a hadifogoly-
gyűjtő táborok, ahonnan a civil internáltakat és a hadifoglyokat a Szovjetunióba 
hurcolták. A 2. Ukrán Front 34. számú hadifogolygyűjtő táborát minden való-
színűség szerint már 1944 novemberében felállították Cegléden.

A ceglédi lágerben legkevesebb ötezren veszítették életüket. Hosszú fennál-
lása alatt több mint 200 ezer fogoly raboskodott a lágerben. Hazánkban ez a ha-
difogolytábor működött a leghosszabb ideig, amely egyúttal a Kárpát-medence 
egyik legnagyobb gyűjtő- és tranzittábora volt.

A Honvédelmi Minisztérium intézkedése alapján 1951-ben megalakítot-
ták és hadrendbe állították a néphadsereg legnagyobb tábori tüzérkötelékét, a 
30. áttörő tüzérhadosztályt. A visszaemlékezések szerint a Dózsa György lakta-
nya helyén, 1950 nyarán még gabonát arattak és 1950–1951-ben laktanyavárost 
építettek, az épületeket zömében elítéltek, vagyis rabok építették. A tüzéralaku-
lat, amely az első volt a laktanyában, az építkezés hosszú ideje alatt a Nagykőrös 
melletti Csókás-erdőben telepített sátrakban élt, látta el feladatait. Az új kör-
letek, épületek, a munka- és életfeltételek kialakítása után a laktanya-parancs-
nokság fontos feladatait is ellátták, egészen 1966-ig, a hadtestparancsnokság és 
közvetlenjei megjelenéséig. Különböző átszervezések után az alakulat 1995-ben 
fejezte be a hadsereg életében is elimerésre méltó, kiemelkedő szolgálatát.

1956. október 26-án a gimnazisták kezdeményezésére tüntetést szervez-
tek, melyhez a város lakói is csatlakoztak. Lemondott a tanácsi vezetés és a 
helyére lépő, a munkástanácsok küldötteiből álló szervezet átvette a hatalmat. 
1956. november 4-én a szovjet tankok megjelenése vetett véget a forradalmi 
időknek.



12

1966 november elsejével, csökkentett állománnyal megalakult a 3. Had-
testparancsnokság és törzse. Egy időben állították fel az MN66. Önálló Hír-
adózászlóaljat és a hadtest-komendánsszolgálatot. 1968-tól a 3. Rendészeti 
Komendánszászlóalj települt a laktanyában. A helyőrség alakulatai katonai 
szolgálatukat a 2001-es felszámolással befejezték.

Nemes hivatást teljesít, az 1970 óta működő nyugdíjasklub, jelenlegi nevén 
Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület. Feladata „A Magyar Honvédség 
hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti állományából nyugállományba 
helyezettek önkéntes, szervezetszerű összefogása. Figyelemmel kísérni a tagok 
és hozzátartozóik egzisztenciális, szociális helyzetét befolyásoló tényezőket, 
szükség esetén érdekképviseletet biztosítani számukra.” Az egyesület sokrétű 
alaptevékenységet folytat. A híradózászlóalj nyugállományú tagjai közül többen 
tagjai az egyesületnek. Bobvos Pál ny. alezredes tiszteletbeli elnök, Fábri Attila 
ny. őrnagy és Karmacsi László ny. százados elnökségi tagok, Csányi Lajos ny. 
alezredes a felügyelő bizottság tagja. 

A város mai arculata szépen felújított épületekkel díszített egységes és har-
monikus városképet őrzött meg történelmi múltjából. Ma Pest megye délkeleti 
részének regionális központjában, iskolavárosként, kulturális és zenei centrum-
ként él a köztudatban.

Cegléd öt erdélyi, két német és egy magyarországi testvérvárossal tart élő, 
nagyon erős kapcsolatot. Ezek a települések: Székelyudvarhely, Sepsiszent-
györgy, Csíkszereda, Szentegyháza, Gyergyószentmiklós, Vasvár, Mühldorf és 
Plauen.

A város jelenleg is folyamatosan fejlődik, a közterek, parkok, középületek, 
sportlétesítmények megújulnak. Mint járási központ, nagyon fontos szerepet 
tölt be a Dél-Pest megyei régió életében.

A VÁROS CÍMERE

A városcímer kialakulásának pontos története nem ismert. A 17. századtól 
használják a mai, két lábon álló, mellső lábát csapásra emelő, akkor még egy-
farkú oroszlánt. Logikusnak tűnik az a magyarázat, hogy az Árpád-ház családi 
címeréből került az oroszlán Cegléd címerébe, lévén ez a terület az Árpádok 
szálláshelye. 1974-ben fogadták el a ma is használatos címert, az aranyszegély-
lyel egybefogott, azúrkék színű ívelt pajzsban jobbra fordult, ágaskodó, mellső 
lábai val a pajzs szegélyének támaszkodó, nyelvét kiöltő, kétfarkú oroszlánt.
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Laktanyánk névadója: Dózsa György

Laktanyánk névadója 1472-ben Dálnokon született, szegény székelycsalád sar-
ja. Erdélyben élte át 1506-ban a székelylázadást, amely későbbi életén, tettein 
is mély, maradandó nyomokat hagyott. Erős, szenvedélyes, igazságot kereső 
egyéniségének megfelelően a katonai pályát választotta. Nándorfehérváron már 
lovaskapitányként szolgált. 1514. február 28-án a híres török vitézt, Epirusi Alit 
párviadalban legyőzte, vitézségéért a királyi címerrel tüntették ki.

1514. április 24-én, Budán, a Mátyás-templomban a törökök ellen készülő 
sereg vezérének nevezték ki. Érdemes felidézni az eseményeket.

„Buda várában hömpölygött a tömeg, az utcákon hemzsegtek a lovagok, zsol-
dos katonák és kereskedők. A kapukon fürge futárok vágtattak ki-be, mindennap 
újabbak és újabbak érkeztek. Tavaszodott, virágba borultak a fák, a vár lakói 
boldogan bújtak elő a nyirkos odúikból és szűk házacskákból, ahova a kemény 
téli fagyok elől szorultak.”

„Ma a templom belsejét nagyrészt a padsorok töltik ki. Ezek azonban ké-
sőbb kerültek oda, 1514-ben a tágas templombelső inkább egy nyüzsgő, ünneplő 
városi néppel teli térre emlékeztetett. És 1514. április 24-én valóban lovagok, 
nemesek, gazdag kereskedők egymással fecsegő hangos gyülekezete töltötte meg.”

„A bíboros egy szerény mozdulattal az oltárhoz intette Székely Györgyöt. 
A lovag alázatosan engedelmeskedett, miközben új dárdája hangosan koppant a 
katedrális kövén. A bíboros átnyújtott neki egy vörös bársonykereszttel díszített 
fehér zászlót, annak másolatát, amelyet a templomos lovagok vittek a Szentföld-
re. A pápa által megáldott zászlónak ezúttal Konstantinápolyba kellett eljutnia. 
Székely György elfogadta a zászlót és letérdelt, miközben a bíboros szabója fürge 
öltésekkel felvarrta a kereszt másolatát vörös köpenyére.

Ezzel az egyszerű gesztussal a bíboros a végek egyszerű lovagját, a távoli Kár-
pátok fiát, Székely Györgyöt nevezte ki a keresztes hadjárat fővezérének.

1514. április 24-e Szent György napja volt, Székely György neve napja, és ha 
szülei betartották a szokást, mely szerint a gyermeket annak a szentnek a nevére 
kell megkeresztelni, akinek a napján született, valószínűleg a születésnapja is. 
Kaphatott-e Istentől szebb születésnapi ajándékot?”

A Pest alatt gyülekező sereg, Székely Dózsa György vezetésével egyre inkább 
az antifeudális népi erők seregévé vált. A táborba hatalmas tömeg gyűlt egybe, 
vezetői Mészáros Lőrinc, Bagos Ferenc, Kecskés Tamás, Dózsa Gergely voltak. 
II. Ulászló magyar király felismerve a veszélyt, május 15-én megtiltotta a tobor-
zást, Dózsa azonban Ceglédre vonult, ahol a város lakossága ünnepelve fogadta. 
Május 18-án beszédet mondott, majd kiáltványban szólította fel a népet a feu-
dális rend megdöntésére. A ceglédi Lőrinc pap vezetésével 2000 fölfegyverzett 
paraszt vonult Ceglédről Dózsa táborába.

Dózsa, miután nem tudta bevenni Szegedet, átkelt a Tiszán és Csanád alá 
vonult. Csáki Miklós és Báthori István seregét május 27-én Nagylaknál meg-
verte, az elfogott Csákit és Telegdi Istvánt kivégeztette. Nagylakot, Lippát, 
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Solymost és Világost elfoglalva a fölkelő paraszti sereg Temesvár ellen indult. 
Június 9-én kezdődött a vár ostroma. Dózsa az ostrom megkönnyítése céljából 
elvezettette a Béga csatorna vizét. A végveszélyben levő Báthori István ekkor 
legnagyobb ellenségéhez, Szapolyai Jánoshoz fordult segítségért, aki július 15-
én Temesvár alatt megverte a jobbágysereget, fogságba ejtette Dózsa Györgyöt 
és vezértársait, majd iszonyatos kínzások között kivégeztette őket.

A Magyar Néphadsereg 66. Önálló Híradózászlóalj  
(1966. 10. 29. – 1990. 05. 03.) és a Magyar 
Honvédség 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj 
(1990. 05. 03. – 1991. 10. 30.) története

A szervezet megalakításának rövid története

A zászlóalj 1966. október 10-én alakult meg Cegléden a Dózsa György lak-
tanyában, MN 66. Önálló Híradózászlóalj néven, a VKF 0094/1/1966 számú 
intézkedése alapján. A korabeli időszaknak megfelelően fedőszáma MN 1319, 
parancsnoka Kereki István alezredes volt.

A zászlóalj rendeltetése a Cegléd helyőrségben diszlokáló magasabb egység, 
a 3. gépesített hadtest – összhangban az akkori megnevezéssel az MN 6639 – 
híradásának biztosítása békeidőszakban és háborús viszonyok között, így lehe-
tővé téve az alárendelt csapatok vezetését.

1966. december 10-ig más katonai alakulattól áthelyezett, 10 fő kinevezett 
parancsnoki állomány és 66 fő sorállomány, ez utóbbiak Kiskunfélegyházáról és 
Székesfehérvárról, illetve november 11-én újoncállomány vonult be.

Egységünk részére 1966. december 18-án a ceglédi Lenin Termelőszövetke-
zet csapatzászlót adományozott. A zászlóanya Balogh Dezsőné volt.

A zászlóalj alapításában, az alegységek struktúrájának kialakításában 1966–
1968 között meghatározó szerepet játszottak az alábbi tisztek és tiszthelyettesek:

Kereki István, Herke József, Kecskés István, Balogh Ferenc, Oravecz Zoltán, 
Domán József, Száva György, Tóth Sándor, Kardos István, Dérföldi László, Mé-
nesi János, Sóti Ferenc, Szitányi Ferenc, Baski Imre, Bene György, Szalay Imre, 
Mátrai Károly, Fancsalszky István, Tyukodi József, Kiss István, dr. Kóczán Ferenc, 
Vermes Péter, Dudás Dénes, Kimmel Pál, Bereczky Bálint, Szabó Kálmánné.

Az első katonai eskü 1966. december 30-án volt. 1967-től az egység posta-
címe: Pf. 43 lett. 1967. szeptember elsején történt az első előfelvételisek bevo-
nulása.

A tagság létszámának megfelelően 1968-tól 5 fős pártvezetőség és 1971-től 
13 fős KISZ-bizottság irányította a párt- és az ifjúsági munkát.

A zászlóalj megalakulása után, alaprendeltetéséből adódó feladatait a nagy-
mérvű tiszti és tiszthelyettesi hiány miatt csak igen nagy erőfeszítéssel tudta 
végrehajtani. Elsősorban az idősebb, tapasztaltabb tisztek, tiszthelyettesek biz-
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tosították, hogy az elvárásnak megfelelően hajtsa végre a zászlóalj állománya a 
kiképzési, harckészültségi feladatokat.

Bene György nyugállományú törzszászlós visszaemlékezése:
„Fiatalon, szakmámban, műszerészként, technikusként, többek között a ba-

latonszabadi rádióállomáson és Lakihegyen is dolgoztam.
Gyöngyösön a hírműhelyben teljesítettem szolgálatot. 1968-ban a hadtest-

hírfőnök, Kormos László mérnök alezredes intézkedésére kerültem Ceglédre, fe-
leségem pedig a híradóosztályhoz.

1968 őszén, az 1966-ban megalakult híradózászlóaljnál, a híradóműhelyben 
a munkafeltételek kialakítása, berendezések, munkaasztalok, alapvető szerszá-
mok és műszerek beszerzése volt a feladat. Ebben a munkában Balogh Ferenc, 
Szitányi Ferenc voltak a segítőim, munkatársaim.

Ebben az időszakban Kereki István alezredes, Száva György őrnagy, Kocsis Já-
nos mérnök őrnagy és Herke József alezredes irányították a zászlóalj munkáját.

Sok segítség érkezett Gödöllőről, ahonnét műszereket kaptunk. Vermes Péter 
anyagellátó, a telefongyári kapcsolatait felhasználva, nagy mennyiségű híradó 
javítóanyagot, alkatrészeket biztosított, segítve ezzel a híradó műhely munkáját, 
erősítve a zászlóalj hadrafoghatóságát.

Az alapfeladatok ellátása mellett laktanyán kívüli munkákat is el kellett lát-
ni. Például:

– Nagykőrösön a jazz-fesztivál hangosítása,
– Cegléd 600 éves város ünnepség, 
– Csehszlovákiából 1968-ban visszaérkező tüzéregység fogadása a tiszti klub 

előtt (hangszórók felszerelése, hangosítás biztosítása). Közben gyakorlatokra 
való felkészülés és végrehajtás,

– Nyíregyházától a Duna-partig R–118 rádióállomás biztosítása.

Később csapatgyakorlatra, állandó beosztásra érkeztek a kollégák: Czimbal-
mos Sándor, Darai László, Bakondi Ervin, Horogh Kálmán, Simon Károly. Ők 
azután hosszú időn át, a mindennapi munkában és a gyakorlatokon nagy szak-
mai hozzáértéssel látták el feladataikat. 

1971-ben egy szolgálati út Prágába vezetett, ahol a TESLA gyárban a 
»DUGA« (R–1412 rádiórelé adó-vevő) gyártásának tanulmányozása volt a fel-
adat. Hazatérésem után tanfolyamok tartása Budapesten, a Daróczi úton és 
Ercsiben, a HTV üzemben. Részvétel a beérkező technikák elosztásában, amely 
Gödöllőn egy hétig tartott.

A hadtest politikai osztály részére kijelölt »speciális propaganda-gépkocsi-
kat« (3 db) Gödöllőn kellett átvenni és beüzemelni.

Később átkerültem a hadtest állományába.”

Oláh László nyugállományú alezredes visszaemlékezése:
„Nos, visszaemlékezéseim sorát ott kezdem, hogy 1969 őszén négy fiatal. 

frissen avatott tiszt érkezett az MN 1319 alakulathoz. Farkas György, Alitisz 
Csaba, Varga Gyula és személyem. Megtörtént beosztásba helyezésünk: Farkas 
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György és Alitisz Csaba a Dudás őrnagy vezette Rádiószázadhoz, Varga Gyula 
a Gáspár István őrnagy vezette Vezetékes századhoz került, én pedig a Csentei 
őrnagy vezette Központ- és vezetékes századhoz, szakaszparancsnoki beosztás-
ba. A zászlóalj akkori vezetése így nézett ki:

Kereki István alezredes, parancsnok, Száva György őrnagy, törzsfőnök, 
Herke József alezredes, politikai helyettes, Oravecz Zoltán mérnök őrnagy, 
technikai helyettes, Domán József őrnagy, hadtáphelyettes, Sóti Ferenc őrnagy, 
(törzsfőnökhelyettes) hadműveleti főtiszt, Mátrai Károly őrnagy, személyügyi 
tiszt, Vermes Péter hadnagy, anyagellátó tiszt, majd Szitányi Ferenc alhad-
nagy, hírműhelyparancsnok, dr. Kóczán István alhadnagy, az egészségügyi 
szolgálat vezetője, Hegedűs Ferenc százados, élelmezésiszolgálat-vezető, Tyu-
kodi József hadnagy, üzemanyagszolgálat-vezető, Kiss István főtörzsőrmester, 
fegyverzeti szolgálatvezető, Kardos István hadnagy volt az egység KISZ-titká-
ra. És ne feledkezzünk meg a hölgyekről sem, Szabónéról és Kenyeres Zsuzsá-
ról, akik az ügyvitelen dolgoztak.”

Az első években többször változott a zászlóalj szervezete, csak 1969-re ala-
kult ki nagy vonalakban a mintegy tizenöt évig megmaradó szervezeti felépítés. 
Ekkor a nagymérvű személyiállomány-hiány is csökkent. Az új technikai eszkö-
zök rendszerbeállítása folyamatos volt, de elsősorban a 70-es évek elején, végén, 
illetve a 80-as évek elején volt jellemző.

Nagy segítséget jelentett, hogy 1967 szeptemberétől az 1980-as évek végéig 
egyetemi előfelvett katonák, többségében nulladik évfolyamos villamosmérnök 
hallgatók teljesítettek szolgálatot a zászlóaljnál. 

A zászlóalj vezetői állománya a beosztásokban szükséges katonai, politikai 
végzettség birtokában eredményesen tevékenykedett.

A 60-as évek végétől folyamatosan fiatalítás jellemezte zászlóaljunkat. 1980-
ban 26,5 év volt a zászlóalj hivatásos állományának átlagéletkora.

Az egység által végzett munkák eredményességét hűen tükrözték a szocia-
lista versenymozgalomban elért eredmények néphadsereg szinten is kiemelke-
dők a 70-es évek szép eredményei. A 80-as években a kiképzési eredményekben 
némi visszaesés következett be. 

A megalakulástól kezdve minden évben részt vettünk különböző szintű gya-
korlatokon, amelyeken egységünk jó és megfelelő értékelést kapott.

Kiemelt fontosságú volt a laktanyában diszlokáló alakulatokkal való min-
denoldalú együttműködés: az elöljáró parancsnoksággal, az 1951 óta Cegléden 
szolgáló tüzéralakulatokkal, a rendészeti komendánszászlóaljjal és más katonai 
szervezetekkel.

Rendkívül jó kapcsolat alakult ki Cegléd városával, amely 2019-ben ünne-
pelte várossá válásának 655. évfordulóját. Gyümölcsöző, mindkét fél számára 
előnyös együttműködés volt a város vezetésével, iskolákkal, termelőszövetkeze-
tekkel és üzemekkel. Többször rendezett a zászlóalj közösen ünnepi eseménye-
ket és katonai esküt a városban. 

Az alaprendeltetésből adódó feladatok mellett, erőnkhöz mérten részt vál-
laltunk a népgazdasági munkákban, a városi építkezéseken, illetve a laktanyai 
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csapatépítkezési munkákban is. Alakulatunk katonái derekasan helytálltak az 
ország katasztrófahelyzeteinek elhárításában, így az árvízvédelemben, vagy a 
téli időjárás okozta viszontagságok felszámolásában.

A korábbi átszervezések után két alkalommal is teljes, struktúrájában, alap-
rendeltetésében, a kor katonai és politikai követelményeinek megfelelően teljes 
átszervezésre, majd végül 2001-ben a zászlóalj felszámolására került sor.

A felszámolás óta öt nosztalgiatalálkozót tartottunk, rendkívül nagy érdek-
lődés mellett, bizonyítva ezzel a katonai hivatás iránti elkötelezettséget, a mély 
bajtársi és emberi kapcsolatokat. Részletes, képes összefoglalót találunk erről 
egy külön fejezetben.

A zászlóalj szervezeti felépítése a kezdetkor az alábbi volt 

Vezetőszervek: parancsnokság és törzs
Végrehajtó alegységek: központ-vezetékes század, rádiószázad, relé- és köny-

nyűrádió-század

központ-vezetékes 
század

4 TKV-raj

2 TNV-raj

1 K–11 M/G raj
1 K–11 M raj
1 G–2 M raj
1 TRV-raj

1 futárraj

144 dob TKV–100 tábori könnyűvezeték
100 dob TNV–100 tábori nehézvezeték
160-vonalas távbeszélőközpont
40-vonalas távbeszélőközpont
4 Dalibor típusú géptávíróval ellátott  
géptávíróközpont vevőrendszer-állomás
Csepel motorkerékpár

rádiószázad 6 db R–118

2 db R–102

1 db VK–2 M/G

BTR–50-PU

RH közepes teljesítményű rádió adó-vevő 
állomás
RH nagy teljesítményű rádió adó-vevő állomás
három munkahelyes rádió-vezérlőközpont
lánctalpas, páncélozott mozgó vezetési pont

relé-  
és könnyűrádió- 
század

6 db R–125

4 db R–104

2 db R–401

RH és URH rádiókészülékek  
GAZ–66 gépjárműbe építve
RH és URH rádiókészülékek  
GAZ–66 gépjárműbe építve
GAZ–66 gépjárműbe épített  
4-csatornás rádiórelé-állomás

Kiszolgáló alegységek: javítószázad és ellátószakasz.

1967 közepétől a rádiószázadból két század alakult. Az egyik században 
csak előfelvett állomány töltötte be a híradó beosztásokat. A másik századnál 
csak 24 hónapos sorkatonai szolgálatát töltő állomány volt.
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1968. 
09. 01. A zászlóalj új szervezete:

– vezetőszervek,
– végrehajtó alegységek: központ-vezetékes század, vonalépítő század, 

rádió- és rádiórelé-század, géptávíró-titkosító szakasz, futár- és tá-
boriposta-szakasz, helikopter-leszállító raj, 

– kiszolgáló alegységek.
Alapvető szervezeti változásokra került sor: 

A relé- és könnyűrádió-század megszűnt. A relé-szakasz 1969-ig a veze-
tékes századhoz, a rádiószakasz a rádiószázadhoz került.

A központ-vezetékes századból is két század alakult. 1968-tól a vezeté-
kes század kiegészült a futár- és táboriposta-szakasszal.

1969.
Önálló rádiórelé-szakasz alakult meg, az év végére a rádiórelé-századot 
megszervezték, új technikai eszközök beállításával. 
1969-re a két rádiószázadot összevonták egy századba, illetve két géptáv- 

író-titkosító állomás beállításával titkosítószakasz jött létre a zászlóaljnál.
1969 végére tehát a végrehajtó alegységeket a következők alkották:
rádiószázad, központ század, rádiórelé-század, vonalépítő század, géptáví-

ró-titkosító szakasz, futár- és táboriposta-szakasz.
1969-től a csizmát felváltotta a bakancs.

1972. 
Rejtjelző részleget állítottak fel. 1973-ban a zászlóaljnál ellátószakaszt és 
légvédelmi vezetési szakaszt szerveztek. 1979-ben megalakították a had-
test rejtjelző javítóműhelyt. A zászlóalj önálló pénzügyi szolgálata 1979-ben 
megszűnt, ezután a komendánszászlóaljat a pénzügyi szolgálathoz utalták.

1973. 
10. 19. A propaganda- és kultúrmunka-szervező beosztás új megnevezése: inst-

ruktor.
1973 márciusában áttértek a rövidített munkaidőre, kéthetente szabad szomba-

tot biztosítottak, az állományt két váltásra osztották fel.

1985. 
01. 01. Megalakult a laktanyaszintű integrált fegyverzet-technikai szolgálat a 

komendánszászlóalj szervezetében. Így egységünknél megszűnik a híradó 
anyagjavító műhely, a gépjárműjavító műhely, a fegyverzeti, műszaki és ve-
gyivédelmi szolgálat.

1990. 
05. 03. Az alakulat ünnepélyes keretek között felvette Puskás Tivadar (1844–

1893), a nagy tudós és feltaláló nevét. 



19

1991. 
11. 01-jétől 1995. december 15-ig Vezetésbiztosító Zászlóaljként összevonták 

a 3. Rendészeti Komendánszászlóaljjal. Ezeket a nem kevés munkát jelentő 
feladatokat a személyi állomány sikeresen végrehajtotta, de ez idő alatt zö-
mében lecserélődött. Majd újra megalakult, MH 66. Puskás Tivadar Híradó-
zászlóalj megnevezéssel.

1999. 
09. 14-én nagyszabású ünnepséget rendeztek, Puskás Tivadar születésének 

155. évfordulója alkalmából. A zászlóalj névadója bronz mellszobrának ava-
tására, emlékszobájának átadására, csapatmúzeum megnyitására, vendégek 
fogadására került sor.

2001. 
06. 30-ig a felszámolást az alakulat közel 35 éves sikeres, eredményes tevékeny-

sége után végrehajtotta. A háború után a ceglédi helyőrségben lévő alakula-
tok 50 évet töltöttek a haza fegyveres szolgálatában.

Zászlóalj-parancsnokság, a törzs állománya,  
a vezetőállomány bemutatása*

Zászlóaljparancsnokok
Kereki István őrnagy 1966. 11. 30. – 1975. 04. 25.
Kocsis János mérnök őrnagy 1975. 04. 26. – 1977. 11. 30.
Ménesi János őrnagy 1977. 12. 01. – 1985. 02. 28.
Jóna András mérnök őrnagy 1985. 03. 01. – 1990. 04. 20.
Hegedűs István mérnök őrnagy 1990. 04. 20. – 1991. 10. 30.

Kereki István őrnagy  
1966. november 30-tól a megalakuló zászlóalj parancsnoka
Mint a zászlóalj legidősebb parancsnoka, gazdag gyakorlati tapasztalattal ren-
delkezett. Elméleti felkészültségében rejlő kisebb hiányosságokat ellensúlyozta 
jó szervezőkészségével, gyakorlatiasságával. Beosztottaival szemben igényes 
és követelménytámasztó, de velük szemben humánus, emberséges, közvetlen. 
Tiszteletet parancsoló megjelenésével nagy tekintélye volt. Kilenc évig volt a 
zászlóalj parancsnoka, s ezalatt jelentős eredményeket ért el a zászlóalj össze-
kovácsoltságának erősítésében.

A Vas megyei Hadkiegészítő és Területvédő Parancsnokság híradó főtiszti 
beosztásába helyezték át, Szombathelyre, 1975-ben. A zászlóaljnál tartandó ün-

* A személyi bemutatásokban leírtak kizárólag a szerzők nyilatkozatai, azok 
tartalmáért a Zrínyi Kiadó felelősséget nem vállal!
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nepségre 1999-ben ellátogatott. 2002-ben kisérték utolsó útjára. A zászlóaljat 
Ménesi János alezredes és Bobvos Pál alezredes képviselte.

Kocsis János mérnök őrnagy 1975 májustól
Várpalotáról érkezett a zászlóaljhoz, ahol először üzemeltető mérnök, majd a 
parancsnok technikai helyettese volt. Szakmailag kiválóan felkészült, kifino-
mult általános műveltséggel rendelkező parancsnok volt. Politikai felkészültsé-
ge is átlagon felüli, széles körű ismeretekkel és beszédkészséggel rendelkezett. 
Magas szintű elméleti ismereteit jól tudta kamatoztatni a gyakorlati munkában. 
Beosztottaival szemben igényes, követelménytámasztó volt. Beosztottai prob-
lémáival, gondjaival törődött. Ennek eredményeként, a honvédségnél egyedül-
álló módon, 1977-ben „Kiváló zászlóalj” címet értünk el. Sajnos csak rövid ideig 
– két évig – állt a zászlóalj élén, utána a hadtest híradófőnök helyettese, majd 
1980-tól Vácra került, ezredesi rendfokozattal, a tiszthelyettesképző bázis pa-
rancsnoki beosztását látta el.

Ménesi János őrnagy 1977 decemberétől
A tiszti iskola elvégzése után került a zászlóaljhoz 1967-ben. Először rádió-
szakasz, szakaszparancsnok, majd rádiórelé-század, századparancsnoki be-
osztásban dolgozott. 1972-től a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián tanult, és 
1975-ben, az akadémia elvégzése után törzsfőnöki beosztásba került vissza a 
zászlóaljhoz. Megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezett. Inkább 
gyakorlati, mint elméleti ember volt.

1985-ben a hadtesttörzs állományába nevezték ki.

Jóna András őrnagy 1985 márciusától
A zászlóaljnál rádiószakasz-parancsnoki, századparancsnoki és hadműveleti 
tiszti beosztást látott el. Közben egy évig részt vett a magyar felügyelő bizott-
ságban, Vietnamban. 1979-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára iskolázták 
be, és elvégzése után 1982-ben visszakerült a zászlóaljhoz törzsfőnöki beosz-
tásba. A parancsnoki munkában jó elméleti felkészültséggel rendelkezett, is-
mereteit képes volt alkalmazni a gyakorlati munkában. Foglalkozott beosztottai 
problémáival, gondjaival, azok megoldását fontos feladatának tekintette. Pa-
rancsnoki tevékenységében nagy figyelmet fordított a szabályzat szerinti élet, 
illetve a zászlóalj erkölcsi és anyagi fegyelmének megszilárdítására, javítására. 
A következő felelősségteljes beosztásait Budapesten látta el és tervezőtisztként 
három évig dolgozott Belgiumban a NATO Stratégiai Főparancsnokságon is.

Hegedűs István alezredes, 1990. 04. 20. – 1991. 10. 30.
1982. 08. 20-tól teljesített szolgálatot a zászlóalj állományában. Szakasz-, majd 
századparancsnoki beosztásokat látott el. Kiváló eredményeket ért a szocialista 
versenymozgalomban. 1986 szeptemberétől a Zrínyi Miklós Katonai Akadémi-
án végezte tanulmányait. Határozott, jó felkészültségű, követelménytámasztó 
katona volt. Majd a 3. gépesített hadest híradóosztályon teljesített szolgálatot, 
együttműködve a híradózászlóalj vezetésével.
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Zászlóaljtörzsfőnökök
Kecskés István őrnagy 1966. 11. 01. – 1968. 11. 30.
Száva György őrnagy 1968. 12. 01. – 1975. 08. 31.
Ménesi János százados 1975. 09. 01. – 1977. 11. 30.
Alitisz Csaba főhadnagy 1977. 12. 01. – 1978. 09. 01.
Nagy László százados 1978. 09. 01. – 1982. 09. 01.
Jóna András százados 1982. 09. 01. – 1985. 02. 28.
Juhász Mihály István százados 1985. 03. 01. – 1987. 08. 31.
Urbán György őrnagy 1987. 09. 01. – 1989. 09. 01.
Hegedűs István őrnagy 1989. 09. 01. – 1990. 04. 20.

Kecskés István őrnagy 1966 novemberétől
Nagy ambícióval végezte beosztásából adódó feladatait. Hatalmas munkát vég-
zett az új zászlóalj megalakításában. Bár konkrétan nem volt híradó szakvégzett-
sége, megfelelő ismerettel rendelkezett. Jó tervező-, szervezőkészséggel, gazdag 
gyakorlati tapasztalatokkal – elsősorban a vezetői, parancsnoki munkában – ren-
delkezett. Határozott, katonás típusú vezető volt. A híradószolgálattól más szak-
csapat híradó beosztásba került. A nosztalgiatalálkozón örömmel részt vett.

Száva György őrnagy 1968 decemberétől
Elsősorban katonai felkészültsége volt kiváló. Katonás, követelménytámasz-
tó, határozott fellépésű. Jó tervező-, szervező-, irányítókészséggel rendelkező 
gyakorlatias vezető volt. Gyakorlatokon átlagon felüli, kiváló munkát végzett. 
Hét évet töltött a zászlóaljnál, utána Nyíregyházára került a híradózászlóaljhoz 
zászlóaljparancsnoki beosztásba.

Ménesi János százados 1975 szeptemberétől
A tiszti iskola elvégzése után 1967-ben került a zászlóaljhoz. Először rádiósza-
kasz-parancsnok, majd rádiórelé-század, századparancsnoki beosztásban dol-
gozott. 1972-től a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián tanult, és 1975-ben, az 
akadémia elvégzése után törzsfőnöki beosztásba került vissza a zászlóaljhoz. 
Magas szintű összfegyvernemi szemlélet, megfelelő szakismeretek birtokában 
eredményesen végezte beosztásából adódó feladatait. Elsősorban a zászlóalj-
szintű gyakorlatok tervezése, szervezése, illetve végrehajtása során végzett át-
lagon felüli munkát.

Alitisz Csaba főhadnagy 1977 decemberétől
A zászlóaljhoz vonult be mint sorkatona, innen került katonai főiskolára. Az 
iskola után visszakerült a zászlóaljhoz mint szakaszparancsnok, majd hadmű-
veleti tiszt. Elméleti felkészültsége a rádió szakterületen volt jó, más területen 
megfelelő gyakorlattal rendelkezett. Igényes, követelménytámasztó, határozott, 
katonás fellépésű vezető volt. Esetenkénti fölényes fellépése konfliktusokat 
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okozott néhány beosztottjával szemben. 1978-ban a Szovjetunióban katonai 
akadémiára került.

Nagy László százados 1978 szeptemberétől
1971-ben került a zászlóaljhoz mint fiatal tiszt, szakaszparancsnoki beosztás-
ba. Egy évvel később a hadtest-híradóosztályra helyezték át, majd 1975-ben 
beiskolázták a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára. Az akadémia elvégzése után 
visszakerült a zászlóaljhoz mint törzsfőnök. Kiváló elméleti felkészültséggel 
rendelkezett, munkája során igyekezett ezt érvényesíteni. Igényes és követel-
ménytámasztó volt önmagával és beosztottaival szemben. Nagy munkabírással 
rendelkezett, példamutatóan teljesítette a feladatát. Nagy gondot fordított be-
osztásában a szabályzat szerinti élet megszilárdítására. 1982-ben Békéscsabára 
került zászlóaljparancsnoki beosztásba.

Jóna András százados 1982 szeptemberétől
1979-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára iskolázták be és ennek elvégzése 
után 1982-ben visszakerült a zászlóaljhoz törzsfőnöki beosztásba. Az akadé-
mián megszerzett magas szintű katonai ismeretek birtokában nagy hangsúlyt 
helyezett munkájában a zászlóaljtörzs tervező-szervező munkájának fejleszté-
sére, a szabályzat szerinti élet megszilárdítására. 1985 márciusában kinevezték 
zászlóaljparancsnoknak.

Juhász Mihály István százados 1985-től
1979-ben került a zászlóaljhoz, és szakaszparancsnoki, századparancsnoki, 
hadműveleti tiszti beosztás után nevezték ki törzsfőnöknek. Kiváló szakmai fel-
készültséggel rendelkezett. Nagy munkabírású volt. Elsősorban a gyakorlatok 
előkészítése és a végrehajtás időszakában végzett átlagon felüli munkát. Mun-
katársaival jó bajtársi, közvetlen beosztottaival jó munkakapcsolatot alakított 
ki, velük szemben emberséges volt.

Urbán György őrnagy 1987-től 1989 szeptemberéig
A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzése után kinevezték a beosztásba. Jó 
felkészültségű, követelménytámasztó, nagy munkabírású vezető volt. A zászló-
aljnál a RUBIN feladat végrehajtásában kiváló munkát végzett. Következő be-
osztásaiban előbb dandár-híradófőnök, majd Bujákon hírközpontparancsnok 
volt, és végül a Vezérkarnál a Híradó Csoportfőnökségen tevékenykedett.

Hegedűs István őrnagy 1989 szeptemberétől
1982. 08. 20-tól teljesített szolgálatot a zászlóalj állományában. Szakaszparancs-
noki, majd századparancsnoki beosztásokat látott el. Kiváló eredményeket ért a 
szocialista versenymozgalomban. 1986 szeptemberétől a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémián végezte tanulmányait. Határozott, jó felkészültségű, követelmény-
támasztó katona volt. 1990. 04. 20-tól kinevezték a zászlóalj parancsnokának. 
A szervezeti változásokat felkészülten irányította. Ezután az MH 3. gépesített 
hadtest híradófőnökségen dolgozott.
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Parancsnok politikai helyettesek
Herke József őrnagy 1966 novemberétől
Bánki Pál százados 1973. 09. 01. – 1974. 06. 21.
Simon Antal százados 1974. 08. 21. – 1978. 08. 31.
Járfás László százados 1978. 09. 01. – 1981. 08. 31.
Bobvos Pál százados 1981. 09. 01. – 1987. 04. 01.
Szrapkó József százados 1987. 02. 01. – 1989. 02. 01.
Koroknay Csaba százados 1989. 02. 01. – 1990. 03. 30.

Herke József őrnagy 1966 novemberétől
Az idősebb korosztályba tartozott. Gazdag gyakorlati tapasztalatokkal rendel-
kező politikai munkás volt. Inkább gyakorlati, mint elméleti típusú ember. Ma-
gas szintű szervezőkészséggel rendelkezett a politikai oktatás, illetve a különbö-
ző kulturális, mozgalmi rendezvények szervezésében. Gyakorlatokon, átlagon 
felüli, nagy munkát végzett, védte a katonák érdekeit. Budapestre, műszaki ala-
kulathoz került párttitkári beosztásba.

Bánki Pál százados 1973 szeptemberétől
Az akadémia elvégzése után került a zászlóaljhoz. Magas fokú elméleti felkészült-
sége birtokában nagy hangsúlyt fektetett munkájában a tiszti és tiszthelyettesi 
állomány részére biztosított politikai foglalkozások hatékonyságának növelésére, 
a politikai oktatás magasabb szintű végrehajtására. Sajnos csak kevés ideig dolgo-
zott beosztásában, mert 1974 júniusában tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Simon Antal százados 1974 augusztusától
Híradó szakon végzett és Vácon lett politikai munkás. Kiváló elméleti felké-
szültséggel rendelkező, ízig-vérig politikai munkás volt. Nagy teherbírással 
rendelkezett, nem ismert lehetetlent. Magas szintű tervező-szervező, illetve jó 
politikai munkája nagyban hozzájárult a zászlóalj eredményeinek növeléséhez. 
A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolára került nevelőtanári beosztásba.

Járfás László százados 1978 augusztusától
Híradó szakon végzett és Vácon lett politikai munkás. Jó elméleti felkészültség-
gel, de kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkezett. A híradó szakterületen is 
képezte magát, jól eligazodott a zászlóalj szakirányú feladatain is. Elsősorban 
a tervező-szervező munkában nyújtott kiemelkedőt, viszont nagyobb gondot 
kellett volna fordítania az emberi kapcsolatokra, a katonák egyéni gondjaira. 
Megfelelően segítette az ifjúsági és a pártszervezet munkáját. A Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémiára került 1981-ben.

Bobvos Pál százados 1981 szeptemberétől
Polgári főiskolán általános iskolai tanári képesítést szerzett. Továbbszolgáló-
ként kezdte katonai pályafutását, később lett hivatásos katona. Kiskunfélegy-
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házáról került alakulatunkhoz, ahol instruktori, illetve megbízott személyügyi 
tiszti beosztást látott el. Magas fokú politikai felkészültséggel, jó beszéd- és 
előadókészséggel rendelkezett. Beosztásában nagy gondot fordított arra, hogy a 
politikai munka eszközeivel is hatékonyan segítse a zászlóalj erkölcsi-fegyelmi 
állapotának javítását, az egységes követelménytámasztás kialakítását. Munkája 
során kisebb figyelmet fordított a KISZ-szervezet tevékenységének segítésére. 
Elismerésre méltó munkát végzett mint a ceglédi helyőrségi klub parancsnoka. 
Huzamos ideig vezette a honvéd nyugdíjasklub (egyesület) munkáját. Jelenleg 
az egyesület tiszteletbeli elnöke.

Szrapó József százados 1987 februárjától
A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzése után kinevezték a zászlóalj-
parancsnok politikai helyettesének. Elkötelezett, jól felkészült, az állomány-
nyal jó emberi kapcsolatokat tartani tudó vezető volt. A szolgálati idejében 
történt alapvető változásokat jelentősen segítette. Későbbi beosztásai végén 
a Hadtörténeti Intézetben, a hadisírgondozás területén végzett fontos tevé-
kenységet.

Koroknay Csaba százados 1989-től
Amikor megszűnt a parancsnok politikai helyettes beosztás, nevelési, szociál-
politikai tiszt lett a megnevezés. A honvédségnél a párt-, és politikai tevékeny-
ség is megszűnt. Koroknay százados az átmeneti időszak fontos feladatait nagy 
hozzáértéssel végezte.

1995–2005 között a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökségen 
dolgozott.

Parancsnok technikai helyettesek,  
logisztikai főnökök
Oravecz Zoltán mérnök százados 1966. 11. – 1972. 10. 30.
Kocsis János mérnök őrnagy 1972. 11. – 1975.
Balogh Ferenc mérnök őrnagy 1975 – 1980. 04. 15.
Hegedűs Sándor mérnök százados 1980. 04. 15. – 1981. 08. 31.
Magyar György mérnök százados 1982. 09. 01. – 1983. 08. 31.
Fábri Attila százados 1983. 09. 01. – 1991. 10. 30.

Oravecz Zoltán mérnök százados 1966-tól
Kiváló politikai és szakmai felkészültséggel rendelkező, elsősorban technikai 
beállítottságú ember volt. Levelezőn, munkája mellett végezte el az egyete-
met. Munkavégzése során nyugodt, precíz volt. Segítőkészsége magas fokon 
állt. Nagy gondot fordított közvetlen beosztottai, illetve a fiatal tiszthelyettesek 
szakmai képzésének növelésére. Hadtest-híradófőnök-helyettesi beosztásba ke-
rült 1972-ben.
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Kocsis János mérnök őrnagy 1972 novemberétől
Egyetemet végzett, politikailag és szakmailag kiválóan felkészült. Magas szintű 
követelményt támasztott technikai vonalon beosztottaival szemben. Csendes, 
nyugodt természetű volt. Munkatársaival, beosztottaival emberséges kapcso-
latot alakított ki.

Balogh Ferenc mérnök őrnagy 1975 és 1980 között
Híradóműhely-parancsnok, majd üzemeltető mérnök volt a zászlóaljnál. Nagy 
munkabírással és technikai érzékkel rendelkezett, gyakorlatokon éjjel-nappal, 
hosszabb időn át képes volt dolgozni. Technikai vonalon munkájával, példa-
mutatásával nagyban hozzájárult a technikai szemlélet fejlődéséhez zászlóal-
junknál. A Szolnok megyei Polgári Védelmi Törzsparancsnokság híradó főtiszti 
beosztásába került.

Hegedűs Sándor mérnök százados 1980 májusától
A Szovjetunióban végezte a katonai főiskolát. A zászlóaljnál előtte üzemeltető 
mérnök volt. Magas fokú szakmai felkészültséggel rendelkező, technikai érzékű 
ember volt. Munkájában nagyban érződött a híradó szakma szeretete. A zász-
lóalj kimagaslóan legjobb szakembere, rövid idő alatt képes volt megtanulni a 
legújabb technikai eszközök használatát is. Beosztottaival szemben szakmai vo-
nalon követelménytámasztó, de segítőkész, ezért nagy tekintélyt vívott ki ma-
gának. Beosztásában töltött ideje alatt a technikai szolgálat minden tekintetben 
megerősödött. A Szovjetunióba került katonai akadémiára 1981-ben.

Magyar György mérnök százados 1981 szeptemberétől
Mint fiatal rádiós tiszt szakaszparancsnoki, századparancsnoki, majd üzemel-
tető mérnöki beosztásban dolgozott. Jó szakmai felkészültséggel rendelke-
zett, ez irányú ismereteit jól alkalmazta a gyakorlati munkában. Beosztásában 
nagy gondot fordított az anyagi fegyelem megszilárdítására, illetve az újítások 
megvalósítására, fejlesztésére. 1983-ban a Szovjetunióba került akadémiára. 
Az iskola elvégzése után a hadtest híradó és informatikai főnökségen tevé-
kenykedett.

Fábri Attila százados 1983 szeptemberétől
1970-ben már a Központ századnál töltötte csapatszolgálatát. A Zalka Máté 
Műszaki Főiskola elvégzése után 1972-ben került a zászlóaljhoz. A rádió-
relé-századnál öt évig szakaszparancsnok, majd négy évig századparancs-
nok volt. Szakaszával és századával többszörös élenjáró címet ért el. Ezután 
üzemeltető mérnöki beosztásban dolgozott. Megfelelő szakmai felkészült-
séggel rendelkezett. Inkább elméleti, mint gyakorlati típusú ember. Nagy 
gondot fordított önmaga és beosztottai szakmai továbbképzésére, a techni-
kai szolgálat tervező-szervező munkájának fejlesztésére. 1989-ben egyéves 
hadműveleti tanfolyam elvégzése után őrnagyi vizsgát tett. 25 évig szolgált 
a zászlóaljnál.
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Parancsnok hadtáphelyettesek
Domán József őrnagy 1966. 10. 29. – 1977. 05. 11.
Veres János százados 1977. 05. 11. – 1980. 10. 21.
Kulcsár Sándor százados 1980. 10. 22. – 1983. 08. 31.
Maczega Márton főhadnagy 1983. 09. 01. – 1985. 08. 07.
Fábri Attila százados, megbízott 1985. 08. 07. – 1986. 11. 15.
Iványi Csaba százados 1986. 11. 15. – 1989. 04. 30.
Kocsis Lajos főhadnagy 1989. 05. 01. – 1990. 09. 01.
Tarr István zászlós, megbízott 1990. 09. 01. – 1991. 02. 01.
Váradi László főhadnagy 1991. 02. 02. –1991. 10. 30.

Domán József őrnagy 1966 októberétől
Szakmai felkészültsége megfelelt a követelményeknek. Inkább gyakorlati, mint 
elméleti ember. Elsősorban a gyakorlatokon végzett kiemelkedő munkát. Nagy 
gondot fordított a személyi állomány anyagi ellátásának javítására és koránál 
fogva (a zászlóalj legidősebbje volt) atyai módon gondoskodott az állományról. 
„M” törzshöz került zászlóaljparancsnoki beosztásba.

Veres János százados 1977 májusától
Mint fiatal tiszt, az élelmezésiszolgálat-vezetői beosztásba került. Közepes 
szintű szakmai felkészültséggel, kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkezett. 
Ismereteit igyekezett önképzéssel gazdagítani. Gyakorlati tevékenysége el-
maradt a követelményektől. Munkája során kissé nagyvonalú volt, sok kisebb 
feladattal nem foglalkozott. 1980-ban súlyos fegyelemsértés miatt rendfoko-
zatban visszavetették és Gyöngyösre helyezték át, szintén hadtáphelyettesi 
beosztásba.

Kulcsár Sándor százados 1980 szeptemberétől
Szakmailag jól felkészült. Követelménytámasztó parancsnok, de kevés gyakor-
lati tapasztalattal rendelkezett. Munkája során nagy gondot fordított a zászlóalj 
anyagi helyzetének megszilárdítására, amelyben rövid idő alatt eredményeket 
ért el. A hadtápszolgálat tekintélye nőtt a hadtáphelyettesi beosztása alatt. Köz-
vetlen beosztottainak gyengébb felkészültsége, illetve esetenként vezetői mód-
szereinek gyengesége miatt nem tudott még nagyobb eredményt elérni. 1983-
ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára iskolázták be.

Maczega Márton főhadnagy 1983 szeptemberétől
Megfelelő elméleti felkészültséggel, de nagyon kevés gyakorlati tapasztalat bir-
tokában vette át beosztását. Igyekezett a követelményeknek eleget tenni. Kevés 
gondot fordított beosztottai nevelésére, szakmai továbbképzésére. 1985-ben 
anyagi visszaélés miatt beosztásából felfüggesztették.
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Fábri Attila százados, megbízottként 1985–1986-ban
Anyagi-technikai helyettesként a teljes logisztikai szakágat kellett felügyelnie, 
az elöljáró felé jelentenie. Az egyéves megbízása alatt igyekezett megfelelő pa-
rancsnoki munkával a szolgálatra háruló feladatokat ellátni. Teljes mértékben 
támaszkodott beosztottai szakmai munkájára, nagy erőfeszítést tett a logiszti-
kai szolgálat tevékenységének összehangolására.

Iványi Csaba százados 1986 novemberétől
Fontos feladata volt az alapvető átszervezések hadtápfeladatainak koordinálása, 
végrehajtása. Határozott fellépésű vezető volt, megkövetelte a hadtápszolgálat 
jó szintű szakmai együttműködését. Biztosította a zászlóaljra háruló feladatok 
hadtápszakmai végrehajtását.

Kocsis Lajos főhadnagy 1989 májusától 1990. 09. 01-ig
Rövid szolgálati ideje alatt igyekezett a rábízott hadtápfeladatokat és a parancs-
noki munkát maradéktalanul végrehajtani. Áthelyezése után a hadtápfőnöki 
feladatokkal Tarr István zászlóst bízták meg.

Váradi László főhadnagy 1991. február 02. – 1991. 09. 01-ig
Szakmailag képzett, a zászlóalj vezetéséhez jól alkalmazkodó, a beosztottakkal 
szemben követelménytámasztó vezető volt.

Vezetőállomány

Személyügyi tisztek, munkatársak:
Mátrai Károly 1966–, Domán József, Szalay Imre 1970. Kardos István 1979. 09. 
01. – 1985. 11. 01., Bereczky Béla, Varga Péter 1985. 11. 01. – 1986. 08. 31., Szé-
kely Miklós 1986. 09. 01. – 1987. 09. 30., Tanács Szilveszter 1987. 10. 01. – 1991. 
10. 30., Fajka László 1991. 01. 31. – 1991. 10. 30.

1985. 11. 01-jei hatállyal áthelyezték Kardos István őrnagyot a 3. hadtest sze-
mélyügyi főtisztjének. Kardos őrnagy a zászlóaljnál 1967. 09. 02. óta teljesített 
szolgálatot. A személyügyi tiszti feladatokat 1979. 09. 01. és 1985. 11. 01. között 
látta el.

Hadműveleti főtisztek, tisztek:
Sóti Ferenc 1966–1973, Mátrai Károly, Szalay Imre, Csányi Lajos, Bereczky Béla 
1973–1976. 01. 20., Farkas György 1973. 10. 01. – 1974. 05. 01., Alitisz Csaba 
1976. 01. 20. – 1977. 09. 01., Kardos István 1977, Jóna András 1977–1979, Sze-
pesi Béla 1979. 08. 15. – 1980, Vállai László 1979. 09. 01. – 1983. 10. 01. Juhász 
Mihály István 1983. 09. 01. – 1985. 02. 28., Székely Miklós 1980. 09. 01. – 1985. 
02. 27., Komódi István 1985. 02. 27. – 1992, Révész Gyula főhadnagy 1986. 09. 
01. – 1988. 09. 01., Gyulai Gábor hadnagy, Karmacsi László alhadnagy 1987. 
09. 01. – 1989. 09. 01., Muharos László főhadnagy 1990. 03. 31. – 1991. 10. 30.
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Mozgósítási-kiegészítési szolgálatvezetők,  
állománykezelők, munkatársak:
Fancsalszky István főtörzsőrmester 1966 – 1984. 10. 01., Bobvos Pálné szerző-
déses törzsőrmester 1984. 09. 01. – 1989. 02. 01., Kötelesné Horváth Amália 
szerződéses őrmester 1989. 02. 01. – 1991. 10. 30. 

Ügyviteli részlegvezetők, munkatársak:
Szabó Kálmánné főtörzsőrmester 1966. 10. 29. – 1974. 08. 31., Kenyeres Zsu-
zsanna, Mondschein József őrmester 1974 – 1975. 11. 20., Németi János őr-
mester 1975. 11. 20. – 1979. 10. 01., Varga Ferenc főtörzsőrmester 1979. 09. 
01. – 1986. 11. 01., Botyánszky János 1984–1986, Bereczky Béláné 1986. 09. 01. 
– 1991. 10. 30., Kővágó Katalin 1986-tól.

Pénzügyi szolgálatvezetők, munkatársak:
Baski Imre őrmester 1966–1970, Kovács Zoltán százados, Czibere Lajos fő-
törzsőrmester 1969–1979. 09. 01., Körömi Miklós alhadnagy, Kelemen Ferenc 
törzsőrmester.

Biztonsági tisztek, nyomozótisztek:
Bartók Ferenc alhadnagy, Sóti Ferenc őrnagy 1972., Farkas György főhadnagy 
1974., Kiss Mihály hadnagy 1974., Németh Ferenc százados., Vakhal Mátyás, 
Dengi Sándor főhadnagy, Varga Péter főhadnagy 1983–1984, Kovács Rezső 
hadnagy 1986–1991. 06. 30., Szabó József, Hajdú József.

Gépírónők:
Sümegi Jánosné, Gracza Lászlóné, Hegedűs Jánosné, Bobvos Pálné, Katona 
Györgyné, Batiziné Marczis Ibolya, Varga Sándorné, Szász Józsefné, Hekfusz 
Ferencné.

Jelentősebb események, a teljesség igénye nélkül
1972. Buszjárat megindulása a lakótelep és a laktanya között.
1977. 03. 06. Intézkedés az időközi választásra az alakulat KISZ-klubjában.
1977. 04. 02. Katonai eskü a 3. Rendészeti Komendánszászlóaljjal.
1977. 05. 13-án megnyílt a tiszaligeti hétvégi pihenő.
1977. 05. 25-től bevezették az állandó klubügyeletes szolgálatot.
1977-ben az abonyi kisfiú keresése és megtalálása (Fazekas Lajos őrmester).
1982-ben a zászlóalj életét a MÁTRA-II szervezés határozta meg.
1982. 10. 14-én 08.00-kor a csapatzászlót kihelyezték a parancsnoki szint elő-

készített helyére.
1985. 05. 22. Csapat (10 fő) kijelölése a VIT négypróba versenyre. Felelős: Pap 

Tibor főhadnagy. 
1985 júniusában fedett gépjárműtárolók építése a telephelyen. Parancsnok: 

Fábri Attila százados.
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1985. 12. 09. Zászlóalj beatzenekara működésének engedélyezése.
1986. 10. 13. – 11. 01. 14. között tartalékostiszt-továbbképzésre került sor.
1986. 10. 30. A zászlóalj megalakulásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi 

állománygyűlés megtartása, csapatmúzeum átadása. A 053/1986. számú pa-
rancs alapján 18 fő kapott dicséretet és jutalmat.

1988. 09. 29. Csapatzászlócsere.
1990. 01. 01. Áttérés a 40 órás munkahétre.
1990. 05. 03-án a zászlóalj felvette Puskás Tivadar nevét. 

(Puskás Tivadar életútja, munkássága, külön fejezetben található).

Állományparancsok

A híradózászlóalj életét 1969-től 1991-ig meghatározó parancsok, intézkedések.

1969. 
03. 21. Beosztási parancs

Vezetőszervek
Törzs
állománykezelő: Fancsalszky István őrmester
ügyviteli részlegvezető: Szabó Kálmánné főtörzsőrmester
technikai szolgálat
hadtápszolgálat
pénzügyi szolgálat vezetője Czibere Lajos őrmester.

11. 18. Beosztási parancs
Vezetőszervek
állománykezelő: Fancsalszky István őrmester
titkos ügyviteli részlegvezető: Szabó Kálmánné főtörzsőrmester
technikai szolgálat
hadtápszolgálat
pénzügyi szolgálat
futár- és táboriposta-szakasz, helikopter-leszállító raj.

1970. 
09. 23. Beosztási parancs

Az MNVK 6. Csoportfőnökség által elrendelt feladatok végrehajtására be-
vonult tartalékos állományt állományba vették és beosztották. Kivonato-
san a saját állomány az alábbi volt:

Vezetőszervek
1. Parancsnokság

zászlóaljparancsnok: Kereki István alezredes
zászlóaljparancsnok: politikai helyettes Herke József őrnagy
zászlóaljparancsnok: technikai helyettes Oravecz Zoltán mérnök őrnagy
zászlóaljparancsnok: hadtáphelyettes Domán József százados
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2. Törzs
törzsfőnök: Száva György őrnagy
hadműveleti főtiszt (törzsfőnökhelyettes): Mátrai Károly alezredes
hadműveleti főtiszt (exped.): Sóti Ferenc őrnagy
hadműveleti főtiszt (exped.): Szalay Imre főhadnagy
állománykezelő: Fancsalszky István őrmester

T ügyviteli szerv
titkos ügyviteli részleg, részlegvezető: Szabó Kálmánné főtörzsőrmester

3. Pártpolitikai apparátus
KISZ-titkár Kardos István hadnagy

4. Technikai szolgálat
anyagellátó Vermes Péter főhadnagy
gépjárműszolgálat-vezető Tóth Sándor százados

5. Hadtápszolgálat
élelmezésiszolgálat-vezető Hegedűs Ferenc főhadnagy
üzemanyagszolgálat-vezető Tyukodi József hadnagy

7. Pénzügyi szolgálat
pénztáros Czibere Lajos törzsőrmester.

1973. 
02. 19. Besorolás

Vezetőszervek
1. Parancsnokság

zászlóaljparancsnok: Kereki István alezredes
zászlóaljparancsnok: politikai helyettes Herke József őrnagy
zászlóaljparancsnok: technikai helyettes Kocsis János mérnök őrnagy
zászlóaljparancsnok: hadtáphelyettes Domán József százados

2. Törzs
törzsfőnök: Száva György őrnagy
hadműveleti főtiszt (törzsfőnökhelyettes). Mátrai Károly alezredes
hadműveleti főtiszt (exped.): Sóti Ferenc őrnagy
hadműveleti főtiszt (exped.): Szalay Imre főhadnagy, Farkas György  

főhadnagy
állománykezelő: Fancsalszky István őrmester
propaganda- és kultúrmunka-szervező. Chovanyecz József alhadnagy

T ügyviteli szerv
titkos ügyviteli részlegvezető: Szabó Kálmánné főtörzsőrmester

3. Pártpolitikai apparátus
KISZ-titkár: Harangi Lajos hadnagy

4. Technikai szolgálat
anyagellátó: Vermes Péter főhadnagy
gépjárműszolgálat-vezető: Tóth Sándor százados

5. Hadtápszolgálat
élelmezésiszolgálat-vezető: Hegedűs Ferenc főhadnagy
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üzemanyagszolgálat-vezető: Tyukodi József hadnagy
ruházati szolgálatvezető: Nagy Dénes törzsőrmester

6. Pénzügyi szolgálat
pénzügyi szolgálatvezető: Kovács Zoltán főhadnagy
pénztáros: Czibere Lajos törzsőrmester.

08. 30. Állományrendezés (új állománytábla) 
Vezetőszervek
Parancsnokság
Törzs: vegyivédelmi technikus, mozgósítási-kiegészítési tiszthelyettes, ügy-

vitel vezető, hadtápszolgálat, technikai szolgálat, pénzügyi szolgálat.
10. 19. Változások az előzőkhöz viszonyítva

zászlóaljparancsnok, politikai helyettes: Bánki Pál őrnagy
KISZ-titkár: Kővári László hadnagy
élelmezésiszolgálat-vezető: Kiss Mihály hadnagy
üzemanyagszolgálat-vezető: Kovács István hadnagy.

1975. 
05. 10. Állományváltás (016. számú parancs)

Vezetőszervek
Parancsnokság, törzs

vegyivédelmi technikus: Dósa József törzsőrmester
mozgósítási-kiegészítési tiszthelyettes: Fancsalszky István őrmester
titkos ügyviteli részlegvezető: Mondschein József őrmester
technikai szolgálat anyagellátó: Rózsavölgyi Vilmos törzsőrmester

Hadtápszolgálat
élelmezésiszolgálat-vezető: Kiss Mihály hadnagy
üzemanyagszolgálat-vezető: Kovács István hadnagy
ruházati szolgálatvezető: Nagy Dénes főtörzsőrmester

Pénzügyi szolgálat
pénzügyi szolgálatvezető: Czibere Lajos törzsőrmester
pénztáros Kelemen: Ferenc törzsőrmester

11. 20-án változások az előzőkhöz viszonyítva
titkos ügyviteli részlegvezető: Németi János őrmester.
élelmezésiszolgálat-vezető: Veres János hadnagy.

06. 01-én megjelenik a 019/76. számú zászlóaljparancs: 36 oldalas, 5 fő fejezet-
ből áll.
Szolgálati szabályzattal kapcsolatos szabályok kiadása, szabályzat szerinti 

élet.
Egység munka- és napirendje, hivatásos állomány, polgári alkalmazottak 

munkarendje, laktanyaelhagyás rendje, referálások rendje, fogadónapok 
rendje, rendezvények rendje, ügyeletek ellátásának rendje.

Tizenkétféle szolgálat volt:
ellenőrző parancsnok, egységügyeletes, kapuügyeletes, telephely-ügyeletes, 

konyhaügyeletes, alegység-ügyeletes, ügyeletes írnok, látogatóügyeletes, 
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ügyeletes alegység, hadtápügyeletes, gépjárműügyeletes, zászlóaljnapos-
tiszt.

Híradóanyagok igénybevétele, karbantartása, ellenőrzése, javítás, anyag-
ellátás szabályozása.

Gépjármű-technikai szolgálat.
Egyéb szabályozások.

1976. 
08. 12. 031/76. számú állományparancs (a zászlóalj szervezeti felépítése)

Vezetőszervek
Parancsnokság, törzs

vegyivédelmi technikus: Dósa József törzsőrmester
mozgósítási-kiegészítési tiszthelyettes: Fancsalszky István őrmester
titkos ügyviteli részlegvezető: Németi János őrmester
technikai szolgálat anyagellátó: Rózsavölgyi Vilmos törzsőrmester

Hadtápszolgálat
élelmezésiszolgálat-vezető: Veres János hadnagy
ruházati szolgálatvezető: Nagy Dénes főtörzsőrmester
üzemanyagszolgálat-vezető: Kovács István hadnagy

Pénzügyi szolgálat
pénzügyi szolgálatvezető: Czibere Lajos főtörzsőrmester
pénztáros: Kelemen Ferenc törzsőrmester.

1980. 
10. 01. 037/80. számú állományparancs

Vezetőszervek
1. Parancsnokság
2. Törzs: mozgósítási-kiegészítési tiszthelyettes Fancsalszky István fő törzs-

őrmester
titkos ügyviteli részlegvezető: Varga Ferenc törzsőrmester.

1985.
Az alábbi megbízások voltak:
újítási megbízott, tűzvédelmi megbízott, munkavédelmi és balesetelhárítási 

megbízott.

1987. 
03. 01. RUBIN szervezetre való áttérés

Vezetőszervek
Parancsnokság
Törzs: híradó-ügyeletes szolgálat

„M” kiegészítő részleg
ügyviteli részleg
pártpolitikai apparátus
hadtápszolgálat
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fegyverzettechnikai szolgálat
egészségügyi szolgálat
pénzügyi szolgálat
elhárító szerv

Biztosító alegységek:
komendánsraj

Végrehajtó alegységek:
első tábori hírközpont század
második tábori hírközpont század
első parancsnoki rádiószakasz
második parancsnoki rádiószakasz 
mozgó hírközpont század
előretolt vezetési pont század
futár- és táboriposta-század
vonalépítő század
hadtest rejtjelző alosztály
hadtest postakatonai szolgálat
híradó biztonsági ellenőrző állomás

Kiszolgáló alegységek:
javítószázad
ellátószakasz
segélyhely.

03. 01. 010/87. számú besorolási parancs 
instruktor: Buknicz Ferenc főhadnagy
KISZ-titkár: Pap Tibor főhadnagy
személyügyi tiszt: Székely Miklós főhadnagy
hadműveleti tisztek: Révész Gyula főhadnagy, Komódi István hadnagy, 

Gyulai Gábor hadnagy
híradótechnikai szolgálatfőnök: Semság Sándor hadnagy
testnevelés-vezető: Fajka László őrmester 
mozgósítási-kiegészítési részlegvezető: Bobvos Pálné továbbszolgáló fő törzs-

őrmester
titkos ügyviteli részlegvezető: Bereczki Béláné továbbszolgáló őrmester
műszaki-vegyivédelmi technikai szolgálatvezető: Kóti István zászlós
fegyverzeti szolgálatvezető: Gégény Miklós törzszászlós.

TÁBORI HÍRKÖZPONT SZÁZAD
századparancsnok: Vincze Béla alhadnagy
szolgálatvezető: Sipos Imre továbbszolgáló szakaszvezető
fegyverzettechnikai helyettes: Czeróczki Mihály továbbszolgáló hadnagy
távbeszélőközpont-szakasz, szakaszparancsnok: Bikki József törzsőrmester
távíróközpont-szakasz, szakaszparancsnok: Egri János főtörzsőrmester
géptávírótitkosító-állomás, állomásparancsnok: Prislinger Attila törzs őr-

mester
technikus: Trenka István törzsőrmester
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géptávíróközpont, központparancsnok: Mátyás Miklós főtörzsőrmester
központ szakasz, szakaszparancsnok: Veres István hadnagy
1. távbeszélőtitkosító-állomás, állomásparancsnok: Boldizsár Zsolt őrmester
 technikus: Rapi László őrmester
2. távbeszélőtitkosító-állomás, állomásparancsnok: Varga György tovább-

szolgáló őrmester, technikus: Nagy Tibor őrmester
csatornaképző-központszakasz, szakaszparancsnok: Karmacsi László al-

hadnagy
1. rádiórelé-állomás, állomásparancsnok: Langó Tibor törzsőrmester
2. rádiórelé-állomás, állomásparancsnok: Lechner Ferenc törzsőrmester
1. vivőközpont, központparancsnok: Novák Sándor törzsőrmester
2. vivőközpont, központparancsnok: Dávid Mihály őrmester
nehézvezetékes raj, rajparancsnok: Kun Imre őrmester
1. parancsnoki rádiószakasz, szakaszparancsnok: Papp József főtörzs őr mester
1. rádióállomás, állomásparancsnok: Dudás Zoltán törzsőrmester
mozgó vezetési pont, parancsnok: Kovács István őrmester.

MOZGÓ HÍRKÖZPONT SZÁZAD
századparancsnok: Muharos László főhadnagy
szolgálatvezető: Lendvai Mihály továbbszolgáló őrmester
1. szakasz, szakaszparancsnok: Baranyi Miklós hadnagy
 1. rádió-vezérlőközpont, parancsnok: Bódi Sándor törzsőrmester
 2. rádió-vezérlőközpont, parancsnok: Balogh Sándor törzsőrmester
expediáló szakasz, szakaszparancsnok: Fejes Antal főtörzsőrmester.

VONALÉPÍTŐ SZÁZAD
századparancsnok: Kovács Rezső alhadnagy
szolgálatvezető: Albert Lajos őrmester
technikai helyettes: Kerényi Tibor főhadnagy
nehézvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Fazekas Lajos főtörzsőrmester
rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Simon János alhadnagy
1. rádiórelé-állomás, állomásparancsnok: Mészáros Károly főtörzsőrmester

HÍRADÓ BIZTONSÁGI EÁP (Ellenőrző-Áteresztő Pont)
parancsnok: Kovács Sándor őrmester.

JAVÍTÓSZÁZAD
századparancsnok: Barna Árpád főhadnagy
szolgálatvezető: Kusnyerik József őrmester
üzemeltető mérnök: Kuszi István hadnagy
híradóanyag javítószakasz, szakaszparancsnok: Márföldi József alhadnagy
1. rajparancsnok: Czimbalmos Sándor főtörzsőrmester
 technikus: Darai László főtörzsőrmester és Bakondi Ervin főtörzsőrmester
2. rajparancsnok: Simon Károly főtörzsőrmester
 technikus: Kővágó Katalin törzsőrmester és Gőz Ferenc továbbszolgáló  

őrmester
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híradóanyag-ellátóraj, rajparancsnok: Pólyik István főtörzsőrmester
gépjárműjavító szakasz, szakaszparancsnok: Papp Ernő zászlós
1. gépjárműtechnikus: Orosz Róbert őrmester
anyagellátó raj, rajparancsnok: Kovács Ferenc őrmester
fegyverjavító raj, rajparancsnok: Mátyus Imre őrmester.

ELLÁTÓSZAKASZ
szakaszparancsnok: Tarr István főtörzsőrmester
fegyver-lőszer anyagraktár, vezető: Hüll József továbbszolgáló őrmester.

1989. 
05. 01-től a zászlóalj felépítése

zászlóaljparancsnok: Jóna András őrnagy
személyügyi tiszt: Tanács Szilveszter főhadnagy
törzsfőnök: Hegedűs István százados
parancsnok politikai-helyettes, KISZ titkár: Szrapkó József őrnagy, 1 fő BH 

(békehiány)
instruktor: Pap Tibor százados
parancsnok fegyverzettechnikai helyettes: Fábri Attila őrnagy
parancsnok hadtáphelyettes: Kocsis Lajos főhadnagy
1–3. hadműveleti tiszt: Komódi István főhadnagy, Karmacsi László had-

nagy, 1 fő BH
testnevelés-vezető: Tóth Károly őrmester
mozgósítási-kiegészítési részlegvezető: Kötelesné Horváth Amália őrmester
titkos ügyviteli részlegvezető: Bereczky Béláné továbbszolgáló őrmester
fegyverzeti szolgálatvezető: Kássa Sándor őrmester
műszaki-vegyivédelmi technikai szolgálatvezető: Kóti István zászlós
gépjárműszolgálat-főnök: Makai Sándor főhadnagy
híradótechnikai szolgálatfőnök: Nagy Lajos hadnagy.

1990. 
03. 21. Szociálpolitikai bizottság felállítása

elnök: Koroknay Csaba őrnagy, nevelési és szociálpolitikai főnök
tagja: Király Imre százados, nevelőtiszt.

04. 20. Új zászlóaljparancsnok Hegedűs István százados, Jóna András alezredes 
helyett.

05. 06 és 05. 10. között parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat.
08. 01. GERECSE-II szervezési intézkedés

Megszűnt a 17–19 Vonalépítő híradószázad („M”), és a 17-28 Hadtáp-hír-
adószázad („M”).

09. 01. Áthelyezték Kocsis Lajos főhadnagyot, parancsnok hadtáphelyettest 
(Meg bízva Tarr István zászlós)
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Kinevezték: Varga Péter főhadnagyot törzsfőnöknek, Muharos László fő-
hadnagy, megbízott törzsfőnök helyett. Pintér Csaba hadnagyot híradó-
technikai szolgálatfőnöknek.

Áttérés a politikai oktatásról a „Társadalmi politikai kérdések, állampolgári 
és honvédelmi ismeretek” oktatására.

104/90. számú állományparancs.
A zászlóalj felépítése ekkor

vezetőszervek
biztosító alegység: 1. komendánsraj
végrehajtó alegységek:
1. tábori hírközpont század

A. P–222 géptávírótitkosító-állomás
GK/G géptávíróközpont
1–3. híradó vezetési pont
áramforrásközpont

B. távbeszélőközpont-szakasz
P–244 távbeszélőtitkosító-állomás
vezetékes raj
K–2 távbeszélőközpont
belső hálózatépítő raj 
(TEK–2)

C. csatornaképző-központszakasz
1–2. 1406 rádiórelé-állomás
V–36 vivőközpont
1–2. V–12 vivőközpont
ETNV (egységes tábori nehézvezeték) raj
belső hálózatépítő raj (TEK–2)
lecsatlakozó vezetékes raj

2. tábori hírközpont század („M”)
1. parancsnoki rádiószakasz 1–4. R–142 rádióállomás
2. parancsnoki rádiószakasz („M”) 3 db rádióállomás
4. mozgó hírközpont század
1. rádiószakasz R–137 rádióállomás
2. rádiószakasz R–142 rádióállomás
helikopter-leszállító állomás

K–12 távbeszélőközpont
áramforrásközpont

5. vonalépítő hírközpont század
1–2. TNV (tábori nehézvezeték) szakasz, szakaszonként 3–3 TNV raj

könnyűvezetékes szakasz 1–6. TKV (tábori könnyűvezeték) raj
rádiórelé-szakasz 1–5. R–405X rádiórelé-állomás

6. hadtáp-híradószázad
1. R–137 rádióállomás
2–3. R–142 rádióállomás
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távíró- és távbeszélőközpont-szakasz
P–244 távbeszélő titkosító állomás
K–1 hírközpont

csatornaképző-központszakasz
1 TKV-raj
1 belső hálózatépítő raj (TEK–2)

futár- és táboriposta-szakasz
repülésirányítást biztosító szakasz

BTR–60 rádióközpont
repülésirányítást biztosító állomás
hadtest információvédelmi alosztály
1. rejtjelző részleg
híradó biztonsági ellenőrző állomás.

Kiszolgáló alegységek
Javítószázad
híradó-anyagjavító szakasz, 1–2. híradó-anyagjavító raj, híradó anyagellátó raj
gépjárműjavító szakasz, 1 gépjárműjavító raj
fegyveranyag-javító raj
ellátószakasz: szállítóraj, raktárak.

A végrehajtó alegységek története, szolgálati útja 
(1966. október 10-től 1987. március 01-ig,  
a RUBIN átszervezésig)

A rádiószázad és a rádiós alegységek története

A rádiószázad jellemzői
–  többféle típusú híradótechnikai eszköz, nagyszámú gépjármű, mozgósítási 

zárolt (a továbbiakban MZ) eszközök is,
–  az egyetlen század, ahol a nagyszámú technikai eszköz miatt a századparancs-

noknak technikai helyettest is rendszeresítettek, 
–  nagy létszámú tiszti, tiszthelyettesi, egyetemi előfelvételt nyert állomány és 

sorállomány,
–  válogatott állomány a távírász- és géptávírász-kiképzés magas követelményei 

miatt,
–  többszöri technikai eszközváltás a század története során (típusváltás),
–  magas szakmai követelmény (távírász-, géptávírászképzés és később kettős 

kiképzés is, amelyben a kijelölt állománynak a távírászképzés mellett (SZTA–
2 M vagy Dalibor típusú géptávíró-berendezéseken) géptávírász ismereteket 
is el kellett sajátítani és ezeket az ismereteket a gyakorlatban éles forgalmazási 
feladatokban normaidő alatt kellett teljesíteni,
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–  gyakori szervezeti változás, különösen a megalakulást követő években és 
1987-től,

–  gyakori század- és szakaszparancsnoki váltás, ami nehezítette a kiképzések 
folyamatosságát,

–  a gyakorlatokon végrehajtott feladatokon kívül, nagyszámú külön rádiós gya-
korlatokon (távírászversenyeken, gyakorló rádiórendszerek üzemeltetésében 
stb.) kellett az állománynak részt venni,

–  nagy anyagi felelősség a parancsnoki állományon (a nagy értékű technikai 
eszközök miatt),

–  a három időszakos sorállomány plusz az egyetemi előfelvételt nyert állomány 
(akik 11,5 hónapra vonultak be) bevonulásának, alapkiképzésének és szak-
képzésének a végrehajtása, minden rádiós katonának a saját beosztásának 
megfelelő technikai eszközön,

–  gyakori szigorú és szoros időnorma szerinti harckészültségi feladatok és ezen 
belül a rádiós feladatok végrehajtása.

A fent felsorolt fontos feladatokon kívül sok egyéb kihívásnak is meg kel-
lett felelni a parancsnoki és beosztott állománynak. Minden elismerés megilleti 
a rádiószázadnál, illetve az utódszervezeténél valaha szolgált összes tisztet és 
tiszthelyettest, a hallgató tiszthelyetteseket és természetesen a sorállományt, 
valamint az egyetemi előfelvételt nyert állományt is!

A századparancsnokok felsorolása időrendben
1.  Dudás Dénes százados, 1966–1967
2.   1967 elején, a rádiószázadból két század alakult, az egyik századba az egye-

temi előfelvételt nyert állományt, a másikba pedig a 24 hónapos (3×8) kato-
nai szolgálatot teljesítő sorállományt osztották be.

 Az 1. rádiószázad parancsnoka: Dudás Dénes százados, 1967–1969.
  A 2. rádiószázad parancsnoka: Bereczky Bálint hadnagy, 1967-ig (leszerelé-

séig).
  A 2. rádiószázad parancsnoka: Ménesi János hadnagy, 1967-ben két hóna-

pig megbízott századparancsnokként.
 A 2. rádiószázad parancsnoka: Sóti Ferenc százados, 1967–1969.

3.   1969-ben a két rádiószázadot összevonták, a parancsnok: Dudás Dénes őr-
nagy lett, 1970 novemberig.

4.  Dérföldi László főhadnagy: 1970–1972 (1970. 11. 01. – 1972. 09. 01.)
5.  Farkas György főhadnagy: 1972–1973 (1972. 09. 01. – 1973. 10. 01.)
6.  Alitisz Csaba hadnagy: 1973–1976 (1973. 10. 01. – 1976. 01. 01.)
7.  Jóna András hadnagy: 1976–1977 (1976. 01. 01. – 1977. 09. 01.)
8.  Dengi Sándor főhadnagy: 1977–1979 (1977. 09. 01. – 1979. 09. 01.)
9.  Magyar György hadnagy: 1979–1980 (1979. 09. 01. – 1980. 09. 01.)

10.  Kiss László hadnagy: 1980–1983 (1980. 09. 01. – 1983. 09. 01.)
11.  Varga Péter hadnagy: 1983–1985 (1983. 09. 01. – 1985. 11. 01.)
12.  Juhász Ferenc főhadnagy: 1985–1986 (1985. 11. 01. – 1986. 03. 01.) 
13.  Muharos László hadnagy: 1986–1990 (1986. 03. 01. – 1990. 04. 01.)
14.  Takó András hadnagy: 1990–1991 (1990. 04. 01. – 1991. 09. 01.)
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15.  Veres István hadnagy: 1991–1992 (1991. 09. 01. – 1992. 09. 01.)
16.  Takó András főhadnagy: 1992–1994 (1992. 09. 01. – 1994. 01. 01.)
17.  Juhász Tibor főhadnagy: 1994–1996 (1994. 01. 01. – 1996. 09. 01.)
18.  Pálinkás Tibor főhadnagy: 1996–1997 (1996. 09. 01. – 1997. 09. 01.)
19.  Farkas László főhadnagy: 1996–2001 (1997. 09. 01. – 2001. 06. 30.) 

1987. 03. 01-től, a RUBIN fedőnevű átszervezéstől kezdve a híradózászlóalj 
2001-ben történt felszámolásáig a korábbi rádiószázad lényegesen megválto-
zott összetételben „mozgó vezetési pont század” néven szerepelt az állomány-
táblában, de egyes rádióállomások a szintén ekkor létrehozott 1. tábori hírköz-
pont századhoz kerültek állományba. 

A rádiószázad története éves bontásban  
1966. 10. 29-től 1991. 10. 30-ig.

1966.
A híradózászlóalj megalakulásakor (1966. október 10.) a tiszti és tiszthelyette-
si helyek egy részének betöltésére idősebb tapasztalt tiszteket helyeztek át kü-
lönböző helyőrségekből Ceglédre a zászlóaljhoz. A sorállomány első csoportját 
(66  fő) Kiskunfélegyházáról és Székesfehérvárról helyezték át. Az első újonc 
állomány 1966. november 11-én vonult be a zászlóaljhoz.

Alapításkor a híradózászlóalj egyik fő feladatául szabták, hogy a sorállo-
mány mellett fogadja a bevonultatott egyetemi előfelvételt nyert állományt és a 
11,5 hónapos kiképzési idejük alatt képezze ki őket a saját beosztásukban (a rá-
diószázadhoz az állománytáblának megfelelően jelentős létszámban kerültek) 
teljes értékű híradó katonának.

A zászlóaljnál az alegységek 1966. október 29-én az alábbi összetételben ala-
kultak meg:

–  központ-vezetékes század, századparancsnok Kimmel Pál százados,
–  rádiószázad, századparancsnok Dudás Dénes százados (őt Rétságról he-

lyezték át),
–  relé- és könnyűrádió-század, parancsnok Bereczky Bálint hadnagy, majd 

leszerelése után Sóti Ferenc százados vette át a parancsnoki teendőket.

A technikai eszközök megoszlása
rádiószázad:

–  6 készlet R–118 BM rövidhullámú (a továbbiakban RH) közepes teljesít-
ményű rádióállomás (minden állomáson R–118 RH rádió-adóberendezés, 
R–154 2M (Molibdén) RH rádió-vevőkészülék, R–4 RH rádió-vevőkészü-
lék, R–105M ultrarövid-hullámú (a továbbiakban URH) rádió adó-vevő és 
Dalibor géptávíró-berendezés volt beépítve).

–  1 készlet CS–344 alapra épített, két gépjárműből álló úgynevezett két-
kocsis Front típusú R–102 RH nagy teljesítményű rádióállomás. Az 
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egyik állomáson (adókocsi) 1 készlet R–102 RH rádió-adóberendezés, 
1 készlet R–403 rádiórelé-készülék és 1 készlet R–105 D URH rádió 
adó-vevő készülék volt beépítve. A másik állomáson (vevőkocsi) 1 kész-
let R–154-2 RH rádió-vevőkészülék, 1 készlet R–403 rádiórelé-készü-
lék, 1 készlet R–105 D URH rádió adó-vevő készülék, vevőkészülék és 
1 készlet SZTA–2 M géptávíró-berendezés volt beépítve. Az R–102 RH 
rádió-adókészülék távvezérlése a vevőkocsiból alapvetően rádiórelén 
keresztül történt, de 4-5 km távolságig lehetőség volt vezetéken keresz-
tül történő vezérlésre is.

–  1 készlet ZIL–131 alapra épített két gépjárműből álló, úgynevezett két-
kocsis Front típusú R–102 RH nagy teljesítményű rádióállomás. Ez az 
állomás, a híradótechnikai eszközeiben teljesen megegyezett a fent rész-
letezett CS–344 alapra épített kétkocsis változattal. Az állomás a rend-
szeresítésétől fogva egészen a kivonásáig MZ eszközként volt állomány-
táblában.

–  1 készlet CS–344 alapra épített, egy gépjárműből álló úgynevezett egyko-
csis Front típusú R–102 RH nagy teljesítményű rádióállomás. (A rádióál-
lomáson 1 készlet R–102 RH rádió-adóberendezés, 1 készlet R–154-2 RH 
rádió-vevőkészülék, 1 készlet R–105 D URH rádió adó-vevő készülék és 
1 készlet SZTA–2 M géptávíró-berendezés volt beépítve.)

–  1 készlet VK–2 M/G hadosztálytípusú rádió-vevővezérlő állomás (az ál-
lomáson 3 készlet R–154-2 [Molibdén] RH rádióvevő, 3 készlet Dalibor 
géptávíró-berendezés, 1 készlet R–105 URH rádió adó-vevő, 3 készlet 
ETSZ távvezérlő-berendezés volt beépítve).

–  1 készlet V–2 M/G hadosztálytípusú vevőközpont-állomás (az állomá-
son 1 készlet R–154-2 RH rádió-vevőkészülék, 1 készlet R–4 [Labe] RH 
rádió-vevőkészülék, 1 készlet R–105 D URH rádió adó-vevő, 1 készlet 
R–313 URH rádió-vevőkészülék volt beépítve). 

–  1 készlet BTR–50 PU lánctalpas páncélozott mozgó vezetési pont (a veze-
tési ponton 1 készlet R–112 RH rádió adó-vevő, 1 készlet R–113 RH rádió 
adó-vevő, 1 készlet R–311 RH rádióvevő, 1 készlet R–105 D URH rádió 
adó-vevő, 1 készlet R–403 BM rádiórelé, 1 készlet P–193/A 10 vonalas 
távbeszélőközpont és TAI–43 tábori telefonkészülék volt beépítve, kiegé-
szülve a szükséges antennákkal, áramforrásokkal és vezetékanyaggal). 

A relé- és könnyűrádió-század rádióeszközei megalakuláskor a következők voltak:
–  4 készlet GAZ–69 gépkocsiba épített R–125 rádióállomás (1 készlet 

R–104M rövidhullámú rádió adó-vevő, 2 készlet R–105D URH rádió 
adó-vevő és 1 készlet UM–2 teljesítményerősítővel szerelve).

–  2 készlet GAZ–69 gépkocsiba épített R–125/A rádióállomás (1 készlet 
R–104M rövidhullámú rádió adó-vevő, 2 készlet R–108M URH rádió 
adó-vevő és 1 készlet UM–2 teljesítményerősítővel szerelve).

–  4 készlet GAZ–69-be épített R-104 rádióállomás (1 készlet R–104M rö-
vidhullámú rádió adó-vevő, 1 készlet R–105D URH rádió adó-vevő és 
1 készlet UM–2 teljesítményerősítővel szerelve).
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1967.
Az év közepétől a rádiószázadból két század alakult, az egyik századba az egye-
temi előfelvételt nyert állomány és sorállományú gépkocsivezetőket, a másikba 
pedig a 24 hónapos (3×8) katonai szolgálatát töltő sorállományt osztották be. 
A relé- és könnyűvezetékes szakaszt megszüntették és az R–104 és R–125 rá-
dióállomásokat a két rádiószázad között osztották el közel egyenlő arányban. 
Az állománytábla felépítése
1. rádiószázad (E század) parancsnoka: Dudás Dénes százados

– 3 készlet R–102 rádióállomás
– 3 készlet R–118 BM rádióállomás
– 1 készlet VK–2 rádióvezérlő állomás (hadosztálytípusú)
– 1 készlet V–2 3 munkahelyes vevőközpont-állomás (hadosztálytípusú)
– 3 készlet R–125 rádióállomás
– 2 készlet R–104 rádióállomás
– 1 készlet BTR–50 PU lánctalpas páncélozott vezetési pont

2. rádiószázad (sorállományú), parancsnoka: Sóti Ferenc százados
– 3 készlet R–118 BM rádióállomás
– 3 készlet R–125 rádióállomás
– 2 készlet R–104 rádióállomás.

Ebben az évben tavasszal 7 fő főiskolai végzős hallgató került a zászló-
aljhoz csapatgyakorlatra. Közülük a végzés után, október 2-án Ménesi János 
hadnagy, Kardos István hadnagy, Dérföldi László hadnagy és Vermes Péter 
hadnagy került a zászlóaljhoz. Az első rádiószázadhoz került Dérföldi László 
hadnagy, akit az 1. rádiószázad 1. szakasz (R–102, R–118) parancsnokának 
neveztek ki. A századhoz került még Vermes Péter hadnagy, aki a 2. szakasz 
(VK–2, V–2 állomások) parancsnoka lett, ahol hadosztálytípusú rádióvezérlő 
és vevőközpont-állomásokat rendszeresítettek. Vermes Péter hadnagy volt az 
első tiszt a századnál, aki szakaszparancsnoki beosztása ellátása mellett a had-
testparancsnok személyi rádiósi feladatot is ellátta. Ménesi János hadnagyot a 
2. rádiószázad 1. rádiószakasz (R–118) parancsnokának nevezték ki. A század 
parancsnoka Bereczky Bálint hadnagy volt, aki ősszel leszerelt és tőle Ménesi 
János hadnagy vette át két hónap időtartamra a parancsnoki teendőket, meg-
bízott századparancsnokként, majd két hónap után Sóti Ferenc századost ne-
vezték ki a 2. rádiószázad parancsnokának, aki 1969-ig látta el ezt a beosztást.

A 3. szakasz (kisrádiós) parancsnoka továbbra is tartalékos tiszti hallga-
tó, Mráz Zoltán őrmester maradt. Nagy Dénes továbbszolgáló őrmester lett 
októbertől a század-szolgálatvezető. 

1968.
A hadosztálytípusú VK–2 és V–2 állomások helyett 1 készlet V–11 M/G 
vevőközpontot, (4 db R–154-2 Molibdén RH rádió-vevővel és 2 db Dali-
bor géptávíróval szerelve), valamint 2 készlet VKK–11 M/G külső rádió-ve-
zérlőközpont-állomást és 1 készlet VKB 11 M/G belső rádió-vezérlőköz-
pont-állomást rendszeresítettek (R–405 és R-403 rádiórelé-készülékekkel 



42

szerelve) a 2. szakasz állományában. Ezek az állomások biztosították a rá-
dió-adócsoportban (RACS) telepített közepes teljesítményű rövidhullámú 
rádióállomások meghatározott távolságon belüli (a hadtest vezetési pontról) 
távvezérlését és a távbeszélő-, távíró- és géptávíró-csatornák biztosítását. 
A VK–2 M/G állomás a kivonás után is megmaradt az állománytáblában 
névlegesen a V–11 M/G állomások mellett. Dérföldi László hadnagyot a szá-
zadparancsnok technikai helyettessé nevezték ki. Vermes Péter hadnagyot 
kinevezték zászlóalj anyagellátó tiszti beosztásba, így elkerült a századtól.

1969.
A két rádiószázad összetétele a következő volt az összevonás előtt:

1. rádiószázad
1. rádiószakasz

1. R–102 rádióállomás
2. R–102 rádióállomás
3. R–102 rádióállomás (MZ)
1. R–118 rádióállomás
2. R–118 rádióállomás
3. R–118 rádióállomás

2. rádiószakasz
belső rádió-vezérlőközpont (VKB–11)
1. külső vezérlőközpont (VKK–11)
2. külső vezérlőközpont (VKK–11)

3. rádiószakasz
1. R–104 rádióállomás
2. R–104 rádióállomás
1. R–125/A rádióállomás
2. R–125 rádióállomás
3. R–125 rádióállomás
BTR–50 PU hadtestparancsnoki vezetési pont

2. rádiószázad
1. rádiószakasz

1. R–118 rádióállomás
2. R–118 rádióállomás
3. R–118 rádióállomás

2. rádiószakasz
1. rádió-vevőközpont (V–11)
2. rádió-vevőközpont (V–11)
Rádió-vezérlőközpont (VK–2)

3. rádiószakasz
1. R–125A rádióállomás
2. R–125 rádióállomás
3. R–125 rádióállomás
1. R–104 rádióállomás
2. R–104 rádióállomás
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Ebben az évben kétszer változott a rádiós alegység állománytáblája. Elő-
ször, a két rádiószázadot (az egyetemi előfelvételt nyert állományból és a 
sorállományból állót) összevonták és egy század lett belőle, rádiószázad (E 
század) néven, a parancsnoknak Dudás Dénes őrnagyot nevezték ki. 

Augusztusban Farkas György hadnagy érkezett a főiskoláról a század-
hoz, akit a 3. rádiószakasz parancsnokának neveztek ki. Dérföldi László 
hadnagyot kinevezték századparancsnok technikai helyettessé, majd vezé-
nyelték a hadtest-híradóosztályra. 

1969-től Rózsavölgyi Vilmos továbbszolgáló törzsőrmester lett az R–102 
szakasz megbízott parancsnoka. Ekkor került a századhoz Fodor Dezső 
hallgató főtörzsőrmester is, aki az 1. rádiószázad 5. rádiószakaszhoz került 
beosztásra. Az összevont század szolgálatvezetője Nagy Dénes továbbszol-
gáló őrmester lett.

1969. november 01-jétől a rádiószázad állománytáblája újra változott az 
alábbi összetételre:
1. szakasz: 3 készlet R–102 rádióállomás (ebből 1 készlet „MZ”)
2. szakasz: 6 készlet R–118 rádióállomás 
3. szakasz: 2 készlet V–11 vevőállomás. 1 vevőraj 3 készlet R–311 vevő (lé-

giriasztás vételére) MZ, rádiótávbeszélő-raj (7 fő sorállományú híradó-
katona) 

4. szakasz: 2 készlet VKK–11 és 1 készlet VKB–11 állomás
5. szakasz: 4 készlet R–125 rádióállomás, 4 készlet R–104 rádióállomás és 

2 készlet R–125/A rádióállomás, 1 készlet BTR 50–PU mozgó vezetési 
pont. 
Ebben az évben átadták a külön erre a célra épített barakktanteremben a 

század szaktantermeit (a 24 munkahelyes hangolvasó berendezés a távírász-
képzéshez és a géptávírász-kiképzéshez külön géptávírász-tanterem).

1970.
Dudás Dénes őrnagy betegsége miatt Dérföldi László főhadnagyot vissza-
vezényelték a századhoz a hadtest-híradóosztályról, majd Dudás őrnagy 
novemberi halála után kinevezték őt a század parancsnokának. A  szol-
gálatvezető Nagy Dénes törzsőrmester volt. Bereczky Béla alhadnagy és 
Suhajda István hadnagy érkezett a századhoz a főiskoláról. Bereczky al-
hadnagy az 5. rádiószakasz (R–104 és R–125) szakaszparancsnoka lett, 
egyúttal a hadtestparancsnoki személyirádiós feladattal is megbízták. 
Suhajda hadnagyot az 1. szakasz (R–102) parancsnokának nevezték ki, 
Rózsavölgyi továbbszolgáló törzsőrmestertől vette át a beosztást, aki azt 
addig megbízottként látta el.

Ebben az évben került a tiszthelyettes-iskoláról a zászlóaljhoz Hudák Já-
nos őrmester, akit R–118 állomásparancsnoknak neveztek ki, és Gróf Béla 
őrmester, aki a V–11 állomásparancsnoki beosztást kapta. Ebben az évben 
érkezett még a századhoz Balla József őrmester és Székely Miklós őrmester 
is, akiket VKK–11 állomásparancsnoknak, valamint Orvos János őrmester, 
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akit VKB–11 állomásparancsnoknak neveztek ki. A 3. szakasz parancsnoki 
beosztása mellett Farkas György hadnagyot megbízták a 4. szakasz parancs-
noki teendőivel is. A századhoz bevonult még Komjáthy Sándor őrmester, 
akit BTR–50 PU állomásparancsnoknak neveztek ki. Szintén ebben az év-
ben, a századtól kijelölt parancsnoki és sorállomány részt vett a nagy tiszai 
árvíz árvízvédelmi munkálataiban.

Augusztusban a század állománytáblája a következő volt:
századparancsnok: Dudás Dénes őrnagy, századparancsnok technikai helyet-

tes: Dérföldi László főhadnagy, szolgálatvezető: Nagy Dénes törzs őrmester
1. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Suhajda István hadnagy

1. R–102 rádióállomás
2. R–102 rádióállomás, állomásparancsnok Palotai Sándor őrmester
3. R–102 rádióállomás (MZ)

2. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Ménesi János főhadnagy
1. R–118 rádióállomás, állomásparancsnok: Hudák János őrmester
2. R–118 rádióállomás
3. R–118 rádióállomás
4. R–118 rádióállomás
5. R–118 rádióállomás
6. R–118 rádióállomás

3. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Farkas György hadnagy
1. V–11 rádió-vevőállomás, állomásparancsnok: Gróf Béla őrmester
2. V–11 rádió-vevőállomás
rádióvevő-raj
rádiótávírász raj

4. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Farkas György hadnagy, a saját beosz-
tása ellátása mellett megbízva a 4. szakasz parancsnoki teendőivel is. 
VKB–11 belső vezérlőállomás, állomásparancsnok: Orvos János őrmester
1. VKK–11 külső vezérlőállomás, állomásparancsnok: Székely Miklós 

őrmester
2. VKK–11 külső vezérlőállomás, állomásparancsnok: Balla József őrmester

5. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Bereczki Béla alhadnagy
1. R–125/ A rádióállomás
2. R–125/ A rádióállomás
1. R–104 rádióállomás
2. R–104 rádióállomás
3. R–104 rádióállomás
4. R–104 rádióállomás
1. R–125 rádióállomás
2. R-125 rádióállomás
3. R–125 rádióállomás
4. R–125 rádióállomás
BTR–50 PU mozgó vezetési pont, állomásparancsnok: Komjáthy Sándor 

őrmester.
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1971.
Alitisz Csaba hadnagy érkezett a századhoz, akit a 2. szakasz (R–118) pa-
rancsnokának neveztek ki. A tiszthelyettes-iskoláról érkezett Eperjesi Mi-
hály őrmester, akit az 1. VKK–11 állomás parancsnokának neveztek ki. 
Bereczky hadnagyot 1971. 10. 01-jével kinevezték a 3. szakasz parancsnoká-
nak, amit Farkas György hadnagytól vett át, akinek a 4. szakasz parancsnoki 
megbízását visszavonták és kinevezték őt a rádiószázad 4. szakasz parancs-
nokának. Az 5. szakasz parancsnoki teendőit Bereczky hadnagytól Fodor 
Dezső alhadnagy vette át, aki ekkor érkezett ismét, már a tiszti vizsga után 
a századhoz. Székely Miklós őrmestert, az 1. VKK–11 állomás parancsno-
kát áthelyezték a zászlóalj-titkosítószakaszhoz. Ebben az évben érkezett a 
századhoz még Olajos József őrmester, akit R–102 állomásparancsnoknak 
neveztek ki. Ménesi János főhadnagyot kinevezték a rádiórelé-század pa-
rancsnokának, így elkerült a rádiószázadtól.

1972.
Az év elején Suhajda István hadnagyot áthelyezték, ezért az 1. rádiószakasz 
vezetésével Olajos József őrmestert bízták meg. Augusztus 30-tól Dérföldi 
főhadnagyot beiskolázták a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára (ZMKA), 
akitől Farkas György főhadnagy vette át a századparancsnoki teendőket, 
amit 1972. 09. 01-jétől látott el. Farkas főhadnagy a századparancsnoki be-
osztás átvétele előtt Orvos János őrmesternek adta át a 4. szakasz szakasz-
parancsnoki teendőit, akit állomásparancsnoki beosztása ellátása mellett 
megbíztak a 4. szakasz vezetésével. 

Szitányi Ferenc alhadnagy érkezett a századhoz a zászlóalj-híradómű-
helyből (tiszti vizsga után) és átvette a századparancsnok technikai helyet-
tesi beosztást. Szintén ebben az évben érkezett a főiskoláról augusztusban 
Jóna András hadnagy, akit az 1. szakasz (R–102) parancsnokává neveztek 
ki és Olajos József őrmestertől vette át a parancsnoki teendőket, aki addig 
megbízott szakaszparancsnok volt Suhajda hadnagy áthelyezésétől kezdve. 
Eperjesi Mihály őrmester Nagy Dénes főtörzsőrmestertől átvette a szá-
zad-szolgálatvezetői beosztást. Ebben az évben érkezett az addig tovább-
szolgálóként más helyőrségben szolgálatot teljesítő Fogarasi István, aki 
tiszthelyettesi vizsgát tett és őrmesterként került a századhoz R–118 állo-
másparancsnoknak. Ebben az évben került a századhoz Kun Tamás őrmes-
ter, akit R–102 rádióállomás parancsnokának neveztek ki. Szintén ebben az 
évben érkezett Szajkó Csaba őrmester és Gróf Péter őrmester, akiket V–11 
állomásparancsnoknak neveztek ki. Gróf Péter őrmestert még ebben az év-
ben más helyőrségbe helyezték át. 

A század parancsnoki állománya szeptembertől a következő volt: 
századparancsnok: Farkas György főhadnagy (1972. 09. 01. – 1973. 10. 01.), 

technikai helyettes: Szitányi Ferenc alhadnagy 
1. szakasz (R–102), parancsnok: Jóna András hadnagy, 
2. szakasz (R–118), parancsnok: Alitisz Csaba hadnagy 
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3. szakasz (V–11), parancsnok: Bereczky Béla hadnagy
4. szakasz (VKK–11 és VKB–11), parancsnok: Orvos János törzsőrmester 
5. szakasz (R–104, R–125 kisrádiós), parancsnok: Fodor Dezső alhadnagy. 
A század szolgálatvezetője: Eperjesi Mihály őrmester.

Ebben az évben adták át a barakktantermi épületben, a V–11 rádióvevő 
és a VKB–11, valamint a VKK–1 beépített eszközökkel felszerelt, rádióve-
zérlő szaktantermet. 

A század személyi állományának a létszáma ebben az évben már jóval 
meghaladta a 100 főt, a technikai eszközök (gépjárművekbe épített híradóál-
lomások) száma pedig jóval 30 db felett volt és ezen felül jelentős számban 
voltak „MZ” technikai eszközök is a század állományában.

1973.
Az év elején Jóna András hadnagyot és Fodor Dezső alhadnagyot áthe-
lyezték a századtól. Mindketten az előző év végén kerültek kiválasztásra a 
Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság tagjai sorába, és egy központi 
felkészítés után az év elején kiutaztak Dél-Vietnamba, hogy részt vegyenek 
a Párizsi Békeszerződést követő nemzetközi békefenntartó feladatot vég-
rehajtó magyar kontingens tagjaként a békefenntartó munkában. Farkas 
György főhadnagyot 1973. 10. 01-jétől hadműveleti tisztnek nevezték ki a 
zászlóaljtörzsbe, amely beosztást 1974. 05. 01-jéig látta el, tőle Alitisz Csaba 
hadnagy vette át a századparancsnoki teendőket. A századparancsnok tech-
nikai helyettese Szitányi Ferenc alhadnagy volt, a szolgálatvezetői beosztást 
továbbra is Eperjesi Mihály őrmester látta el.

Dengi Sándor hadnagy érkezett a tiszti főiskoláról a 2. rádiószakasz pa-
rancsnokának nevezték ki. Ebben a szakaszban az egyik R–118 rádióállomás 
parancsnoka Fogarasi István őrmester volt. Bereczky Béla hadnagy zászlóalj 
hadműveleti tiszti beosztásba került, helyette Dél-Vietnamból történt vissza-
érkezése után Fodor Dezső hadnagyot nevezték ki a 3. rádiószakasz élére, amit 
addig megbízottként Szajkó Csaba őrmester vezetett. A 4. rádiószakasz meg-
bízott parancsnoka Orvos János őrmester volt (VKB–11 állomásparancsnok), 
a szakasznál volt még Balla József őrmester, aki a 2.  VKK–11 külsővezérlő 
állomásparancsnoki teendőit látta el. Az 5. szakasz parancsnoka decembertől 
Hudák János törzsőrmester lett, aki addig R–118 állomásparancsnok, illetve 
R–102 rádióállomás-parancsnok volt. Az 5. rádiószakaszban ekkor 4 készlet 
R–125 rádióállomás, 4 készlet R–104 rádióállomás és 2 készlet R–125/A rá-
dióállomást rendszeresítettek. A szakaszhoz tartozott még a rádiótávbeszé-
lő-raj (7 fő sorkatona) valamint a személyirádió-raj 2 készlet FUG (felderítő 
úszó gépjármű) vezetési ponttal, amelyből a 2. állomás parancsnoka Kerényi 
Tibor őrmester volt. A BTR–50 PU mozgó vezetési pont parancsnoka Kom-
játhy Sándor őrmester volt. Novembertől Tamási Gyula főtörzsőrmestert ki-
nevezték a személyi rádióállomás távírászának. Kun Tamás őrmestert, aki a 
2. R–102 állomás parancsnoka volt, fegyelmivel leszerelték.

Megkezdődött az első szakasz (R–102) technikai eszközváltásának az elő-
készítése, kiképzési céllal, beépítették a század egyik tantermében az újonnan 
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rendszeresített R–140 nagy teljesítményű, nagy hatótávolságú rádióállomás 
adókocsijának és vezérlőkocsijának a tantermi változatát. A tantermet a tiszt-
helyettes-iskoláról érkezett és a 2. R–140 rádióállomás parancsnokának kine-
vezett Gorzó Béla őrmester vette át. Az 1. R–140 rádióállomás parancsnoka 
Olajos József őrmester lett, ebben az évben még technika nélkül. Az R–140 
tanterem kiválóan megfelelt az igen bonyolult eszköz oktatására, ahol a sza-
kasz tagjai elsajátíthatták a kezelés minden mozzanatát (az antennatelepítés 
kivételével), mielőtt az igen drága üzemidejű rádióállomások telepítésében és 
kiszolgálásában a terepen részt vettek volna.

1974.
Januárban Jóna András hadnagy visszaérkezett a zászlóaljhoz Dél-Vietnam-
ból és újra a rádiószázad 1. rádiószakasz (ekkor már R–140) parancsnokává 
nevezték ki.

Még az év elején megkezdődött az 1. szakasz technikai eszközeinek 
az átvétele, nevezetesen 5 készlet R–140 rádióállomás (minden állomá-
son R–140 RH rádió-adóberendezés, R–155P RH vevőkészülék, R–405 
PT rádiórelé-készülék, R–107 URH adó-vevő készülék, távvezérlő-vevő 
(TVV), valamint SZTA–67 géptávíró-berendezés volt beépítve). Ezenfelül 
átvettek még 2 készlet rádióvezérlő állomást (népszerű nevén: Jaguárt). 
A vezérlőállomásokba R–155P RH vevőkészülék, R–405 PT rádiórelé-ké-
szülék, R–107 URH adó-vevő készülék, távvezérlő-adó (TVA), valamint 
SZTA–67 géptávíró-berendezés volt beépítve. Ezek a rádióvezérlő állomá-
sok magyar fejlesztésű eszközök voltak, mert nem vették meg az R–140 
rádióállomás eredeti orosz rádióvezérlő állomását. A magyar fejlesztésű 
állomás, ami egy zárt felépítményű UAZ típusú gépjárműben volt elhe-
lyezve, szinte teljesen alkalmatlan volt arra a feladatra, amiért rendszere-
sítették. A vezérlőállomás igen sok bosszúságot okozott a harckészültségi 
feladatoknál és a gyakorlatokon a megbízhatatlan rádióvezérlési teljesít-
ménye miatt. Ez szinte minden alkalommal, amikor kitelepülés volt, gon-
dot okozott, ami azt jelentette, hogy a rádió-összeköttetést nem minden 
esetben lehetett a meghatározott időre létesíteni. Volt egy olyan techni-
kai lehetőség is, hogy ha a rádióadó-csoport (RACS) csak maximum 2 
kilométer távolságra települt a hadtest vezetési ponttól, akkor vezetéken 
a hordozható távvezérlőn (TVH) keresztül, (ami az R–140 rádióállomás 
készletében volt), néhány üzemmódban meg lehetett oldani a rádióállo-
más vezérlését. Mivel, az adócsoport szinte mindig távolabb volt a harcál-
lásponttól, mint 2-3 kilométer és a távvezérlő-berendezés csak bizonyos 
korlátozott üzemmódokat tudott biztosítani, ezt a megoldást csak nagyon 
ritkán lehetett használni. A híradó szakmai problémák mellett, a járművel 
a felépítményben nem megfelelő súlyelosztással elhelyezett berendezések 
miatt, a közúti forgalomban is veszélyes volt közlekedni.

Olajos József őrmester vette át az 1. R–140 rádióállomás parancsnoki 
teendőit. A 2. R–140 rádióállomás parancsnokának Gorzó Béla őrmestert, 
a 3. R–140 rádióállomás parancsnokának Varga Zsolt őrmestert nevezték 



48

ki. A 4. és 5. R–140 rádióállomások parancsnoki teendőit csapatgyakorlaton 
levő hallgató tiszthelyettesek látták el. 

Komjáthy Sándor őrmestert áthelyezték a vonalépítő századhoz, ezért 
tőle a BTR–50 PU állomásparancsnoki teendőket Kerényi Tibor törzsőr-
mester vette át.

Megkezdődött az R–102 rádióállomások (beleértve a zárolt állomásokat 
is) leadása a híradó-anyagraktárba, Nyíregyházára. Mivel, ezek az eszközök 
igen régiek voltak és sok gyakorlatot és állomásparancsnoki váltást megértek, 
az anyagokkal való elszámolás, a szigorú leadási előírások miatt, igen sok fej-
törést okoztak a század és a zászlóalj érintett parancsnoki állományának.

Olajos József törzsőrmestert októberben elvezényelték a századtól, mert 
bekerült a Dél-Vietnamban tevékenykedő Nemzetközi Ellenőrző és Felügye-
lő Bizottságba (NEFB) és 1975. áprilisig ott dolgozott a magyar kontingens 
békefenntartó munkájában. 

Augusztus 25-től szeptember 15-ig rendezték meg Vácott, az MN 2164 
alakulat bázisain a nagyszabású Magyar Néphadsereg rádió-járőrversenyt, 
amelyen többek között a rádiószázad egyik R–140 rádióállomásával és annak 
vezérlőjével vett részt a kijelölt állomány. A rádióállomással végrehajtandó 
versenyfeladat azt jelentette, hogy térkép alapján menetet kellett végrehajtani 
a megjelölt települési helyre, majd az állomások meghatározott antennákkal 
normaidőre történő telepítése volt a feladat, ezt követően fel kellett venni az 
összeköttetést a kiadott feladatlapon szereplő, távolban levő másik rádióál-
lomással, amely keretében távbeszélő, távíró és géptávíró üzemmódban is 
meghatározott közleményeket kellett dokumentálva leadni és fogadni az el-
lenállomástól. Szintén a feladat része volt a rádióállomásról menet közbeni 
forgalmazási feladatok végrehajtása. Ugyanebben az időben, a járőrverseny 
után rendezték meg ugyanitt a Magyar Néphadsereg fegyveres erők egyéni és 
csapat távírászversenyét. Mindkét versenyen indított a rádiószázad csapatot. 
A csapat szakmai felkészítését Jóna András hadnagy vezette. A csapat tagjai, 
akik mind a két versenyszámban indultak, a következők voltak: Jóna András 
hadnagy, Olajos József őrmester és Gorzó Béla őrmester, valamint 8 fő sorállo-
mányú katona. A csapat és annak tagjai, bár dobogós helyezést nem szereztek, 
de mindkét versenyszámban jól helytálltak és a középmezőnyben végeztek.

1975.
Szeptembertől Alitisz Csaba főhadnagyot zászlóalj hadműveleti tiszti be-
osztásba vezényelték, és ezzel egy időben Jóna András hadnagyot megbízták 
a századparancsnoki teendőkkel.

Magyar György hadnagy érkezett a főiskoláról, az 1. szakasz élére nevez-
ték ki. Ebben az évben 2 készlet R–125 rádióállomásból 2 készlet személyi 
rádióállomást alakítottak ki. Két tiszthelyettes érkezett a tiszthelyettes-isko-
láról, Papp József őrmester, akit az 1. rádiószakasz 4. R–140 állomásparancs-
noknak neveztek ki és Nagy Zoltán őrmester, aki a rádiós szakaszhoz került 
R–125 állomásparancsnoknak. Rendszeresítettek 2 készlet UAZ 469 gépjár-
műbe épített R–130A/G rádióállomást (az állomáson 1 készlet R–130 RH 
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adó-vevő, 1 készlet R–111 URH adó-vevő, 1 készlet R–107T URH adó-vevő 
és R–102T szelektív hívóberendezés volt beépítve), 1-1 készlet R–125 és az 
R–104 állomás leváltására. Olajos József törzsőrmester a békefenntartó fela-
datról (Dél-Vietnamból) visszaérkezett a századhoz és újra átvette az R–140 
állomásparancsnoki teendőket. 

Az állománytábla a következő volt szeptemberben:
megbízott századparancsnok: Jóna András hadnagy
századparancsnok, technikai helyettes: Szitányi Ferenc hadnagy
szolgálatvezető: Eperjesi Mihály őrmester
1. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Magyar György hadnagy

1. R–140 rádióállomás, állomásparancsnok: Olajos József őrmester
2. R–140 rádióállomás, állomásparancsnok: Gorzó Béla őrmester
3. R–140 rádióállomás, állomásparancsnok: Varga Zsolt őrmester
4. R–140 rádióállomás, állomásparancsnok: Papp József őrmester
5. R–140 rádióállomás, állomásparancsnok: BH
1. VK–140 II vezérlőállomás, az eszközt a következő évben kaptuk meg
2. VK–140 II vezérlőállomás, az eszközt a következő évben kaptuk meg
VK–140 I vezérlőállomás, az eszközt a következő évben kaptuk meg

2. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Dengi Sándor hadnagy
R–102 rádióállomás állomásparancsnok: Fogarasi István őrmester
1. R–118 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
2. R–118 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
3. R–118 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
4. R–118 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes

3. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Fodor Dezső hadnagy
1. V–11 vevőállomás, állomásparancsnok: Szajkó Csaba őrmester
2. V–11 vevőállomás, állomásparancsnok: sortisztes
VK–2 vezérlőállomás, állomásparancsnok: Balázs János főtörzsőrmester

4. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Orvos János törzsőrmester (megbízott)
VKB–11 belső vezérlőállomás, állomásparancsnok: Orvos János törzsőr-

mester
1. VKK–11 külső vezérlőállomás, állomásparancsnok: Kovács Ferenc őr-

mester
2. VKK–11 külső vezérlőállomás, állomásparancsnok: Balla József őr-

mester
5. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Hudák János törzsőrmester

1. R–130 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
1. R–130 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
1. R–125/ A rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
2. R–125 /A rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
1. R–104 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
2. R–104 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
1. R–125 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
2. R–125 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
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3. R–125 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
4. R–125 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
rádió-távbeszélőraj, rajparancsnok: sortisztes
személyirádió-raj (BTR–50 PU vezetési pont) parancsnok: Kerényi Ti-

bor törzsőrmester (év közben Nagy Zoltán őrmester vette át ezt a 
beosztást)

távírász: Tamási Gyula főtörzsőrmester
gépkocsivezető: BH.

1976.
Január 01-jétől Alitisz Csaba főhadnagytól a vezénylését követő a hadműveleti 
tiszti kinevezése miatt Jóna András hadnagy vette át kinevezéssel a századpa-
rancsnoki teendőket, aki addig, az előző év augusztusától megbízott század-
parancsnok volt. A tiszthelyettes-iskoláról augusztusban érkezett a századhoz 
Balogh József őrmester, Farkas László őrmester, Papp Ernő őrmester. 

Vállai László főhadnagy érkezett a századhoz a titkosítószakasztól és ok-
tóber 01-jétől átvette Hudák János törzsőrmestertől (aki leszerelt) az 5. sza-
kasz szakaszparancsnoki teendőit. A sok technikai probléma miatt kivonták  
a rendszerből a (Jaguár) R–140 vezérlőkocsikat és helyettük rendszeresí-
tették a ZIL–131 alapra épített 2 készlet VK–140 II rádió-vezérlőállomást. 
Mindegyik állomáson 2 készlet R–155P RH vevőkészülék, 1 készlet R–107 
URH adó-vevő, 1 készlet R–405 PT rádiórelé-készülék, 2 készlet T–219 táv-
beszélő-titkosítóberendezés, távvezérlő-adó (TVA) és 1 készlet SZTA–67 
géptávíró-berendezés volt beépítve. Szintén, rendszeresítettek egy GAZ–
66 alapra épített 1 készlet VK–140 I rádió-vezérlőállomást (az állomáson 
1 készlet R–155P RH vevőkészülék, 1 készlet R–107 URH adó-vevő rádió-
készülék, 1 készlet R–405 PT rádió relé-készülék, 1 készlet T–219 távbeszé-
lő-titkosítóberendezés, távvezérlő-adó (TVA) és 1 készlet SZTA–67 géptá-
víró-berendezés volt beépítve).

Szeptemberben a század állománytáblája a következő volt:
századparancsnok: Jóna András főhadnagy
századparancsnok, technikai helyettes: Szitányi Ferenc hadnagy
szolgálatvezető: Eperjesi Mihály törzsőrmester
1. rádiószakasz, parancsnok: Magyar György hadnagy

1. R–140 rádióállomás, parancsnok: Olajos József törzsőrmester
2. R–140 rádióállomás, parancsnok: Gorzó Béla őrmester
3. R–140 rádióállomás, parancsnok: Varga Zsolt őrmester
4. R–140 rádióállomás, parancsnok: Papp József őrmester
5. R–140 rádióállomás, parancsnok: Farkas László őrmester
1. VK–140 II rádióállomás, parancsnok: Balogh József őrmester
2. VK–140 II rádió-vezérlőállomás, parancsnok: Papp Ernő őrmester
3. VK–140 I rádió-vezérlőállomás, parancsnok: Nagy Sándor őrmester

2. rádiószakasz, parancsnok: Dengi Sándor hadnagy
R–102 rádióállomás, parancsnok: Fogarasi István őrmester.



51

Az 1. 2. 3. 4. és 5. R–118 rádióállomás parancsnokai sorkatonák (tisz-
tesek)

3. rádiószakasz, parancsnok: Fodor Dezső hadnagy
VK–2-M–1 rádió-vezérlőközpont, parancsnok: Balázs János főtörzsőr-

mester
1. V–11 vevőközpont-állomás, parancsnok: Szajkó Csaba törzsőrmester
2. V–11 vevőközpont-állomás, parancsnok: sortisztes

4. rádiószakasz, parancsnok: megbízva Orvos János törzsőrmester
VKB–11 belső vezérlőközpont-állomásparancsnok: Orvos János törzs-

őrmester
1. VKK–11 külső vezérlőközpont-állomás, parancsnok: Balla József 

törzs őrmester
2. VKK–11 külső vezérlőközpont-állomás, parancsnok: Kovács Ferenc 

őrmester
5. rádiószakasz, parancsnok: Vállai László főhadnagy

1. R–130 rádióállomás, parancsnok: Bezdán János őrmester
2. R–130 rádióállomás, parancsnok: sorkatona
az 1. és 2. R–125 rádióállomás parancsnokai sorkatonák
az 1. és 2. R–104 AM rádióállomás parancsnokai sorkatonák
az 1. 2. 3. és 4. R–125/A (átjátszó) típusú rádióállomás parancsnokai sor-

katonák
rádió-távbeszélőraj, rajparancsnok sorkatona (6 fő a rajban)
személyirádió-raj, parancsnok Nagy Zoltán őrmester (5 fővel)
távírász Tamási Gyula főtörzsőrmester (2 db FUG harcjárműbe szerelt 

vezetési pont volt a rajban)
BTR–50 PU mozgó vezetési pont, parancsnok sorkatona.
Ebben az évben tavasztól több hónapos felkészülést folytatott a Magyar 

Néphadsereg távírászversenyére kijelölt csapat, majd részt vett a versenyen, 
Lillafüreden és a HM II-ben, ahol igen szép eredményt ért, mert a több mint 
10 induló csapatból az 5. helyezést szerezte meg. A csapat tagjai voltak: Fo-
dor Dezső hadnagy, Olajos József őrmester és Fogarasi István őrmester.

Ebben az évben a század elnyerte az „Élenjáró Század” címet: ez a na-
gyon magas és nehezen teljesíthető szakmai követelmények (távírász- és 
géptávírász-normák) miatt igazi kiképzési siker volt, amit a század tör-
ténetében már csak kétszer, a következő évben, 1977-ben és később, 
1983-ban sikerült megismételni. Olajos József törzsőrmester vette át a 
század-szolgálatvezetői beosztást, mivel Eperjesi Mihály törzsőrmestert 
áthelyezték Gyöngyösre.

1977.
Áprilisban a század állománytáblája a következő volt:
századparancsnok: Jóna András főhadnagy
századparancsnok, technikai helyettes: Szitányi Ferenc főhadnagy
szolgálatvezető: Olajos József törzsőrmester
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1. rádiószakasz, parancsnok: Magyar György hadnagy
1. R–140 rádióállomás, parancsnok: békehiány (BH)
2. R–140 rádióállomás, parancsnok: Gorzó Béla őrmester
3. R–140 rádióállomás, parancsnok: Varga Zsolt őrmester
4. R–140 rádióállomás, parancsnok: Papp József őrmester
5. R–140 rádióállomás, parancsnok: Farkas László őrmester
1. VK–140 II rádióvezérlő állomás, parancsnok: Balogh József őrmester
2. VK–140 II rádióvezérlő állomás, parancsnok: Papp Ernő őrmester
3. VK–140 I rádióvezérlő állomás, parancsnok: Nagy Sándor hallgató 

őrmester 
2. rádiószakasz, parancsnok: Dengi Sándor hadnagy

R–102 rádióállomás, parancsnok: Fogarasi István őrmester
az 1. 2. 3. 4. és 5. R–118 rádióállomás parancsnokai sorkatonák (tiszte-

sek)
3. rádiószakasz, parancsnok: Fodor Dezső hadnagy

VK–2-M–1 rádióvezérlő központ, parancsnok: Balázs János főtörzsőr-
mester

1. V–11 vevőközpont-állomás, parancsnok: Szajkó Csaba törzsőrmester
2. V–11 vevőközpont-állomás, parancsnok sortisztes

4. rádiószakasz, parancsnok: megbízva Balla József törzsőrmester
VKB–11 belső vezérlőközpont-állomás, parancsnok BH
1. VKK–11 külső vezérlőközpont-állomás, parancsnok: Balla József 

törzs őrmester (megbízott szakaszparancsnok)
2. VKK–11 külső vezérlőközpont-állomás, parancsnok BH

5. rádiószakasz, parancsnok: Vállai László főhadnagy
1. R–130 rádióállomás, parancsnok sorkatona
2. R–130 rádióállomás, parancsnok sorkatona
az 1. és 2. R–125 rádióállomások parancsnokai sorkatonák
az 1. és 2. R–104 AM rádióállomások parancsnokai sorkatonák
az 1. 2. 3. és 4. R–125/A (átjátszó) típusú rádióállomások parancsnokai 

szintén sorkatonák
rádiótávbeszélőraj, parancsnok sorkatona (6 fő a rajban)
személyirádió-raj, parancsnok Nagy Zoltán őrmester
távírász Tamási Gyula főtörzsőrmester
BTR–50 PU mozgó vezetési pont parancsnoka sorkatona
Júliusban a rádiószázad élenjáró alegység címet nyert el az állomány ki-

képzési eredményei alapján. 

Ebben az évben igen nagy személyi mozgás volt a század hivatásos ál-
lományát illetően. Jóna András főhadnagyot kinevezték a zászlóaljtörzsbe 
hadműveleti tisztnek, ezért tőle szeptember 01-jétől Dengi Sándor hadnagy 
vette át a századparancsnoki teendőket. Az R–102 állomásokat ebben az 
évben többszöri próbálkozás után leadták a nyíregyházi híradóanyag-rak-
tárba. Augusztusban Fodor Dezső hadnagyot Vácra helyezték, tőle Szajkó 
Csaba törzs őrmester megbízott parancsnokként vette át a szakasz vezeté-
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sét. Márföldi József őrmester és Ferbert Gábor őrmester érkezett a tiszt-
helyettes-iskoláról az 5. rádiószakaszhoz, R–130 illetve R–125 állomásokra 
kerültek állomásparancsnoki beosztásba. Az év második felében Gorzó Béla 
őrmester a 2. R–140 rádióállomás parancsnoki beosztás helyett az 1. R–140 
állomásparancsnoki beosztást kapta, Balogh József őrmestert kinevezték a 
2. R–140 állomás parancsnokának, Papp Ernő őrmestert pedig a 3. R–140 
állomás parancsnokának, mivel Varga Zsolt őrmester leszerelt. Balla József 
törzsőrmestert, századon belül áthelyezték a VKK–11 állomásról a BTR–50 
PU vezetési pont parancsnoki beosztásába. Fogarasi őrmester az R–102 ál-
lomásról az 1. R–118 állomás parancsnoki beosztásába került. Papp József 
őrmester az R–140 rádióállomásról átkerült a személyirádió-állomás pa-
rancsnoki beosztásába.

1978.
Kiss László hadnagy érkezett a századhoz a tiszti főiskoláról és átvette az 
1. szakasz parancsnoki beosztását Magyar György hadnagytól, akit Szitá-
nyi Ferenc főhadnagy távozása miatt kineveztek rádiószázad-parancsnok 
technikai helyettesnek. Ebben az évben a tiszthelyettes-iskoláról a század-
hoz érkezve, Balogh Sándor őrmestert az 1. VK–140 II. rádió-vezérlőállo- 
más parancsnokává, Bódi Sándor őrmestert a 2. VK–140 II rádió-vezérlő-
állomás parancsnokává és Nagy Gábor őrmestert a 2. R–140 rádióállomás 
parancsnokává nevezték ki.

Az év elején a század állománytáblája a következő volt:
századparancsnok Dengi Sándor főhadnagy
századparancsnok technikai helyettes Magyar György hadnagy
szolgálatvezető Balla József törzsőrmester
1. rádiószakasz, parancsnok: Kiss László hadnagy

1. R–140 rádióállomás, parancsnok. Gorzó Béla őrmester
2. R–140 rádióállomás, parancsnok. BH
3. R–140 rádióállomás, parancsnok: BH
4. R–140 rádióállomás, parancsnok: Papp József őrmester
5. R–140 rádióállomás, parancsnok: Farkas László őrmester
1. VK–140 II rádió-vezérlőállomás, parancsnok: Balogh József őrmester
2. VK–140 II rádió-vezérlőállomás, parancsnok: Papp Ernő őrmester
3. VK–140 I rádió-vezérlőállomás, parancsnok: Nagy Sándor őrmester 

2. rádiószakasz, parancsnok: BH
R–102 rádióállomás, parancsnok: Fogarasi István őrmester
az 1. 2. 3. 4. és 5. R–118 rádióállomás parancsnokai sorkatonák (tisz-

tesek)
3. rádiószakasz, parancsnok: Fodor Dezső hadnagy

VK–2-M-1 rádió-vezérlőközpont, parancsnok: Balázs János főtörzsőr-
mester

1. V–-11 vevőközpont-állomás, parancsnok: Szajkó Csaba törzsőrmester
2. V–11 vevőközpont-állomás, parancsnok: sortisztes
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4. rádiószakasz, parancsnok: megbízottként Balla József törzsőrmester
VKB–11 belső vezérlőközpont-állomás, parancsnok: BH
1. VKK–11 külső vezérlőközpont-állomás, parancsnok: Balla József 

törzs őrmester (megbízott szakaszparancsnok)
2. VKK–11 külső vezérlőközpont-állomás, parancsnok: BH

5. rádiószakasz, parancsnok: Vállai László főhadnagy 
1. R–130 rádióállomás, parancsnok sor
2. R–130 rádióállomás, parancsnok sor
1. és 2. R–125 rádióállomás, parancsnokok sorkatonák
1. és 2. R–104 AM rádióállomás, parancsnokok sorkatonák
1. 2. 3. és 4. R–125/ A (átjátszó) típusú rádióállomás, parancsnokok sor-

katonák
rádió-távbeszélőraj, rajparancsnok sorkatona (6 fő a rajban)
személyirádió-raj, parancsnok: Papp József őrmester (5 fővel)
BTR–50 PU mozgó vezetési pont, parancsnok sorkatona.

Ebben az évben érkezett 1 készlet GAZ–66 alapra épített R–142/G rá-
dióállomás a századhoz csapatpróbára (az állomáson 1 készlet R–130 RH 
adó-vevő, 2 készlet R–111 URH adó-vevő, 1 készlet R–123 URH adó-vevő, 
R–809 M2 adó-vevő a helikopterekkel történő összeköttetéshez, 1 készlet 
T–219 távbeszélő-titkosítóberendezés és 1 készlet PU–1 vezérlőpult volt 
beépítve). Az R–142 rádióállomás tesztelésével, amit a fejlesztésnél DEI-
MOSZ néven jelöltek, Vállai László főhadnagyot bízták meg. Olajos József 
törzsőrmestert híradó tiszthelyettesi hiány miatt, századon belül vissza-
helyezték az R–140 állomásra, és tőle Balla József törzsőrmester vette át a 
század-szolgálatvezetői feladatokat. Januárban Orvos János törzsőrmestert 
áthelyezték Gyöngyösre, februárban pedig Fogarasi István törzsőrmester 
került másik helyőrségbe a századtól.

Két készlet R–142/A típusú titkosított, távbeszélő üzemmódot is biztosí-
tó rádióállomást rendszeresítettek a századnál, kiváltva ezzel 2 készlet R–125 
rádióállomást. Ebben az évben került rendszerbe, a kiképzést (egyes beosztá-
sokban levő katonáknak mind a távírász-, mind pedig a géptávírász-követel-
ményeket is teljesíteniük kellett) elősegítő VISOPRESS berendezés.

1979.
Szeptemberben a századparancsnoki teendőket Dengi Sándor főhadnagy-
tól, akit más helyőrségbe helyeztek, Magyar György hadnagy vette át. Ba-
logh József őrmestert áthelyezték és kinevezték a hadműveleti készenléti 
szakasz (EÁP) parancsnokának. 

Újabb R–142 rádióállomások érkeztek, az összes R–125 és R–104 rá-
dióállomást kivonták a rendszerből. Vállai László századost szeptember el-
sejétől kinevezték zászlóalj hadműveleti tisztnek, ezért át kellett adnia az 5. 
szakasz, szakaszparancsnoki teendőket. Olajos József törzsőrmestert áthe-
lyezték Székesfehérvárra. Ebben az évben érkezett a századhoz Vincze Béla 
őrmester, akit a 3. R–140 rádióállomás parancsnokának neveztek ki.



55

Ebben az évben egységesítették, illetve összevonták, a sorállományú és 
egyetemi előfelvételt nyert híradókatonák addig külön csoportokban tartott 
kiképzését.

Szeptemberben a század állománytáblája a következő volt:
századparancsnok: Magyar György hadnagy
századparancsnok, fegyverzettechnikai helyettes: BH
szolgálatvezető: Balla József törzsőrmester
1. rádiószakasz, parancsnok: Kiss László hadnagy

1. R–140 rádióállomás, parancsnok: BH
2. R–140 rádióállomás, parancsnok: Nagy Gábor őrmester
3. R–140 rádióállomás, parancsnok: Vincze Béla őrmester
4. R–140 rádióállomás, parancsnok: Gorzó Béla törzsőrmester
5. R–140 rádióállomás, parancsnok: Farkas László őrmester
1. VK–140 II rádió-vezérlőállomás, parancsnok: Balogh Sándor őr-

mester
2. VK–140 II rádió-vezérlőállomás, parancsnok: Bódi Sándor őrmester
3. VK–140 I rádió-vezérlőállomás, parancsnok: sortisztes

2. rádiószakasz, parancsnok: BH
R–102 rádióállomás, parancsnok: BH
az 1. 2. 3. 4. és 5. R–118 rádióállomás parancsnokai sorkatonák (tisz-

tesek)
3. rádiószakasz, parancsnok: Fodor Dezső hadnagy

VK–2-M-1 rádió-vezérlőközpont, parancsnok: Balázs János főtörzsőr-
mester

1. V–11 vevőközpont, állomásparancsnok: Szajkó Csaba törzsőrmester
2. V–11 vevőközpont, állomásparancsnok: sortisztes

4. rádiószakasz, parancsnok: megbízva Balla József törzsőrmester
VKB–11 belső vezérlőközpont, állomásparancsnok: BH
1. VKK–11 külső vezérlőközpont, állomásparancsnok: Balla József törzs-

őrmester (megbízott szakaszparancsnok)
2. VKK–11 külső vezérlőközpont, állomásparancsnok: BH

5. rádiószakasz, parancsnok: Vállai László százados (szeptember 01-jéig)
1. R–130 rádióállomás, parancsnok: Ferbert Gábor őrmester
2. R–130 rádióállomás parancsnoka: sorkatona
az 1. és 2. R–125 rádióállomás parancsnokai sorkatonák
az 1. és 2. R-104 AM rádióállomás parancsnokai sorkatonák
az 1. 2. 3. és 4. R–125/A (átjátszó) típusú rádióállomás parancsnokai sor-

katonák
A szakasz további két R–142 rádióállomást kapott ebben az évben.
rádiótávbeszélő-raj, rajparancsnok sorkatona (6 fő a rajban)
személyirádió-raj, parancsnok Papp József őrmester
távírász: Márföldi József őrmester
FUG-vezető: Papp Ernő törzsőrmester
BTR–50 PU mozgó vezetési pont, parancsnok: Kalmár Gyula őrmester.
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1979-ben azt a megtisztelő, de igen nehéz feladatot kapta az MN 66. Ön-
álló Híradózászlóalj, hogy az éves Magyar Néphadsereg Híradó- és Táví-
rászversenyt, először a fennállása óta, a zászlóaljnak kell megrendeznie. 
Tarnóczai István főhadnagy 1974-ben mint frissen végzett tiszt került a 
zászlóalj állományába, a központszázadhoz. A következő évben áthelyezték 
a 3. hadtest híradóosztályára. Az 1977-es és az 1978-as években a 3. had-
testtől Tarnóczai főhadnagyot delegálták a Magyar Néphadsereg Híradó- és 
Távírászversenyeire a versenybizottságba. Ezek a versenyek még a régi „ha-
gyományokra” és lebonyolítási rendszerre támaszkodva 3-4 hétig is eltartot-
tak. Amikor kiderült, hogy a 66. híradózászlóalj fogja lebonyolítani az 1979. 
évi versenyt, Tarnóczai főhadnagy a korábbi évek tapasztalatait felhasználva 
arra az elhatározásra jutott, hogy korszerű eszközökkel és szervezéssel jelen-
tősen le lehetne rövidíteni a verseny időtartamát. Első lépésként újításként 
megtervezett és megépített egy új típusú eszközt, a „MORSETON” névre 
hallgató, 16 csatornás, sokoldalú morzeoktató, hangolvasó berendezést. Ez-
zel a készülékkel lényegesen le lehetett csökkenteni a távírászverseny időtar-
tamát, kiegészítve – a hagyományos kézi értékelést és eredményszámítást 
elhagyva – egy az akkori kor színvonalához képest modernnek mondható 
nyomtatóval ellátott, programozható tudományos számológépi-értékelési 
rendszerrel. Az értékelő programot Tarnóczai főhadnagy által készített al-
goritmus alapján Tolnai Ferenc alezredes a hadtest-híradófőnök technikai 
helyettese programozta. Ezzel az új rendszerrel a versenyzők szinte a ver-
seny befejezése után egy órán belül már az eredményjelző táblákon olvas-
hatták az értékelést. Korábbi versenyeken a résztvevők csak a hazaérkezésük 
után napokkal, vagy a teljes verseny végén, a járőrversenyt is beszámítva 
tudták meg az eredményeket.

1979 elején Priol Zoltán ezredes, a hadtest híradófőnöke Tarnóczai Ist-
ván főhadnagyot bízta meg a ceglédi távírászverseny teljes körű megszer-
vezésével, természetesen bevonva a híradózászlóalj kijelölt parancsnoki 
állományát is. A legapróbb részletekre kiterjedő szervezési és tájékoztató 
rendszer kidolgozásával, valamint a lebonyolítás összehangoltságával, és 
nem utolsósorban a MORSETON berendezésnek, valamint a számológépes 
kiértékelő rendszernek köszönhetően, sikerült az egész versenyt 12 napra 
lerövidíteni.

A híradózászlóalj kijelölt versenyzői minden versenyszámban jól szere-
peltek, a sok értékes helyezéssel megmutatta az alakulat az ott folyó magas 
szintű kiképzés eredményességét. A csapat tagjai voltak: Hegedűs Sándor 
főhadnagy, Magyar György főhadnagy, Fejes Antal őrmester, Farkas László 
őrmester. A verseny után mind a versenyzőket küldő csapatoktól, mind a 
Honvédelmi Minisztériumtól nagy elismeréssel beszéltek az egész verseny 
lebonyolításának profizmusáról. Ebben nagyon jelentős szerepe volt a zász-
lóalj azon állományának, akik részt vettek a távírászverseny tervezésében, 
szervezésében, lebonyolításban és természetesen a zászlóalj versenyzőinek 
is. A távírászverseny után a rádiószázad, a távírászok kiképzésének elősegíté-
sére a Tarnóczai főhadnagy által a távírászversenyre készített Morseton ok-
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tató, hangolvasó berendezést végleges használatra megkapta, ami a kiképzés-
ben hosszú távon is nagyon hasznosnak bizonyult. (A fotóalbumban néhány 
képet láthatunk erről a kiemelkedő eseményről.)

1980.
Szeptemberben a század parancsnokának Magyar György főhadnagy helyett 
(őt kinevezték híradózászlóalj technikai szolgálat üzemeltető mérnöknek) 
Kiss László hadnagyot nevezték ki, aki addig az 1. rádiószakasz parancsnoka 
volt. A századparancsnok technikai helyettesi beosztást Papp Ernő törzsőr-
mester látta el, a saját beosztása mellett, megbízással. 
1. rádiószakasz, parancsnok: Kiss László hadnagy (a századparancsnoki ki-

nevezéséig)
1. R–140 rádióállomás, állomásparancsnok: Gorzó Béla őrmester (az év 

végén áthelyezték a rendészeti komendánszászlóaljhoz)
2. R–140 rádióállomás, állomásparancsnok: Csajbók Ferenc őrmester
3. R–140 rádióállomás, állomásparancsnok: Vincze Béla őrmester
4. R–140 rádióállomás, állomásparancsnok: Nagy Gábor őrmester szep-

tember 01-jéig, (áthelyezése után nem lett feltöltve)
5. R–140 rádióállomás, állomásparancsnok: BH
1. VK–140 II. állomásparancsnok: Balogh Sándor őrmester
2. VK–140 II. állomásparancsnok: Bódi Sándor őrmester

2. rádiószakasz, parancsnok: Vasas Gábor hadnagy (az év második felében 
áthelyezték a központszázadhoz), tőle Papp Tibor hadnagy vette át a sza-
kasz vezetését
1. R–118 BM rádióállomás, állomásparancsnok: Nagy Gábor őrmester
2–4. R–118 BM rádióállomás, állomásparancsnoki beosztások nem vol-

tak feltöltve (BH)
VK–2 M rádió-vezérlőközpont, állomásparancsnok: Balázs János zászlós

3. rádiószakasz, parancsnok: Szajkó Csaba alhadnagy
VKB–11 belső rádió-vezérlőközpont, állomásparancsnok: BH
VKK–11 külső rádió-vezérlőközpont, állomásparancsnok: BH
1. V–11 rádió-vevőközpont, állomásparancsnok: BH
2. V–11 rádió-vevőközpont, állomásparancsnok hallgató tiszthelyettes

4. rádiószakasz, parancsnok: Papp József törzsőrmester megbízással a saját 
beosztása ellátása mellett
1. R–142 rádióállomás, állomásparancsnok: Németh Imre őrmester
2–6. R–142 rádióállomások parancsnokai hallgató tiszthelyettesek és 

sortisztesek
1. R–130 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
2. R–130 rádióállomás, állomásparancsnok: sor tisztes
rádióraj tagjai sorkatonák
személyirádió-állomás, állomásparancsnok: Papp József törzsőrmester
távírász: Orosz István őrmester
gépkocsivezető: Papp Ernő törzsőrmester
BTR–50 PU II vezetési pont, állomásparancsnok: Kalmár Gyula őrmester.
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1981.
Ebben az évben az előző évi parancsnoki állományban a következő válto-
zások voltak: május 15-től, Deli Ferenc hadnagyot továbbszolgáló tisztként 
kinevezték, a 2. rádiószakasz parancsnokának, ezzel Nagy Gábor őrmester 
szakaszparancsnoki megbízása megszűnt. Augusztus 20-tól kinevezték Var-
ga Péter hadnagyot, aki a főiskoláról érkezett, a 4. rádiószakasz parancsno-
kának, ezzel Papp József törzsőrmester megbízása megszűnt. Vincze Béla 
törzsőrmestert, a 3. R–140 állomásparancsnokát kinevezték a 3. rádiósza-
kasz VKB–11 vezérlőállomás parancsnokának, egyben megbízták a sza-
kaszparancsnoki teendőkkel. Szeptembertől Huszár István törzsőrmestert 
kinevezték a 2. rádiószakasz 2. R–118 rádióállomás parancsnokának. Októ-
berben Farkas László őrmestert tartalékállományba helyezték.

A rendszerből kivont technikai eszközöket nem kis nehézség árán lead-
ták Nyíregyházán a Híradóanyag-raktárba. 

Papp József törzsőrmestert a személyirádió-állomás parancsnoki beosz-
tás ellátása mellett, tartósan megbízták század-szolgálatvezetői beosztással. 
Papp Ernő törzsőrmestert, az eredeti beosztása ellátása mellett, megbízták a 
századparancsnok fegyverzettechnikai helyettesi beosztás ellátásával.

1982.
Augusztusban Sevecsek János főhadnagy érkezett a századhoz a főiskoláról, 
akit századparancsnok technikai helyettesnek neveztek ki. Ekkor érkezett a 
főiskoláról még Varga Zoltán hadnagy, aki a 2. szakasz parancsnoka lett és Ju-
hász Ferenc hadnagy, akit a 3. szakasz parancsnokának neveztek ki. A tiszthe-
lyettes-iskoláról került a századhoz augusztus 01-jétől Trenka István őrmester, 
aki az 1. rádiószakasz 1. R–140 állomásparancsnoki beosztást kapta és Tóth 
István őrmester, akit a 4. rádiószakasz 1. R–142 állomás parancsnoka lett.

A század összetétele ebben az évben:
századparancsnok: Kiss László főhadnagy
századparancsnok, technikai helyettes: Sevecsek János főhadnagy
szolgálatvezető: BH
1. rádiószakasz, parancsnok: Papp Tibor hadnagy

1. R–140 állomás, parancsnok: Trenka István őrmester
2. R–140 állomás, parancsnok: Csajbók Ferenc őrmester
3. R–140 állomás, parancsnok: hallgató tiszthelyettes
4–5. R–140 állomásparancsnok: BH
1. VK–140 II. állomás, parancsnok: Balogh Sándor őrmester
2. VK–140 II. állomás, parancsnok: Bódi Sándor őrmester
VK–140 I. állomás, parancsnok: sortisztes

2. rádiószakasz, parancsnok: Varga Zoltán hadnagy
1. R–118 BM rádióállomás, állomásparancsnok: Nagy Gábor őrmester
2. R–118 BM rádióállomás, állomásparancsnok: Huszár István törzsőr-

mester
VK–2 M rádió-vezérlőközpont, állomásparancsnok: Balázs János zászlós
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3. rádiószakasz, parancsnok: Juhász Ferenc hadnagy
VKB–11 belső rádió-vezérlőközpont, állomásparancsnok: Vincze Béla 

törzs őrmester
VKK–11 külső rádió-vezérlőközpont, állomásparancsnok: BH
1. V–11 M rádió-vevőközpont, állomásparancsnok: BH
2. V–11 M rádió-vevőközpont, állomásparancsnok hallgató tiszthelyettes

4. rádiószakasz, parancsnok: Varga Péter hadnagy
1. R–142/ A rádióállomás, állomásparancsnok: Tóth István őrmester
2–6. R–142 rádióállomások, parancsnokai hallgató tiszthelyettesek és 

sortisztesek
1. R–130 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
2. R–130 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
rádióraj tagjai sorkatonák
személyirádió-állomás, állomásparancsnok: Papp József törzsőrmester
távírász: Orosz István őrmester
gépkocsivezető: Papp Ernő törzsőrmester
BTR–50 PU – II vezetési pont, állomásparancsnok Kalmár Gyula őr-

mester.

Októberben Nagy Gábor törzsőrmestert áthelyezték másik helyőrségbe 
a századtól.

Ugyanebben a hónapban, a Mátra II. szervezési feladat keretében állo-
mányba kerül a századnál 1 készlet R–137 nagy teljesítményű URH rádióál-
lomás és ennek a rádió-vezérlőállomása, 1 készlet VK–137 I. Vincze Béla 
törzsőrmestert októberben, a VKB–11 állomásparancsnoki beosztásból fel-
mentették és kinevezték a 3. rádiószakasz R–137 rádióállomás parancsno-
kának. 1980-ban megjelent az új Összkövetelményi Program, amely alapján 
normacsökkentés következett be, a csökkentett katonai szolgálat miatt. Eb-
ben az évben befejeződött az áttérés a 3×6 hónapos kiképzésre.

1983.
Az előző évhez képest, a következő változások történtek a századnál. 
A  század „Élenjáró század” címet ért el a szocialista versenymozgalom-
ban. Augusztustól Kiss László főhadnagytól Varga Péter hadnagy vette át 
a századparancsnoki teendőket, Kiss László főhadnagy a zászlóaljtörzsben 
instruktori beosztást kapott. Szincsák Gyula hadnagy érkezett a főiskolá-
ról, a 4. szakasz parancsnoki teendőit vette át. Sevecsek János főhadnagy 
februártól 2 hónapos szakmai tanfolyamon vett rész Uljanovszkban, majd 
visszaérkezése után, augusztustól áthelyezték a századtól Budapestre. Feb-
ruártól, Kalmár Gyula őrmestert, a BTR–50 PU parancsnokát tartalékál-
lományba helyezték, erre a beosztásra ideiglenesen hallgató tiszthelyettest 
neveztek ki.

Augusztusban érkezett a századhoz Fajka László őrmester, akit a 3. R–140 
állomás parancsnokának neveztek ki, és Pesti Csaba őrmester, aki a személyirá-
dió-állomásra került távírásznak. Orosz István őrmestert kinevezték a szemé-
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lyirádió-állomás parancsnokának. Varga Zoltán hadnagyot elhelyezték a szá-
zadtól. Ebben az évben érkezett meg az előző évben rendszeresített első R–137 
nagy teljesítményű rádióállomás és annak rádió-vezérlőkocsija, a VK–137-I. 
Az új rádióállomás parancsnoka Vincze Béla törzsőrmester volt. A VK–137-I 
rádió-vezérlőkocsi parancsnokának sorállományú tisztest neveztek ki. 

1984.
A század összetétele az alábbi volt ebben az évben:
századparancsnok: Varga Péter főhadnagy
századparancsnok, technikai helyettes: Lévai László hadnagy
szolgálatvezető: BH.
1. rádiószakasz, parancsnok: Papp Tibor hadnagy

1. R–140 állomás, parancsnok: Trenka István őrmester
2. R–140 állomás, parancsnok: Csajbók Ferenc törzsőrmester
3. R–140 állomás, parancsnok: Fajka László őrmester
4. R–140 állomás, parancsnok: Mádi József őrmester
5. R–140 állomás, parancsnok: BH
1. VK–140 II. állomás, parancsnok: Balogh Sándor őrmester
2. VK–140 II. állomás, parancsnok: Bódi Sándor őrmester
VK–140 I. állomás, parancsnok: sortisztes

2. rádiószakasz, parancsnok: Lévai László hadnagy
1. R–118 BM rádióállomás, állomásparancsnok: BH
2. R–118 BM rádióállomás, állomásparancsnok: Huszár István főtörzs-

őrmester
VK–2 M rádió-vezérlőközpont, állomásparancsnok: BH

3. rádiószakasz, parancsnok: Juhász Ferenc hadnagy
VKB–11 belső rádió-vezérlőközpont, állomásparancsnok: Vincze Béla 

törzs őrmester
VKK–11 külső rádió-vezérlőközpont, állomásparancsnok: BH
1. V–11 M rádió-vevőközpont, állomásparancsnok: BH
2. V–11 M rádió-vevőközpont, állomásparancsnok: hallgató tiszthelyettes

4. rádiószakasz, parancsnok: Szincsák Gyula hadnagy
1. R–142/ A rádióállomás, állomásparancsnok: Tóth István őrmester
2–6. R–142 rádióállomások parancsnokai hallgató tiszthelyettesek és 

sortisztesek voltak
1. R–130 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
2. R–130 rádióállomás, állomásparancsnok: sortisztes
rádióraj tagjai sorkatonák
személyirádió-állomás, állomásparancsnok: Orosz István őrmester
távírász: Pesti Csaba őrmester
gépkocsivezető: Papp Ernő főtörzsőrmester
BTR–50 PU – II vezetési pont, állomásparancsnok hallgató tiszthe-

lyettes
Balázs János zászlós, a VK–2 állomás parancsnoka januárban szolgálati 

nyugállományba vonult.
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Orosz István őrmestert augusztusban tartalékállományba helyezték. Szep-
temberben, Mádi József őrmester került a századhoz és a 4. R–140 
rádióállomás parancsnokának nevezték ki.

Ebben az évben építették át a BTR–50 PU hadtestparancsnoki vezetési pon-
tot. Az összes fedélzeti híradóeszközt kiszerelték és a vezetési pontba az R–142 
rádióállomás eszközeit szerelték be, az R–809 helikopter-leszállító rádió kivé-
telével. Az eszköz átépítését a Magyar Néphadsereg kijelölt műhelyében nem 
végezték el maradéktalanul, ezért a rádiószázad saját szakemberei a híradómű-
hely segítségével oldották meg, hogy a páncélozott mozgó vezetési pont összes 
eszköze megfelelően működjön.

1985.
Az előző évhez képest a 2. és 3. rádiószakasz állománytáblája és technikai 

eszközösszetétele a következők szerint változott:
2. rádiószakasz: 1–2. R–118 BM rádióállomás VK–2 rádió-vezérlőközpont 

V–11 rádió-vevőközpont
3. rádiószakasz: 2 készlet R–137 rádióállomás (mindegyik állomáson 1 készlet 

R–137 adóberendezés, 1 készlet R–155U vevőberendezés, 1 készlet R–405X 
rádiórelé-berendezés, 1 készlet R–107 URH adó-vevő és 1 készlet T–219 táv-
beszélő titkosítóberendezés volt beépítve). Ezenkívül 1 készlet VK–137 II.  
rádió-vezérlőállomás (az állomáson 2 készlet R–155U vevőberendezés, 
1 készlet R–405X rádiórelé-berendezés, 1 készlet R–107 URH adó-ve-
vő és 2 készlet T–219 távbeszélő titkosítóberendezés volt beépítve), va-
lamint 1 készlet VK–137 I. rádió-vezérlőállomás (ebben csak 1 készlet 
R–155U vevőkészülék és 1 készlet T–219 volt beépítve).

Szincsák Gyula hadnagyot áthelyezték Debrecenbe. Huszár István fő-
törzs őrmestert áthelyezték a rádiórelé-századhoz. Vincze Béla törzsőrmes-
tert az 1. R–137 rádióállomás parancsnoki beosztás ellátása mellett megbíz-
ták a 3. szakasz parancsnoki teendőivel.

Papp Tibor főhadnagyot elhelyezték a századtól, ezért Csajbók Ferenc 
törzsőrmestert a beosztása ellátása mellett, megbízták az 1. rádiószakasz 
parancsnoki teendőivel. Rapi László őrmester került a tiszthelyettes-isko-
láról a századhoz, az 1. R–142 rádióállomás parancsnokának nevezték ki. 
A század-szolgálatvezetői teendőket Lendvai Mihály továbbszolgáló őrmes-
ter látta el. Muharos László hadnagyot szeptembertől kinevezték a 4. rádió-
szakasz parancsnokának. Lévai László hadnagy elkerült a századtól. Pesti 
Csaba őrmestert megbízták a 4. rádiószakasz parancsnoki teendőivel.

Novemberben Varga Péter főhadnagytól, akit személyügyi tisztnek ne-
veztek ki, Juhász Ferenc hadnagy vette át a századparancsnoki teendőket. 

Ebben az évben került sor egy kéthetes polgárvédelmi gyakorlatra kül-
földön, ahol a századtól Nagy Gábor törzsőrmester (R–140) és Balogh Sán-
dor törzs őrmester (VK–140 II) vettek részt a technikai eszközeikkel. 
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1986.
Muharos László hadnagy, aki addig a 4. rádiószakasz parancsnoka volt, vette 
át szeptemberben a századparancsnoki teendőket Juhász Ferenc hadnagytól. 
Szeptembertől Lévai László hadnagyot tartósan elvezényelték a századtól 
és helyette a századparancsnok fegyverzettechnikai helyettesét, Czeróczki 
Mihály továbbszolgáló hadnagyot nevezték ki ebbe a beosztásba. Papp Ernő 
főtörzsőrmestert huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő munkája el-
ismeréseként előléptették zászlóssá. Újabb R–137 rádióállomás és VK–137 
rádió-vezérlőállomást rendszeresítettek a századnál.

Új technikai eszközként, 2 készlet BTR–60-ba épített R–145 páncélozott 
kerekes vezetési pontot rendszeresítettek a századnál. Ezekben az eszközök-
ben a fő berendezések megegyeztek az R–142 állomás eszközeivel (1 készlet 
R–130 RH adó-vevő, 2 készlet R–111 URH adó-vevő, 1 készlet PU–1 vezér-
lőpult, 1 készlet R–107T URH adó-vevő és 1 készlet T–219 távbeszélő-tit-
kosítóberendezés). A 2 készlet R–145 állomást Kerényi Tibor hadnagy vette 
át Nyíregyházán. A fő probléma az volt ezekkel az állomásokkal, hogy nem 
volt magyar nyelvű leírásuk, csak orosz nyelvű dokumentumokat adtak hoz-
zájuk. Mivel Magyar Néphadsereg szinten is teljesen ismeretlen volt az esz-
köz, az elöljárók elrendelték, hogy a Magyar Néphadsereg szintű kiképzést a 
rádiószázadnak kell megtartani az összes R–145 állomásparancsnok részére. 
A kiképzést hetes turnusokban egy hónapon keresztül Papp Ernő zászlós és 
Dudás Zoltán törzsőrmester tartották a ceglédi laktanyában kijelölt települési 
helyen, illetve terepen. Vincze Bélát hivatásos tiszti állományba vették, előlép-
tették alhadnaggyá és kinevezték a 3. rádiószakasz parancsnokának Csajbók 
Ferenc törzsőrmester helyett, akit áthelyeztek a rejtjelző szolgálathoz.

Trenka István őrmestert bízták meg az 1. rádiószakasz parancsnoki 
teendőivel. Novemberben Huszár István főtörzsőrmester és Trenka Ist-
ván törzsőrmester benyújtotta a szolgálati viszonyról való lemondást. 
Huszár főtörzsőrmestert december 01-jétől tartalékállományba helyez-
ték. Augusztusban Kővágó Katalin hivatásos törzsőrmester lett a VK–2 
M rádió-vezérlőközpont parancsnoka, de vezényelték a zászlóalj ügyviteli 
részlegre. Tamási János őrmestert kinevezték a 2. rádiószakasz 1. V–11 ve-
vőállomás parancsnokának, helyette Kovács István őrmester, aki addig a 
VK–137 II állomásparancsnok volt, lett a BTR–50 PU állomásparancsnok, 
Baranyi Miklós hadnagy került a főiskoláról a századhoz, akit kineveztek 
az 1. rádió szakasz parancsnokának. Dudás Zoltán törzsőrmestert szemé-
lyirádióállomás-parancsnoknak nevezték ki, Tóth György őrmester pedig 
a 3. rádiószakasz 2. R–137 rádióállomás parancsnoki beosztását vette át.

A századnál rendszeresített 2 készlet R–145 páncélozott gumikerekes 
mozgó vezetési pont, amelyet RH és URH berendezésekkel, valamint távbe-
szélő-titkosítóberendezéssel szereltek fel, alapvetően a hadtestparancsnok, 
vagy az általa kijelölt parancsnok, mozgó vezetési pontjaként funkcionált. 
Leadták az R–118 állomásokat, beleértve az EÁP rádióállomásait is, vala-
mint szintén leadták a VKK–11 és VKB–11 állomásokat is.
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1987.
Márciustól augusztusig, a RUBIN feladatban meghatározottak szerint, az 
új harcászati és hadműveleti elveknek megfelelően átszervezték a teljes 
hiradózászlóaljat (1987. 03. 01-jétől kezdődően).

Ezzel gyakorlatilag a rádiószázad klasszikus homogénnek mondható 
összetétele örökre megváltozott, mert a zászlóalj alegységeit teljesen új ösz-
szetételben alakították meg. 
Megalakult a zászlóaljnál önálló alegységként a légvédelmi vezetési szakasz.
Parancsnokok: 

Vakhal Mátyás százados, 1973–1977. 08. 31. 
Kerényi Tibor alhadnagy, 1977. 09. 01. – 1984. 

Állomásparancsnokok: 
Kovács Sándor őrmester és Marosi János őrmester.

Hadműveleti Készenléti EÁP  
(Ellenőrző-Áteresztő Pont) Szakasz
1976. októberben helyezték át más helyőrségből önálló alegységként a hír-
adózászlóalj állományába az EÁP szakaszt, amely 6 készlet R–118 BM rá-
dióállomásból állt. A szakaszt egyébként 1972-ben 4 készlet R–118 BM rádió-
állomással alakították meg. A zászlóaljhoz kerüléskor a szakasz parancsnoka 
Nyeste András őrmester volt, állomásparancsnokok voltak Cseh Dezső őr-
mester Ladányi István őrmester és Latinovics Ödön őrmester. Október ele-
jén Ladányi István őrmester leszerelt és helyette Dobák Antal őrmester lett a 
6. R–118 állomás parancsnoka. 1977. szeptembertől Dobák Antal őrmestert 
nevezik ki az EÁP szakasz parancsnokának. Még ebben az évben 3 készlet 
R–130 rádióállomást rendszeresítettek a szakasznál. 1979. szeptemberben 
Balogh József őrmester vette át Nyeste András törzsőrmestertől a szakaszpa-
rancsnoki teendőket, amelyeket 1980-ban az MN 7015 alakulathoz történő 
áthelyezése miatt átadott Rózsavölgyi főtörzsőrmesternek. Szintén ebben az 
évben Ferbert Gábor őrmestert kinevezték a szakasz egyik R–118 rádióállo-
mása parancsnokának. 

Októbertől már csak egy tiszthelyettes állomásparancsnok volt a századnál, 
Ferbert Gábor őrmester. A 2–6. R–118 BM rádióállomások és az 1–3. R–130 
rádióállomások parancsnokai tisztesek voltak. 1984-ben a készenléti szakasz 
parancsnoka Komjáthy Sándor főtörzsőrmester volt, az 1. R–118 parancsnoka 
pedig Nagy Ferenc hallgató őrmester.

A szakasz önálló alegység volt, nem tartozott a rádiószázad állományába, 
de a távírászképzés tematikája megegyezett a századéval. A feladatuk az volt, 
hogy mozgósítás és rendkívüli állapot esetén a kijelölt dunai hidak lábánál létre-
hozott ellenőrző-áteresztő pontokról összeköttetést biztosítsanak, az operatív 
feladatot vezető parancsnoksággal és egymással.
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Rádiórelé-század

A híradóközpont sajátos része és ennek megfelelően a kiképzés sajátos területe 
a rádiórelék világa.

Bizonyos frekvenciasávokon a földi sugárzást akadályozzák a hegyek, dom-
bok, különféle tereptárgyak. Ezért szükséges volt speciális rádiók, csatornakép-
ző és vivőrendező elemek telepítése a magyar viszonylatban kisebb vagy na-
gyobb magaslatokon, hegytetőkön.

Ehhez természetesen szükség volt, a berendezések frekvenciasávjának meg-
felelő antennák, antennarendszerek telepítésére, a technika fejlődésének meg-
felelő szerkezetben. Külön felkészülést, gyakorlást jelentett (R–401, R–405X, 
R–1412, R–1406) antennáinak felépítése, telepítése. Szükséges volt az össze-
hangolt, szakszerű együttműködés, ez a munka a raj minden tagjától fokozott 
figyelmet követelt.

A távbeszélő, titkosított távbeszélő, a géptávíró, titkosított géptávíró csator-
nák nagy távolságon történő biztosítása, több átjátszóállomással, rádiórelélánc 
létrehozását és működtetését követelte. A folyamatos üzemeléshez általában 
háromfázisú áramforrásokra volt szükség. A rádiórelé-állomások saját áram-
forrásokkal is rendelkeztek.

Különleges helyzetet teremtett, hogy az átjátszópontok állománya, 1-2 raj, 
önállóan kellett, hogy tevékenykedjen, akár 5-7 napig vagy hosszabb ideig, el-
lássa a gyakorlat terve, a telepítési parancs által maghatározott híradó szakmai 
feladatokat. Élje mindennapi életét, biztosítsa az állandó őrzés-védelmet. Ehhez 
a feltételeket a két gépjárművel rendszeresített R–1412 állomás biztosította. Az 
R–1412 második gépjárművében konyha és az ahhoz tartozó felszerelések voltak.

A rádiórelé-átjátszópontokat önálló menetben kellett elérni, majd visszatér-
ni a harcálláspontra, a gyülekezési helyre, ez is magas szintű fegyelmet, felké-
szülést követelt, úgy a rajparancsnokoktól, mint a gépjárművezetőktől.

1969-ben megalakult a rádiórelé-század
1. R–1412 szakasz, technika nélkül
2. R–405X szakasz, („MZ”) mb. szakaszparancsnok: Főző József őrmester
3. R–401X szakasz, a technika 1970-ben megszűnt.

Századparancsnokok
Rétfalvi György 1969–1971, Ménesi János 1971. 09. 01. – 1972. 09. 01., Csányi 
Lajos 1972. 09. 01. – 1974. 09. 01., Kardos István 1974. 09. 01. – 1977. 09. 01., 
Fábri Attila 1977. 09. 01. – 1981. 09. 01., Juhász Mihály István 1981. 09. 01. – 
1983., Komódi István 1983 – 1985. 02. 27., Révész Gyula 1985. 02. 27. – 1986. 
09. 01., Karmacsi László 1986. 09. 01. – 1987. 03. 01.

R–1412 szakaszparancsnokok
Csányi Lajos hadnagy 1971–1972, Fábri Attila főhadnagy 1972–1977, Szepesi 
Béla hadnagy 1977. 09. 01.– 1979. 08. 15., Juhász Mihály István hadnagy 1979. 08. 
20. – 1981. 09. 01., Komódi István alhadnagy 1981. 09. 01. – 1983. 08. 20., Révész 
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Gyula hadnagy 1983. 08. 20. – 1986. 03. 01., Karmacsi László alhadnagy 1986. 03. 
01. – 1986. 09. 01., Langó Tibor törzsőrmester 1986. 09. 01. – 1987. 03. 01.

R–1412 állomásparancsnokok
Főző József őrmester, Kelemen Ferenc őrmester, Karmacsi László őrmester 
1971–1975. Molnár László őrmester 1974. 09. 01. – 1976. 12. 01., Jászai Fe-
renc őrmester 1977. 08. 01. – 1978., Pongrácz Ferenc őrmester 1975. 11. 20. –, 
Lechner Ferenc őrmester 1982. 08. 20.–, Kovács Rezső őrmester 1981–1982, 
Menyhárt István őrmester 1983. 08. 01. – 1984. 09. 01., Oláh Pál őrmester 1981. 
09. 01. – 1982. 12. 01., Varga Sándor őrmester 1981. 08. 01.–, Mészáros Károly 
törzsőrmester, Huszár István főtörzsőrmester 1. szakasz 3. R–1412 állomáspa-
rancsnok, Langó Tibor törzsőrmester 1984. 09. 01. –, 1. szakasz 5. R–1412 ál-
lomásparancsnok, 1985. 08. 01– 1986. 11. 15., Tugyi László őrmester 1. szakasz 
4. R–1412 állomás, parancsnok 1985. 08. 01.– 1983. 03. 01.

R–1406 szakaszparancsnok
Karmacsi László törzsőrmester 1976–1986. (A szakasz megszűnik.)

R–1406 állomásparancsnokok
Ónodi Gábor őrmester, Baksi Ferenc őrmester, Gyura Sándor őrmester 1981. 
08. 01. – 1984. 08. 01., Langó Tibor őrmester 1981. 08. 01. – 1984. 09. 01.

R–405X szakaszparancsnokok
Kardos István hadnagy 1967–1974, Főző József őrmester 1969. 09. – 1971, 
Csányi Lajos hadnagy 1970, Szepesi Béla hadnagy 1974–1977, Komódi István 
törzs őrmester 1977. 09. 01. – 1981. 09. 01.

R–405X állomásparancsnok
Mészáros Károly őrmester, megbízva a szakaszparancsnoki teendők ellátásával. 
1983 – 1987. 03. 01.

TNV, lecsatlakozó részleg parancsnok
sorállományú katona.

Század-szolgálatvezetők
Juhász Béla szakaszvezető 1969. 11. 18. – 1970., Főző József törzsőrmester 
1975–1981, Mészáros Károly törzsőrmester mb. 1981. 09. 01. – 1983. 03. 01., 
Gyura Sándor törzsőrmester mb. 1983. 03. 01. – 1984. 04. 01., Ungvári Ferenc 
szerződéses őrmester 1984. 04. 01. – 1986. 06. 30.

1969. 
03. 21.  Beosztási parancs

rádiórelé-szakasz: szakaszparancsnok Rétfalvi György hadnagy
1–4. R–405X rádiórelé-állomás, 1 R–401 rádiórelé-állomás, 1–2. R–403 rá-

diórelé-állomás
szállítórészleg, helikopter-leszállító raj.
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04. 01. Beosztási parancs
1–4. R–405X raj, 1 R–403 raj, R–401 raj
szállítórészleg, helikopter-leszállító raj.

11. 18. Beosztási parancs
szolgálatvezető: Juhász Béla szakaszvezető
1. Rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok-helyettes: Főző József őrmester

1–3. R–1412 rádiórelé-állomás
2. rádiórelé-szakasz

1–5. R–405X rádiórelé-állomás
3. rádiórelé-szakasz

1–2. R–405X rádiórelé-állomás.

1970.
1. rádiórelé-szakasz, 1–4. R–1412 rádiórelé-állomás
2. rádiórelé-szakasz, 1–5. R–405X rádiórelé-állomás
3. rádiórelé-szakasz, 1–5. R–405X rádiórelé-állomás
nehézvezetékes részleg.

09. 23. Beosztási parancs
az MNVK 6. Csoportfőnökség által elrendelt feladatok végrehajtására bevo-

nult tartalékos állományt állományba vették és beosztották. Kivonatosan 
a saját állomány az alábbi volt:

századparancsnok: Rétfalvi György hadnagy
1. rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok-helyettes: Főző József őrmester.

1971.
Átvettünk 5 főkészlet R–1412 (3 „Béke”, 2 „MZ”) rádiórelé-állomást.

1972.
Csányi Lajos hadnagy vette át a század irányítását. Fábri Attila hadnagy a 
főiskoláról érkezett és átvette az 1. R–1412 szakasz szakaszparancsnoki fel-
adatait.

1973. 
02. 19. Besorolás

századparancsnok: Csányi Lajos hadnagy
1. rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Fábri Attila hadnagy.

1. R–1412 rádiórelé-állomás, parancsnok (szakaszparancsnok-helyet-
tes): Főző József őrmester

2. R–1412 rádiórelé-állomás, parancsnok: Kelemen Ferenc őrmester
3. R–1412 rádiórelé-állomás, parancsnok: Karmacsi László őrmester

2. rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Kardos István főhadnagy
1–5. R–405X rádiórelé-állomás.
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08. 30. Állományrendezés (új állománytábla) 
1. szakasz, 1–3. R–1412 rádiórelé-állomás
2. szakasz, 1–5. R–405X rádiórelé-állomás
lecsatlakozó vezetékes raj
1973-ban Fábri Attila hadnagyot vezényelték Zalaegerszegre, a Magyar 

Néphadsereg Híradóversenyre bírónak. A feladat végrehajtása tanul-
ságos volt.

1974.
09. 06-án századparancsnoki váltás történt. Századparancsnoknak Kardos Ist-

ván főhadnagyot nevezték ki, Csányi Lajos főhadnagy hadműveleti tiszti 
beosztást kapott. A főiskoláról Szepesi Béla hadnagy érkezett és átvette a 
2. R–405X szakasz szakaszparancsnoki teendőit.
Szolgálatvezető: Főző József törzsőrmester.
1. rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Fábri Attila hadnagy

1. R–1412 rádiórelé-állomás, parancsnok: Kelemen Ferenc őrmester
2. R–1412 rádiórelé-állomás, parancsnok: Molnár László őrmester
3. R–1412 rádiórelé-állomás, parancsnok: Karmacsi László őrmester

2. rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Szepesi Béla hadnagy
1–5. R–405X rádiórelé-állomás
1. R–405X rádiórelé-állomás, parancsnok: Tömöri Attila hallgató őr-

mester
lecsatlakozó vezetékes raj, rajparancsnok: Nagy Zoltán őrvezető.

1975. 
05. 10. Állományváltás:

szolgálatvezető: Főző József törzsőrmester.
1. rádiórelé-szakasz

1. R–1412 rádiórelé-állomás, parancsnok: Kelemen Ferenc őrmester
2. R–1412 rádiórelé-állomás, parancsnok: Molnár László őrmester
3. R–1412 rádiórelé-állomás, parancsnok: Karmacsi László őrmester

2. rádiórelé-szakasz
1–5. R–405X rádiórelé-állomás

lecsatlakozó vezetékes raj.

Változások 1975. 11. 20-án, az előzőkhöz viszonyítva:
1. szakasz 1. R–1412/G rádiórelé-állomás, parancsnok: Pongrácz Ferenc őr-

mester
2. szakasz lett az R–1406/G rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Karma-

csi László törzsőrmester. 1–2. R–1406/G rádiórelé-állomás (átvettünk új 
technikai eszközöket)

3. szakasz lett az R–405X rádiórelé-szakasz, 1–5. R–405X/G rádiórelé-ál-
lomással.
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1976.
08. 12. 031/76. számú állományparancs 

szolgálatvezető: Főző József törzsőrmester
1. szakasz (R–1412/G) 1. állomásparancsnok: Pongrácz Ferenc őrmester
2. állomásparancsnok: Molnár László őrmester
2. szakasz (R–1406/G) szakaszparancsnok: Karmacsi László törzsőrmester
3. szakasz (R–405X/G) 1. állomásparancsnok: Kapuvári Béla hallgató őr-

mester.
12. 01-jén leszerelt Molnár László őrmester.

1977.
1977-ben a század, élenjáró címet ért el a szocialista versenymozgalomban, 

hozzájárulva a „Kiváló Zászlóalj” kitüntető címhez. A századparancsnok 
Kardos István százados volt.

09. 01-jével Fábri Attila főhadnagy vette át a századparancsnoki teendőket.
Az 1. R–1412-es szakasz parancsnoka Szepesi Béla hadnagy lett.

1978.
07. 30-án kinevezték Oláh Pál őrmestert az 1. rádiórelé-szakasz, 3. R–1412 rá-

diórelé-állomás parancsnokának.
11. 01. 038/78. számú zászlóaljparancs 

1. szakasz, 1–5. R–1412/G rádiórelé-állomás
2. szakasz, 1–4. R–1406/G rádiórelé-állomás
3. szakasz, 1–4. R–405X/G rádiórelé-állomás.

1979.
Juhász Mihály István hadnagy érkezett a főiskoláról és átvette Szepesi Béla 
hadnagytól az R–1412-es szakasz irányítását.

1980.
10. 01. 037/80. számú állományparancs

szolgálatvezető: Főző József főtörzsőrmester
1. rádiórelé-szakasz (R–1412/G)

1. R–1412/G állomásparancsnok: Mészáros Károly főtörzsőrmester
2. R–1412/G állomásparancsnok: Oláh Pál őrmester
3–4–5. R–1412/G állomásparancsnok: BH

2. rádiórelé-szakasz (R–1406/G) szakaszparancsnok: Karmacsi László fő-
törzs őrmester
1–2–3. R–1406/G állomásparancsnok: BH
4. R–1406/G állomásparancsnok: sorállományú katona

3. rádiórelé-szakasz (R–405X/G) szakaszparancsnok: Komódi István fő törzs-
őrmester
1. R–405X/G állomásparancsnok BH
1–2–4. R–405X/G állomásparancsnok sorállományú katona.
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1981.
01. 01. Kinevezték Gyura Sándor őrmestert a 2. szakasz 1. R–1406/G állomás 

parancsnokának.
08. 01. Kinevezések:

Varga Sándor őrmestert, az 1. szakasz 3. R–1412 rádiórelé-állomás  
parancsnokának

Kovács Rezső őrmestert, az 1. szakasz 4. R–1412 rádiórelé-állomás  
parancsnokának

Langó Tibor őrmestert, a 2. szakasz 2. R–1406 rádiórelé-állomás  
parancsnokának.

09. 01. Kinevezések:
Juhász Mihály István hadnagyot századparancsnoknak
Komódi István alhadnagyot az 1. rádiórelé-szakasz parancsnokának
Mészáros Károly törzsőrmestert a 3. rádiórelé-szakasz parancsnokának, va-

lamint megbízott szolgálatvezetőnek. Oláh Pál őrmestert az 1. rádióre-
lé-szakasz 1. R–1412 rádiórelé-állomásparancsnoknak.

1982.
11. 30. Oláh Pál törzsőrmestert az 1. szakasz R–1412 rádiórelé-állomás parancs-

nokát kinevezték a hadtest híradó-anyagjavító műhely és raktár vezetőjének.
017/1982. számú állományparancs
1. rádiórelé-szakasz, 1–5. R–1412/G rádiórelé-állomás
2. rádiórelé-szakasz, 1–4. R–1406/G rádiórelé-állomás
3. rádiórelé-szakasz, 1–4. R–405X/G rádiórelé-állomás.

1983.
04. 01. 81/83. számú új állományparancs

A zászlóalj állománytáblájában nincs változás az egy évvel korábbi táblához 
viszonyítva, néhány változás a beosztást ellátó személyeknél van.

Szolgálatvezető: BH
1. rádiórelé-szakasz

1. R–1412 állomás, parancsnok: BH
2. R–1412 állomás, parancsnok: Lechner Ferenc őrmester
3. R–1412 állomás, parancsnok :Varga Sándor őrmester
4. R–1412 állomás, parancsnok: BH.

2. rádiórelé-szakasz:
1. R–1406 állomás, parancsnok: Gyura Sándor törzsőrmester
2. R–1406 állomás, parancsnok: Langó Tibor őrmester
3–4. R–1406 állomás, parancsnok: BH

3. rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Mészáros Károly törzsőrmester
1–4. R–405X állomás

08. 01. Állományba véve és kinevezve Menyhárt István őrmester az 1. szakasz, 
1. R–1412 állomás parancsnokának.
1983-ban Komódi István hadnagyot kinevezték századparancsnoknak.
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Új állományparancs, melynek száma 052/83. 
Változások az előzőhöz viszonyítva:
1. szakasz, 1. R–1412 állomás, parancsnok: Menyhárt István őrmester.

1984.
015/1984. számú állományparancs

Szolgálatvezető BH
1. rádiórelé-szakasz

R–1412/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok:  
Menyhárt István őrmester

R–1412/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok:  
Lechner Ferenc őrmester

R–1412/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok:  
Varga Sándor őrmester

R–1412/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok:  
Balogh István hallgató őrmester

R–1412/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok:  
Peszeki János hallgató őrmester

2. rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Karmacsi László főtörzsőrmester
R–1406/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok:  

Gyura Sándor törzs őrmester
R–1406/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok: Langó Tibor őrmester
R–1406/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok:  

Megyesi Ferenc hallgató őrmester
R–1406/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok:  

Kati János hallgató őrmester
3. rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Mészáros Károly törzsőrmester

R-405X/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok: BH
R-405X/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok:  

Zsemlye Tamás őrvezető
R–405X/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok: Kiss Ferenc honvéd
R–405X/G rádiórelé-állomás, állomásparancsnok: Kotlár Károly honvéd

09. 01. Kinevezték Langó Tibor őrmestert az 1. szakasz 5. R–1412/G rádiórelé- 
állomás parancsnokának.
A MN POL. FCSF 048/1984. számú parancsában kinevezte és az alakulat-

hoz csapatszolgálatra vezényelte 1984. 08. 01–11-ig a rádiórelé-század 
politikai megbízott beosztásába Keszthelyi Ferencet.

1985.
Századparancsnok-váltás történt. Február 27-ével Révész Gyula hadnagy vette 

át a századparancsnoki teendőket.

1986.
04. 01. Karmacsi László alhadnagyot kinevezték az 1. rádiórelé-szakasz pa-

rancsnokának.
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09. 01-jétől tartósan megbízták Langó Tibor törzsőrmestert az 1. rádiórelé-sza-
kasz szakaszparancsnoki teendőinek ellátásával.

1986-ban az R–1406-os szakasz megszűnik. Szeptember elsejei hatállyal Kar-
macsi László alhadnagyot bízták meg a századparancsnoki feladatokkal.

1987. 
03. 01-jétől a RUBIN feladattal a rádiórelé-állomásokat beosztották az új szer-

kezetű alegységekbe.

Kalandos történetek
Karmacsi László nyugállományú százados visszaemlékezése.
Karmacsi László őrmestert alapból a rádió („E”) századhoz, a V–2 állomás pa-
rancsnokaként helyezték át Vácról Ceglédre az MN 1319 alakulathoz. Mivel a 
váci tanfolyam utolsó hónapjában R–1412-es kiképzést is kapott, ezt az akkor 
szokásos technikai írásbeli felmérésen is bizonyította, ezért szakaszparancs-
noka, Csányi Lajos hadnagy kérésére áthelyezték a rádiórelé-század 1. szakasz 
3. R–1412 rádiórelé-állomás parancsnokának. Ezután ment 1971. október 01-
jén Kelemen Ferenc őrmesterrel és Főző József őrmesterrel Ercsibe egy hóna-
pos szakmai továbbképzésre.

Ebben a beosztásban szolgált 1975–ig, a 2. R–1406 rádiórelé-szakasz felállí-
tásáig, amelynek parancsnoka lett.

Fábri Attila nyugállományú őrnagy visszaemlékezése.
1973 tavaszán menetet hajtottunk végre a Dunántúlra, a zászlóalj menetoszlo-
pával. Feladatot kaptunk rádiórelé-átjátszópont telepítésére egy Pincehely köz-
ség felett található magaslaton. 

A domb aljáig nem volt gond, hanem utána a Csepelek „hátrahőköltek”. 
Akkora nagy és mély sár volt, hogy nem is tudtuk, hogy miként juthatunk fel. 
Én, Fábri hadnagy és Kelemen őrmester megpróbáltuk a lehetetlent, de ehhez 
kellett a gépkocsivezetők ügyessége. Kiengedték az autók csörlőit és a fához 
rögzítették. A kocsikat egyenként 15-20 méterenként vonszolták fel az úton, 
70-80 cm mélységű nyomot hagyva. A manőverre az egész délelőttünk ráment. 
A zászlóaljparancsnok, Kereki alezredes és a technikai helyettes, Kocsis őrnagy 
utánunk jött, hogy mi történt velünk. Látták, hogy mi a helyzet, illetve jelent-
hettük, hogy a telepítést befejeztük és az összeköttetést felvettük.

1973 nyarán vezényeltek a Mezőkövesd melletti repülőtérre, egy hónap-
ra, híradás biztosítása céljából. Főző József őrmester fent volt a Kékestetőn az 
átjátszóponton. Az R–1412 rádiórelé-állomásnak még a régi típusú, csőszerű 
antennái voltak. Mivel végig viharos szél fújt, így a bontáskor a meghajlott an-
tennaelemeket hátra kellett hagyni.

1975-ben azt a parancsot kaptuk, Molnár őrmesterrel együtt, hogy a Zemp-
lén megyében található „Sima” nevű magaslatra települjünk és vegyük fel az 
összeköttetést. A helyszínen azt tapasztaltuk, hogy erre a „magaslatra” még 
gyalog sem lehet felmenni, mert az, sziklás, tüskés, bozótos. A gond az volt, 
hogy egy tisztás a sugárzási iránnyal ellentétes oldalon volt. Így az antennák 
döntésével manővereztünk az összeköttetés eléréséért.
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Központszázad

Századparancsnokok
Csentei Mihály őrnagy 1967–1971, Oláh László hadnagy 1971 – 1977. 08. 31., 
Vakhal Mátyás hadnagy 1977. 09. 01. – 1984. 09. 30., Gyulai Gábor hadnagy 
1984. 10. 01. – 1987. 02. 28.

Szakaszparancsnokok
Szalay Imre, Oláh László, Baski Imre, Pusztai Gyula, Nagy László, Csóka Lajos, 
Tarnóczai István, Czakó István, Horváth János, Gyulai Gábor, Veres István, Ta-
mási Gyula, Fejes Antal, Kóti István, Vasas Gábor, Bacsu Kálmán, Kavalecz Béla.

Állomásparancsnokok
Csóka Lajos, Kóti István, Makra Dezső, Csorba László, Fülep Imre, Fazekas La-
jos, Nagy Zoltán, Tál József, Bacsu Kálmán, Jászkovics Mihály, Simon János, 
Szeles Ferenc, Mátyás Miklós, Fejes Antal, Bobvos Pálné, Bikki József, Bolobás 
János, Dávid Mihály, Novák Sándor, Petneházy Tamás, Kusnyerik József, Be-
reczky Béláné, Nagy Dénes, Vetési János, Bezdán János, Tenyei-Tóth Anna.

Század-szolgálatvezetők
Huszár Ferenc, Fazekas Lajos, Debreczeni Lajos, Buzás Imre, Jansik Pál, Szente 
Lajos.

1969. 
03. 21. Központ- és vezetékes század, szolgálatvezető: Huszár Ferenc szakasz-

vezető
központszakasz, távbeszélőközpont, vivőrendező raj, expediáló raj, áram-

forrásközpont
1. és 2. könnyűvezetékes raj

géptávírószakasz, géptávíróközpont és géptávíróraj
nehézvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Baski Imre őrmester, 1 és 

2. nehézvezetékes raj.
Központ- és vezetékes század, szolgálatvezető: Szente Lajos szakaszvezető

központszakasz, távbeszélőközpont és egy géptávíróközpont
központszakasz, 1. kisegítő-hírközpont, 2. kisegítő-hírközpont
könnyűvezetékes szakasz 1–3. könnyűvezetékes raj.

04. 01. 1. központszakasz, K–11 M raj, 2 TVR–11 M raj, 1 expediáló raj
2. vezetékes szakasz, 2 TKV raj
3. géptávírószakasz 1 géptávíróközpont, 1 géptávíróraj
4. TNV-szakasz, 2 TNV-raj.

11. 18. Központszázad szolgálatvezető: Huszár Ferenc szakaszvezető
1. központszakasz: 1–2 K–11 M távbeszélőközpont

1–2 TVR–11 M vivőrendező raj
1 áramforrásközpont
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2. központszakasz: 1–2 K–1 M kisegítő hírközpont
GK–11 géptávíróközpont

könnyűvezetékes szakasz, parancsnok: Baski Imre törzsőrmester  
1–4. TKV raj

expediáló szakasz: 1–2 expediáló raj
ellátórészleg.

1970.
1. központszakasz: 1 K–11, 2. K–11, 1. TVR–11, 2. TVR–11, PK–11,  

1–2 áramforrásközpont
2. központszakasz: 1–2 K–1M, GK–11
könnyűvezetékes szakasz: 1–4 TKV-raj
expediáló szakasz
ellátórészleg.

09. 23. Beosztási parancs.
A beosztási parancs az MNVK 6. Csoportfőnökség által elrendelt feladatok 

végrehajtására bevonult tartalékos állományt állományba vette és beosz-
totta. Kivonatosan a saját állomány az alábbi volt:

századparancsnok: Csentei Mihály őrnagy
szolgálatvezető: Huszár Ferenc őrmester
1. központszakasz, szakaszparancsnok: Oláh László alhadnagy
2. K–11 M távbeszélőközpont, parancsnok: Csóka Lajos őrmester
2. TVR–11 M vivőrendező raj, parancsnok: Kóti István őrmester
3. központszakasz, szakaszparancsnok-helyettes: Makra Dezső őrmester
könnyűvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Baski Imre főtörzsőrmester.

1971.
Századparancsnoki váltás történt. Átadó: Csentei Mihály őrnagy, átvevő: 

Oláh László hadnagy.

1973. 
02. 19. A besorolás a következő volt

századparancsnok: Oláh László hadnagy
szolgálatvezető: Huszár Ferenc őrmester
központszakasz, megbízott parancsnok: Csóka Lajos őrmester, TVR–11 M 

parancsnok Kóti István őrmester, K–1 M parancsnok: Csorba László őr-
mester, GK–11 M parancsnok: Fülep Imre őrmester

könnyűvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Baski Imre főtörzsőrmester.
08. 30. Állományrendezés (új állománytábla)

1. központszakasz: 1–2. K–11 M távbeszélőközpont, 1–2. TVR–11 vivőren-
dező raj, VK–11–M hírközpont, áramforrásközpont

géptávírószakasz: K–1 M kisegítő hírközpont, 1–2. GK–2 M géptávíróköz-
pont, 1 GK–11 M

könnyűvezetékes szakasz
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expediáló szakasz: 1–2 expediáló raj
futárraj
ellátórészleg.

1974. 
09. 06.

1. központszakasz: K–11 M (2), TVR–11 M (2), PK–11 M, áramforrásköz-
pont-raj

központ- és géptávírószakasz, parancsnok: Csóka Lajos őrmester
K–1 M, GK–2 M (2), GK–11 M

könnyűvezetékes szakasz, expediáló szakasz, futárraj
ellátórészleg, szolgálatvezető: Huszár Ferenc őrmester.

1975. 
05. 10. Állományváltás

központszázad (Nincs változás az előző, 1973. 08. 30-i állományrendezés óta)
központszakasz, 1. K–11/N távbeszélőközpont, parancsnok: Fazekas Lajos 

őrmester
2. K–11 /N távbeszélőközpont-raj, 1. TVR–11/N parancsnok: Kóti Ist-

ván törzsőrmester
2. TVR–11/N raj, VK–11 parancsnoki hírközpont raj, parancsnok: Nagy 

Zoltán őrmester
áramforrásraj

központ- és géptávírószakasz, szakaszparancsnok: Csóka Lajos törzsőrmester
K–1 M kisegítőközpont-raj, GK–2 M géptávíróközpont, parancsnok: Fü-

lep Imre törzsőrmester, GK–2 M géptávíróközpont, GK–11 géptáví-
róközpont, parancsnok: Tál József őrmester

könnyűvezetékes szakasz
expediáló szakasz, szakaszparancsnok: Bacsu Kálmán őrmester, 1–2. expe-

diáló raj, futárraj
ellátórészleg, részlegvezető: Huszár Ferenc törzsőrmester.

11. 20-án változások az előzőkhöz viszonyítva:
a központszázadnál K–11 helyett K–12-t, és 2 főkészlet KK–12-t rendsze-

resítettek.

1976.
08. 12. 

1. szakasz, 1. K–12 raj, parancsnok: Fazekas Lajos őrmester, 2. K–12 raj, 
parancsnok: Jászkovics Mihály őrmester,1. TVR–11 M parancsnok: Kóti 
István törzsőrmester, PK–11 M parancsnok: Nagy Zoltán őrmester

2. géptávírószakasz, szakaszparancsnok: Csóka Lajos törzsőrmester, GK–2 
állomásparancsnok: Fülep Imre törzsőrmester, GK–11 állomásparancs-
nok: Tál József őrmester

expediáló szakasz, szakaszparancsnok: Bacsu Kálmán őrmester
ellátórészleg, részlegvezető: Huszár Ferenc törzsőrmester.
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1977.
A szocialista versenymozgalomban a központ század „Kiváló század” címet 
ért el. A századparancsnok Oláh László főhadnagy.

09. 01. Kinevezték Vakhal Mátyás főhadnagyot századparancsnoknak.

1978.
08. 20. Kinevezték Horváth János hadnagyot az 1. szakasz parancsnokának (szá-

zadparancsnok-helyettes).
11. 01. Az 1. szakasz parancsnoka Horváth János hadnagy, Czakó István had-

nagy helyett.
1. szakasz: 1–2. K–12 távbeszélőközpont, PK–11 hírközpont, 1–2. TVR-11 

vivőrendező-központ, 1–2. KK–12 központ („K”), áramforrásközpont
2. szakasz (Központ- és géptávírószakasz): EK hírközpont, GK–2 géptávíró-

központ, 1–2. GK–11 M géptávíróközpont
könnyűvezetékes szakasz, TKV-raj,
expediáló szakasz, ellátórészleg.

1979.
08. 01-jén kinevezték Simon János őrmestert az 1. szakasz 2. TVR–11 M vivő-

rendező-központ parancsnokának.

1980.
05. 01. Szeles Ferenc főtörzsőrmester lesz a géptávírószakasz GK–2 géptávíró-

központ parancsnoka.
10. 01. 037/80. számú állományparancs

századparancsnok: Vakhal Mátyás főhadnagy
technikai helyettes: Csóka Lajos főtörzsőrmester.
1. központszakasz:

1. K–12 távbeszélőközpont, parancsnok: Fazekas Lajos törzsőrmester
2. K–12 távbeszélőközpont, parancsnok: Simon János őrmester
1. TVR–11 M vivőrendező-központ, parancsnok: sorállományú
2. TVR–11 M parancsnok: Mátyás Miklós őrmester
1–2. KK–12 „K” központ, parancsnok: sorállományú 
áramforrásközpont

2. központszakasz, (központ- és géptávírószakasz) parancsnok: Kóti István 
főtörzsőrmester
EK hírközpont, parancsnok: BH
GK–2 M géptávíróközpont, parancsnok: Szeles Ferenc főtörzsőrmester
GK–11 M géptávíróközpont, parancsnok: Fejes Antal őrmester 
G–11 M géptávíróközpont, parancsnok: sorállományú

3. könnyűvezetékes szakasz:
belsőhálózat-építő raj, könnyűvezetékes raj

4. expediáló szakasz, szakaszparancsnok: Tamási Gyula törzszászlós
ellátórészleg.
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1981.
TVR–11 helyett TVR–12 M állomást rendszeresítettek.

09. 01-jén kinevezték Fazekas Lajos törzsőrmestert ellátórészleg-parancsnok-
nak (szolgálatvezető).

12. 01-jén állományba vétel: kinevezték Bobvos Pálné továbbszolgáló őrmestert 
a 3. szakasz G–11 géptávíróközpont parancsnokának.

1982.
017/1982. számú állományparancs
1. központszakasz: 1–2. K–12 M, 

1–2. TVR–12 M, 
1–2. KK–12 „K” központ, 
áramforrásraj

2. géptávírószakasz: GK–2, 
GK–11, G–11

könnyűvezetékes szakasz: belsőhálózat-építő raj, 
könnyűvezetékes raj

expediáló szakasz
ellátórészleg.

08. 20-ai hatállyal kinevezték Bikki József őrmestert az 1. központszakasz 
2. K–12 központ központparancsnokának. Bolobás János őrmestert az 
1. központszakasz, 2. TVR–12 központ központparancsnokának.

09. 1-jei hatállyal kinevezték Fazekas Lajos főtörzsőrmestert az ellátórészleg pa-
rancsnokának.

1983.
04. 01.  Új állományparancs 81/83 számon.

A zászlóalj állománytáblájában nincs változás az egy évvel korábbi táblá-
hoz viszonyítva, néhány változás a beosztást ellátó személyeknél van: 
2.  K–12 állomás, parancsnok: Bikki József őrmester, 1. TVR–12 vivő-
rendező-állomás, parancsnok: Mátyás Miklós törzsőrmester, G–11 M 
géptávíróközpont, parancsnok: Bobvos Pálné továbbszolgáló őrmester.

08. 01. Állományba véve és kinevezve Dávid Mihály őrmester az 1. szakasz 
1. KK–12 állomás parancsnokának, Novák Sándor törzsőrmester az 1. sza-
kasz 2. TVR–12 vivőrendező-központ parancsnokának.

08. 20. Kinevezték Gyulai Gábor hadnagyot az 1. szakasz szakaszparancsnokának.
Változások az előzőhöz viszonyítva:
századparancsnok, technikai helyettes: Csóka Lajos főtörzsőrmester.
1. szakasz 2. TVR–12 M vivőrendező-központ, parancsnok: Novák Sándor 

törzsőrmester.
11. 01. Kinevezték Fejes Antal törzsőrmestert az expediáló szakasz szakaszpa-

rancsnokának.
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1984.
A század első két szakasza azonos technikai eszközökkel újjáalakult:
 technikus: Csóka Lajos főtörzsőrmester
1. központszakasz

K–12 távbeszélőközpont, parancsnok: BH 
K–12 távbeszélőközpont, parancsnok: Bikki József őrmester 
1. TVR–12 M vivőrendező-központ, parancsnok: Mátyás Miklós törzs-

őrmester 
TVR–12 M vivőrendező-központ, parancsnok: Novák Sándor törzs-

őrmester, 
KK–12 központ, parancsnok: Dávid Mihály őrmester
KK–12 „K” központ, parancsnok: BH

áramforrásközpont, parancsnok: Nyikos Dénes tizedes
géptávírószakasz, szakaszparancsnok: Kóti István főtörzsőrmester
GK–2 M géptávíróközpont, parancsnok: Szeles Ferenc zászlós
GK–11 M géptávíróközpont, parancsnok: Petneházy Tamás hallgató törzs-

őrmester
G–11 M géptávíróközpont, parancsnok: Bobvos Pálné törzsőrmester
könnyűvezetékes raj, parancsnok: Tóth József honvéd
expediáló szakasz, szakaszparancsnok: Fejes Antal törzsőrmester
ellátórészleg, részlegparancsnok szolgálatvezető: BH.

08. 20. Kinevezték Kusnyerik József őrmestert az 1. központszakasz  
1. K–12 távbeszélőközpont parancsnokának.

10. 01-jei hatállyal kinevezték Gyulai Gábor hadnagyot századparancsnoknak.
Bolobás János őrmester tragikus körülmények között elhunyt.

1985.
05. 01. Kinevezték Bereczky Béláné továbbszolgáló szakaszvezetőt, az expediá-

ló szakasz expediáló tiszthelyettesének.
07. 15-ei hatállyal szolgálati viszonyát megszüntették és tartalékállományba he-

lyezték Szeles Ferenc (1942) zászlóst, a GK–2 géptávíróközpont parancsno-
kát. (1960. 10. 29.)

11. 01-jei hatállyal áthelyezték Kusnyerik József őrmestert, az 1. K–12 távbe-
szélőközpont parancsnokát az 1. központszakasz 1. GK–2 M géptávíróköz-
pont parancsnokának.

1986.
06. 01-jei hatállyal tartalékállományba helyezték Csóka Lajos (1949) főtörzsőr-

mestert, a központszázad technikusát. (1964. 02. 12.)
11. 15-i hatállyal áthelyezték Nagy Dénes zászlóst az 1. központszakasz 1. TVR–

12 M rádió-vevőközpont parancsnokának.
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1987.
03. 01. A RUBIN feladat kapcsán a zászlóalj új szerkezetben átalakult. A központ-

század eszközeit és állományát besorolták és beosztották az új alegységekhez.
Egy kis momentum, a szocialista versenymozgalom technikai állapot ér-

tékelésének időszakából (Oláh László nyugállományú alezredes visszaem-
lékezése).

Amikor a szemlebizottság a júliusi nagy melegben leért a telephelyre, és 
megszemlélte a gépjárműveket, észrevettem, hogy az egyik Lo–1800-as Ga-
rant gépkocsi vezetője nincs a kocsija mellett. Hosszas keresés után előke-
rült. A gépkocsi alatt feküdt, mint aki az alvázon végez szerelést, kezét oda 
felkötve aludt. Csak az alváz alá mászva lehetett a turpisságot észrevenni. 
Hát ilyen dörzsölt katonáink is voltak.

Vonalépítő század
Századparancsnokok
Gáspár István őrnagy 1966-1973, Varga Gyula főhadnagy 1973. 02. 19. – 1974. 
05. 30., Baski Imre alhadnagy 1974. 07. 01. – 1979. 08. 15., Horváth János had-
nagy 1979. 08. 15. – 1981. 09. 01., Komjáthy Sándor főtörzsőrmester 1981. 09. 
01. – 1982. 08. 20., Hegedűs István hadnagy 1982. 08. 20. – 1986. 08. 31., Kovács 
Rezső alhadnagy 1986. 09. 01. – 1991. 06. 30., Márföldi József hadnagy 1991. 06. 
15. – 1991. 10. 30.

Technikai helyettes
Kerényi Tibor főhadnagy 1987. 03. 01. – 1990. 02. 15., Márföldi József hadnagy 
1990. 02. 15. – 1991. 06. 15.

ETNV-szakaszparancsnok
Komódi István törzsőrmester 1970–1977.

Kisegítőhírközpont-szakaszparancsnokok
Varga Gyula hadnagy 1970–1973, Tanács Szilveszter hallgató törzsőrmester 
1983–1984.

V–48 vivőerősítő szakasz parancsnokai
Komjáthy Sándor őrmester 1979. 05. 01. – 1983, Petrezselyem János őrmester 
1980. 08. 01. – 10. 01., Kovács Rezső őrmester 1983–1986, Simon János törzs-
őrmester 1985. 01. 01. –

TNV-szakasz parancsnokai
Kelemen Ferenc őrmester, 1969–1970. Komódi István őrmester 1970–1979, 
Berényi Zoltán őrmester 1979. 05. 01. – 1981. 12. 31., Fazekas Lajos főtörzsőr-
mester 1984–1990, Pusztai Gyula százados 1990. 05. 01. – 1991, Tálas Zoltán 
főhadnagy 1991. 02. 02. – 1991. 10. 30.
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TKV-szakasz parancsnokai
Komjáthy Sándor törzsőrmester 1974–, Mocsai Zoltán szakaszvezető 1979. 10. 
15. –, Kun Imre őrmester 1983. 08. 01. –, Bikki József főtörzsőrmester 1990. 08. 
01. – 1991. 10. 30.

Rádiórelé-szakasz szakaszparancsnokai
Simon János alhadnagy 1987. 03. 01. – 1990. 02. 01., Terék Kálmán hadnagy 
1990. 08. 01. – 1991. 10. 30.

Ellátórészleg, század-szolgálatvezetők
Szente Lajos őrmester 1970, Hudák János őrmester 19?? –1978. 08. 31., Berényi 
Zoltán őrmester 1974. 09. 01. – 1979. 04. 30., Tulik Károly őrmester 1979. 05. 
01. – 1982. 11. 30., Kovács Rezső őrmester 1982–1983, Gyöngyösi Lajos törzs-
őrmester 1983 – 1983. 12. 01., Kiss Mihály szakaszvezető, Maros Ferenc sza-
kaszvezető 19?? – 1985. 07. 31., Bognár Csaba őrmester 1985. 07. 31. –, Albert 
Lajos őrmester 1985. 08. 01. –

Rajparancsnokok
Komjáthy Sándor, Csorba László, Albert Lajos, Fazekas Lajos, Mocsai Zoltán, 
Ladányi Zoltán, Mészáros Károly.

1969. 
11. 18. Szolgálatvezető: Szente Lajos szakaszvezető.

1. kisegítőhírközpont-szakasz: 1–2. KHK–10 kisegítő hírközpont 
1–2. V–24 M vonalerősítő raj

1. TNV-szakasz, szakaszparancsnok: Kelemen Ferenc őrmester. 1–3. nehéz-
vezetékes raj

könnyűvezetékes szakasz.

1970. 
09. 23. Az MNVK 6. Csoportfőnökség által elrendelt feladatok végrehajtására 

bevonult tartalékos állományt állományba vették és beosztották. Kivonato-
san a saját állomány az alábbi volt:
századparancsnok: Gáspár István őrnagy
szolgálatvezető: Szente Lajos őrmester
1. kisegítő-hírközpont szakasz, szakaszparancsnok: Varga Gyula hadnagy
2. KHK–10 kisegítő hírközpont, parancsnok: Csorba László őrmester
1. nehézvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Kelemen Ferenc őrmester
2. nehézvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Komódi István őrmester.

1970.
Kisegítő-hírközpont szakasz 1–2. KHK–10, V–24 (2) vonalerősítő raj.
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1973.
08. 30. Állományrendezés (új állománytábla) 

nehézvezetékes szakasz: 1–3. TNV-raj
könnyűvezetékes szakasz: 1–2. TKV-raj
ellátórészleg.

02. 19. Varga Gyula hadnagy átveszi a századparancsnoki teendőket.

1974.
07. 01. Baski Imre alhadnagy átveszi a századparancsnoki teendőket.
09. 06. Szakaszparancsnok: Komódi István törzsőrmester

könnyűvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Komjáthy Sándor törzs őr-
mester, TKV-raj (2)

ellátórészleg, szolgálatvezető: Berényi Zoltán őrmester.

1975.
05. 10. Vonalépítő század (nincs változás)

TNV-szakasz, szakaszparancsnok: Komódi István törzsőrmester,  
1–3. TNV-raj

TKV-szakasz, szakaszparancsnok: Komjáthy Sándor törzsőrmester,  
1–2. TKV-raj

ellátórészleg, részlegvezető: Berényi Zoltán őrmester.

1976.
08. 12. TNV-szakasz, szakaszparancsnok: Komódi István törzsőrmester

TKV-szakasz, szakaszparancsnok: Komjáthy Sándor törzsőrmester
ellátórészleg, részlegparancsnok: Berényi Zoltán őrmester.

1977.
A TNV-szakasz 2. raja technikát kapott.

1978.
11. 01. 1. TNV-szakasz: 1–2. TNV-raj; 2. TKV-szakasz: 1–2. TKV-raj; ellátó-

részleg.

1979.
Vivőszakasz jön létre 2 db V–48 és 1 db V–24 állomással.

08. 15. Horváth János hadnagy vette át a századparancsnoki teendőket.

1980.
08. 01-jei hatállyal kinevezték Petrezselyem János őrmestert a vivőszakasz 

1. V–48 vivőközpont parancsnokának.
10. 01. Kisegítőhírközpont-szakasz

vivőszakasz, szakaszparancsnok: Komjáthy Sándor főtörzsőrmester
1. V–48 vivőközpont, központparancsnok: Petrezselyem János őrmester
2. V–48 vivőközpont, központparancsnok: sorállományú
V–24 vivőközpont, parancsnok sorállományú, híradóraj: sorállományú
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nehézvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Berényi Zoltán törzsőrmester
1–2. nehézvezetékes raj, sorállományú katonák

könnyűvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Mocsai Zoltán továbbszolgá-
ló szakaszvezető
1–2. TKV-raj, sorállományú katonák

ellátórészleg, részlegvezető: Tulik Károly őrmester.

1981.
09. 01. Kinevezték Komjáthy Sándor főtörzsőrmestert századparancsnoknak.
12. 31. Leszerel Berényi Zoltán őrmester szakaszparancsnok.

1982.
017/1982. számú állományparancs
A. kisegítőhírközpont-szakasz
B. erősítőszakasz, 1-2. V–48 központ
nehézvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Petrezselyem János őrmester, 

1–2. nehézvezetékes raj
könnyűvezetékes szakasz, 1-2. TKV–raj
ellátórészleg.

08. 20. Kinevezték Hegedűs István hadnagyot századparancsnoknak.
11. 30-ai hatállyal tartalékállományba helyezték Tulik Károly továbbszolgáló őr-

mestert, az ellátórészleg részlegvezetőjét.

1983.
04. 01. 81/83. számú állományparancs
A zászlóalj állománytáblájában nincs változás az egy évvel korábbi táblához 

viszonyítva, néhány változás a beosztást ellátó személyekben van:
kisegítőhírközpont-szakasz, szakaszparancsnok: Tanács Szilveszter hallgató 

törzsőrmester
nehézvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Petrezselyem János őrmester
vivőerősítő-szakasz, szakaszparancsnok: Kovács Rezső őrmester
ellátórészleg, részlegvezető: Gyöngyösi Lajos továbbszolgáló őrmester.

08. 01. Állományba véve és kinevezve Kun Imre őrmester, TKV-szakaszpa-
rancsnoknak.

08. 01. Leszerel Petrezselyem János őrmester.
12. 01. Leszerel Gyöngyösi Lajos továbbszolgáló őrmester, szolgálatvezető.

1984.
015/1984. számú állományparancs
kisegítőhírközpont-szakasz, szakaszparancsnok: Gulácsi György hallgató 

törzsőrmester
nehézvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Fazekas Lajos főtörzsőrmester

nehézvezetékes raj, rajparancsnok: Buros Béla honvéd
nehézvezetékes raj, rajparancsnok: Zacher Ferenc őrvezető
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vivőerősítő-szakasz, szakaszparancsnok: Kovács Rezső őrmester
V–48 vivőközpont, parancsnok BH, V–48 vivőközpont, parancsnok: BH

könnyűvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Kun Imre őrmester
könnyűvezetékes raj, rajparancsnok: Kovács Gábor őrvezető
könnyűvezetékes raj, rajparancsnok: Bimbó Pál őrvezető

ellátórészleg, részlegparancsnok (szolgálatvezető): BH.

1985.
01. 01-jei hatállyal kinevezték Simon János törzsőrmestert a vivőerősítő-sza-

kasz 1. V–48 vivőközpont parancsnokának.

1986.
09. 01. Kinevezték Kovács Rezső alhadnagyot századparancsnoki beosztásba. 

1987.
03. 01. RUBIN szervezetre való áttérés:

vonalépítő-század, századparancsnok: Kovács Rezső alhadnagy
szolgálatvezető: Albert Lajos őrmester
technikai helyettes: Kerényi Tibor főhadnagy
nehézvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Fazekas Lajos főtörzsőrmester
rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Simon János alhadnagy
1. rádiórelé-állomás, állomásparancsnok: Mészáros Károly főtörzs őr mester.

1990.
02. 15.Áthelyezik Simon János hadnagyot.

Kinevezték Márföldi József hadnagyot századparancsnok technikai helyet-
tesnek.

05. 01. Kinevezték Pusztai Gyula századost a TNV-szakasz szakaszparancsno-
kának.

08. 01. GERECSE-II szervezési intézkedés:
kinevezték Bikki József főtörzsőrmestert a TKV-szakasz szakaszparancsno-

kának,
Terék Kálmán hadnagyot a rádiórelé-szakasz szakaszparancsnokának.
104/90. számú állományparancs.
A század felépítése ekkor:
vonalépítő hírközpont század
1–2. TNV-szakasz, szakaszonként 3-3 TNV-raj
könnyűvezetékes szakasz: 1–6. TKV-raj
rádiórelé-szakasz: 1–5. R–405X rádiórelé-állomás.

1991.
02. 02. Kinevezték Tálas Zoltán hadnagyot, a 2. TNV-szakasz szakaszparancs-

nokának.
06. 15. Elhelyezték Kovács Rezső hadnagyot, századparancsnokot.

Helyére kinevezték Márföldi József hadnagyot.
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Titkosítószakasz

A titkosítószakasz rendeltetése
A szakasz rendeltetése a 3. Hadtestparancsnokság és a jogutód parancsnoksá-
gok részére gépi eszközökkel biztosítani a hadtest vezetési pontjairól a titkosí-
tott távbeszélő- és géptávírócsatornákat.

A feladatok végrehajtásához folyamatos fejlesztés során rendszeresített esz-
közök:
P–222-TM géptávíró-titkosító állomás T–205 (VEHA) záróeszközökkel,
P–233-TM távbeszélő-titkosító központ T–217 (ELBRUSZ) záróeszközökkel,
P–244-TM távbeszélő-titkosító központ T–217 (ELBRUSZ) záróeszközökkel,
P–238-TM géptávíró-titkosító állomás T–206 (VESZNA) záróeszközökkel,
P–244–TN, P–236–TK komplex digitális titkosító központ T–230  
(ENTERIŐR) záróeszközökkel. 

Az állomások rendszeresített állománya
hivatásos állomásparancsnok,
hivatásos forgalmi technikus(ok),
sorállományú központkezelők,
sorállományú géptávírászok,
sorállományú gépkocsivezető.
Az önálló titkosítószakasz megszűnésekor az eszközöket és a személyi állo-
mányt a megalakuló hírközpont századok szervezetébe adták át.

Parancsnokok
Vállai László 1970. 08. 20. – 1976. 10. 01.
Klemm József 1976. 10. 01. –1977. 09. 30. 
Székely Miklós 1977. 09. 01. – 1981. 09. 01.
Barna László 1981. 09. 01. – 1982. 08. 20.
Muharos László 1982. 08. 20. – 1985. 09. 01.
Egri János 1985. 09. 01. – 1987. 09. 01. 

Hivatásos állomány
Koczka Mihály, Megyeri Béla, Székely Miklós, Vetési János, Barna László, Hu-
szár István, Kurcsik József, Kozák Imre, Szűcs Miklós, Kiss Attila, Padla László, 
Milkovics József, Egri János, Boldizsár Iván, Kompolti János, Prislinger Attila, 
Szrapkó Tibor, Tóth Károly, Kiss Attila, Rigó Ede, Rácz Vilmos, Boldizsár Zsolt, 
Fejes Antal.

1969. 
11. 18. Beosztási parancs 

géptávíró-titkosító szakasz: 1–2. géptávíró-titkosító-állomás.
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1970.
Szakaszparancsnok: Vállai László hadnagy
1. géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Székely Miklós őrmester 

forgalmi technikus 
2. géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Vetési János őrmester 

forgalmi technikus.

1971.
Titkosítószakasz
1. géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Székely Miklós őrmester 

forgalmi technikus
2. géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Vetési János őrmester 

forgalmi technikus
1–2. géptávíró-titkosító állomás
1. távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Koczka Mihály őrmester.

1972.
Barna László őrmestert a 2. géptávíró-titkosító állomás technikusi és Me-

gyeri Béla őrmestert a távbeszélő-titkosító állomás technikusi beosztá-
sába nevezték ki.

1973.
02. 19. Besorolás

titkosítószakasz, szakaszparancsnok :Vállai László hadnagy
távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Koczka Mihály őrmester
 forgalmi technikus: Megyeri Béla őrmester
1. géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Székely Miklós őrmester
2. géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Vetési János őrmester
 forgalmi technikus: Barna László őrmester.

08. 30. Állományrendezés (új állománytábla)
titkosítószakasz 1–2. távbeszélő-titkosító állomás
1–2. géptávíró-titkosító állomás.

1974.
09. 06. 41. számú zászlóaljparancs

titkosító átviteltechnikai szakasz
titkosítószakasz, szakaszparancsnok: Vállai László hadnagy
1. távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Koczka Mihály őrmester
2. távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Megyeri Béla őrmester
1. géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Székely Miklós őrmester
2. géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Vetési János őrmester.
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1976.
08. 12. 031/76. számú zászlóaljparancs 

titkosítószakasz, szakaszparancsnok: Klemm József hadnagy
1. távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Koczka Mihály törzsőrmester 

(08. 28-tól Székely Miklós törzsőrmester)
2. távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Megyeri Béla törzsőrmester
1. géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Székely Miklós törzsőrmester
 technikus: Huszár István őrmester
2. géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Vetési János törzsőrmester
 technikus: Barna László törzsőrmester
Augusztustól Kocka Mihály törzsőrmester szolgálati viszonya megszűnt.

1977.
08. 01. Fejes Antal őrmester távbeszélő-titkosító állomásparancsnok.

1978.
11. 01. 038/78 számú zászlóaljparancs 

1–2. P–233 TM távbeszélő-titkosító állomás
1–2. P–222 TM géptávíró-titkosító állomás
P-238 TM géptávíró-titkosító állomás.

1980.
08. 01. Kurcsik József őrmester a 2. távbeszélő-titkosító állomás parancsnoka.
Kozák Imre őrmester az 1. géptávíró-titkosító állomás technikusa.
10. 01. 037/80. számú állományparancs

1. P–233 TM távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok:  
Megyeri Béla törzs őrmester

2. P–233 TM távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok:  
Kurcsik József őrmester

1. P–222 géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Barna László törzsőrmester
 technikus Kozák Imre őrmester
2. P–222 géptávíró-titkosító állomás, parancsnok:  

Vetési János főtörzsőrmester
 technikus BH
P–238-TM géptávíró-titkosító állomás, parancsnok:  

Huszár István törzsőrmester.
09. 01. Barna László törzsőrmestert megbízzák a titkosítószakasz parancsnoki 

teendőinek ellátásával.

1981.
08. 01. Kinevezések:

Kozák Imre őrmester a 2. P–233 TM távbeszélő-titkosító állomás parancsno-
ka. Kozák Imre őrmester technikusi helyére Szűcs Miklós őrmester került.
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A P–238 TM géptávíró-titkosító állomás parancsnoka Huszár István törzs-
őrmester.

Kiss Attila őrmestert az 1. távbeszélő-titkosító állomás technikusának,
Padla László őrmestert a 2. távbeszélő-titkosító állomás technikusának,
Milkovics József őrmestert a 2. géptávíró-titkosító állomás technikusá-

nak,
Egri János őrmestert a 3. géptávíró-titkosító állomás, parancsnok techni-

kusának nevezték ki.
09. 01. Áthelyezések:

Szűcs Miklós őrmestert az 1. géptávíró-titkosító állomás technikusának.
Tartós megbízatás, beosztása ellátása mellett Barna László törzsőrmestert 

kinevezték a titkosítószakasz parancsnokának.

1982.
017/1982. számú állományparancs
1–2. P–233 TM, 1–2. P–222 TM, 1. P–238 TM.
032/1982. számú állományparancs: Egri János törzsőrmestert kinevezték a 

3. géptávíró-titkosító állomás parancsnokának.
08. 20-ai hatállyal kinevezték Muharos László hadnagyot a titkosítószakasz pa-

rancsnokának. Prislinger Attila őrmestert a 3. géptávíró-titkosító állomás 
technikusának. Rakvács Lajos őrmestert a 2. géptávíró-titkosító állomás 
technikusának.

12. 01. Milkovics József őrmestert, a 2. géptávíró-titkosító állomás technikusát, 
az állomás parancsnokának.
Huszár István törzsőrmestert és Vetési János főtörzsőrmestert áthelyezték.

1983.
04. 01. 81/83. számú állományparancs

A zászlóalj állománytáblájában nincs változás az egy évvel korábbi táblához 
viszonyítva, néhány változás a beosztást ellátó személyekben van:

2. P–233 TM távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok:  
Kozák Imre őrmester

2. P–222 TM géptávíró-titkosító állomás, parancsnok:  
Milkovics József őrmester

P–238 TM géptávíró-titkosító állomás, parancsnok:  
Egri János őrmester, technikus Prislinger Attila őrmester.

06. 01. Felvéve Szilágyi József továbbszolgáló szakaszvezető, a 2. távbeszélő-tit-
kosító állomás technikusának.

07. 28. Kinevezés: Rakvács Lajos hivatásos őrmestert az 1. géptávíró-titkosító 
állomás, parancsnokának.
052/83. számú új állományparancs. Változások az előzőhöz viszonyítva:
1. P–233 távbeszélő-titkosító állomás technikus Kiss Attila törzsőrmester.
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1984.
012/1984. számú zászlóaljparancs

Milkovics József őrmester a 2. géptávíró-titkosító állomás parancsnoka.
Kiss Attila törzsőrmester az 1. távbeszélő-titkosító állomás technikusa. 
015/1984. számú állományparancs
1. P–233 TM távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Megyeri Béla fő-

törzs őrmester
 technikus: Kiss Attila törzsőrmester
2. P–233 TM távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Kozák Imre őrmester
 technikus: Szilágyi József őrmester
1. P–222 TM géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Rakvács Lajos őrmester
 technikus Laza György hallgató főtörzsőrmester.
2. P–222 TM géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Milkovics József őr-

mester
 technikus: BH
P–238 TM géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Egri János törzsőrmester
 technikus: Prislinger Attila őrmester.

08. 01.Rakvács Lajos őrmestert tartalékállományba helyezték, Kiss Attila őr-
mestert áthelyezték Békéscsabára.

08. 20. Kinevezték Rigó Ede őrmestert a 2. géptávíró-titkosító állomás techni-
kusának.

10. 01. Prislinger Attila őrmester az 1. P–222 TM géptávíró titkosító állomás 
állomásparancsnoka.

10. 01. Az 50/1984. számú parancsban Megyeri Béla főtörzsőrmester szolgálati 
viszonyát megszüntették és tartalékállományba helyezték. 

1985.
06. 01-jével Szilágyi József továbbszolgáló szakaszvezetőt, a 2. P–244 TM állo-

más parancsnokát tartalékállományba helyezték.
09. 01-jei hatállyal áthelyezték Muharos László hadnagyot, a titkosítószakasz 

szakaszparancsnokát a rádiószázad 4. rádiószakasz szakaszparancsnoká-
nak. Tartósan megbízták a szakaszparancsnoki teendők ellátásával Egri Já-
nos törzsőrmestert, 1985. 09. 27-ig.

12. 01-jei hatállyal tartalékállományba helyezték Milkovics József törzsőrmes-
tert, a 2. P–222 TM géptávíró-titkosító állomás parancsnokát.

1986.
08. 01-jei hatállyal kinevezték Boldizsár Zsolt őrmestert a 2. P–222 TM állomás 

parancsnokának.
09. 01. – 1987. 09. 01. beosztásának ellátása mellett megbízták Egri János 

főtörzs őrmestert a titkosítószakasz szakaszparancsnoki teendőinek ellátá-
sával.
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1987.
02. 01. Kozák Imre őrmestert, az 1. távbeszélő-titkosító állomás parancsnokát 

áthelyezték a 3. Rendészeti Komendánszászlóaljhoz.

HADTEST REJTJELZŐ RÉSZLEG
Rendeltetése:

a 3. hadtestparancsnokság és a jogutód parancsnokságok részére kézi 
rejtjelző eszközökkel és gépi rejtjelző eszközökkel biztosítani a parancsnok-
ság és törzs részére a helyőrségből és a vezetési pontokról az elöljáró, az alá-
rendelt és az együttműködő szervezetekkel és vezetési pontokkal tervezett 
rejtjeles kapcsolatokat.
A rendszeresített eszközök:

kézi rejtjelző eszközök: rejtjelző táblázatok, vezetési-beszélgetési táblá-
zatok, térképrejtjelzések.
Rejtjelző gépek:

R–03-D (FONYÓD), M–105-D (AGÁT), M–125 (FIALKA), M–205-D 
(URÁN),
faxrejtjelző.

A vezetési pontokon GRJ–III-G állomásokba építették be és üzemelték 
be az adott vezetési pontra rendszeresített eszközöket.

A dokumentumszállító gépkocsi állomás a fő vezetési ponton települt 
és onnan biztosította a rejtjeles kapcsolatok biztosításához szükséges 
kulcsokat, a saját készítésű kézieszközök és azok kulcsainak gyártását és 
elosztását, valamint a rejtjelezés dokumentumainak nyilvántartását és el-
osztását.

A rejtjelző részleg a szervezeti változások során információvédelmi 
alosztály lett, ezután a technikai fejlesztések kivételével változatlan maradt, 
felszámolása a 3. gépesített hadosztályparancsnokság és alárendelt szerve-
zetei felszámolása során, 2001-ben történt.

Részlegvezetők
Gáspár István 1969 – 1977. 09. 30.
Klemm József 1977. 10. 01. – 1982. 12. 01.
Mészáros János 1982–1987
Tál József 1987–1989
Csete Sándor 1990–1994
Papp József 1994–1997
Egri János 1997–2001

Hivatásos állomány
Sáfián József, Szeles Ferenc, Schöck Miklós, Horog Kálmán, Mészáros Já-
nos, Bezdán János, Tál József, Tóth Zoltánné, Fülep Imre, Hornyák János, 
Barna László, Csajbók Ferenc, Szűcs Miklós, Boldizsár Iván.
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1973.
02. 19. Besorolás

rejtjelző szolgálatvezető: Gáspár István őrnagy
rejtjelző szolgálat feldolgozó: Sáfián József őrmester 
kódírozó: Szeles Ferenc törzsőrmester és Schöck Miklós törzsőrmester.

08. 30. Állományrendezés (űj állománytábla) feldolgozók, kódírozócsoport, 
technikus.

1974
08. 01-től a 3. hadtest rejtjelző részleg üzemeltető technikus: Horogh Kálmán 

őrmester.

1975.
05. 10. Állományváltás (016. számú parancs)

Hadtest rejtjelző részleg (nincs változás).
Rejtjelző részlegvezető: Gáspár István őrnagy
feldolgozók: Sáfián József törzsőrmester és Szeles Ferenc törzsőrmester
technikus: Horogh Kálmán törzsőrmester
kódírozócsoport-parancsnok: Schöck Miklós őrmester
kódírozó: Mészáros János őrmester.

1977.
Részlegvezető: Klemm József hadnagy
hadtest rejtjelző részleg, 3 feldolgozó: Sáfián József törzsőrmester, Szeles Fe-

renc törzsőrmester, Schöck Miklós törzsőrmester
technikus: Horogh Kálmán törzsőrmester
csoportparancsnok: Mészáros János törzsőrmester.

09. 01. Hadtest rejtjelző részleg, csoportparancsnok: Schöck Miklós törzs-
őrmester
feldolgozók: Szeles Ferenc főtörzsőrmester, Horogh Kálmán törzsőrmester, 

Mészáros János törzsőrmester.
Sáfián József törzsőrmestert áthelyezték.

1978.
01. 01. Hadtest rejtjelző részleg, feldolgozó: Tál József őrmester.

1980.
05. 01. Fülep Imre főtörzsőrmestert kinevezték a rejtjelző részleg feldolgozó-

jának.
Szeles Ferenc főtörzsőrmestert áthelyezték. 

10. 01. 037/80. számú állományparancs
részlegvezető: Klemm József hadnagy
csoportparancsnok: Schöck Miklós törzsőrmester
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feldolgozók: Fülep Imre főtörzsőrmester, Mészáros János törzsőrmester, 
Horogh Kálmán főtörzsőrmester, Tál József törzsőrmester.

1983-ban rejtjelző-feldolgozónak kinevezték Tóth Zoltánné törzsőr-
mestert.

1982.
03. 15. Hornyák János zászlóst kinevezték a hadtest rejtjelző részleg feldolgo-

zójának.
09. 01. Barna László főtörzsőrmestert kinevezték a hadtest rejtjelző részleg fel-

dolgozójának.
12. 01-jei hatállyal kinevezték Mészáros János alhadnagyot a hadtest rejtjel-

ző részleg vezetőjének. Klemm József részlegvezetőt 1982. 12. 01-jei ha-
tállyal kinevezték az MN 3. hadtest-híradóosztály előkészítő, kidolgozó 
tisztjének.

1984.
09. 01. Schöck Miklós főtörzsőrmester és Tóth Zoltánné törzsőrmester szolgá-

lati viszonyát megszüntették.
Csajbók Ferenc főtörzsőrmestert és Boldizsár Iván törzsőrmestert kinevez-

ték rejtjelző feldolgozónak.

Hadtest rejtjelző és titkosító anyag-javítóműhely

Rendeltetése
a hadtest rejtjelző- és titkosítóeszközeinek, valamint speciális állomásainak ja-
vítása és TMK-inak (tervszerű megelőző karbantartás) elvégzése.

Eszközei
III. szintű ZIP javítókészletek (minden típusú rendszeresített eszközhöz és ál-
lomáshoz),
általános, és eszközspecifikus műszerek és javítószerszámok, karbantartó anyagok,
M–5 típusú műhelygépkocsi.

Parancsnok
Márföldi József hadnagy

Személyi állomány
Bezdán János őrmester, Kurcsik József őrmester, Szűcs Miklós őrmester, Padla 
László őrmester.
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1979.
A zászlóalj állománytáblában új önálló szervezetként megjelent a rejtjelző 
javítóműhely.

09. 01. Kinevezték Bezdán János őrmestert titkosító anyag-javítóműhely tech-
nikusnak.

1980.
08. 01. Kinevezték Szűcs Miklós őrmestert a hadtest rejtjelző és titkosító anyag- 

javítóműhely technikusának.

1981.
09. 01. Kinevezték Kurcsik József őrmestert hadtest rejtjelző és titkosító anyag- 

javítóműhely technikusnak.
12. 31. Leszerel: Kurcsik József őrmester, a rejtjelző részleg műhely technikusa.

1992.
A műhely felszámolásakor eszközeit az MN 83. javítózászlóalj részére adták 
át, a személyi állomány helyben más szakmai beosztásba került.

A végrehajtó alegységek története, szolgálati útja 
(1987. március 01-jétől, a RUBIN átszervezéstől 
1991. október 30-ig)

1987. 
03. 01. 010/87. számú besorolási parancs 

Márciustól augusztusig, a RUBIN feladatban meghatározottak szerint, az új 
harcászati és hadműveleti elveknek megfelelően átszervezték a teljes hír-
adózászlóaljat (1987. 03. 01-jétől kezdődött). Ezzel gyakorlatilag a századok 
klasszikus, homogénnek mondható összetétele örökre megváltozott, mert 
a zászlóalj alegységeit teljesen új összetételben, a következő megnevezéssel 
alakították meg:

TÁBORI HÍRKÖZPONT SZÁZAD
A távíróközpont-szakasz összetétele:

1. géptávíró-titkosító állomás (P–238)
2. géptávíró-titkosító állomás (P–236)
géptávíróközpont (GK/G)
1. híradó vezetési pont
2. híradó vezetési pont
áramforrásközpont
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A távbeszélőközpont-szakasz összetétele:
távbeszélő-titkosító állomás (P–244)
vezetékes raj
1. távbeszélőközpont (K–12)
2. távbeszélőközpont (K–2)
3. távbeszélőközpont (KK–12)
1. belsőhálózat-építő raj (TEK–12)
2. belsőhálózat-építő raj (TEK–12)

A csatornaképző szakasz összetétele:
1. rádiórelé-állomás (R–1406)
2. rádiórelé-állomás (R–1406)
1. vivőközpont-állomás (V–36)
2. vivőközpont-állomás (V–36)
3. vivőközpont-állomás (V–36)
vonalépítő raj (ETNV)
lecsatlakozó vezetékes raj (ETNV)

Az 1. parancsnoki rádiószakasz összetétele:
1. rádióállomás (R–142)
2. rádióállomás (R–142)
3. rádióállomás (R–142)
4. rádióállomás (R–142)

A 2. parancsnoki rádiószakasz összetétele:
1. rádióállomás (R–145 BM PC) páncélozott rádióállomás
2. rádióállomás (R–145 BM PC)
3. rádióállomás (R–145 BM PC)

A 2. tábori hírközpont század csak az M állománytáblában szerepelt (9 db 
gépjármű és 1 db áramforrás).

MOZGÓ HÍRKÖZPONT SZÁZAD
Az 1. rádiószakasz összetétele:

1. rádió-vezérlőközpont (VK–140 I.) Bódi Sándor törzsőrmester
2. rádió-vezérlőközpont (VK–137 II.) Balogh Sándor törzsőrmester
1. rádióállomás (R–140)
2. rádióállomás (R–137)

A 2. rádiószakasz összetétele:
rádióállomás (R–142)
helikopter-leszállító állomás (HEL/G)
áramforrásközpont

A központszakasz összetétele:
hírközpont (K–1)
rádiórelé-állomás (R–1406)

expediáló szakasz.
A szervezési feladatok következtében az összes rádióforgalmi rendszer 

teljes okmányrendszerét az adatlapokig bezáróan szükséges volt kidolgozni. 
A kijelölt harckészültségi részlegek és csoportok okmányait is átdolgozták.
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Az Előretolt Vezetési Pont (EVP) század csak az M állománytáblában 
szerepelt (BTR–50, V–12, K–1, R–1406).

Ezenkívül létrehozták M alegységként az MN 18. Vonalépítő-híradószá-
zadot (159 fő, ebből 42 fő keretátadás), parancsnoka Kovács Rezső hadnagy 
és az MN 19. Hadtáp-híradószázadot (132 fő, ebből keretátadás 13 fő), pa-
rancsnoka Muharos László főhadnagy.

A két alegység teljes technikaieszköz-feltöltése – a híradózászlóaljtelep-
hely, valamint az alegységek okmányait is beleértve –, önálló ügyvitelt foly-
tatott és felszerelés-kiegészítő helyeket is üzemeltett.

Létrehoztak a repülési főnök alárendeltségében 3 főkészlet repleszállító 
FRISZ-állomást páncélos változatban, parancsnoki állomány 3 fő tiszt.

1988.
Szeptemberben a zászlóalj új csapatzászlót kapott.

1989.
Július 25-én megszüntették a Szocialista Versenymozgalmat és helyette a „Ki-
váló Katona” és „Kiváló Alegység” követelményrendszer vette át a kiképzési 
értékelés szempontjait, de ez csak 1991. szeptember 01-jétől lépett életbe.
Az alegységek technikai eszközeinek a mennyisége a következő volt ebben 

az évben:
1. tábori hírközpont század 20 db gépjármű + áramforrások
2. tábori hírközpont század 9 db gépjármű+ áramforrás (M zárolt eszközök)
1. parancsnoki rádiószakasz 7 db gépjármű
2. parancsnoki rádiószakasz 5 db gépjármű
mozgó hírközpont század 13 db gépjármű + áramforrások
EVP hírközpont század 18 db gépjármű + áramforrások (M zárolt eszközök).

1990.
Május 3-án a zászlóalj felvette a Puskás Tivadar híradózászlóalj nevet. 1999-
ben egy kültéri szobrot kapott ajándékba a Kandó Kálmán Főiskolától, ame-
lyet a zászlóalj épülete előtti parkban állítottak fel, majd felavattak.

Az év folyamán szervezési feladatként a két M alegységet (Vonalépí-
tő-híradószázad és Hadtáp-híradószázad) jogutód nélkül törölték a had-
rendből, anyagait és teljes okmányrendszerét tekintve felszámolták.

Tábori Hírközpont Század 

1987.
Századparancsnok: Vincze Béla alhadnagy (áprilisban soron kívül előléptet-

ték hadnaggyá)
szolgálatvezető: Sipos Imre továbbszolgáló szakaszvezető
fegyverzettechnikai helyettes: Czeróczki Mihály továbbszolgáló hadnagy
távíróközpont-szakasz, parancsnok: Egri János főtörzsőrmester (augusztus-

ban előléptették alhadnaggyá)
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géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Prislinger Attila törzsőrmester
technikus: Trenka István törzsőrmester
géptávíróközpont, parancsnok: Mátyás Miklós főtörzsőrmester

távbeszélőközpont-szakasz, parancsnok: Veres István hadnagy
távbeszélőközpont, parancsnok: Bikki József törzsőrmester
1. távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Boldizsár Zsolt őrmester
technikus: Rapi László őrmester
2. távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Varga György továbbszol-
gáló őrmester
technikus: Nagy Tibor őrmester

csatornaképző-központ szakasz, parancsnok: Karmacsi László alhadnagy
1. rádiórelé-állomás, parancsnok: Langó Tibor törzsőrmester
2. rádiórelé-állomás, parancsnok: Lechner Ferenc törzsőrmester
1. vivőközpont, parancsnok: Novák Sándor törzsőrmester
2. vivőközpont, parancsnok: Dávid Mihály őrmester
nehézvezetékes raj, parancsnok: Kun Imre őrmester

távbeszélőközpont-szakasz:  N–13/G, 2/T–230-1, 3/T–230-2

                                                   P–244 TM/G, 8/T–217

                                                   K–2 A”/G

  TEK–2   TKV-raj (7. típ. TKV klt. 16 km eldobóvezeték)

csatornaképző-központ szakasz: R–1412/G   R–1406/G   V–36/G   ETNV/G (25 km) 

 TEK–2 10 km ETNV   áramforrásközpont 2/HAD–16

kozmikus állomás:  R–440-MO
(„M” esetén alkalmazták, az 5. hadsereg híradófőnök intézkedése alapján.)

05. 31. Leszerelt Varga György továbbszolgáló őrmester.
06. 15. Kinevezték Kovács Sándor őrmestert, a híradó biztonsági EÁP-parancs-

nokot az 1. tábori hírközpont század 2. távbeszélő-titkosító állomás pa-
rancsnokának.

07. 01. Leszerelt Trenka István törzsőrmester. 
09. 01. Kinevezték Karmacsi László alhadnagyot hadműveleti tisztnek.

Helyére kinevezték Szalay Richárd hadnagyot a csatornaképző-központ sza-
kasz szakaszparancsnokának, aki a főiskoláról érkezett.

10. 15. Továbbszolgálói viszony kezdete: Varga Sándorné továbbszolgáló sza-
kaszvezetőt szolgálatvezetőnek.

1988.
05. 01. Továbbszolgálói viszony kezdete: Molnár István tartalékos őrmester, 

géptávíróközpont-parancsnok.
08. 01. Kinevezték Szrapkó Tibor őrmestert az 1. távbeszélő-titkosító állomás 

technikusának. Kun Sándor őrmestert 2. parancsnoki rádiószakasz mozgó 
vezetési pont parancsnokának.
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10. 01. Kinevezték Czeróczki Mihály hadnagyot századparancsnoknak Vincze 
Béla hadnagy helyére.

12. 31. Kinevezték, Lechner Ferenc őrmestert, az 1. tábori hírközpont század 
rádiórelé-állomás parancsnokát a 3. hadtest-hírközpont, URH rádió-, rádió-
relé-átjátszó pont parancsnokának (NEKTÁR).

1989.
02. 01.A szolgálatvezetői teendőket átvette Kovács Zoltán szakaszvezető. Átadó 

Szrapkó Tibor őrmester.
05. 01. Az 1. tábori hírközpont század új parancsnoka Egri János alhadnagy. Kine-

vezték Szalay Richárd hadnagyot a távíróközpont-szakasz szakaszparancsno-
kának. Helyette Langó Tibor főtörzsőrmestert megbízták az 1. tábori hírköz-
pont század csatornaképző-központ szakasz szakaszparancsnoki teendőivel.

05. 01. 027/89. számú zászlóaljparancs
1. tábori hírközpont század (G század) századparancsnok: Egri János had-

nagy század politikai megbízott
fegyverzettechnikai helyettes: Barkaszi Gábor hadnagy szolgálatvezető

távíróközpont-szakasz, szakaszparancsnok: Szalay Richárd hadnagy
géptávíró-titkosító állomásparancsnok és technikus
géptávíróközpont állomásparancsnok: Prislinger Attila törzsőrmester.

távbeszélőközpont-szakasz, szakaszparancsnok: Veres István hadnagy
1. távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Boldizsár Zsolt őrmester,
technikus: Szrapkó Tibor őrmester
2. távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Kovács Sándor törzsőrmester,
technikus: BH
távbeszélőközpont, parancsnok: Pikali Zsolt őrmester

csatornaképző-központ szakasz, megbízott szakaszparancsnok: Langó Tibor 
főtörzsőrmester
R–1412 rádiórelé-állomásparancsnok: Langó Tibor főtörzsőrmester
R–1406 rádiórelé-állomásparancsnok: Méri Tibor őrmester
1–2. vivőközpont, parancsnok: Mátyás Miklós zászlós, Dávid Mihály 

törzs őrmester
nehézvezetékes raj, rajparancsnok: Kun Imre törzsőrmester.

07. 01. Leszerelt Molnár István továbbszolgáló őrmester, géptávíró központpa-
rancsnok.

09. 01. Kinevezték Szalay Richárd hadnagyot a 2. tábori hírközpont század szá-
zadparancsnokának Egri János hadnagy helyett.

1990.
01. 31. Kinevezték Méri Tibor őrmestert a központszakasz rádiórelé-állomás 

parancsnokának.
04. 04. A század új szolgálatvezetője Kovács Sándor törzsőrmester, Szalay  

Richárd hadnagy helyett.
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07. 01. Kinevezték Rácz Vilmos őrmestert a távíróközpont-szakasz géptávíró- 
titkosító állomás technikusának.

08. 01. GERECSE-II szervezési intézkedés
Kinevezték Fige Attila őrmestert szolgálatvezetőnek. Goda Ferenc őr-
mestert a távíróközpont-szakasz géptávíróközpont parancsnokának. Rácz 
Vilmos őrmestert a távíróközpont-szakasz géptávíró-titkosító állomás pa-
rancsnokának. Boldizsár Iván törzsőrmestert a távíróközpont-szakasz gép-
távíró-titkosító állomás technikusának. Kecskés Ferencné továbbszolgáló 
törzsőrmestert a távíróközpont-szakasz 1–3. híradóvezetési pont 3. állomás 
parancsnokának. Varga Sándorné továbbszolgáló őrmestert a távíróköz-
pont-szakasz 1. állomás parancsnokának. Kiss László őrmestert a csatorna-
képző-központ szakasz 2. rádiórelé-állomás parancsnokának. Baksi Ferenc 
őrmestert a csatornaképző-központ szakasz 2. vivőközpont parancsno-
kának.

09. 01. Kinevezték Csutár Tibor hadnagyot századparancsnok fegyverzettech-
nikai helyettesnek. Novák Mihály hadnagyot a csatornaképző-központ sza-
kasz szakaszparancsnokának.

10. 01. Az 1. tábori hírközpont század új parancsnoka Karmacsi László had-
nagy, Egri János hadnagy helyett.

1991.
Februárban az állománytábla összetétele a következő volt:
1. tábori hírközpont század (G század) századparancsnok: Karmacsi László 

főhadnagy.
század politikai megbízott
fegyverzettechnikai helyettes: Csutár Tibor hadnagy
szolgálatvezető: Mátyás Miklós főtörzsőrmester
távíróközpont-szakasz, szakaszparancsnok: Szalay Richárd hadnagy

1. géptávíró-titkosító állomás (P–238), állomásparancsnok: Goda Ferenc 
őrmester, technikus: Boldizsár Iván törzsőrmester

2. géptávíró-titkosító állomás (P–236), állomásparancsnok: Prislinger 
Attila törzsőrmester, technikus: Rácz Vilmos őrmester

géptávíróközpont (GK/G) állomásparancsnok: nem ismert
1. híradó vezetési pont, parancsnok: Varga Sándorné őrmester
2. híradó vezetési pont, parancsnok: nem ismert
3. híradó vezetési pont, parancsnok: Kecskés Ferencné továbbszolgáló 

őrmester
áramforrásközpont

távbeszélőközpont-szakasz, szakaszparancsnok: Pintér Csaba hadnagy
1. távbeszélő-titkosító állomás (P–244), állomásparancsnok: Boldizsár 

Zsolt törzsőrmester, technikus: Szrapkó Tibor őrmester
2. távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Kovács Sándor törzsőrmes-

ter, technikus: BH
vezetékes raj
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1. távbeszélőközpont (K–12) állomás, parancsnok: Pikali Zsolt őrmester
2. távbeszélőközpont (K–2) állomásparancsnok (hallgató tiszthelyettes)
3. távbeszélőközpont (KK–12) állomásparancsnok

1. belső hálózatépítő raj (TEK–12) rajparancsnok
2. belső hálózatépítő raj (TEK–12) rajparancsnok

csatornaképző-központ szakasz, szakaszparancsnok:  
Novák Mihály hadnagy
1. rádiórelé-állomás (R–1406) állomásparancsnok: Méri Tibor őrmester
2. rádiórelé-állomás (R–1406) állomásparancsnok: Kiss László őrmester
1. vivőközpont-állomás (V–36) állomásparancsnok: Fige Attila őrmester
2. vivőközpont-állomás (V–36) állomásparancsnok:  

Baksi Ferenc őrmester
3. vivőközpont-állomás (V–36) állomásparancsnok: BH
nehézvezetékes raj (ETNV) rajparancsnok: Kun Imre törzsőrmester
lecsatlakozó vezetékes raj (ETNV)

1. parancsnoki rádiószakasz, szakaszparancsnok: Papp József hadnagy
1. rádióállomás (R–142) állomásparancsnok: Kun Sándor törzsőrmester
2. rádióállomás (R–142) 
3. rádióállomás (R–142) 
4. rádióállomás (R–142)

2. parancsnoki rádiószakasz:
1. rádióállomás (R–145 BM PC) páncélozott rádióállomás
2. rádióállomás (R–145 BM PC)
3. rádióállomás (R–145 BM PC).

07. 01. Leszerelt Vig-Kiss József őrmester, távbeszélő-titkosító állomás tech-
nikus.
A 2. hírközpont század csak az M állománytáblában szerepelt.

Futár- és Táboriposta-század (FTP)

1-2. FTP szakasz:  FTPÁ 1/FTP–2/G 1/5. tip. FTP. klt.

FTP raj 1/4. tip. FTP klt. 1/tj. szgk.

Futárraj 1/FUG, 2/tj. szgk., 2/3 t tj. tgk.

Futár- és táboriposta-szakasz, szakaszparancsnok: Fajka László törzsőrmester.
Központparancsnok (KK–12): Kulcsár Tamás őrmester.

1990.
01. 31. Fajka László törzsőrmestert, futár- és táboriposta-szakasz, szakaszpa-

rancsnokot vezényelték a személyügyi tiszt mellé.
08. 01. GERECSE-II szervezési intézkedés:

Kinevezték Fajka László törzsőrmestert a futár- és táboriposta-szakasz állo-
más parancsnokának.
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1-2. parancsnoki rádió szakasz

1987.
03. 01. 010/87. számú besorolási parancs 

1. parancsnoki rádió szakasz: R–142 A/G, 1/T–219

szakaszparancsnok: Papp József alhadnagy
2. parancsnoki rádió szakasz: R–130 A/G   BTR-50–PU 1/T–219 

                                                    R–145 BM 1/T–219   R–134/G

szakaszparancsnok: Baráth Ernő hadnagy
mozgó vezetési pont, parancsnok: Kovács István őrmester.

1989.
05. 01: 027/89 számú zászlóaljparancs

R–142 rádióállomás, parancsnok: Dudás Zoltán törzsőrmester
mozgó vezetési pont (BTR–50 PU) parancsnok: Kun Sándor őrmester.

1990.
02. 15. Kinevezték Kun Sándor őrmestert az 1. parancsnoki rádiószakasz 1. rá-

dióállomás parancsnokának.

Híradó Biztonsági Ellenőrző Állomás  
V–2M-I/G vevőközpont

Mozgó Hírközpont Század (MHK)

1987.
Századparancsnok: Muharos László főhadnagy
szolgálatvezető: Lendvai Mihály továbbszolgáló őrmester
1. rádiószakasz, parancsnok: Baranyi Miklós hadnagy
1. rádió-vezérlőközpont, parancsnok: Bódi Sándor törzsőrmester
2. rádió-vezérlőközpont, parancsnok: Balogh Sándor törzsőrmester
2. rádiószakasz
expediáló szakasz, parancsnok: Fejes Antal főtörzsőrmester
1. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Papp József főtörzsőrmester
1. rádióállomás, állomásparancsnok: Dudás Zoltán törzsőrmester.
1. rádiószakasz:      R–140 D/G  VK–140-II.,2/T–219  R–137/G  VK–I/G,1/T–219 

                                        áramforrásközpont 2/HAD–16

2. rádiószakasz:       V–2-I/G  R–142 A/G,1/T–219  URH ÁJÁ  10/R–107  HEL/G 

                                        áramforrásközpont 2/HAD–8

                                        KK–12/G

expediáló szakasz: E–2/G   5 t tj. tgk.   4/mkp  
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1988.
01. 31. Leszerelt Lendvai Mihály továbbszolgáló őrmester, szolgálatvezető.
02. 01. Kinevezték Varga Sándorné továbbszolgáló szakaszvezetőt expediáló 

szakaszparancsnoknak.
03. 01. Megbízva Balogh Sándor főtörzsőrmester, a beosztása ellátása mellett, 

szolgálatvezetőnek is.
07. 15. Kinevezték Bódi Sándor főtörzsőrmestert az 1. rádiószakasz szakaszpa-

rancsnokának, Baranyi Miklós hadnagy helyére.
12. 31. Leszerelt Egresi Gábor törzsőrmester.

1989.
03. 01. Továbbszolgáló viszony kezdete: Fejes Mihály tartalékos törzsőrmester, 

szolgálatvezető.
05. 01. 027/89. számú zászlóaljparancs

századparancsnok: Muharos László főhadnagy
szolgálatvezető: Fejes Mihály továbbszolgáló törzsőrmester
rádiószakasz, szakaszparancsnok: Takó András hadnagy
1–2. rádió-vezérlőközpont, parancsnok: Balogh Sándor főtörzsőrmester és 

Bódi Sándor főtörzsőrmester
expediáló szakasz, szakaszparancsnok: Varga Sándorné továbbszolgáló őr-

mester.
08. 01.  GERECSE-II szervezési intézkedés.

Kinevezték Tóth Attila őrmestert szolgálatvezetőnek,
Balogh Sándor főtörzsőrmestert az 1. rádiószakasz, 2. rádióállomás állo-

másparancsnokának.
09. 01.  Kinevezték Szabadi Tibor hadnagyot a 2. rádiószakasz szakaszparancs-

nokának.
10. 01-jével állományba vették Keresztes Imre századost, századparancsnok 

tech nikai helyettesnek.

1990.
01. 15.  Áthelyezték Dudás Zoltán törzsőrmestert, az 1. parancsnoki rádiósza-

kasz 1. rádióállomás állomásparancsnokát és Bakondi Ervin zászlóst a Javí-
tószázad híradóanyag-javítóműhely technikusának.

1991.
05. 15. Kinevezték Baráth Ernő hadnagyot, a 2. parancsnoki rádiószakasz sza-

kaszparancsnokának.
Századparancsnok: Takó András hadnagy
századparancsnok fegyverzettechnikai helyettes: Keresztes Imre százados
szolgálatvezető: Tóth Attila továbbszolgáló őrmester
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1. rádiószakasz összetétele:
1. rádió-vezérlőközpont (VK–140 II.) parancsnok: Bódi Sándor törzsőr-

mester
2. rádió-vezérlőközpont (VK–137 I.) parancsnok: Balogh Sándor törzs-

őrmester
1. rádióállomás (R–140)
2. rádióállomás (R–137)

2. rádiószakasz összetétele: szakaszparancsnok: Szabadi Tibor hadnagy
rádióállomás (R–142)
helikopter-leszállító állomás (HEL/G)
áramforrásközpont

központszakasz: szakaszparancsnok „M”
hírközpont (K–1) 
rádiórelé-állomás (R–1406) 

vezetés biztonságát ellenőrző szakasz
V–2 állomás, állomásparancsnok: Árki József őrmester
expediáló szakasz, szakaszparancsnok „M”.

Hadtáp–Híradószázad (csak „M”-ben létezett)

A század parancsnoka: Muharos László főhadnagy. 

1990.
08. 01. GERECSE-II szervezési intézkedés.

Kinevezték Víg-Kiss József őrmestert a távíró- és távbeszélőközpont-sza-
kasz távbeszélő-titkosító állomás technikusának
Veres István főhadnagyot századparancsnoknak
Bódi Sándor főtörzsőrmestert, a rádió-központszakasz 1. rádióállomás 

állomásparancsnokának
Kovács Sándor törzsőrmestert a távíró- és távbeszélőközpont-szakasz táv-

beszélő-titkosító állomás állomásparancsnokának
Pikali Zsolt őrmestert a távíró- és távbeszélőközpont-szakasz központpa-

rancsnokának.
09. 01. Kinevezték Kriston Zsolt hadnagyot századparancsnok fegyverzettech-

nikai helyettesnek.

1991.
07. 01. Kinevezték Balázs Károly törzszászlóst század-szolgálatvezetőnek.
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Rejtjelző Szolgálat

GRJ–K/G 2/M–105, 1/M–125

1989.
05. 01. 027/89. számú zászlóaljparancs

rejtjelző alosztályvezető: Mészáros János főhadnagy
kidolgozótiszt, rejtjelző részlegvezető
csoportparancsnok: Fülep Imre zászlós
feldolgozó: Szűcs Miklós főtörzsőrmester
feldolgozó-dokumentumkezelő.

1990.
08. 01. GERECSE-II szervezési intézkedés

Kinevezték Árki József őrmestert a információvédelmi alosztály híradó biz-
tonsági ellenőrző állomás állomásparancsnokának.

09. 01. Kinevezték Csete Sándor hadnagyot a rejtjelző alosztály 1. rejtjelző rész-
leg vezetőjének.

10. 01. Egri János hadnagyot kinevezték, az 1–3. rejtjelző részleg 2. részlegve-
zetőjének.

Előretolt Vezetési Pont (EVP) és Hírközpont Század  
(csak „M”-ben létezett)

A század parancsnoka: Veres István hadnagy
rádióközpont-szakasz:  R–137/G   VK–I/G, 1/T–219   BTR–50-PU, 1/T–219   4/R–107 

                                         áramforrásközpont 3/HAD–8–1/230 
távbeszélő- és csatornaképző  
szakasz:                           K–1 AZ/G   R–1406/G   V–12/G   
                                         TKV-raj, 7. tip. TKV. klt. 16 km eldobóvezeték.
távíró- és távbeszélőközpont- 
szakasz:                           GK/G   K–2 AZ/G   V–36/G  

                                         áramforrásközpont 2/HAD–16-3

vezetékes szakasz:  ETNV/G, 25 km.   TKV raj, 7. tip. TKV. klt. 16 km eldobóvezeték   

                                         TKV-raj, 9. tip. TKV. klt. 16 km eldobóvezeték

                                         TEK–2

Hadtest Postakatonai Szolgálat (csak „M”-ben létezett) 
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Vonalépítő–Híradószázad

1987.
Századparancsnok: Kovács Rezső alhadnagy
szolgálatvezető: Albert Lajos őrmester
technikai helyettes: Kerényi Tibor főhadnagy
nehézvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Fazekas Lajos főtörzsőrmester
rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Simon János alhadnagy
1. rádiórelé-állomás, parancsnok: Mészáros Károly főtörzsőrmester.

1989.
05. 01. 027/89. számú zászlóaljparancs

századparancsnok: Kovács Rezső hadnagy
szolgálatvezető: Albert Lajos törzsőrmester
technikai helyettes: Kerényi Tibor főhadnagy
nehézvezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Simon János hadnagy
rádiórelé-szakasz, szakaszparancsnok: Mészáros Károly zászlós
R–405X rádiórelé-állomás állomásparancsnok.

1990.
02. 15. Áthelyezték Simon János hadnagyot.

Kinevezték Márföldi József hadnagyot századparancsnok technikai-helyet-
tesnek.

05. 01. Kinevezték Pusztai Gyula századost a TNV (tábori nehéz vezetékes) sza-
kasz szakaszparancsnokának.

08. 01. GERECSE-II szervezési intézkedés
Kinevezték Bikki József főtörzsőrmestert a TKV (tábori könnyű vezetékes) 
szakasz szakaszparancsnokának.

09. 01. Kinevezték Terék Kálmán hadnagyot a rádiórelé-szakasz szakaszpa-
rancsnokának.

1991.
02. 02. Kinevezték Tálas Zoltán hadnagyot, a 2. TNV-szakasz szakaszparancs-

nokának.
06. 15. Elhelyezték Kovács Rezső hadnagyot, századparancsnokot, helyére kine-

vezték Márföldi József hadnagyot.

Híradó Biztonsági EÁP (Ellenőrző-Áteresztő Pont)
Parancsnok Kovács Sándor őrmester.

1988.
03. 01. Továbbszolgáló viszony kezdete: Török Pál tartalékos őrmester, híradó 

biztonsági EÁP parancsnok.
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1989.
05. 01. 027/89. számú zászlóaljparancs

híradó biztonsági ellenőrző állomás, parancsnok: Hancsicsák Zoltán őrmester.

Javítószázad
Századparancsnokok: Barna Árpád főhadnagy, Fazekas Lajos alhadnagy.

1987.
Századparancsnok: Barna Árpád főhadnagy
szolgálatvezető: Kusnyerik József őrmester
üzemeltető: mérnök Kuszi István hadnagy
híradóanyag-javítószakasz, szakaszparancsnok: Márföldi József alhadnagy

1. rajparancsnok: Czimbalmos Sándor főtörzsőrmester
 technikus: Darai László főtörzsőrmester és Bakondi Ervin főtör-

zsőrmester
2. rajparancsnok: Simon Károly főtörzsőrmester
 technikus: Kővágó Katalin törzsőrmester és Gőz Ferenc továbbszol-

gáló őrmester
híradó anyagellátó raj, rajparancsnok: Pólyik István főtörzsőrmester

gépjárműjavító szakasz, szakaszparancsnok: Papp Ernő zászlós
1. rajparancsnok: Orosz János őrmester
 technikus: Orosz Róbert őrmester
anyagellátó raj, rajparancsnok: Kovács Ferenc őrmester
fegyverjavító raj, rajparancsnok: Mátyus Imre őrmester.

11. 01. Kinevezték Kötelesné Horváth Amália továbbszolgáló őrmestert raktár-
vezőnek.

1988.
12. 31. Nyugállományba vonul Gégény Miklós törzszászlós, fegyverzeti szolgá-

latvezető. Helyére kinevezték Kássa Sándor őrmestert.

1989.
05. 01. 027/89. számú zászlóaljparancs

századparancsnok: Fazekas Lajos alhadnagy
üzemeltető mérnök: Máthé Imre hadnagy
szolgálatvezető: Kusnyerik József törzsőrmester
híradóanyag-javító szakasz, szakaszparancsnok: Márföldi József hadnagy

1. híradóanyag-javító raj, rajparancsnok: Czimbalmos Sándor zászlós, 
technikus: Darai László zászlós

2. híradóanyag- javító raj, rajparancsnok: Bakondi Ervin zászlós, techni-
kus: Kővágó Katalin főtörzsőrmester

híradó anyagellátó raj, rajparancsnok: Pólyik István zászlós
gépjárműjavító szakasz, szakaszparancsnok: Papp Ernő zászlós
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gépjárműjavító raj, rajparancsnok: Juhász Tibor őrmester, technikus: Ko-
vács Ferenc törzsőrmester

anyagellátó raj, rajparancsnok: Tóth István törzsőrmester
fegyverjavító raj, rajparancsnok: Kovács László őrmester
híradóanyag-javító szakasz, szakaszparancsnok: Márföldi József alhadnagy.

1990.
08. 01. GERECSE-II szervezési intézkedés.
09. 01. Kinevezték Molnár Bálint hadnagyot a híradóanyag-javító szakasz sza-

kaszparancsnokának.

1991.
04. 01. Áthelyezték Molnár Bálint hadnagyot, híradóanyag-javító szakasz, sza-

kaszparancsnokot hadtest postakatonai szolgálatfőnöknek, helyére áthe-
lyezték Csutár Tibor hadnagyot.

04. 01. Híradóanyag-javító szakasz, szakaszparancsnok: Csutár Tibor hadnagy.

Ellátószakasz
1989.
05. 01. 027/89. számú zászlóaljparancs

ellátószakasz, szakaszparancsnok: Tarr István főtörzsőrmester
raktárvezető: Hüll József őrmester
technikai eszközök: 6 gépjármű „Béke”, 10 gépjármű „MZ” besorolású.

1990.
02. 15.  Leszerelt Hüll József továbbszolgáló törzsőrmester, fegyverzeti raktár-

vezető.
10. 01-jével állományba vették Erdei Mihály törzsőrmestert, raktárvezetőnek.

Repülésirányítást biztosító szakasz
1990.
10. 01-jével állományba vették:

Schimanovszky József hadnagyot, az „Előretolt repülésirányító pont” pa-
rancsnokának,

Bodnár József hadnagyot, az „Előretolt repülés-harcirányító pont” tisztjének,
Medve Csaba hadnagyot, az „Előretolt repülésirányító pont” tisztjének.

11. 01. Állományba vették Pataki Attila hadnagyot, a „Repülés-harcirányító cso-
port” parancsnokának.

Szeptemberben megkezdődött a híradózászlóalj és a komendánszászló-
alj fúziója és az MH 66. Puskás Tivadar Vezetésbiztosító Zászlóalj (PT VBZ) 
megalakítása. Októberben kapta meg a zászlóalj az új csapatzászlót. Az új 
szervezet októbertől már az új struktúra szerint működött.
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Szakszolgálatok története

Technikai, Logisztikai Szolgálat

Híradótechnikai szolgálat
Híradótechnikai szolgálatfőnök, üzemeltető mérnök
Hegedűs Sándor 1976–1980, Magyar György főhadnagy 1980. 09. 01. – 1981. 
08. 31., Fábri Attila százados 1981. 09. 01. – 1983, Semság Sándor hadnagy 
1984. 08. 20. – 1986, Vakhal Mátyás százados 1986. 11. 15. – 1989, Márföldi 
József hadnagy 1989. 02. 01. – 1989. 05. 01., Nagy Lajos hadnagy 1989. 05. 01. – 
1990. 09. 01., Pintér Csaba hadnagy 1990. 09. 01. – 1990. 10. 30.

Híradóanyag-javítóműhely, parancsnokok
Balogh Ferenc százados 1967–1975, Bene György főtörzsőrmester 1975 – 1977. 
04. 05., Czimbalmos Sándor főtörzsőrmester 1977. 04. 05. – 1995, Tolnai Fe-
renc törzsőrmester – 1982. 08. 01., Csutár Tibor, Molnár Bálint.

Műszerészek, technikusok
Bene György őrmester 1968 –, Szitányi Ferenc törzsőrmester 1968–, Czimbal-
mos Sándor törzsőrmester 1970 – 1977. 04. 05., Darai László, Simon Károly, 
Horogh Kálmán, Horváth József őrmester, Bakondi Ervin 1977. 08. 01. –, Kövér 
Sándor őrmester 1975. 11. 20. – 1978., Kiss Mihály 1974 – 1977. 09. 01., Katona 
Györgyné szerződéses szakaszvezető 1984. 05. 15. –, Dudás Zoltán, Kalinits 
Csaba, Izsák Imre őrmester 1982. 08. 20. –, Bene Tibor polgári alkalmazott 
1982. 05. 01. –, Soós Lajos szerződéses őrmester 1983. 04. 01. –, Varga Istvánné 
továbbszolgáló szakaszvezető 1983. 04. 01. –, Bende Mihály őrmester 1983. 08. 
01. –, Tahirák László őrmester 1983. 08. 01. –.

Híradóműhely állománya
1969. Szitányi Ferenc törzsőrmester, Bene György törzsőrmester. 
1973. Kiss Mihály őrmester, Bene György főtörzsőrmester, Simon Károly őr-

mester, Horváth  József őrmester, Horogh Kálmán őrmester, Czimbalmos 
Sándor őrmester.

1974. Bene György főtörzsőrmester, Darai László őrmester, Kiss Mihály őr-
mester, Czimbalmos Sándor őrmester, Simon Károly őrmester.

1975. Darai László őrmester, Kiss Mihály őrmester, Czimbalmos Sándor őr-
mester, Simon Károly őrmester.

1976. Darai László őrmester, Kiss Mihály őrmester, Czimbalmos Sándor őr-
mester, Simon Károly őrmester, Kövér Sándor őrmester.

1980. Darai László őrmester, Bakondi Ervin törzsőrmester, Simon Károly 
törzs őrmester.

1984. Darai László főtörzsőrmester, Simon Károly főtörzsőrmester, Soós Lajos 
őrmester, Bende Mihály őrmester, Tahirák László őrmester.
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1987. 03. 01. 1. raj, parancsnok: Czimbalmos Sándor főtörzsőrmester. Techni-
kus: Darai László főtörzsőrmester és Bakondi Ervin főtörzsőrmester.
2. raj, parancsnok: Simon Károly főtörzsőrmester. Technikus: Kővágó Kata-
lin törzsőrmester és Gőz Ferenc továbbszolgáló őrmester.
3. Hadtest híradóanyag-javítóműhely és raktár, parancsnok: Oláh Pál törzs-
őrmester. Technikus: Márföldi József törzsőrmester 1983. 04. 01. Kelemen 
Ferenc főtörzsőrmester 1979. 09. 01. Kőszeghy Attila őrmester.

1984. Parancsnok: Márföldi József törzsőrmester. Technikusok: Szűcs Miklós 
őrmester és Padla László őrmester.
Híradó anyagellátók, anyagraktárosok: Vermes Péter, Szalmási József, Ró-
zsavölgyi Vilmos, Pólyik István, Kovács István.

Gépjármű-technikai szolgálat
Gépjármű-technikai szolgálatfőnökök, munkatársak: Tóth Sándor százados 

1966–1979, Rácz János hadnagy, technikai szolgálat igénybevételi és javító-
tiszt 1977. 08. 20., gépjármű-technikai szolgálatfőnök 1979. 02. 01. – 1987., 
Makai Sándor százados 1987. 04. 01. – 2001., Kiss László, Kósa Attila 1982. 
08. 20., Igénybevételi és javítótiszt 1984. 09. 01., Bíró László hadnagy 1987. 
03. 01. – 1988. 12. 31.

Gépjármű anyagjavító műhely, parancsnokok: Kiss István törzsőrmester, Tolnai 
József őrmester, Papp Ernő zászlós, Orosz Róbert őrmester, Orosz János őr-
mester, Nagy János őrmester 1981. 08. 01. –, Juhász Tibor őrmester.

Gépjárműjavító szakasz, parancsnok: 1987. 03. 01. Papp Ernő zászlós.
Gépjárműanyag-raktár, vezető: Balla János őrmester – 1981. 10. 31., Lővei Sán-

dor őrmester 1983. 03. 01-jétől, Hotorán Attila őrmester 1982. 01. 15. – 
1984. 08. 01., Orosz János őrmester 1984. 08. 20-ától.

1987.
03. 01. Gépjármű anyagellátó raj, parancsnok: Kovács Ferenc őrmester.
10. 31. Balla János őrmestert, gépjármű anyagraktár vezetőt áthelyezték a Bel-

ügyminisztérium állományába.
Nagy János őrmester átvette Balla János őrmester, valamint Tolnai József 

őrmester beosztásait.

Fegyverzeti szolgálat
Fegyverzeti szolgálatvezetők: Kiss István törzszászlós 1966–1979, Debrecze-

ni Lajos főtörzsőrmester 1979. 09. 15. – 1981, Gégény Miklós törzszászlós 
1987– 1988. 12. 31., Kássa Sándor őrmester 1989. 01. 01.

Fegyver-lőszer javítóműhely parancsnok: Kiss István törzszászlós 1966–1984, Hek-
fusz Ferenc törzsőrmester 1984. 08. 01. – 1984, Debreczeni Lajos őrmester 1981 
– 1987. 03. 01., Gégény Miklós törzszászlós 1989. 05. 01., Kássa Sándor őrmester.

Fegyver-lőszeranyag raktárvezető: Horváth József őrmester 1970–, Balogh 
László őrmester 1979. 08. 01. –, Debreczeni Lajos őrmester 1973 – 1981. 01. 
01., Hekfusz Ferenc őrmester 1981. 08. 01. – 1984, Hüll József továbbszol-
gáló őrmester 1987. 03. 01. –. 
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Műszaki, vegyivédelmi technikai szolgálat
Vegyivédelmiszolgálat-vezetők technikusok, raktárosok: Dósa József alhadnagy 

1974–1977, Kiss István főtörzsőrmester 1977. 09. 01. – 1982, Prislinger Attila 
őrmester 1983. 08. 01. – 1984. 08. 01., vegyivédelmi tiszthelyettesi feladatok el-
látása. Takács Ferenc őrmester 1984. 08. 20-ától, Kóti István zászlós 1987–1991.

Hadtápszolgálat
Élelmezésiszolgálat-vezetők: Hegedűs Ferenc főhadnagy 1970. 09. 23. – 1973. 02. 

19., Kiss Mihály hadnagy 1973. 10. 19. – 1975. 05. 10., Veres János hadnagy 
1975. 11. 20. – 1976. 08. 12., Pilán László őrmester 1979 – 1981. 10. 01., Tarr 
István törzsőrmester 1981. 10. 01. – 1983. 02. 01., Szabó Imre továbbszolgáló 
törzsőrmester 1983. 02. 01. – 1985. 01. 01., Czerovszki Attila szakaszvezető 
1985. 05. 01. – 1986. 01. 31., Pintér Gyula szakaszvezető 1986. 02. 01-jétől. 

Élelmezésianyag-raktár-vezetők: Hartyáni József őrmester 1969–1970, Movik 
József őrmester 1973–1975.

Ruházati szolgálatvezetők: Hegedűs András őrmester 1969–1970, Nagy Dé-
nes főtörzsőrmester 1973–1980, Kerepeszki Károly hallgató törzsőrmester 
1985. 02. 07. – 1986. 02. 07., Zeke Zoltán honvéd 1986. 02. 07-étől.

Ruházatianyagraktár-vezetők: Hegedűs András őrmester, Nagy Dénes fő törzs-
őrmester, Marton Gábor őrmester.

Üzemanyagszolgálat-vezetők: Tyukody József hadnagy 1966–1973, Kovács István 
hadnagy 1973. 10. 19. – 1977. 01. 01., Danka Ferenc törzsőrmester 1977 –1979. 
03. 01., Kovács Mihály őrmester 1979. 08. 01-jétől, Tolnai József őrmester. 

Üzemanyagraktár-vezetők: Tóth József őrmester 1970–1973, Danka József sza-
kaszvezető, Bodzás Ferenc törzsőrmester 1980. 08. 01. – 1986. 04. 01., Gás-
pár Tibor honvéd 1986. 03. 07. – 1986. 08. 15., Bálint János őrmester 1986. 
08. 01. – 1990. 

Segélyhely-parancsnokok, egészségügyi szolgálatvezetők, felcserek: dr. Kó czán 
Ferenc o. hadnagy 1969–1973, Újvári Sándor törzszászlós 1973. 08. 01. – 
1982. 04. 01., Szabó Imre őrmester 1982. 08. 20. – 1983. 11. 01., Angyal László 
őrmester 1983. 11. 01-jétől, Bognár Györgyné törzsőrmester. 1982. 04. 01-én 
szolgálati nyugállományba helyezték Újvári Sándor törzs zászlóst. Kitüntet-
ték a Haza Szolgálatáért Érdemérem Arany fokozatával.

1983. 11. 01. Leszerelt Szabó Imre őrmester, segélyhelyparancsnok.
Ellátószakasz: Tarr István főtörzsőrmester (1976–1987)
szállítóraj, raktárak.

1969.
03. 21. Beosztási parancs

Kiszolgáló alegységek:
segélyhely
híradóanyag-javítóműhely, beosztottak: Szitányi Ferenc törzsőrmester, rá-

dióműszerész, Bene György törzsőrmester, rádiórelé-műszerész
gépjárműjavító műhely, parancsnok: Kiss István törzsőrmester
szállítóraj
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ellátószakasz – élelmezési anyagellátó raj, ruházati javítóműhely
raktárak: élelmezési anyagraktár-vezető: Hartyáni József őrmester
ruházati anyagraktár-vezető: Hegedűs András őrmester
üzemanyagraktár-vezető: nem ismert
fegyver- és lőszerraktár, híradóanyag-raktár.

11. 18. Beosztási parancs. 
Kiszolgáló alegységek: szállítóraj, ellátószakasz, élelmezési anyagellátó raj 

valamint raktárak.

1970.
09. 23. Beosztási parancs

Az MNVK 6. Csoportfőnökség által elrendelt feladatok végrehajtására be-
vonult tartalékos állományt a beosztási parancsnak megfelelően állományba 
vették és beosztották. Kivonatosan a saját állomány az alábbi volt:
Kiszolgáló alegységek:

segélyhely felcser: dr. Kóczán István hadnagy
híradó javítóműhely, műhelyparancsnok: Balogh Ferenc százados
technikai szolgálat
anyagellátó: Vermes Péter főhadnagy
gépjárműszolgálat-vezető: Tóth Sándor százados

hadtápszolgálat
élelmezésiszolgálat-vezető: Hegedűs Ferenc főhadnagy
üzemanyagszolgálat-vezető: Tyukodi József hadnagy

fegyverjavító műhely, műhelyparancsnok: Kiss István főtörzsőrmester
raktárak: élelmezési anyagellátó szakasz, szakaszparancsnok: Hartyányi Jó-

zsef őrmester
ruházati anyagraktár-vezető: Hegedűs András őrmester
üzemanyagraktár-vezető: Tóth József őrmester 
fegyver- és lőszeranyagraktár, anyagraktár-vezető: Horváth József őrmester
híradóanyag-raktár, raktárvezető: Rózsavölgyi Vilmos őrmester.

1973.
02. 19. Besorolás

híradóanyag-javítóműhely, parancsnok: Balogh Ferenc százados
rádiótechnikus: Kiss Mihály őrmester
rádiórelé-technikusok: Bene György főtörzsőrmester, Simon Károly őr-

mester
vezetékes technikus: Horváth József őrmester
géptávíró-technikus: Horogh Kálmán őrmester
vivőerősítő technikus: Czimbalmos Sándor őrmester

gépjárműjavító műhely, műhelyparancsnok: Tolnai József őrmester
fegyverjavító műhely, műhelyparancsnok: Kiss István zászlós
üzemanyagraktár, raktárvezető: Tóth József őrmester
élelmezési anyagraktár, raktárvezető: Movik József őrmester
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fegyver- és lőszeranyagraktár, anyagraktár-vezető: Debreczeni Lajos őrmester
híradóanyag-raktár, raktárvezető: Pólyik István őrmester.

08. 30. Állományrendezés (új állománytábla)
Kiszolgáló alegységek:
segélyhely
műhelyek: híradóanyag-javító, gépjárműanyag-javító, fegyveranyag-javító,
ellátószakasz: szállítóraj, élelmezési ellátóraj, raktárak.

1974.
09. 06. (041. zászlóaljparancs)

segélyhely felcser: Újvári Sándor zászlós
híradóanyag-javítóműhely Bene György főtörzsőrmester, Darai László őr-

mester, Kiss Mihály őrmester, Czimbalmos Sándor őrmester, Simon Ká-
roly őrmester

gépjárműjavító műhely, műhelyparancsnok: Tolnai József őrmester
fegyverjavító műhely, műhelyparancsnok: Kiss István zászlós
ellátószakasz: szállítóraj, élelmezési anyagellátó raj, raktárak.

1975.
05. 10. Állományváltás (016. számú parancs):

segélyhely felcser: Újvári Sándor zászlós
híradóanyag-javító műhely parancsnok: Bene György főtörzsőrmester

rádiótechnikus: Darai László őrmester, Kiss Mihály őrmester
rádiórelé-technikus: Czimbalmos Sándor őrmester
vivőtechnikus: Simon Károly őrmester

gépjárműjavító műhely, műhelyparancsnok: Tolnai József őrmester
fegyverjavító műhely, műhelyparancsnok: Kiss István törzszászlós
ellátószakasz, parancsnok: Movik József őrmester

szállítóraj, élelmezési anyagellátó raj
fegyver- és lőszeranyagraktár, raktárvezető: Debreczeni Lajos őrmester
híradóanyag-raktár, raktárvezető: Pólyik István őrmester
élelmezési anyagraktár, ruházati anyagraktár, üzemanyagraktár. 

1976.
08. 12. 031/76. számú állományparancs 

segélyhely-parancsnok: Újvári Sándor zászlós
híradóanyag-javító műhely, parancsnok: Bene György főtörzsőrmester

rádiótechnikus: Darai László őrmester
rádióműszerész: Kiss Mihály törzsőrmester
rádiórelé-technikus: Czimbalmos Sándor törzsőrmester és Simon Ká-

roly őrmester
vezetékes technikus: Kövér Sándor őrmester

gépjárműjavító műhely, műhelyparancsnok: Tolnai József törzsőrmester
fegyverjavító műhely, műhelyparancsnok: Kiss István törzszászlós
raktárak: üzemanyagraktár, raktárvezető Danka József szakaszvezető
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fegyver- és lőszeranyagraktár, anyagraktár-vezető: Debreczeni Lajos 
törz s   őrmester

híradóanyag-raktár, raktárvezető Pólyik István törzsőrmester.

1978.
11. 01. 038/78. számú zászlóaljparancs

segélyhely, 
híradóanyag és gépjárműanyag javítóműhelyek,
ellátószakasz, szállítóraj, élelmezési anyagellátó raj,
raktárak.

1980.
10. 01. 037/80. számú állományparancs

anyagellátó: Rózsavölgyi Vilmos főtörzsőrmester
élelmezésiszolgálat-vezető: Pilán Lászlő őrmester
ruházati szolgálatvezető: Nagy Dénes zászlós
üzemanyagszolgálat-vezető: Danka Ferenc őrmester
segélyhely-parancsnok: Újvári Sándor törzszászlós
híradóanyag-javító műhely, parancsnok: Czimbalmos Sándor főtörzsőrmester

rádiótechnikus: Darai László törzsőrmester
rádiórelé-technikus: Bakondi Ervin törzsőrmester
vezetékes technikus: BH
műszerészek: Simon Károly törzsőrmester valamint 2 fő sorállományú 

katona
hadtest híradóanyag-javítóműhely és raktárak, raktárvezető: Kelemen Fe-

renc főtörzsőrmester
hadtest rejtjelző és titkosítóanyag-javítóműhely parancsnok: BH
technikusok: Márföldi József őrmester és Szűcs Miklós őrmester
gépjárműjavító műhely, műhelyparancsnok: Tolnai József törzsőrmester
fegyverjavító műhely, műhelyparancsnok: Debreczeni Lajos főtörzsőrmester
ellátószakasz, szakaszparancsnok: Tarr István törzsőrmester

szállító- és élelmezési ellátórajok: sorállományú katonák
raktárak: híradóanyag-raktár, raktárvezető: Pólyik István törzsőrmester
fegyver- és lőszeranyagraktár, anyagraktár-vezető: Balogh László őr-

mester
gépjárműanyag-raktár, raktárvezető: Balla János őrmester
élelmezési raktár, ruházati anyagraktár: sorállományú katona
üzemanyagraktár, raktárvezető: Bodzás Ferenc őrmester.

1982.
017/1982. számú állományparancs

segélyhely. 
híradóanyag-javító műhely
hadtest híradóanyag-javító műhely és raktár
hadtest rejtjelző- és titkosítóanyag-javító műhely
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gépjárműanyag-javító műhely
fegyverzetjavító műhely
ellátószakasz, szakaszparancsnok: Tarr István törzsőrmester

A. szállítóraj
B. élelmezési ellátóraj
C. raktárak.

1984.
015/1984. számú állományparancs
segélyhely-parancsnok Angyal László őrmester
híradóanyag-javítóműhely, parancsnok: Czimbalmos Sándor főtörzsőrmes-

ter. Technikusok: Darai László főtörzsőrmester (parancsnokhelyettes), 
Simon Károly főtörzsőrmester, Soós Lajos őrmester, Bende Mihály őr-
mester, mechanikus Tahirák László őrmester

hadtest híradóanyag-javító műhely és raktár, raktárvezető: BH 
raktáros: Kőszeghy Attila őrmester
hadtest rejtjelző- és titkosítóanyag-javítóműhely, parancsnok: Márföldi Jó-

zsef törzsőrmester
technikusok: Szűcs Miklós őrmester és Padla László őrmester
gépjárműanyag- javító műhely, parancsnok: Nagy János őrmester
fegyverzetjavító műhely, parancsnok: Debreczeni Lajos főtörzsőrmester
ellátószakasz, szakaszparancsnok: Tarr István törzsőrmester

A. szállítóraj,
B. élelmezési anyagellátó raj
C. raktárak, raktárvezetők: Pólyik István főtörzsőrmester, Hekfusz Fe-

renc őrmester, Lővei Sándor törzsőrmester, Bodzás Ferenc őrmester.

1985.
01. 01-jétől a híradóanyag- és gépjárműanyag-javítóműhelyek átkerültek a 

3. Rendészeti Komendánszászlóaljhoz.
23/1985. számú parancs. Fegyverjavító műhely, parancsnoki teendők át-
adás-átvétele. Az MN 6639 parancsnoka a 04/Szü. parancsában 1985. 01. 
01-jei hatállyal áthelyezték Debreczeni Lajos főtörzsőrmestert, az MN 1319 
fegyver-lőszer javítóműhely parancsnokát a központszázad szolgálatve-
zetőjének. Nevezettet egyidejűleg beosztásából függetlenítve megbízták a 
HONVÉD BEM Sport Egyesület pályagondnoki teendőivel.

Harckészültség, mozgósítási készség
A zászlóalj megalakulásától kezdve folyamatosan rendelkezett a vonatkozó uta-
sításoknak megfelelő harckészültségi és „M” tervekkel. A tervek a követelmé-
nyeknek, az előírásoknak megfelelően biztosították a zászlóalj „M” feladatainak 
maradéktalan végrehajtását. A hadkiegészítő parancsnokságon folyamatos volt 
a kiírásnak megfelelő személyi állomány és technikai eszközök pontosítása. 
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A  harckészültségi és „M” tervek mindenkori naprakészségét igazolják a vég-
rehajtott magasabb szintű ellenőrzések tapasztalatai, értékelései. A követel-
ményeknek megfelelően a feladatok végrehajtásának minősége folyamatosan 
javult. A tervek – a zászlóaljparancsnoktól az állomásparancsnokokig – biz-
tosították a zászlóalj szervezett, előírások szerinti magasabb harckészültségbe 
helyezését, a részfeladatok időben történő, szervezett végrehajtását, maradék-
talanul megbízhatóvá tették a hadtesttörzs vezetési feltételeit.

A szolgálatok ellátása hullámzó volt, de mindenkor biztosította a harcké-
szültségi feladatok szervezett végrehajtását. A szolgálatok közül az egység 
ügyeletes szolgálat látta el feladatát legjobban. Az ügyeletes tiszti szoba 1979-es 
technikai fejlesztése, illetve 1984-től a közös laktanyaszintű szolgálat még jobb 
lehetőséget teremtett a szolgálat magas szintű ellátására.

A zászlóalj gyenge pontjai közé tartozott, s csak némi fejlődés volt tapasz-
talható a telephely-ügyeletes és az alegység-ügyeletes szolgálatok tevékenységé-
ben. Ez egyrészt a szolgálatot adó személyek gyenge feladatismeretéből, gyakor-
latlanságából, illetve kisebb felelősségérzetükből adódott.

A zászlóalj részére előírt harckészültségi gyakorlásokat mind a laktanyában 
mind pedig a HKSZ-i körletekben megtartották. A zászlóalj állományának harcké-
szültségi tevékenysége begyakorolt volt, és a különleges csoportok időben, szerve-
zetten képesek voltak végrehajtani a feladatokat. A végrehajtásban észlelt hiányos-
ságok alapján a terveket pontosították, az ismeretek bővítése, oktatása megtörtént. 

A politikai állapot, erkölcsi, fegyelmi helyzet 
alakulása, a politikai apparátus, a párt-,  
és KISZ-szervezetek tevékenysége, mozgalmi 
munka
A politikai rendszernek megfelelő viszonyok voltak jellemzőek a zászlóalj életé-
re, egész tevékenységére. Egységünk politikai állapotát a stabilitás jellemezte, a 
hivatásos és a sorállomány ismerte és munkája során tetteiben is megvalósította 
a párt politikáját. A hivatásos állomány politikai továbbképzése, a sorállomány 
politikai oktatása az előírások szerint ment végbe.

A 60-as évek végén a sorállomány oktatását időszaki csoportokban hajtották 
végre, majd a 70-es években az előfelvett és sorállomány foglalkozásait elválasz-
tották egymástól. 1979-től egységesítették az oktatást.

A hivatásos állomány továbbképzésében minőségi és legnagyobb előrelépés 
1973-ban és 1982-ben történt. A rendszerváltással ez az oktatási forma megszűnt.

A sorállomány politikai oktatásának eredményessége is hullámzó volt. 
1966-tól 1969-ig elsősorban a tantermek, az oktatás technikai eszközeinek hiá-
nyai gátolták a minőségi előrelépést.

A 70-es években, különösen 1975-től nagymértékű előrelépés történt az ok-
tatás szervezettsége, rendszeressége és tartalma vonatkozásában. Az előfelvett 
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és sorállomány részére külön-külön tartott foglalkozások színvonalasak voltak, 
növekedett az állomány aktivitása, ismeretszintje.

A 70-es évek végén törés következett be az oktatás szervezettségében. A hi-
ányosságok elsősorban a foglalkozásvezetők felületes felkészültségére, illetve 
az oktatás szervezettségében mutatkozó hiányokra vezethetők vissza. A 80-as 
évek elején újból történt kisebb előrelépés, de továbbra is sok kívánnivalót ha-
gyott maga után az oktatás szervezettsége, tartalmi munkája.

Az agitációs és tájékoztató munka területén kisebb mértékű, de folyamatos 
fejlődés történt. A politikai agitáció jelentős szerepet játszott és mozgósított 
a zászlóalj előtt álló fő-, illetve napi feladatok végrehajtására, biztosította a jó 
politikai légkör kialakulását.

Az agitációs csoportok tevékenysége hullámzó volt, azonban kapcsolódott 
a zászlóaljnál folyó, a KISZ irányítása alatt álló, mozgalmi munka szervezettsé-
gének minőségéhez.

A szemléltető agitáció terén a legnagyobb fejlődés 1979-ben, majd 1985-ben 
történt, amikor az alegységek körleteiben egységesítették – az érvényben lévő uta-
sításoknak megfelelően – a szemléltető eszközöket. A zászlóaljnál folyó közműve-
lődési munka személyi feltételei jók voltak, de egyéb feltételei csak szükség szerint 
voltak megfelelőek a zászlóalj története során. Elsősorban az előfelvett állomány 
érdeklődése és a kulturális munkában történő aktivitása átlagon felüli volt.

1966-tól 1968-ig a zászlóalj nem rendelkezett klubhelyiséggel. Később a fel-
tételek javultak, a klub felszereltségében is előrelépés történt. Az öntevékeny 
csoportok közül elsősorban az irodalmi színpadnak (színjátszó csoport), a bar-
kácsszakkörnek és a fotószakkörnek voltak eredményei.

A 70-es évek végétől 1984-ig három klubhelyiség, illetve a szakkörök helyisé-
gei szűntek meg. Ennek ellenére a közművelődésben 1982-től fejlődés tapasztal-
ható, de még nem szélesedett ki a közművelődési tevékenység. Néhány kiscsoport 
kimagasló eredményt ért el. 1985-ben a 40 év – 40 könyv olvasópályázat Magyar 
Néphadsereg-szintű döntőjében zászlóaljunk csapata 3. helyezést ért el. Az ifjú-
sági klub tevékenysége is szervezettebb, bizonyos területeken színvonalasabb lett. 
Ennek eredményeként a zászlóalj ifjúsági klubja, hosszú évek eredménytelensége 
után 1984-ben és 1985-ben Élenjáró ifjúsági klub címet ért el.

A zászlóaljnál folyó honvédelmi nevelőmunka folyamatosnak, egyenletes-
nek, jónak mondható. Ez volt az eszmei-politikai nevelőmunka egyik legjobban 
működő területe. A honvédelmi nevelőmunkán belül elsősorban a területen 
végzett munka volt igen színvonalas és eredményes. Rendszeres, jó kapcsola-
tot alakított ki a zászlóalj a helyi MHSZ-szervezettel, illetve a városban lévő 
Kossuth Lajos Gimnáziummal, a Várkonyi István Általános Iskolával (Buresch 
Vencel igazgató, Giba Lászlóné igazgatóhelyettes személyében), valamint több 
vállalattal. A közös foglalkozások, rendezvények jól szolgálták a lakosság, első-
sorban a fiatalság tudati felkészítését a haza fegyveres szolgálatára.

A zászlóalj politikai állapota, erkölcsi-fegyelmi helyzete mindenkor biztosí-
totta, hogy az alakulat eleget tudjon tenni alaprendeltetéséből adódó feladatai-
nak. Az erkölcsi-fegyelmi helyzet vonatkozásában nem volt egyenletes a fejlő-
dés. 1978-tól nagymértékű visszaesés következett be, amely csak lassan javult. 
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A mélypont 1982-ben volt, amikor a hadtest egységei között a zászlóaljnál volt 
a legmagasabb a fenyítettség. A visszaesés, illetve a lassú fejlődés részben objek-
tív, részben szubjektív okokra vezethető vissza. A zászlóaljnál 1977–1978-ban 
jelentős váltás következett be a különböző parancsnoki beosztásokban.

Ebben az időben változott meg a zászlóaljparancsnok, törzsfőnök, politikai 
helyettes, hadtáphelyettes, négy alegységparancsnok személye. Bár többségük 
becsülettel végezte a munkáját, az újak nem tudták folytatni az addigi eredmé-
nyes munkát. A zászlóaljhoz érkező tisztek, tiszthelyettesek viszonylag nagy része 
nem illeszkedett be megfelelő szinten, ezért a 80-as évek elején megnövekedett a 
fegyelmileg, illetve a szolgálati viszonyukról önmaguktól lemondók száma. A hi-
vatásos állomány hangulatát, munkához való hozzáállását kedvezőtlenül befo-
lyásolta hosszú időn keresztül a rossz lakáshelyzet, illetve a laktanyai elhelyezési 
és munkakörülmények. 1982-től kisebb fejlődés volt tapasztalható elsősorban az 
egységes követelménytámasztás, a fegyelmi helyzet megszilárdítása területén.

A politikai apparátus tevékenysége során mindig rendelkezett a munkájá-
hoz szükséges tervekkel, nyilvántartásokkal és okmányokkal. Tagjainak elméleti 
felkészültsége, illetve gyakorlati munkája biztosította, hogy a politikai munka 
megfelelően segítse a zászlóalj sokirányú feladatainak magasabb szintű végre-
hajtását. A politikai apparátus tevékenysége a 70-es évek második felében kima-
gaslóan a legjobb volt. Az apparátus minden tagja a saját területén kimagasló 
munkát végzett. 1977-ben egységünk a szocialista versenymozgalomban kiváló 
címet ért el, és ebben az egységes, jó politikai apparátusnak nagy szerepe volt. 
A 80-as évek elején a politikai apparátus munkájában kisebb visszaesés követ-
kezett be. Nem volt képes a kívánt mértékben befolyásolni az állomány hangu-
latát, a zászlóaljnál folyó munkára gyakorolt befolyása csökkent.

1989 októberében a Magyar Néphadsereget politikamentessé nyilvánítot-
ták, a politikai szervek megszűntek. Egy részük átalakult nevelési és szociálpo-
litikai szervvé.

A politikai oktatás és a tájékoztatók megszűntek, helyüket az állampolgári 
és honvédelmi ismeretek oktatása, és aktuális tájékoztatók vették át. A népgaz-
dasági munka megszűnt.

A párt- és KISZ-szervezetek tevékenysége
1966. november 25-én 6 fővel alakult meg a zászlóaljnál a pártalapszervezet. 
Az első taggyűlésen titkárnak Herke József őrnagyot választották meg. 1966. 
december 29-én a létszám 10 főre bővült. Az első pártalapszervezeti válasz-
táson titkárnak Mátrai Károly őrnagyot választották meg, mellé egy titkárhe-
lyettest. 1967 végén az állomány növekedésének eredményeként már 23 fő volt 
a taglétszám, és 1968 februártól a pártalapszervezeti munkát 5 fős vezetőség 
irányította.

1970 októberétől a párttagok három pártcsoportot alakítottak az alapszer-
vezeten belül, majd 1973-ban 40 fős alapszervezeti létszám mellett 4 pártcso-
port tevékenykedett. 1975-ben a párttagság összetétele: 21 fő tiszt, 12 fő tiszt-
helyettes, 3 fő 24 hónapos sorkatona, 2 fő előfelvett katona.
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1984-ben volt a legnagyobb létszámú a pártalapszervezet, ez 53 főt jelen-
tett. A pártalapszervezet tevékenysége, fejlődése nem mondható folyama-
tosnak. 1979–80-ig lassú fejlődés, eredményes munka jellemezte a pártalap-
szervezet, ezután több objektív és szubjektív ok miatt nagy visszaesés történt. 
A pártalapszervezet vezetősége nem tudta a további mozgalmi munkát meg-
felelő szinten tartani. 1982-től a titkárváltás után (Fábri Attila százados) némi 
javulás érzékelhető, de a pártalapszervezet továbbra sem volt képes a kívánt 
mértékben hatni és befolyásolni az állandó állományt. A tervező-, szervező-
munka, illetve a betervezett rendezvények szervezettsége megfelelt a követel-
ményeknek. A politikai helyettes, a KISZ-titkár és a párttitkár hármasa igye-
kezett a mozgalmi munkát megfelelő szinten tartani. Sajnálatos, hogy amíg a 
70-es években a párt alapszervezet egyik legerősebb oldala az ifjúságpolitikai 
munka volt, addig a legnagyobb visszaesés ezen a területen történt a 80-as 
évek elején.

Ki kell emelni az elöljáró 3. Hadtest pártbizottságának irányító, ellenőrző, 
segítő szerepét.

1967. január 25-én alakult meg a zászlóaljnál – az ide vonatkozó alapszerve-
zeti párthatározat értelmében – a KISZ-vezetőség, 11 fővel. A vezetőség meg-
alakulásakor a zászlóaljnál 4 alapszervezetben 125 fő KISZ-tag végzett mozgal-
mi munkát.

A KISZ-szervezet létszáma is folyamatosan emelkedett. 1967-től 1971-ig 
évente átlag 250 fő KISZ-tag volt. 1971-től a teljes jogú KISZ-bizottság 13 fővel 
működött. 1972-től a titkosítószakasz fiataljaiból, 1973-tól az EÁP-alegység fia-
taljaiból, majd 1975-ben a törzs fiatal katonáiból alakult új alapszervezet. 1975-
től a központszázad és a titkosítószakasz fiataljai egy alapszervezetben dolgoztak.

1979-től 5 alapszervezet tömörítette a KISZ-fiatalokat. A taglétszám 1977-
től 230–300 fő között alakult.

A KISZ-fiatalok mindenkor kivették részüket a szocialista építőmunkából. 
Kiemelkedő volt ezek közül az, hogy 1977-ben a Szőnyi Márton KISZ alapszerve-
zet versenyfelhívást intézett a Magyar Néphadsereg híradócsapataihoz. E felhívás 
nyomán széles körű verseny bontakozott ki a híradó-alakulatok között. Nem kis 
részük volt KISZ-fiataljainknak abban, hogy e nemes verseny eredményeként ala-
kulatunk 1977-ben, a Magyar Néphadsereg történetében először a híradóegysé-
gek közül, elnyerte a „Kiváló Zászlóalj” címet. KISZ-fiataljaink ott voltak az 1970-
es árvízvédelemnél is, közülük 4 fő árvízvédelmi emlékérmet kapott.

1979-től az ifjúsági, mozgalmi munkában visszaesés történt. Ennek fő oka a  
zászlóalj KISZ-bizottság titkárának gyenge munkája volt, de a pártvezetőség,  
a politikai apparátus, illetve a zászlóaljparancsnok is kisebb figyelmet fordított 
az ifjúság mozgalmi munkájára.

1985-ben titkárváltás történt, és rövid idő után némi előrelépés volt tapasz-
talható a tervek, okmányok megléte terén, illetve a rendezvények megtartásá-
nak szervezettségében, rendszerességében.

KISZ-titkárok: Vincze József hallgató törzsőrmester 1967. 01. 05-től, Kar-
mazsin Lajos hadnagy 1968. 01-től, Kardos István hadnagy 1968. 11-től, Haran-
gi Lajos százados 1969-től, Kővári László főhadnagy 1973. 11. 05. – 1976. 10. 01.,  
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Farkas László főhadnagy 1976. 10. 01. – 1979. 09. 01., Bóbis Péter alhadnagy 
1979. 09. 01. – 1985. 05. 17., Papp Tibor főhadnagy 1985. 05. 17-től.

Politikai instruktorok, humántisztek: Chovanyecz (Nógrádi) József hadnagy 
1972–1982, Bóbis Péter 1982 – 1983. 07. 31., Kiss László 1983. 08. 01. – 1986. 
09. 01., Buknicz Ferenc főhadnagy 1986. 11. 01. – 1989. 09. 01., Király Imre 
százados 1989. 11. 15. – 1991. 10. 30.

1977.
Az irodalmi színpad felkészülésének biztosítása a Magyar Néphadsereg ve-
télkedőjére. Felelős: Szeles Ferenc főtörzsőrmester.

04. 16. és 05. 05. Irodalmi színpadok bemutatója Egerben. Vezető Chovanyecz 
József hadnagy.

1978.
07. 01. Simon Antal százados helyett a megbízott politikai helyettes Chova-

nyecz József hadnagy lett.

1990.
03. 21. Szociálpolitikai bizottság felállítása:

elnök: Koroknay Csaba őrnagy, nevelési és szociálpolitikai főnök
tagja: Király Imre százados, nevelőtiszt.
Átnevezés: Király Imre százados zászlóalj instruktort nevelési és szociálpo-

litikai tisztnek.

Mozgalmi munka

Összefoglaló áttekintés az ifjúsági munkáról:
1967. 01. 05. Megalakul a zászlóalj KISZ-szervezet: 4 alapszervezet, 11 fős ve-

zetőség.
Első titkára: Vincze József hallgató törzsőrmester.

1968. 01. 11. Új KISZ-titkár: Karmazsin Lajos hadnagy.
Új titkár: Kardos István hadnagy.

1969. Új titkár: Harangi Lajos százados. Taglétszám ekkor 250 fő.
1973. 11. 15. Új titkár: Kővári László főhadnagy.
1976. 10. 01. Új titkár: Farkas László főhadnagy.
1977. A „Kiváló Zászlóalj” cím mellé a KISZ-bizottság „Kiváló KISZ-bizottság” 

címet kapott.
1979. 09. 01. Új titkár: Bóbis Péter alhadnagy.
1985. 04. 11. Új titkár: Pap Tibor főhadnagy.

Ez évben kiváló munkájáért Kiss László főhadnagy részt vett a moszkvai 
VIT-en, szervezett turistaként.

1982. Fábri Attila százados részére „Aranykoszorús KISZ-jelvényt” adomá-
nyoztak.
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48/1984. számú parancs.
Zászlóaljstúdió működtetése, számítógép-, barkács-, orosznyelvi szakkőr 

megalakulása. 
1985. 01. 07. 18-ig a Magyar Néphadsereg-szintű olvasó-pályázati vetélkedőre 

való eredményes felkészülés, 6 fő. Felelős Bobvos Pál százados.
1986. 04. 01. KISZ KB dicsérő oklevelet kapott a Szőnyi Márton KISZ-alapszer-

vezet (titkár Szűcs Ferenc őrvezető).
1989. októberében a Magyar Néphadsereget politikamentessé nyilvánították, 

a politikai szervek megszűntek. Egy részük átalakult nevelési és szociálpo-
litikai szervvé.

A politikai oktatás és tájékoztatók megszűnek, helyüket az állampolgári 
és honvédelmi ismeretek oktatása és aktuális tájékoztatók vették át. A nép-
gazdasági munka megszűnt.

A végrehajtott gyakorlatok  
(ideje, megnevezése, helyszíne)
A gyakorlatok végrehajtása, a meghatározott híradó szakfeladatok teljesítése, 
a fizikai megterhelés elviselése katonát, embert próbáló feladat volt. A sok-sok 
nagytávolságú menet, az öt-hét napos vagy hosszabb távollét jelentős kihívás 
elé állította az állományt. A vasúti szállítások különleges felkészülést, precíz 
végrehajtást, sajátos veszélyhelyzetet jelentettek.

A híradó feladatok magas szintű teljesítése nagy sikerélményt jelentett, per-
sze sok egyéb is történt. Nehézségek, tragédiák, furcsa élethelyzetek követték 
egymást. A tisztek, tiszthelyettesek, sorkatonák derekasan állták a sarat, ez 
néha szó szerint is értendő.

A gyakorlatok követelményei alapján, esemény és rendkívüli esemény nélkül 
hajtottuk végre a nagy távolságú meneteket és a vasúti szállítást. 

1967 Sopron Mezőfalva

1968 Tokaj–68
Elektron–68

Buják, Bőcs
Márkó, Lepsény

1970 Cserhát–70
Elektron–70

Gesztely, Szilvásvárad, Szirák

1971 Elektron–71 Mezőfalva, Sárrét, Várpalota

11972 05. 20–28.

09. 04–09.

Duna–72, 
Bástya–72, 
Parád–72

1973 Bástya–73
Cserhát–73
Neutron–73
Elektron–73

Mezőfalva, Nagykónyi
Szilvásvárad
Vasad, Tatárszentgyörgy
Tengőd, Iregszemcse
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1974 Elő-Szojuz–74, 

Szojuz–74 (hadműveleti, parancs-
noki és törzsvezetési gyakorlat)
Cserhát–74
Neutron–74

Mezőfalva, Csemő, Szabadszállás
Verpelét

1975 Cserhát–75
Elektron–75

Újszilvás, Tatárszentgyörgy
Csemő

1976.
04. hónap

Szojuz–76
Tokaj–76
Duplex–76 (kétfokozatú híradó 
rendszergyakorlat)

Mezőfalva, Csemő
Újszilvás, Nyíregyháza
Solt

1977.

03. hónap

Tavasz–77
Elő-Szojuz–77
Szojuz–77

Verpelét, Bakonypölöske, Márkó

1978. 10. hónap Nektár-I.

1979 Elektron–79
Pajzs–79

Csemő
Nagybajom, Pölöske

1980 Cserhát–80
Front–80

Gyöngyös
Gyöngyös

1981 Bástya–81
Elektron–81

Mezőfalva, Szabadszállás
Csemő

1982 Front–82 (parancsnoki  
és törzsvezetési gyakorlat)
Sopron–82

Csemő, Márkó
Márkó, Újdörögd, Ercsi

1983. 03. hónap
08. 06–13.
12. hónap

Gránit–83
Kunság–83
Nektár–I.

1984 Szojuz–84
Sopron–84

Csemő
Sóly, Márkó

1985 Zápor–85
Duna–85

1986 Várhegy–86
Barátság–86 (harcászati gyakorlat)
Az egység történetében az első 
külföldön végrehajtott gyakorlat.
Duna–86
Nektár–I

Nagykőrös
Csehszlovákia, Sedlec
Karlovy Vary mellett

1988. 03. 06–10.
03. 29. – 04. 19.

03. 29. – 04. 19.
08. hónap

Barátság–88
Gránit–88

Zengő–88 
Várhegy–88

Hajmáskér
Dunaszentbenedek
Várpalota 
Csókás-erdő

1989. 05. 20–25. Seregtest színtű híradó szakharcá-
szati gyakorlat

Kisláng
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Felkészülés, a zászlóalj kiképzése
1967 közepétől 1969-ig a rádiószázadnál külön történt az előfelvett és a 24 hó-
napos sorállomány kiképzése. 1969-től összevontan történt a kiképzés minden 
alegységnél. A szakkiképzések hatékonyságát nagymértékben növelte az új ki-
képzési tantervek elkészítése, az új technikai segédeszközök beállítása.

A szaktantermek építése 1968-ban kezdődött. 1969-ben átadtak egy 24 
munkahelyes hangolvasó berendezést kiépített munkahelyekkel, amely a táví-
rászkiképzést nagymértékben segítette.

A híradókiképzés magasabb szintű végrehajtását segítette elő a különleges 
szaktantermek kialakítása. 1972-ben a V–11, VKK–11 rendszer, 1973-ban az 
R–405, 1976-ban az R–140, R–1412, R–1406 tantermet alakították ki. A mor-
zeoktatást elősegítette egy Morzetron hangolvasó berendezés, valamint egy 
kettős kiképzést elősegítő VISOPRESS tanterem 1979-ben.

A „B” típusú sportkombinát 1979-es felépítése a testnevelés-kiképzés ha-
tékonyságának növelését eredményezte. (A munkálatok vezetésében élen járt 
Baski Imre törzsőrmester.)

A zászlóalj kiképzését a Magyar Néphadsereg főfelügyelő intézkedései, a 
hadtestparancsnok kiképzési intézkedései és az érvényben lévő, szakkiképzésre 
vonatkozó intézkedések, utasítások alapján tervezte és hajtotta végre.

A hivatásos állomány parancsnoki és törzskiképzése során feldolgozták az 
újonnan érkező szabályzatokat, szakutasításokat. Elsősorban a szakfeladatok 
kérdései kerültek előtérbe, az általános katonai ismeretek növelése háttérbe 
szorult. A hivatásos állomány ez irányú hiányosságait a különleges szintű elle-
nőrzések is felfedték.

A sorállomány kiképzése az összkövetelményi programban meghatározott óra-
számban történt. A 70-es évek elején a szakkiképzési foglalkozások zömét terepen, 
gyakorlótéren hajtotta végre az állomány. A tantermek bővülésével, szaktanter-
mek kialakításával viszont egyre több gyakorlati jellegű foglalkozás is megtartható 
volt a tanteremben. A 70-es évek végén a rádiószázadnál a híradótechnika sajá-
tosságainak megfelelően kettős kiképzési követelményeket vezettek be. (A morze 
mellett géptávírón is teljesíteni kellett a meghatározott követelményt).

A 80-as évek elején a megjelent új összkövetelményi program (a megvál-
tozott munkanorma és csökkentett katonai szolgálat miatt) nagymértékben 
megváltoztatta a kiképzésen belüli viszonyokat. Az általános katonai kiképzés 
óraszámai az alparancsnoki képzésre zsúfolódtak és megnövekedett a szakki-
képzésre fordítható idő. A túlzott szakmai orientáltság miatt az általános kato-
nai kiképzésben csak megfelelő eredményt ért el a zászlóalj.

Összességében kijelenthető, hogy a zászlóalj vezetése, parancsnoki állomá-
nya nagyon sokat tett azért, hogy a változó körülmények, egyre romló feltételek 
ellenére a gyakorlatokon, felméréseken jó és kiváló eredményeket értünk el és 
kivívtuk az elöljárók, a híradószakma elismerését.
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Szocialista versenymozgalom  
(alegységek, a katonák eredményei)
A szakmai és politikai kiképzés feladatai végrehajtásában, a Magyar Néphad-
seregben folyó szocialista versenymozgalom követelményeinek teljesítésében 
elért kiemelkedő eredmények alapján, az elöljáró parancsnokok javaslatára az 
alábbi címeket adományozták zászlóaljunknak.

Zászlóalj Század Szakasz Raj Egyéni

Év   Cím Kiv. Éj. Kiv. Éj. Kiv. Éj. Kiv. Éj. Kiv. Éj.

1968 – – – – – – – 2 53 18

1969 – – – K 2 1 9 9 66 77

1970 – – – K – 2 11 16 39 94

1971 – – – R, K 1 4 2 14 24 100

1972 – 1× – K, R, V 3 6 12 22 58 94

1973 – 2× – E, K, 
R, V

– 10 4 28 59 109

1974 – 3× – E, R, K 2 5 6 25 55 58

1975 – 4× – E, R, V – 8 3 38 59 118

1976 – 5× – E, K – 8 – 43 35 161

1977 1× – K, V E, R 7 9 22 41 142 156

1978 – 6× V K, R – 7 44 – – 162

1979 – 7× – R, K, V 1 9 6 38 66 85

1980 – – – – 1 – 6 12 45 70

1981 – – K R 3 3 9 27 44 110

1982/I. – – – K – 6 5 28 37 140

1982/II. – – K R 1 6 5 32 31 132

1983/I. – – – R, K 1 6 5 25 33 163

1983/II. – 8× K E, R, V 2 9 9 35 42 232

1984/I. – 9× – R, K, V 1 9 9 37 42 226

1984/II. – 10× V R, K 3 7 14 43 80 187

1985/I. – 11× V R, K 3 5 11 30 58 161

1985/II. – – – V – 4 2 25 23 122

1986/I. – 12× V K, R 3 5 8 26 47 127

1986/II. – 13× V K, R 4 5 9 33 51 196

1987/I. – – – – 4 6 7 41 56 185

1987/II. – – – – – 7 2 22 24 117
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1988/I. – – – – – 5 3 25 29 114

1988/II. – – – – – 6 – 28 21 121

1989/I. – – – 1 – 5 – 26 14 120

Rövidítések: Kiv.=kiváló. Éj.=élenjáró 1989. július 25-én az SZVM megszűnt.

1969.
Magyar Néphadsereg kiváló szakasza: központszázad géptávíró-szakasz, kiváló 

szakaszparancsnok Szalay Imre hadnagy.
Az egység élenjáró százada a központszázad. Századparancsnok Csentei Mi-

hály őrnagy.
A Magyar Néphadsereg kiváló szakaszparancsnoka Rétfalvi György hadnagy. 

Kiváló szakasz a rádiórelé-szakasz.
A Magyar Néphadsereg kétszeres kiváló szakaszparancsnoka Szalay Imre fő-

hadnagy.
A zászlóalj kétszeres élenjáró századparancsnoka Csentei Mihály őrnagy. Két-

szeres élenjáró század a központszázad.

1974.
Csányi Lajos főhadnagy kétszeres élenjáró századparancsnok.
Kardos István százados, háromszoros élenjáró szakaszparancsnok.
027/76. számú zászlóaljparancs. Élenjáró címek adományozása.
A központszázad 1. központszakasz (parancsnok Kóti István törzsőrmester) 

nyolcszoros élenjáró szakasz címet ért el.
A rádiórelé-század 1. R–1412 szakasz (parancsnok Fábri Attila hadnagy) ötszö-

rös élenjáró szakasz címet ért el.

1977-ben zászlóaljunk a „Magyar Néphadsereg Kiváló 
Zászlóalja” címet érte el.

A zászlóalj parancsnoka Kocsis János mérnök alezredes.
Kiváló századok voltak: központszázad, parancsnoka Oláh László főhadnagy

vonalépítő század, parancsnoka Baski Imre hadnagy.
Élenjáró századok voltak: rádiószázad, parancsnoka Jóna András főhadnagy.

A század ötszörös élenjáró század lett.
Rádiórelé-század, parancsnoka Kardos István százados.
A század kétszeres élenjáró század lett.

A zászlóaljnál 7 kiváló szakasz és 9 élenjáró szakasz címet értek el.
22 kiváló raj, 41 élenjáró raj, 142 fő kiváló katona és 156 fő élenjáró katona 
érdemelte ki a kitüntető címet.
Kiemelendő, hogy a Magyar Néphadsereg híradó csapatai közül elsőnek lett 
zászlóaljunk e nagyszerű cím birtokosa.
Ugyanekkor a KISZ-szervezet elnyerte a kiváló KISZ-szervezet címet.
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A zászlóalj ünnepi sorakozóján, a laktanya alakulóterén történt a címek, ok-
levelek és zászlók átadása. Évin Sándor vezérőrnagy, seregtestparancsnok 
adta át a kiváló zászlót Kocsis János alezredesnek, a zászlóalj parancsnoká-
nak. A tábornok úr a felsorakozott zászlóalj előtt a következőket mondta: 
„Kiváló katonának, kiváló zászlóalj tagjának lenni nagyon nagy dolog. Azt 
kérem önöktől, hogy ennek az egységnek a tagjaira, a jövőben is mindenütt 
– a gyakorlótéren, a laktanyaudvaron, a szülői háznál – rá lehessen ismerni. 
Úgy dolgozzanak, úgy éljenek, hogy vérükké váljon az itt szerzett lendület, 
tenni akarás, hogy jövőre is átadhassam önöknek a kiváló zászlót.”

Háromszoros kiváló századparancsnok, illetve élenjáró szakasz- és századpa-
rancsnok lett Baski Imre hadnagy.
07. 018/78 számú zászlóaljparancs.

SZVM címek adományozása:
Rádiórelé-század nyolcszoros élenjáró század (parancsnok Fábri Attila fő-

hadnagy).
Kilencszeres élenjáró szakasz, rádiórelé-század 3. szakasz (Komódi István 

törzsőrmester).
Hétszeres élenjáró szakasz, rádiórelé-század 1. szakasz (Szepesi Béla had-

nagy).
Háromszoros élenjáró szakasz, rádiórelé-század 2. szakasz (Karmacsi Lász-

ló törzsőrmester), központszázad 3. szakasz (Kóti István törzs őrmester), 
ellátószakasz (Tarr István törzsőrmester).

Egyéni címek adományozása:
Élenjáró századparancsnok Fábri Attila főhadnagy.
Négyszeres élenjáró szakaszparancsnok Szepesi Béla hadnagy, Komódi Ist-

ván törzsőrmester.
Háromszoros élenjáró szakaszparancsnok Karmacsi László törzsőrmester 

és Kóti István törzsőrmester.
Kétszeres élenjáró szakaszparancsnok Tarr István törzsőrmester.
9/1984. számú parancs.
Kétszeres élenjáró zászlóaljparancsnok Ménesi János őrnagy.
Ezüstkoszorús élenjáró századparancsnok Vakhal Mátyás százados.
Kétszeres élenjáró századparancsnok Hegedűs István hadnagy.
Élenjáró századparancsnok Komódi István hadnagy.
A 3. hadtest parancsnokának 31/1984. számú parancsa.
Háromszoros élenjáró zászlóaljparancsnok Ménesi János őrnagy.
Kiváló századparancsnok Hegedűs István hadnagy.
Kétszeres élenjáró századparancsnok Komódi István hadnagy.
5/1984. számú parancs.
Háromszoros kiváló szakasz a központszázad 3. szakasza, parancsnok Kóti 

István főtörzsőrmester).
Ezüstkoszorús élenjáró szakasz 4, kétszeres élenjáró szakasz 3, élenjáró szakasz 2.
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Aranykoszorús kiváló raj 2, háromszoros kiváló raj 2, kétszeres kiváló raj 2, 
kiváló raj 3, kétszeres kiváló katona 5 fő, kiváló katona 36 fő, háromszo-
ros élenjáró katona 12 fő, kétszeres élenjáró katona 20 fő, élenjáró katona 
185 fő.

8/1985. számú parancs.
Ezüstkoszorús élenjáró zászlóaljparancsnok Ménesi János alezredes.
Kétszeres kiváló századparancsnok Hegedűs István hadnagy, (Maros Ferenc 

őrmester század- szolgálatvezető).
Háromszoros élenjáró századparancsnok Komódi István hadnagy, (Ungvári 

Ferenc továbbszolgáló szakaszvezető század-szolgálatvezető).
Élenjáró századparancsnok Gyulai Gábor hadnagy, (Csóka Lajos főtörzsőr-

mester század technikus, Buzás Imre továbbszolgáló szakaszvezető szá-
zad-szolgálatvezető).

Kétszeres kiváló szakasz:
vonalépítő század 1. V–48 szakasz, parancsnok Kovács Rezső őrmester.
2. ETNV-szakasz, parancsnok Fazekas Lajos főtörzsőrmester.
3. KÉF/G szakasz, parancsnok Kun Imre őrmester.
Ezüstkoszorús élenjáró szakasz:
rádiórelé-század 1. R–1412 szakasz, parancsnok Révész Gyula hadnagy.
2. R–405X szakasz, parancsnok Mészáros Károly törzsőrmester.
központszázad 1. központszakasz, parancsnok Mátyás Miklós főtörzs őrmester.
Élenjáró szakasz:
központszázad 2. központszakasz, parancsnok Kóti István főtörzsőrmester.
ellátószakasz, parancsnok Tarr István főtörzsőrmester.
Aranykoszorús kiváló raj:
központszázad 1. TVR–12 raj, parancsnok Mátyás Miklós főtörzsőrmester.
Kétszeres kiváló raj 5, kiváló raj 5, ezüstkoszorús élenjáró raj 13, háromszo-

ros élenjáró raj 4, kétszeres élenjáró raj 6, élenjáró raj 7, kiváló katona 
63 fő, élenjáró katona 192 fő.

1986. 
02.

Háromszoros kiváló századparancsnok Hegedűs István főhadnagy, (Maros 
Ferenc őrmester, század-szolgálatvezető).

Élenjáró századparancsnok Révész Gyula hadnagy, (Ungvári Ferenc tovább-
szolgáló őrmester, szolgálatvezető).

Élenjáró századparancsnok Gyulai Gábor hadnagy, (Csóka Lajos főtörzs-
őrmester, technikus, Jansik Pál továbbszolgáló szakaszvezető, szolgá-
latvezető).

9/1986. számú parancs, kiváló és élenjáró címek adományozásáról.
Háromszoros kiváló szakasz 3, ezüstkoszorús élenjáró szakasz 1, élenjáró 

szakasz 4, háromszoros kiváló raj 2, kétszeres kiváló raj 4, kiváló raj 2, 
ezüstkoszorús élenjáró raj 14, háromszoros élenjáró raj 2, kétszeres élen-
járó raj 1, élenjáró raj 9, háromszoros kiváló katona 2 fő, kiváló katona 
40 fő, háromszoros élenjáró katona 17 fő, élenjáró katona 106 fő.
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1986. 
09.

Élenjáró zászlóaljparancsnok: Jóna András őrnagy.
Aranykoszorús kiváló századparancsnok: Hegedűs István főhadnagy.
Kétszeres élenjáró századparancsnok: Révész Gyula főhadnagy, rádiórelé- 

század.
Kétszeres élenjáró századparancsnok: Gyulai Gábor hadnagy, központszázad.

A káder- és személyügyi munka
A zászlóalj a megalakítását követő 1-2 évben, nagymérvű tiszti, tiszthelyettesi 
hiány miatt alaprendeltetésből adódó feladatait csak igen nagy erőfeszítéssel 
tudta végrehajtani.

1967-ben az állománytáblának megfelelő (rendszeresített) létszámhoz ké-
pest hiányzott 3 tiszt, 12 tiszthelyettes. Leginkább a szolgálati ágazatvezetők, 
szolgálatvezetők és a szakaszparancsnokok hiánya okozott gondot.

A tiszti állomány 92%-a 11–20 év szolgálati idővel rendelkezett, így az idő-
sebb, tapasztaltabb tisztek, tiszthelyettesek biztosították, hogy a zászlóalj az el-
várásoknak megfelelően hajtsa végre feladatait.

1970-re elfogadható mértékre csökkent a tisztek, tiszthelyettesek hiánya. 
A 70-es évek elejétől fokozatosan az érkező tisztek, tiszthelyettesek leváltották 
az idősebb állományt. 1980-ban 26,5 év volt a zászlóalj hivatásos állományának 
átlagéletkora. A tiszti állomány feltöltöttsége 80-90% körül alakult, míg a tiszt-
helyettesi állományé 60-75% között volt.

A zászlóaljnál végzett kádermunka tervszerű végrehajtását nem sikerült 
mindig biztosítani. Különösen 1977-től gyorsult fel a különleges beosztásokban 
a fluktuáció. A parancsnoki állomány nem fordított mindenkor kellő gondot 
saját utánpótlásának megfelelő kinevelésére, így a gyors változások (áthelyezés, 
magasabb beosztásba helyezés, beiskolázás, leszerelés) miatt nem minden eset-
ben állt rendelkezésre megfelelő utánpótlás.

A zászlóalj megalakulásától kezdve (1985 végéig) beiskoláztak a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémiára, illetve a Szovjetunió katonai akadémiájára 12 főt. 
Nyugállományba vonult 5 fő.

A káder- és személyügyi munka területén fontos feladatot jelentett a káder-
mozgások tervszerűségeinek biztosítása, a fiatal tiszti, tiszthelyettesi állomány 
példamutatásának, beilleszkedésének érdekében végzett munka javítása.

A hivatásos és továbbszolgáló állomány szolgálati tevékenységének, érde-
meinek elismerése a meghatározott elveknek megfelelt. A sok dicséret igazolja 
a hivatásos állomány helytállását, beosztásából adódó feladataik példamutató, 
huzamos időn keresztül végzett munkáját.

A Haza Szolgálatáért Érdemérem különböző fokozatait kapták 1967–1990 
között: arany fokozat 14 fő, ezüst fokozat 72 fő, bronz fokozat 96 fő.
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Gazdálkodás, ellátás
Egységünk önálló hadtápgazdálkodást nem folytatott, utalt volt a tüzérekhez és 
a komendánsalakulathoz. Hadtáp vonatkozásban a zászlóalj mindenkor meg-
kapta az anyagi járandóságát. A technikai szolgálat 1984 végéig önálló gazdál-
kodást folytatott, 1985-től utalt lett a komendánszászlóaljhoz.

1985 januárjától az üzemanyagszolgálat szintén a zászlóaljhoz került. Ala-
kulatunk a rendelkezésre bocsájtott anyagkerettel, tervszerűen gazdálkodott, 
azt szabályosan használta fel.

Az anyagi, pénzügyi gazdálkodás terén 1984-ig visszaélés, a normáktól, 
utasításoktól való eltérések nem fordultak elő. 1985-ben a hadtápfőnök, anyagi 
visszaélés miatt, a hadseregből távozni kényszerült. A kárfelvételi jegyzőköny-
vek nem mindig az előírásoknak megfelelően készültek el. Ez különösen 1979–
1980-ban, illetve 1984–1985-ben jelentett leginkább gondot.

A személyi állomány ellátása, szolgálati élet-  
és munkakörülményei
A hivatásos állomány életszínvonala a 70-es években gyorsan fejlődött. A 80-as 
évek elején a fejlődés megtorpant és 1985-re az életszínvonal kisebb mértékű 
csökkenése volt tapasztalható, elsősorban a többgyermekes családoknál nem 
tartott lépést az illetmény növekedése, a megélhetési költségek növekedésével.

A hivatásos állomány lakáshelyzete hosszú időn keresztül megoldatlan volt. 
Elsősorban csak a nőtlenszálló állt rendelkezésre. Kezdetben 16 család élt itt 
16 gyerekkel.

A 60-as években épültek a Köztársaság utca 2. szám, Múzeum utca 2. szám, 
majd a Köztársaság utca 6. szám és a Rákóczi úti sorházak, valamint a Széche-
nyi úti lakások. 1974-ben adták át a Köztársaság utca 10. és 12. szám alatt lévő 
házakat. 1986-ban épült fel a 60 lakásos Köztársaság utca 8. szám. 1993-ban 
adták át a Kossuth Ferenc utcai lakásokat. A Köztársaság utca 14. szám alatti 
lakások 1983-ban készültek el. Így a lakáshelyzet, ha lassan is, de folyamatosan 
javult. A laktanyaszintű és a zászlóaljszintű lakásbizottságok igyekeztek az elő-
írások szerint kielégíteni az igényeket. 

A hivatásos állomány pihentetéséhez, regenerálódásához nagymértékben 
hozzájárult az üdültetés. Éves átlagban a teljes hivatásos állomány 6-8%-a üdült 
főidényben. A főszezonon kívüli üdülési lehetőséget kis számban vette igénybe 
a hivatásos állomány. Néhány esetben gondot jelentett a családos tiszthelyettes-
nek, hogy nem tudta igénybe venni a kiutalt üdülést, mert nem állt rendelkezés-
re az utazási költség.

Egységünk élet- és munkakörülményei, elhelyezési körletei, feltételei a 
szabályzatban meghatározottak szerint megfelelők voltak. 1966-ban a meg-
alakuláskor nagy problémát jelentett, hogy a sorállomány elhelyezési körletei 
zsúfoltak voltak. Klubhelyiség ekkor még nem volt, tantermek alig álltak ren-
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delkezésre. A 70-es években nagymértékben javult a helyzet. A nagy körleteket 
leválasztották és kisebb, 25-30 fős körleteket alakítottak ki. 1972-ben már 10-12 
fős körletek is voltak. A betonvályúkat lecserélték kulturált mosdókra.

1978-ban átépítették az étkezdét. Új helyre költözött a könyvtár, amely 
kulturáltabb feltételeket biztosított a művelődés, a szabadidő eltöltése szá-
mára.

1978-tól 1980-ig a sorállomány elhelyezési körleteibe új legénységi szekré-
nyek kerültek, a mosdóblokkot is felújították. A nagyméretű felújítási munká-
latok ellenére az elhelyezési feltételek sok kívánnivalót hagytak maguk után. 
Különösen a 3. számú épületben lévő vizesblokk állapota, illetve a legénységi 
körletek túlzsúfoltsága okozta a legnagyobb gondot. Problémát jelentett még 
az alegységparancsnoki irodák bútorzatának állapota, illetve hiánya, a közmű-
velődési munkához elengedhetetlen klub- és szakköri helyiségek hiánya. 1985 
márciusában megkezdődött a 2. számú legénységi épület felújítása (nyílászárók 
javítása, festése, vizesblokk átépítése).

Az 1990-es években lényegesebb felújítás, korszerűsítés nem történt. A kör-
letekben, irodákban, műhelyekben rendszeres festést, karbantartást, állagmeg-
óvást végeztek.

A tudományos kutatómunka fejlődése
Konkrétan tudományos kutatómunka nem volt zászlóaljunknál. A kutató, újí-
tó munka is elsősorban a híradókiképzést, a technikai eszközök fejlesztését, a 
híradógyakorlatok végrehajtását segítette. A híradókiképzés tapasztalatairól, a 
politikai és mozgalmi munkánkról, alegységparancsnokaink időnként cikkeket 
írtak, amelyek megjelentek a Honvédségi Szemlében.

A katonai vezetés fejlődése
A zászlóalj mindenkor rendelkezett a feladatok végrehajtásához szükséges alap-
tervekkel. A feladatok, parancsok időben és az előírások szerint eljutottak az 
alárendeltekhez, a végrehajtókhoz.

1966 után elsősorban idősebb tisztek voltak a zászlóalj vezetésében, akik 
megfelelő elméleti felkészültséggel, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkeztek. 
A vezetés képes volt az alaprendeltetésből adódó feladatok irányítására. Veze-
tési stílusunk tervszerű volt. A parancsnokság erős oldala volt a szabályzat sze-
rinti élet és az összekovácsoltság. Ez jellemezte a zászlóalj vezetését egészen az 
1977–1978-as nagy személyi változásokig.

A vezetésbe került új parancsnokok magasabb elméleti felkészültséggel, 
de kisebb gyakorlati tapasztalattal, kiforratlan vezetési stílussal rendelkez-
tek. Az irányítói munka terén nem sikerült a korábbi szervezettséget meg-
valósítani.
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1977-től 1990-ig 3 zászlóaljparancsnok, 3 törzsfőnök, 4 politikai helyettes, 
3 technikai helyettes, 5 hadtáphelyettes volt a zászlóaljnál, és az alegységpa-
rancsnoki állománynál is hasonlóan nagy volt a fluktuáció. A századparancsno-
ki állomány is egyre fiatalabb lett. A főiskolán megszerzett elméleti ismeretek 
birtokában, jó elméleti felkészültséggel, de minimális gyakorlati tapasztalattal 
kevésbé voltak képesek irányítani az alegységek életét. Elsősorban az ellenőr-
ző és irányító tevékenység és a szabályzat szerinti élet megvalósításában voltak 
a legnagyobb hiányosságaik. Természetesen jó hozzáállással, a parancsnokok 
döntő többsége igyekezett a hiányosságokat felszámolni, a parancsnoki munkát 
a követelmények szintjén teljesíteni.

Az állomásparancsnoki állomány körében volt a leglassúbb a mozgás, a 
fluktuáció. Az állomásparancsnokok többsége ismerte a beosztásából adódó 
feladatait, a követelményeket, egy részük más feladatokat is magára vállalt. Az 
állomány egy kisebb része azonban nem volt képes eleget tenni a követelmé-
nyeknek. Sajnos ezek száma a 80-as években nagymértékben nőtt. Az állomás-
parancsnoki állomány egyre nagyobb része gyenge eredménnyel végezte a tiszt-
helyettes-iskolát, és ha önálló feladatot kapott, vagy magasabb követelményt 
állítottak velük szemben, hamar feladták és meghátráltak. Sok esetben az állo-
másparancsnokok egyidősek vagy fiatalabbak voltak a beosztottaiknál, általá-
nos műveltségük, ismereteik közel azonosak voltak. Sok esetben ez konfliktus-
hoz vezetett.

A vezetés terén elsősorban a gyors állománymozgás megállítása, az egységes 
követelménytámasztás kialakítása, a feladatok tervszerű lejuttatása, az állomás-
parancsnoki állomány felkészültségének növelése, a velük szemben támasztott 
követelmények növelése képezte a fő feladatokat.

Zászlóaljunk története során szoros kapcsolatot alakított ki a helyi szovjet 
alakulat egyik harckocsizászlóaljával, Cegléd város Kossuth Gimnáziumával, a 
Várkonyi István Általános Iskolával és a csapatzászlót adományozó Lenin Ter-
melőszövetkezettel. Az együttműködés mindennapos volt, de elsősorban a na-
gyobb állami ünnepek, katonai ünnepségek adtak jó alkalmat közös összejöve-
telekre, rendezvények megtartására.

A végrehajtott HM-szemlék, magasabbparancsnoki 
ellenőrzések megállapításai
A zászlóaljnál végrehajtott HM-szemlék értékelése megfelelő, illetve jó volt. 
A bizottsági ellenőrzések átfogták a zászlóalj mindennapos tevékenységét, fel-
tárták ennek színvonalát, a pozitívumok, hiányosságok kimutatása nagy segít-
séget, további iránymutatást adott a zászlóalj vezetése számára a további felada-
tok magas szintű végrehajtásához.

Az átfogó ellenőrzések megállapításai, értékelései tükröződnek a zászlóalj 
eddig leírt tevékenységében, a különböző területek fejlődésének megállapítá-
sában.
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Részvétel a természeti katasztrófák, árvizek 
elhárításában
Személyi állományunk derekasan helytállt a lakosságot ért elemi csapások és 
természeti katasztrófák elleni védekezés során a károk elhárításában. Az ezek-
ben történő tevékeny részvételt zászlóaljunk, a személyi állomány természetes 
kötelességének érezte, minden alkalommal becsülettel teljesítette feladatait.

Ezek sorából kiemelkedik az 1970-es felső-tiszai árvíz. A településekre 
rázúduló természeti csapás elhárításában szervezetten és fegyelmezetten 
vettek részt a kijelölt kötelékek, köztük zászlóaljunk állománya is. A Magyar 
Néphadsereg kijelölt csapatait Lakatos Béla vezérőrnagy hadtestparancs-
nok irányította. Őt a honvédelmi miniszter a védekezés kormánybiztosá-
vá nevezte ki. A hadtest kijelölt csapatai eszközeikkel, járműveikkel más-
fél hónapon át kemény helytállással több ezer lakos életét mentették meg, 
ingóságaikkal, állataikkal együtt. Katonáink az áradás elvonulása után a 
helyreállításban is részt vettek, például romba dőlt lakóházak tucatjait új-
jáépítették a lakosság részére. Részt vettünk a szolnoki vasúti katasztrófa 
felszámolásában. Számos esetben bizonyították a tisztek, tiszthelyettesek és 
a katonák a veszélyesebb helyzetekben a helytállásukat. Szintén részt vet-
tünk az 1976-os, az 1979-es, valamint az 1980-as árvízi védekezésnél és az 
okozott károk helyreállításánál.

Zászlóaljunktól 14 fő hivatásos és 85 fő sorkatona vett részt az 1970-es 
tiszai árvízvédelem munkálataiban. Az árvízvédelemben tanúsított helytál-
lásukért „Árvízvédelmi Emlékérmet” kaptak: Gáspár István őrnagy, Kardos 
István hadnagy, Dérföldi László hadnagy, Horogh Kálmán őrmester, Kelemen 
Ferenc őrmester. 6 fő hivatásos és 53 fő sorkatona kapott zászlóaljparancsno-
ki jutalmat. 

Népgazdasági munka
A zászlóalj állománya jelentős részt vállalt a népgazdasági munkából. Elsősor-
ban a környező falvak, községek termelőszövetkezeteiben, állami gazdaságai-
ban, gyárakban, üzemekben.

Év Munkanap Év Munkanap

1971 650 1980 140

1972 50 1981 950

1973 420 1982 1620

1974 3180 1983 5445

1975 3145 1984 4019

1976 1790 1985 5780
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Év Munkanap Év Munkanap

1977 6616 1986 460

1978 2340 1987 168

1979 5250 1988 –

KISZ-eseink kezdeményezésére katonáink hétvégeken, szabadidejükben 
önként vállalt társadalmi munkában vettek részt. Az így befolyt pénzösszeg 
nagy részét felajánlották klubunk fejlesztésére, a szabadidő hasznos eltöltésére, 
játékok, technikai eszközök vásárlására.

Év Társadalmi 
munkanap

Év Társadalmi 
munkanap

1970 450 1979 360

1971 250 1980 940

1972 1850 1981 440

1973 740 1982 260

1974 845 1983 70

1975 850

1976 1140 Forint

1977 420 1984 30 500

1978 660 1985 34 200

A híradózászlóaljnál megvalósult a „teljes foglalkoztatottság”. A szolgálati 
feladatok ellátása mellett jutott idő a népgazdasági munkára is. Az alábbi 
felsorolásból kitűnik, hogy milyen nagyszerű lehetőségek adódtak katonáink 
előtt. 

1972.  július 1–2-án, Dánszentmiklós, Micsurin Tsz, 2-2 fő hivatásos katona 
munkahelyi parancsnok és 48-38 fő sorállomány részvételével. (Harangi 
Lajos hadnagy és Kun Tamás őrmester vezetésével.)

1972.  09. 16. 14.00–19.00 paradicsomszedés és szilvaszedés, 110/61 fő meg-
oszlásban, a Ceglédi Kísérleti Kutató Állomáson. (4 tiszt, 3 hallgató).

1972.  09. 17. 08.00–16.00 Dánszentmiklós, Micsurin Tsz, kukoricatörés, 171 fő 
sorállomány, (4 tiszt, 3 hallgató).

1972.  09. 24. Albertirsa, Dimitrov Tsz, 156 fő.
1972.  10. 01., 07., 08., 14., 21., 29. Albertirsa, Dimitrov Tsz-ben, szőlőszüret, 

almaszedés, krumpli zsákolás (2 parancsnok)
1972.  11. 11., 12. Kőröstetétlen, 80-80 fő. Hétvégén dolgoztak.
1974.  03. 02., 31. Nagykőrös Ládagyár, 50 fő sorkatona (Eperjesi Mihály őr-

mester, Kerényi Tibor őrmester)
1974.  09. 23–10. 31. Nyársapát, 10 fő.
1974.  09. 28. Ceglédi Állami Tangazdaság (CÁT), 150 fő.
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1974.  09. 21–22. Cegléd Dugonics utcai garázsoknál segédmunka végzése. Mi-
csurin Tsz őszi betakarítási munkák, Cegléd Magyar–Szovjet Barátság 
Tsz építkezési munkák.

1975.  06. 28. 08.00–16.00 Lenin Mgtsz kukoricakapálás, 30 fő.
1975.  07. 27. CÁT almaszedés.
1976.  03. 01–27. Népgazdasági munka a CÁT-nál, 26 fő, parancsnok Gorzó 

Béla őrmester.
1976.  07. 22–27. Népgazdasági munka a CÁT-nál, 52 fő, parancsnok Orvos 

János törzsőrmester.
1976.  10. 01, 02, 03. Csemő, November 7. Tsz, társadalmi munka, 200 fő rész-

vételével.
1977.  03. 17–26.: CÁT ceglédberceli üzemegységnél 10 fő, parancsnok Komó-

di István törzsőrmester.
1977.  évre, csapatépítkezéshez munkaerő biztosítása. Munkahelyi parancsnok 

Fazekas Lajos őrmester.
1977.  04. 14–30. CÁT Csemő, szőlőtámkaró-átépítés, parancsnok Varga Zsolt 

őrmester, Fülep Imre törzsőrmester.
1977.  05. 05. Magyar–Szovjet Barátság Tsz, 10 fő, parancsnok Farkas László 

őrmester.
1977.  05. 12–20. Kirendelés a Magyar–Szovjet Barátság Tsz húsfeldolgozó 

üzemébe, parancsnok Szalisznyó István szakaszvezető.
1977.  05. 19–28. Magyar–Szovjet Barátság Tsz., szerződéses takarmánybeta-

karítás és kereskedelmi tevékenység, 55 fő. 3 munkahelyi parancsnok. 
5 db. Cs–344.

1977.  06. 07-től kirendelés két hétre Apajpusztára. 3 fő munkavégzés.
1977.  08. 13. 07.00–17.00, 08. 14. 07.00–12.00, Cegléd Magyar–Szovjet Barát-

ság Tsz, virágágyak áttelepítése, társadalmi munka 20 fővel.
1977.  07. 22–23–24. CÁT Csemői kerülete, társadalmi munka, paradicsom-

gyomlálás, 20 fő.
1977.  09. 11–25. Nagykőrös, Mészáros János Mgtsz, szerződéses mezőgazda-

sági gépek kezelése, 4 fő.
1977.  10. hó, CÁT Csemő, 60 fő, Abonyi Új Világ Tsz, 40 fő, Nagykőrösi Kon-

zervgyár, 15 fő, Nyársapáti Pincegazdaság, szőlőfeldolgozó gépek keze-
lése 10 fő.

1977.  10. hó, 2 fő gépkocsivezető VOLÁN 1. számú vállalathoz vezényelve 2 
hétre.

1977.  11. 30. Ceglédi Konzervgyár 15 fő parancsnokkal, CÁT 20 fő. Záhony, 
átrakókörzet 50 fő.

1977.  11. 20. CÁT kukoricatörés.
1977.  12. 03–04. Abonyi Új Világ Tsz zöldségválogatás 20-25 fő.
1977.  12. 05–15. Cegléd, Városgazdálkodási Vállalatnál 3 fő sorállomány.
1978.  10. 02–11. 30 között: Törökszentmiklósi Állami Gazdaság Szenttamási 

kerületében népgazdasági munka, 80 fő.
1982.  09. 06–10. 02-ig, 10. 04–10. 30-ig, 11. 01-től Dánszentmiklósi Micsurin 

Mgtsz, 40-40 fő, parancsnok Csóka Lajos törzsőrmester.
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1982.  11. 13. 07.00–17.00 KISZ-munka Dánszentmiklósi Micsurin Mgtsz, pa-
rancsnok Komjáthy Sándor főtörzsőrmester. A munka kukoricabetaka-
rítás.

1982.  11. 20. Táborfalva, honvédségi mosoda, KISZ-munka 20 fővel.
1983.  10. 03–11. 25. között: Abony, CÁT, Dánszentmiklós és Nyársapát, 95 fő 

(2 hónap)
1984.  11–27. CÁT 2 fő, Arany János Mgtsz, 2 fő.
1984.  10. 01–11. 30. Nyársapáti Pincegazdaság, parancsnok Megyeri Béla fő-

törzsőrmester, 20 fővel.
1984.  Nagykőrösi Konzervgyár, parancsnok Juhász Ferenc hadnagy, 20 fő. Sza-

bó Imre hadnagy 20 fővel.
1984.  10. 13. 08.00–16.00 a zászlóalj KISZ-bizottság által szervezett önkéntes 

társadalmi munka, Nyársapáti szőlőszüret, 69 fő. Parancsnok Fazekas 
Lajos főtörzsőrmester és Mádi Lajos őrmester.

1984.  10. 30-tól naponta 07.00–19.00 között a BEM SE sportpálya karbantartási, 
szertárosi feladatok ellátására 1 fő sorállományú katonát vezényeltek.

1985.  01. 26. 07.30–16.00 között Abonyi Vadásztársaságban 38 fő KISZ-tár-
sadalmi munkán. Feladat: élővad-befogás. Parancsnok Csóka Lajos fő-
törzs őrmester, Bikki József őrmester.

1985.  06. 01. 07.00–17.00 között a nyársapáti pincegazdaságban 39 fő, önkén-
tes társadalmi munka. Parancsnok Fazekas Lajos főtörzsőrmester. 06. 
22-én 14 fő. Parancsnok Révész Gyula hadnagy.

1985.  07. 08-tól Csemő, November 7. Tsz, kombájnvezetők kirendelése (2 fő).
1985.  09. 14. 06.00–14.00 között Nagykőrösi Konzervgyár, KISZ-társadalmi 

munka. Munkahelyi parancsnok Bíró Ferenc hallgató főtörzsőrmester és 
Rapi László őrmester, 52 fő, 2 gépjármű.

1985.  10. 07–11. 02. Nagykőrös, Arany János Mgtsz, parancsnok Révész Gyula 
hadnagy, 20 fő, 1 gépjármű. Nyársapáti Pincegazdaság, parancsnok Fa-
zekas Lajos főtörzsőrmester, 20 fő, 1 gépjármű.

1985.  11. 04–11. 30. Nagykőrösi Konzervgyár, parancsnok Simon János 
törzs őrmester, 20 fő, 1 gépjármű. Nyársapáti Pincegazdaság, parancs-
nok Fazekas Lajos főtörzsőrmester, 10 fő, 1 gépjármű. Nagykőrösi 
Arany János Mgtsz, parancsnok Hegedűs István hadnagy, Kiss László 
hadnagy, 20 fő.

1985.  11. 02. Nyársapáti Pincegazdaság, KISZ-munka, 20 fő, parancsnok Faze-
kas Lajos főtörzsőrmester és Tugyi László őrmester. 

1985.  11. 09. Nagykőrösi Arany János Mgtsz, parancsnok Hegedűs István had-
nagy. Feladat: sárgarépaszedés, 20 fővel. Nagykőrösi Konzervgyár, pa-
rancsnok Simon János törzsőrmester, 20 fő, 1 gépjármű.

1986.   04. 12–13. A Magyar–Szovjet Barátság Tsz-ben KISZ-munka, 19 fő. Pa-
rancsnok Kovács Sándor őrmester. (12-én), Lendvai Mihály továbbszol-
gáló szakaszvezető (13-án)

1986.  06. 20-án 06.00–16.00 között Nagykőrös, Arany János Múzeum, katoná-
ink régészeti feltáráson vettek részt. Parancsnok Pap Tibor főhadnagy, 
21 fő, 1 gépjármű.



132

1986.  06. 28–29. a CÁT-ban, illetve a Pincegazdaságnál katonáink társadalmi 
munkán vettek részt. Parancsnok Novák Sándor törzsőrmester és Bíró 
Ferenc hallgató zászlós, 45 fő.

1986.  07. 05. Nyársapáti Pincegazdaság, parancsnok Gőz Ferenc törzsőrmes-
ter, 35 fő és 1 gépjármű.

1986.  07. 26. Nyársapáti Pincegazdaság, parancsnok Fazekas Lajos főtörzsőr-
mester, 25 fő, 1 gépjármű.

1986.  10. 05 – 10. 31. Nagykőrösi Konzervgyár, 60 fő.
1986.  10. 04. Jászkarajenő, Árpád Tsz KISZ-munka, 40 fő.
1986.  10. 05. Jászkarajenő, Árpád Tsz, KISZ-munka, 20 fő.
1986.  10. 11. Nagykőrösi Konzervgyár, KISZ-munka, parancsnok Gyulai Gá-

bor hadnagy, 50 fő.
1986.  10. 18. Nagykőrösi Konzervgyár, KISZ-munka, parancsnok Balogh Sán-

dor főtörzsőrmester, 50 fő.
1986.  11. 01. Dánszentmiklósi Micsurin Mgtsz, KISZ-munka, parancsnok 

Rapi László őrmester, 40 fő.
1986.  11. 02. Dánszentmiklósi Micsurin Mgtsz, KISZ-munka, parancsnok 

Rapi László őrmester, 40 fő.
1986.  11. 15–16. Dánszentmiklósi Micsurin Mgtsz, KISZ-munka, parancsnok 

Fejes Antal törzsőrmester, 40-40 fő.
1986.  11. 22. Nagykőrösi Arany János Mgtsz, parancsnok Kun Imre őrmester, 

40 fő.

Rövidítések: Tsz – termelőszövetkezet,
CÁT – Ceglédi Állami Tangazdaság
Mgtsz – mezőgazdasági termelőszövetkezet

A népgazdasági feladatok mellett katonáink kivették részüket a laktanya kü-
lönböző bázisainak, épületeinek építésében, felújításában, több esetben, városi 
munkálatokban.

1969.  A telephely lebetonozása.
1972.  Telephely fedettszín elkészítése,

Hálókörletek átalakítása,
Ruházati-karbantartóblokk építése,
Alaki gyakorlópálya kiépítése,
Úttörőház korszerűsítése,
BEM SE sportpálya építése (Baski Imre törzsőrmester).

1973.  Gépjárművezető-tanpálya építése.
1977.  2. szerződéses legénységi épület korszerűsítése.
1978.  „B2” típusú sportkombinát építése (Baski Imre törzsőrmester).
1984.  Híradó gyakorlópálya építése (Fábri Attila főhadnagy, Fazekas Lajos fő-

törzsőrmester).
1985.  2. számú épület korszerűsítése.
1986.  Telephely fedett gépjárműszínek építése (Fábri Attila százados).
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A zászlóalj névadója: Puskás Tivadar
1844. szeptember 17-én született Pesten. Édesapja, ditrói Puskás Ferenc vállal-
kozó szellemű székely ezermester, hajózási vállalkozó volt, aki mindig újításo-
kon, találmányokon törte a fejét.

Abban a korban született, mikor működni kezdtek Magyarországon az első 
ipari műhelyek, tehát az ország még csak elindult a kapitalizmus felé vezető 
úton. De ezek az üzemek még 20 évvel később is túl kicsinek mutatkoztak ah-
hoz, hogy a tehetséges, vállalkozó szellemű fiatalembernek megfelelő lehetősé-
get mutassanak itthon az érvényesüléshez.

Puskás Tivadar felsőbb iskolai tanulmányait a híres bécsi Theresianumban 
kezdte, majd a Műegyetemen folytatta. Stúdiumait 1865-ben a szülői ház anya-
gi nehézségei, majd apja bekövetkezett halála miatt abbahagyta.

1866 őszén már Londonban élt. Megismerte Angliát, a szabad vállalkozások 
világát, az iparosodásban élre tört országot. Figyelmét minden megragadta, min-
den ötletet magába szívott. Szédületes ötletnek tartotta az utazási irodát, mint 
a vállalkozás újszerű formáját. Az angol nyelv tanulását szorgalommal végezte.

1876-ban Londonban és Brüsszelben távíróhálózat-építési vállalkozásba 
kezdett. Itt érte a hír, hogy a philadelphiai világkiállításon Alexander Graham 
Bell különleges új találmányt mutatott be, a telefont.

Hajóra szállt, útja Philadelphiába, majd New Yorkba vezetett, ahol új fejezet 
kezdődött életében.

Puskás Tivadar 1876 őszén, 32 évesen ismerte meg a 29 éves Thomas Alva 
Edisont és a „találmánygyárát”, a New York melletti Menlo Parkban.

1876 őszétől 1877 nyaráig dolgozott a Menlo parki műhelyekben, elsősor-
ban a telefonközponti tervének műszaki megoldásán. Képzett elektronikusként 
1877 nyarán Edison európai megbízottja lett. 1879-ben társakat keresett buda-
pesti távbeszélő építésére. Edison egyetértésével öccse, Puskás Ferenc kizáróla-
gos jogot kapott a Monarchia területén telefonközpont építésére.

Budapesten azonban nem találtak részvényeseket, de biztosította testvérét, 
hogy az ő költségére kezdje meg az építés szervezését és munkáit.

1881-ben Budapesten megszólaltak az első telefonok. Puskás Tivadar a pá-
rizsi kiállításra készült.

1884 tavaszán hazatelepülve átvette a budapesti telefonhálózat kiépítését. 
Néhány hét múlva felszerelte az első nyilvános állomásokat, modernizálta a 
hálózatot, tetőtartókat szereltetett fel (keresztlemezeseket), majd újabb három 
központot rendezett be, az előfizetőket Ader és Crosslay rendszerű mikrofo-
nokkal szerelt készülékkel látta el.

1892 júliusában az Osztrák–Magyar Monarchia Szabadalmi Hivatalában, majd 
a következő hónapokban még 18 országban jelentette be „új eljárás telefonújság 
szervezésére és berendezésére” megnevezéssel a telefonhírmondó szabadalmát.

1893. február 15-én megindult a telefonhírmondó szolgálat. Európa, sőt 
Amerika érdeklődése is Puskás Tivadar felé fordult. Üzleti útra készülődött, de 
a sors közbeszólt, március 16-án Hungária Szálló-beli lakásán szívrohamban 
meghalt.
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MÁSODIK FEJEZET

A rendszerváltás hatása a magyar haderőre

Magyar Honvédség (1990-től)

A rendszerváltozás a hadseregben már 1989-ben megkezdődött. Júliusban a 
rendfokozat utáni „elvtárs” megszólítás (1951. 11. 01-jétől) „bajtárs”-ra válto-
zott (pár hónappal később pedig „úr”-ra), megszüntették a szocialista verseny-
mozgalmat és döntöttek a néphadsereg állományának 9%-os csökkentéséről. 
A  Politikai Főcsoportfőnökség átalakult Nevelési és Szociálpolitikai Főnök-
séggé, s ugyancsak megszűnt a politikai helyettesi intézmény. Októberben fel-
oszlott az MSZMP néphadseregi bizottsága, megtiltották a hadseregen belüli 
politizálást, engedélyezték a katonák szabad vallásgyakorlását. Megkezdődtek a 
NATO és a Varsói Szerződés között leszerelési tárgyalások, valamint a magyar-
országi szovjet csapatok csökkentése.

A kormány 1989. november 30-i határozata szerint további 20–25%-os 
csapatcsökkentést kellett végrehajtani, a néphadsereget nemzetközi haderő-
vé alakítani és a diszlokációt egyenletessé tenni. Kettéválasztották a vezetést, 
melynek feladatát a Honvédelmi Minisztérium és az újonnan létrejött Magyar 
Honvédség Parancsnokság végezte december 1-jétől. A hónap végén megin-
dulnak a hadsereg segélyszállítmányai a romániai felkelők támogatására. A gép-
kocsioszlopok kizárólag gyógyszert, vért, orvosi eszközöket, élelmiszert, ruha-
neműt vittek, s azokat fegyvertelen katonák kísérték. 1990. március 15-étől a 
haderő hivatalos neve Magyar Honvédség.

Az 1990 és 1995 közötti időszakban a minisztériumon, vezérkaron és a 
parancsnokságon belüli átszervezések mellett a fő hangsúly a csapat- és fegy-
verzetcsökkentésen volt. A NATO 16 és a Varsói Szerződés 7 államának 1990. 
november 3-i egyezménye értelmében a honvédség összesen 835 harckocsit, 
840  tüzérségi eszközt, 29 önjáró hídverőt, 1700 gyalogsági harcjárművet, 
180 harci repülőt és 108 harci helikoptert tarthat rendszerben. 1995. novem-
ber 15-éig e korlátozásnak maradéktalanul eleget tettek. Ugyanezen időpontig 
több mint 200 hadrendi és hadrenden kívüli szervezet szűnt meg, többek között 
7 gépesített lövészdandár, 2 tüzérdandár, 1 harckocsidandár, 5 légvédelmi tü-
zér-, illetve rakétaezred, 2 páncéltörő tüzérezred, 3 műszaki ezred, a harcászati 
rakétaosztályok, a közlekedési dandár, számos híradó-, rádiótechnikai, ellátó-, 
egészségügyi, műszaki zászlóalj, a katonai szállítási igazgatóságok, különböző 
intézetek. A hadműveleti-harcászati rakétadandárt szintén felszámolták, illetve 
átfegyverezték sorozatvető tüzérezreddé. Leszervezték a fegyvernemi kiképző 
központokat is, így a tartalékos tiszti és tiszthelyettesiképzés a főiskolákra ke-
rült át. Az újonnan felállított egységek zöme vezetésbiztosító vagy elektronikai 
harc alakulat volt. Megalakították a honvédség első légimozgékonyságú zászló-
alját is. Korszerűsítették a katonai közigazgatást, kialakították a hadkiegészítő 
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parancsnokságok új struktúráját. A hadi költségvetés szűkössége miatt jelentős 
fejlesztésekre nem került sor, ez alól csak az 1993-ban beszerzett MiG–29-esek, 
jelentettek kivételt. A korszerűnek mondható elfogó vadászrepülőgépekből az 
oroszok a szovjet adósság egy része fejében szállítottak 28 darabot. Rendszerbe 
állításukkal egyértelműen nőtt a magyar légtér védelmének lehetősége.

A hadseregen belül továbbra is számos kedvezőtlen jelenség volt tapasztalható. 
Ezek egyik jellemzője, hogy a tisztek erkölcsi megbecsültsége után az anyagi is ka-
tasztrofális szintre zuhant: a kezdő fizetések összege éppen elérte a létminimumot, 
de a hosszabb ideje szolgáló és magasabb rendfokozatú, beosztású tisztek java-
dalmazása is elégtelen volt. További problémát mutatott a sorkatonai szolgálatra 
– mely 1990 őszétől már csak 12 hónap – való alkalmasság kérdése is. Amíg az 
1960-as évek közepén a sorozóbizottságok előtt megjelenő fiataloknak csak vala-
mivel több, mint 6%-a volt alkalmatlan, illetve kizárólag szakszolgálatra alkalmas, 
addig 1995-ben ez az arány már elérte a 35%-ot. A bevonultatottak közül is jelen-
tős számú katonát kellett leszerelni idő előtt a legkülönfélébb okokból. A Katonai, 
később Tábori Lelkészi Szolgálat megszervezésével viszont megvalósult a hivatá-
sos és sorállomány lelki gondozása, és mód nyílt a polgári szolgálat vállalására is.

A NATO tagjaként

A szövetség 1995 szeptemberében adta ki a „Tanulmány a NATO bővítéséről” 
című dokumentumot, amely egyértelműen megfogalmazta a csatlakozni szán-
dékozók számára a NATO-tagság elnyeréséhez szükséges politikai és katonai 
feltételeket. A bővítési tanulmány hazai feldolgozását követően határozott 
felkészülési folyamat vette kezdetét. A Honvéd Vezérkar keretén belül 1995. 
október 15-én megalakult az Euroatlanti Integrációs Munkacsoport, amely a 
NATO-szabályzatok, -kézikönyvek hazai adaptálását, a törzsek és csapatok el-
sődleges felkészítését végezte.

Magyarország – a volt Varsói Szerződés tagországai közül elsőként – 1996. 
január 29-én jelentette be hivatalosan csatlakozási szándékát a NATO-hoz. In-
tenzív párbeszéd indult az észak-atlanti szövetség és Magyarország között. Ennek 
során a NATO meggyőződött arról, hogy Magyarország a bővítési tanulmányban 
megfogalmazott feltételeknek megfelelően képes a szövetségi elvárások teljesí-
tésére. A párbeszéd eredményeként, 1997. július 8-án a NATO madridi csúcsta-
lálkozóján a szövetség állam- és kormányfői úgy határoztak, hogy Csehországot, 
Lengyelországot és Magyarországot csatlakozási tárgyalásokra hívják meg.

1997. november 16-án Magyarországon népszavazást tartottak a NATO- 
csatlakozásról. A Parlament által kiírt referendumon a szavazásra jogosultak 
49,24%-a nyilvánított véleményt és 85,33% igennel voksolt.

1999. március 12-én Magyarország felvételt nyert a NATO-ba. Egy 2000 
februárjában készült Tárki-felmérés szerint a magyarok 65%-a egyetértett az 
ország NATO-tagságával, 25%-a viszont semleges álláspontot képviselt (azaz 
nem ellenezte, de nem is támogatta azt), csak a megkérdezettek 10%-a ellenezte 
az ország tagságát.
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Az önkéntes haderő

Már 1993-ban életbe lépett az a törvény, amely lehetővé tette, hogy meghatá-
rozott tiszti, tiszthelyettesi és legénységi beosztásokat szerződéses katonák is 
betöltsenek. Az Országgyűlés 2004 novemberében módosította az alkotmányt 
a sorkötelezettség eltörlésével kapcsolatban, ettől kezdve a Magyar Honvédség 
állományát már kizárólag szerződéses katonák, hivatásos katonák és közalkal-
mazottak alkotják. A katonákkal szemben fokozottabb elvárásokat támasztot-
tak. Komoly fizikai, egészségügyi felmérésen kell megfelelniük, és csak e tesztek 
sikeres teljesítése esetén kezdhetik meg szolgálati viszonyukat. A katonáknak 
bevonulásuk után is folyamatos felméréseken kell megfelelniük. A jelentkezők-
nek tiszti, tiszthelyettesi beosztásokban legalább 5 év, legénységi beosztásokban 
legalább 2 év szolgálati időt kell vállalniuk. Tiszti beosztásokban egyetemi, főis-
kolai, zászlósi, tiszthelyettesi beosztásokban középiskolai (egyes külön jogsza-
bályban meghatározandó beosztásokban szakiskolai), legénységi beosztások-
ban általános iskolai végzettség szükséges.

A szerződéses legénységi állományba felvett, rendfokozattal nem rendel-
kező katona a próbaidő leteltéig honvédként teljesít szolgálatot. A további 
előléptetés lehetőségeit a szolgálati törvény határozza meg. A szerződéses 
katona – ha rendelkezik az előírt feltételekkel – kérheti hivatásos állományba 
vételét.

Miután a szerződésesek bevonultak, a szolgálatuk első fél évében kiképzé-
seken, továbbképzéseken, gyakorlatokon és lövészeteken vesznek részt. Gyako-
rolják a NATO keretein belül vállalt feladataikat is.

A katonák anyagi körülményei rendezettnek mondhatók, de az utóbbi idő-
ben fizetésük egyre csökken a magyarországi átlagbérekhez képest, járandósá-
gukat a szolgálati törvény határozza meg. A fizetés beosztási illetményből, hon-
védelmi pótlékból, illetménykiegészítésből, valamint illetménypótlékokból áll. 
A beosztási illetmény és a honvédelmi pótlék együttes összege az alapilletmény. 
A beosztási illetmény és a honvédelmi pótlék összegét a mindenkori köztisztvi-
selői illetményalap és a törvényben az egyes beosztásokhoz és rendfokozatok-
hoz meghatározott szorzószámok szorzata adja. Különböző költségtérítésben 
részesülnek, például: albérleti, ruházati, étkeztetési hozzájárulások. Külföldi 
szolgálat esetén a katona megkapja a hazai fizetését, illetve a NATO-ban előírt 
juttatások hányadát.

A Cegléden diszlokáló katonai szervezetek szintén átalakultak.
„A Magyar Köztársaság biztonságpolitikája, a nemzetközi és az ország belső 

életének változásai, a nemzetgazdaság lehetőségei szükségessé tették a Magyar 
Honvédség szervezeti, vezetési, működési rendjének további korszerűsítését.

A kormány 1991. augusztus 15-i határozatának megfelelően, a honvédelmi 
miniszter által jóváhagyott 00318/1991. számú ELGONDOLÁS-sal összhang-
ban, a Magyar Honvédség Parancsnoka és a Magyar Honvédség Vezérkari Fő-
nöke elrendelte:
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1991. 11. 01. hatállyal a 3. gépesített hadtestparancsnokság békevezetési 
szervezetének megszüntetését és bázisán a 3. Katonai Kerületparancsnokság 
megalakítását.”

(Kivonat a MH SZCSP 143/91-es parancsából)
Megtörtént a 10. Dózsa György tüzérdandár létszámkorrekciója. Az MH 92. 

rakétaosztály, Jászberény megszűnt, személyi állománya részben az itt diszloká-
ló szervezeteknél kapott beosztást. 

Az MH 66. Puskás Tivadar Vezetésbiztosító 
Zászlóalj története (1991. 11. 01. – 1995. 12. 15.)

A zászlóalj rendeltetése, jogállása

A zászlóaljat 1991. augusztus 01. és 1992. január 31. között a Magyar Honvéd-
ség 3. katonai kerület parancsnok 0295/1991. számú intézkedése alapján ala-
kították meg, a Földváry Károly Rendészeti Komendánszászlóalj és a jogelőd 
Puskás Tivadar Híradózászlóalj összevonásával. A zászlóalj a 3. Katonai Kerü-
letparancsnokság egységszintű szervezete. Rendeltetése a 3. Katonai Kerület-
parancsnokság és törzse (3. gépesített hadtestparancsnokság és törzse) részére 
a vezetés feltételeinek biztosítása és folyamatos fenntartása, ennek érdekében a 
felkészítés és kiképzés végrehajtása.

A zászlóalj alapvető feladatai

A 3. Katonai Kerületparancsnokság és törzs intézkedése alapján a harckészültségi 
és mozgósítási készséget fenntartani olyan szinten, amely biztosítja a békeszer-
vezetnek és -állománynak a hadi szervezetre és állományra történő normaidőn 
belüli átállását, feltöltését, a 130. Vezetésbiztosító Zászlóalj felállítását és a 213. 
Területvédelmi ezred „M” előkészítő részlegének felállítását, ezután a 3. gépesí-
tett parancsnokság és törzs részére a vezetés feltételeinek folyamatos biztosítását.

A zászlóalj szervezeti felépítése

I. Vezetőszervek
1. parancsnokság
2. törzs

híradó ügyeleti szolgálat (csak „M”)
mozgósítási és számviteli szolgálat (csak „M”)
ügyviteli részleg

3. anyagi-technikai szolgálat
4. pénzügyi-számviteli szolgálat (csak „M”)
5. helyőrségi komendánshivatal (csak „B”)
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II. Biztosító alegységek
1. műszaki század
2. vegyi-sugárfelderítő szakasz (csak „M”)

III. Végrehajtó alegységek
1. 1. hírközpont század
2. 2. hírközpont század (csak „M”)
3. 3. hírközpont század (csak „M”)
4. mozgó hírközpont század
5. vonalépítő híradószázad (csak „M”)
6. futár- és táboriposta-szakasz
7. információvédelmi alosztály
8. távközlési alosztály
9. területi hírközpont (csak „M”)

10. őrszázad
11. komendánsszázad
12. szállítószázad
13. informatikai központ
14. tábori klub (csak „M”)
15. tábori lapszerkesztőség (csak „M”)
16. tábori nyomda (csak „M”)
17. ügyészségi fogda (csak „M”)

IV. Kiszolgáló alegységek
1. javítószázad
2. ellátószázad
3. 1–2. segélyhely (csak „M”)

Rövidítések: B=békebesorolású, M= mozgósítás esetén 

Vezetőszervek
Zászlóalj-parancsnokság, törzs állománya,  
a zászlóaljparancsnok
A parancsnok teljes és osztatlan személyes felelősséggel tartozik a zászlóalj 
eredményes tevékenységéért és mindazért, amit ennek érdekében tett, vagy 
megtenni elmulasztott. Ennek a felelősségnek a keretében a parancsnok felelős 
a harckészültségért – beleértve ennek valamennyi összetevőjét –, az elöljárótól 
kapott feladatok maradéktalan végrehajtásáért, a törvényességért, a katonai élet 
szabályok szerinti állandó szervezettségéért és rendjéért, valamint a zászlóalj 
gazdálkodásáért.

A zászlóaljparancsnok közvetlenül a katonai kerület parancsnok, a katonai 
kerület parancsnok helyettesei szolgálati alárendeltségébe tartozik, szolgálati 
elöljárója a zászlóalj teljes személyi állományának.

A zászlóaljparancsnok fő feladata: hogy mindenkor feszesen és következe-
tesen vezesse a zászlóaljat úgy, hogy annak tevékenysége folyamatosan eredmé-
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nyes legyen. Határozott és időbeni parancsaival tartsa magas szinten a zászlóalj 
szervezettségét, szabályzat szerinti életét. Folyamatosan érvényesítse befolyá-
sát a zászlóalj tevékenységére, és ha szükséges, személyesen avatkozzon be a 
feladat végrehajtásának menetébe.

Zászlóaljparancsnokok
Kiss Miklós alezredes (1991. 09. 01. – 1991. 10. 31.)
Juhász Mihály István mérnök őrnagy (1991. 11. 01. – 1993. 09. 13.)
Révész Gyula mérnök őrnagy (1993. 09. 14. – 1995. 12. 15.)
184/1993. számú parancs. A 3. Katonai Kerület parancsnoka a 115/1993. számú 
parancsában elrendelte a zászlóaljparancsnoki, a törzsfőnöki és az anyagi-tech-
nikai főnöki beosztások átadás-átvételét.

Zászlóaljparancsnoki beosztásába Révész Gyula mérnök őrnagyot, a törzs-
főnöki beosztásba Szilágyi Sándor őrnagyot, az anyagi-technikai főnöki beosz-
tásba Kotricz Zoltán századost nevezték ki. (1993. 09. 15.)

A zászlóaljparancsnoki és a törzsfőnöki átadás-átvétel időpontja: 1993. 09. 
20–30.

Az anyagi-technikai főnöki átadás-átvétel időpontja: 1993. 09. 20–10. 05.
Az átadás-átvétel végrehajtását a 3. Katonai Kerület törzsfőnökhelyettesé-

nek 1993. 09. 30. 08.00-kor jelentsék.
203/1993. számú parancs. A 66. Puskás Tivadar Vezetésbiztosító Zászlóalj 

parancsnokának 1. számú parancsa a parancsnoki teendők átvétele alkalmából. 
Zászlóaljparancsnok Révész Gyula őrnagy (1993. október 14).

A parancsnokhelyettes
A parancsnokhelyettes közvetlenül a zászlóaljparancsnoknak van alárendelve. 
A többi parancsnokhelyettes kivételével szolgálati elöljárója az egész személyi 
állománynak. Tevékenységéért a zászlóaljparancsnoknak és az elöljáró katonai 
kerület parancsnokhelyettesének tartozik felelősséggel.
A parancsnokhelyettes szakmai elöljárója:

– a kiképzést tervező hadműveleti tisztnek,
– a testnevelést vezető tiszthelyettesnek,
– a kultúranyag-kezelőnek,
– a kiképzési anyagkezelőnek.

Felelős a zászlóalj harckiképzésének tervezéséért, szervezéséért, a zászlóalj 
részére biztosított kiképzési és kulturális pénzkeretek tervszerű felhaszná-
lásáért.

Parancsnokhelyettesek
Varga Péter őrnagy (1991. 09. 01. – 1991. 10. 31.)
Pénzes József százados (1991. 11. 01. – 1993. 03. 01.)
Jónás József őrnagy (1993. 03. 01. – 1995. 12. 01.)
Sándor Zsolt százados (1995. 08. 23. – 1995. 12. 01.) megbízott
Vörös Mihály őrnagy (1995. 12. 01. – 1995. 12. 15.).
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1992. 
07. 25. Felfüggesztették beosztásából Pénzes József századost, parancsnokhe-

lyettest.

1995.
12. 01-jei hatállyal állományba vették Vörös Mihály őrnagyot. Beosztása: zász-

lóaljparancsnok-helyettes.
Jónás József őrnagyot zászlóaljparancsnok-helyettest áthelyezték 1995. 08. 
23-ai hatállyal, a feladatok ellátásával határozatlan időre Sándor Zsolt szá-
zadost bízták meg.

A törzsfőnök (parancsnok első helyettes)
A törzs a törzsfőnök vezetése alatt álló szervezet, melynek fő feladata a parancs-
nok elhatározásaihoz szükséges adatok előkészítése, a parancsok formába öntése, 
a végrehajtókhoz való eljuttatása, a parancsnokság és az alárendeltek tevékenysé-
gének összehangolása, a végrehajtás ellenőrzése és a tapasztalatok feldolgozása.

A törzsfőnök közvetlenül a zászlóaljparancsnoknak van alárendelve. A pa-
rancsnokhelyettesek kivételével szolgálati elöljárója a zászlóalj egész személyi 
állományának. A parancsnok első helyettese jogosult a parancsnok elhatáro-
zásainak, parancsainak, utasításainak előkészítése és megvalósítása érdekében 
összehangolni a parancsnokhelyettesek és a törzs munkáját.
A törzsfőnök közvetlen elöljárója:

– a hadműveleti tisztnek
– a mozgósítási kiegészítési részlegvezetőnek
– az ügyviteli részlegvezetőnek.

A törzsfőnöknek beosztása ellátása eredményeként el kell érnie, hogy a zászló-
alj harckészsége, kiképzettségi foka, erkölcsi-fegyelmi állapota megfeleljen az 
elöljáró által meghatározottaknak.

Törzsfőnökök
Juhász Mihály István őrnagy (1991. 09. 01. – 1991. 10. 31.)
Varga Péter őrnagy (1991. 11. 01. – 1993. 09. 15.)
Szilágyi Sándor őrnagy (1993. 09.15. – 1995. 12. 15.).

Hadműveleti tiszt
Dzsubák István főhadnagy, Sándor Zsolt főhadnagy (1994. 09. 01-jétől, Utassy 
László őrnagy 1992. 08. 01-jétől, Németh Ernő őrnagy 1992. 09. 01. – 1995. 12. 
29., Tudesze László főhadnagy 1992.10. 01-jétől, Máté Zoltán főhadnagy 1992. 
07. 01-jétől, Komódi István százados 1992. 12. 01-jétől, Papp József főhadnagy 
1994. 12. 31-től, Karmacsi László százados 1994. 01. 01. – 1995. 12. 15.

1992.
11. 01. Karmacsi László főhadnagy elektronikai harc tiszti kinevezése.
12. 01. Rokkantsági nyugállományba helyezték Komódi István századost. 

(208/1992. sz. parancs)
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1995.
07. 01-jei hatállyal tartalékállományba helyezték Máté Zoltán főhadnagyot, 

hadműveleti biztonsági tisztet. 
09. 06–21. között elrendelték a zászlóalj kulturális és kiképzési szakanyagai-

nak átadás-átvételét, átadó Bognár Györgyné őrmester, átvevő: Rácz Vilmos 
törzs őrmester. 

12. 29-i hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték Németh Ernő őrnagyot.
Ügyviteli részlegvezető: Nagyné Pammer Zsuzsa zászlós 1992. 04. 01. – 

1995. 09. 01. 
Botyánszki János főtörzsőrmester 1995. 09. 01. – 1995. 12. 15.
Mozgósítási-kiegészítési részlegvezető: Kötelesné Horváth Amália törzsőr-

mester (1987. 11. 01. – 1994. 11. 15.).
25/1995. számú parancs.
Vezénylés: Bognár Györgyné őrmestert, a tábori klub anyagellátó és nyil-

vántartó tiszthelyettesét, a mozgósítási-kiegészítési feladatok eredmé-
nyesebb ellátása érdekében, a saját beosztása ellátása mellett – vezényel-
ték 1995. 02. 01-jei hatállyal tartósan a mozgósítási-kiegészítési részleg 
állományába, munkavégzésre.

12. 29-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték: Bereczky Béláné fő-
törzs  őrmestert, mozgósítási-kiegészítési tiszthelyettest.
Személyügyi tisztek, munkatársak: Tanács Szilveszter százados, Babiczné 

Báthory Éva személyügyi előadó 1992. 04. 16. – 1995. 12. 31., Katona 
Györgyné. 

Nevelési és szociálpolitikai tisztek: Koroknay Csaba őrnagy, Király Imre szá-
zados.

Zászlóaljinstruktor: Molnár Zoltán százados.

1992.
09. 01. Munkaviszonyt létesítettek Lángi Mária polgári alkalmazottal.

Munkaköre: közművelődési könyvtáros.

1995.
07. 06. Könyvtárosi beosztás átadás-átvétele, átadó: Pintérné Hétházi Éva köz-

alkalmazott (1980–1994 között könyvtárvezető), átvevő: Lángi Mária köz-
alkalmazott.

12. 16-i hatállyal áthelyezték az MH 3. Rendészeti Komendánszászlóalj állomá-
nyába Becskéné Lángi Mária közalkalmazottat, könyvtárosnak.
249/1993. számú parancs.

1993. 
12. 01-jei hatállyal állományba vették Pap Tibor századost, beosztása: vezető-

szervek, törzs, testnevelés-vezető.



142

1995. 
08. 20-ai hatállyal kinevezték: Győri János őrnagyot, vezetőszervek, törzs, test-

nevelés-vezetőnek.

Anyagi-technikai szolgálat
Anyagi-technikai szolgálatfőnök (Parancsnok anyagi-technikai helyettes):
Berecz Sándor főhadnagy (1991. 11. 01. – 1991. 12. 31.)
Erdei Márton őrnagy (1992. 01. 01. – 1993. 09. 30.)
Kotricz Zoltán őrnagy (1993. 0. 01. – 1993. 08. 31.)
Zsigmond János százados (1994. 09. 01. – 1995. 12. 15.).

Haditechnikai szolgálat
A zászlóalj fegyverzet-technikai szolgálat feladata a hatáskörébe tartozó hír-
adó-, páncélos- és gépjármű, fegyverzeti, műszaki és vegyivédelmi eszközök, 
szakanyagok hadrafoghatóságának, mindenoldalú kiszolgálásának biztosítása. 
A zászlóalj feladatai sikeres végrehajtásának fegyverzettechnikai segítése.
Gépjármű-technikai szolgálatfőnök: Makai Sándor százados, Bencze Zoltán 

hadnagy 1992. 07. 01. –, Lencsés Gyula százados.
Vegyivédelmianyag-szolgálatvezető: Kóti István törzszászlós.
Műszakianyag-szolgálatvezető: Csőke István törzszászlós.
Fegyverzettechnikai főnök: Lencsés Gyula főhadnagy. 1992. 05. 01. – 1995. 12. 29.

1993.
01. 01. Rácz János őrnagyot az MH 3. Katonai Kerület parancsnoksághoz he-

lyezték.
Kiss László főtörzsőrmestert, az anyagi-technikai törzs kiképzőjét, 1995. 02. 

01-jei hatállyal tartósan vezényelték a javítószázad, anyagellátó raj rajpa-
rancsnoka mellé, a rajparancsnoki beosztás átadás-átvétele érdekében, a 
rajparancsnok nyugdíjazását elrendelő okmányok megérkezéséig. 

1995.
12. 29-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték:

Kóti István törzszászlóst, Csőke István törzszászlóst, Lencsés Gyula századost.

Raktárak

1994.
12. 12–15. között a fegyverzeti anyag, anyagraktáros beosztás átadás-átvétele, 

átadó Jakus József főtörzsőrmester, átvevő: Kovács László törzsőrmester.

Hadtápszolgálat
Feladata a zászlóalj harckészültségi és mozgósítási feladatainak hadtápbiztosí-
tása. A személyi állomány norma szerinti ellátásának megszervezése, biztosítá-
sa és a normákkal való gazdálkodás. Az „MZ” készletű hadtápanyagok tárolásá-
nak, nyilvántartásának és frissítésének szervezése, végrehajtása.
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A hadtápfőnök: Váradi László főhadnagy (százados 1993. 05. 21.)
élelmezésiszolgálat-vezető: Ladányi Zoltán törzsőrmester
üzemanyagszolgálat-vezető: Danka Ferenc zászlós.
Helyőrségi komendánshivatal: Farkas László őrnagy, hivatalvezető, Tarr István 

törzszászlós, rendész.

1995.
12. 29-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték: Farkas László őrnagyot, 

Tarr István törzszászlóst.
Igazgatási tiszt, társadalmi nyomozótiszt:

1993.
03. 01. Társadalmi nyomozótiszt Papp József főhadnagy helyett Bencze Zoltán 

hadnagy, majd Juhász Tibor hadnagy 1994. 01. 01-jétől.
A 97/1993. számú parancs.
Megbízták Lencsés Gyula századost, 05. 01-jei hatállyal, egyben felmentet-

ték Danka Ferenc zászlóst a munkavédelmi feladatok ellátása alól.

Biztosító alegységek
Műszaki század 
(békében csak századtörzs és TÁVISZ-szakasz, 1–2. világítóraj)
Rendeltetése: Az elöljáró törzs és a zászlóalj munkafeltételeinek megteremtése 

harckészültségi-mozgósítási feladat elrendelése esetén.
századparancsnok: Paulinusz László zászlós
szakaszparancsnokok: Babos Csaba hadnagy és Kopasz Tamás hadnagy.

1995.
05. 01-jei hatállyal tartalékállományba helyezték Babos Csaba hadnagyot. 

Végrehajtó alegységek
Hírközpont század
Rendeltetése: a rádió-, rádiórelé- és vezetékes híradócsatornák végződtetésével 

híradás biztosítása az elöljáró parancsnokság, törzs részére, az elöljáró és 
alárendelt csapatok felé.

Feladata: a 2×6 hónapra bevonult sorállomány kiképzése az alegység rendelte-
tésének megfelelően.

századparancsnok: Karmacsi László főhadnagy
technikai helyettes: Márföldi József hadnagy
szolgálatvezető: Mátyás Miklós zászlós
távíróközpont-szakasz, szakaszparancsnok: Szalay Richárd főhadnagy

géptávíró-titkosító állomás, parancsnok: Rácz Vilmos őrmester
géptávíróközpont, parancsnok: Goda Ferenc őrmester
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1. híradó vezetési pont, parancsnok: Varga Sándorné szerződéses őrmester
2. híradó vezetési pont, parancsnok: Kássa Sándor törzsőrmester
3. híradó vezetési pont, parancsnok: Kecskés Ferencné szerződéses törzsőr-

mester
áramforrásközpont

távbeszélőközpont-szakasz, szakaszparancsnok: Szabadi Tibor hadnagy
távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok: Szrapkó Tibor őrmester 
technikus: Kompolti János őrmester
vezetékes raj
K–12 M távbeszélőközpont, parancsnok: Széplaki Márton őrmester
K–2 távbeszélőközpont, parancsnok: Pikali Zsolt őrmester
KK–12 távbeszélőközpont, parancsnok: Bikki József főtörzsőrmester
belsőhálózat-építő raj (TEK-2)

csatornaképzőközpont-szakasz, szakaszparancsnok: Tóth Csaba hadnagy
1. R–1406 rádiórelé-állomásparancsnok: Langó Tibor főtörzsőrmester
2. R–1406 rádiórelé-állomásparancsnok: Fige Attila őrmester
1–3. V–36 vivőközpont állomásparancsnok: Baksi Ferenc őrmester
vonalépítő raj
Lecsatlakozó vezetékes raj.

Goda Ferenc őrmester átvette, az 1. tábori hírközpont század távíróköz-
pont-szakasz GK/G géptávíró-állomás parancsnoki teendőit, Fige Attila 
őrmester pedig ugyanennél a századnál a csatornaképző szakasz 1. vivőköz-
pont parancsnoki beosztását.

1992.
06. 01. Leszerelt Fige Attila őrmester, a csatornaképző központszakasz 1. vivő-

központ parancsnoka.
08. 01. Kinevezték Klenovszki János törzsőrmestert, a távbeszélőközpont-sza-

kasz 2. távbeszélőközpont parancsnokának, Széplaki Márton törzsőrmestert 
pedig a távbeszélőközpont-szakasz 1. távbeszélőközpont parancsnokának.

1993.
01. 01-jei hatállyal tartalékállományba helyezték Klenovszky János törzsőrmes-

tert, a távbeszélőközpont-szakasz 2. hírközpont parancsnokát.
11. 01-jei hatállyal állományba vették és besorolták:

Pákozdi Andor őrmestert, a távbeszélőközpont-szakasz 1-2. távbeszélőköz-
pont 2. központ parancsnokot.

12. 01-jei hatállyal tartalékállományba helyezték Tóth Csaba főhadnagyot, sza-
kaszparancsnokot.

1994.
01. 10. – 01. 12. A századparancsnoki teendők átadás-átvétele, átadó: Karmacsi 

László százados, átvevő: Terék Kálmán főhadnagy.
Terék Kálmán hadnagyot január 15-én, soron kívül főhadnaggyá léptették elő.
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08. 01. Kovács András őrmester, V–36 állomásparancsnok.
Madar Zoltán őrmester a távíróközpont-szakasz, géptávíró-titkosító állo-

más technikusa.
1994/1995-ben áttértek a hároméves képzésről a négyéves képzésre, így, abban 

az évben a tisztavatás elmaradt. 1995-ig a századnál 2 fő tiszt szolgált, a 
szakaszparancsnoki beosztásokat egytől egyig megbízással valamelyik állo-
másparancsnok töltötte be.
Terék Kálmán főhadnagyot 1994-ben 4 hónapra vezényelték nyelvtanfo-

lyamra, így abban az időszakban Márföldi József főhadnagy megbízott 
századparancsnokként látta el a századparancsnoki beosztást.

Századparancsnok technikai-helyettes Márföldi József főhadnagy
szolgálatvezető Tóth Károly törzsőrmester
1. géptávíróközpont-szakasz:
Goda Ferenc őrmester GK/G, Rácz Vilmos őrmester P–236 (Veszna) (mb. 

szakaszparancsnok), Boldizsár Iván törzsőrmester P–236 technikus a 
T–236 megérkezéséig, majd T–236 állomásparancsnok.

2. távbeszélőközpont-szakasz:
Szrapkó Tibor őrmester P–244 TN (Elbrusz) megbízott szakaszparancsnok, 

Mányik Szabolcs hadnagy beosztásba helyezéséig.
Kompolti János őrmester P–244 technikus, Bikki József főtörzsőrmester KK–

12, Széplaki Márton törzsőrmester K–2, K–12, TEK–2, TEK–12 TKV-raj.
3. rádiórelé-vivő szakasz:
Mészáros Károly főtörzsőrmester (megbízott szakaszparancsnok), R–405X, 

R–1406, V–36, Langó Tibor főtörzsőrmester állomásparancsnok, 
R–1406 rádiórelé-állomás, állomásparancsnok Baksi Ferenc törzsőr-
mester. 

V–36, Mocsai Zoltán törzsőrmester ETNV-rajparancsnok.

1995. 
02. 01-jei hatállyal kinevezték Berencsi András főhadnagyot a távíróköz-

pont-szakasz szakaszparancsnokának (századparancsnok-helyettesnek).
08. 20-ai hatállyal kinevezték: Kurunczi Norbert hadnagyot az 1. hírközpont 

század csatornaképző központszakasz szakaszparancsnokának.
Mányik Szabolcs hadnagyot az 1. hírközpont század távbeszélőközpont-sza-

kasz szakaszparancsnokának.
10. 01-jei hatállyal szolgálati viszonyát megszüntették és tartalékállományba 

helyezték: Kurunczi Norbert hadnagyot.

Mozgó hírközpont század
Rendeltetése: híradás biztosítása az elöljáró parancsnokság és a törzs részé-
re, az elöljáró és alárendelt csapatok felé, rádió és rádiórelé-csatornákon. 
Feladata: a 2×6 hónapra bevonult sorállomány kiképzése az alegység rendel-
tetésének megfelelően.
századparancsnok: Veres István főhadnagy
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technikai helyettes: Keresztes Imre százados
szolgálatvezető: Albert Lajos törzsőrmester
1. rádiószakasz: szakaszparancsnok Baráth Ernő hadnagy

1. VK–1 rádió-vezérlőközpont, parancsnok Bódi Sándor főtörzsőr-
mester

2. R–137 rádióállomás, állomásparancsnok Balogh Sándor főtörzsőr-
mester

3. rádió-vevőközpont, parancsnok Pesti Csaba főtörzsőrmester
2. rádiószakasz: szakaszparancsnok Takó András hadnagy

1. R–142 rádióállomás, állomásparancsnok Kun Sándor törzsőrmester
helikopter-leszállítóhely
áramforrásközpont

3. rádiószakasz: szakaszparancsnok Kriston Zsolt főhadnagy
1–4. R–142 rádióállomás 

4. rádiószakasz: szakaszparancsnok Pintér Csaba hadnagy
BTR–60-PU II.
2 db R–145 rádióállomás 

5. titkosítószakasz: szakaszparancsnok Terék Kálmán hadnagy
1. P–244 távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok Boldizsár Zsolt tör-

zsőrmester
2. P–244 távbeszélő-titkosító állomásparancsnok Kovács Sándor tör-

zsőrmester
géptávíró-titkosító állomás, parancsnok Boldizsár Iván törzsőrmester

hírközpont szakasz: szakaszparancsnok Tálas Zoltán főhadnagy
K–1 központ, parancsnok Klenovszki János őrmester
1–3. R–405X rádiórelé-állomás, állomásparancsnok Mészáros Károly 

zászlós 
1. R–1406 rádiórelé-állomás, állomásparancsnok Kiss László őrmester

vezetékes szakasz, 2 TKV-raj, belsőhálózat-építő raj
repülésirányítást biztosító szakasz, rádióközpont (R–975).

1992. 
08. 01. Elhelyezték Veres István főhadnagy, századparancsnokot.

Helyére kinevezték Takó András hadnagyot.
08. 01. Kinevezték Tóth Sándor zászlóst az 1. rádiószakasz 2. rádió-vezérlőköz-

pont parancsnokának.
09. 01. Kinevezték Dobos Csaba hadnagyot, a 3. rádiószakasz szakaszparancs-

nokának.
Kopasz Tamás hadnagyot a titkosítószakasz szakaszparancsnokának.
Juhász Tibor hadnagyot a központszakasz szakaszparancsnokának.
Ebben az évben az 1. tábori hírközpont század távíróközpont-szakaszból 

kikerült egy géptávíró-titkosító állomás (P–236) és bekerült a mozgó 
vezetési pont századnál létrehozott titkosítószakaszba, amelynek a pa-
rancsnoka Egri János hadnagy lett.
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A mozgó vezetési pont század összetétele
mozgó hírközpont század, századparancsnok Takó András hadnagy (újra 

átvette a század vezetését Veres István hadnagytól).
A századparancsnok fegyverzettechnikai helyettese: Keresztes Imre százados
szolgálatvezető: Albert Lajos törzsőrmester.
1. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Szabadi Tibor hadnagy

1. rádió-vezérlőközpont (VK–140 I), állomásparancsnok 
2. rádió-vezérlőközpont (VK– 137), állomásparancsnok 
1. rádióállomás (R–140), állomásparancsnok Tóth Sándor zászlós
2. rádióállomás (R–137), állomásparancsnok Balogh Sándor főtörzsőr-

mester
3. rádióállomás (R–137), állomásparancsnok: Bódi Sándor főtörzsőr-

mester
2. rádiószakasz, szakaszparancsnok 

1. rádióállomás (R–142), állomásparancsnok szerződéses tisztes
2. rádióállomás (R–142), állomásparancsnok szerződéses tisztes
3. rádióállomás (R–142), állomásparancsnok
4. rádióállomás (R–142, állomásparancsnok

3. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Dobos Csaba hadnagy
1. rádióállomás (R–142), állomásparancsnok. Kun Sándor törzsőrmester
2. rádióállomás (R–142), állomásparancsnok
3. rádióállomás (R–142), állomásparancsnok
4. rádióállomás (R–142), állomásparancsnok

4. rádiószakasz, szakaszparancsnok: Babos Csaba hadnagy
1. rádióállomás (R–145) BTR–60 állomásparancsnok
2. rádióállomás (R–145) BTR–60 állomásparancsnok
3. rádióállomás (R–145) BTR–60 állomásparancsnok
helikopter-leszállító állomás (HEL/G) állomásparancsnok
áramforrásközpont

titkosítószakasz, szakaszparancsnok: Kopasz Tamás hadnagy
1. távbeszélő-titkosító állomás (P–244 TN), állomásparancsnok: Boldi-

zsár Zsolt törzsőrmester, technikus: Kompolti János törzsőrmester.
2. távbeszélő-titkosító állomás (P–244), állomásparancsnok: Kovács 

Sándor törzsőrmester
géptávíró-titkosító állomás (P–236), állomásparancsnok: Rácz Vilmos 

törzsőrmester
Központ-vezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Juhász Tibor hadnagy

hírközpont (K–1) állomásparancsnok
1. rádiórelé-állomás (R–1406), állomásparancsnok: Kiss László őrmester
2. rádiórelé-állomás (R–405), állomásparancsnok
3. rádiórelé-állomás (R–405), állomásparancsnok
1. könnyűvezetékes raj (TKV–100)
2. könnyűvezetékes raj (TKV–100)
belsőhálózat-építő raj (TEK–2)
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1993. 
08. 01-jei hatállyal tartalékállományba helyezték Szabadi Tibor hadnagyot és 

Csutár Tibor hadnagyot.
197/1993. Intézkedés híradótechnikai eszközök átvételére.
A szárazföldi csapatok parancsnok elektronikai szolgálatfőnök intézkedése, 
az EÁP (ellenőrző-áteresztő pont) század technikai eszközeinek átvételére. 
Az átvevő csoport parancsnoka Kovács Zoltán hadnagy.

10. 14. 08.00, Bocskai István laktanya, Debrecen.
Technikai eszközök és anyagok: 1 főkészlet R–130, 1 készlet 2. típusú 
TKV-készlet.

10. 15. 08.00 Dobó István laktanya, Eger.
Technikai eszközök és anyagok: 1 főkészlet R–130, 1 készlet 2. típusú TKV 

készlet.
11. 01-jei hatállyal állományba vették és besorolták: Dzsubák István hadnagyot, 

beosztása EÁP-század, századparancsnok.
12. 01. Továbbszolgálói állományba vették Szabó Ferenc tartalékos őrmestert. 

Beosztása: 1. rádiószakasz 1. rádióállomás, állomásparancsanok.

1994.
01. 13. – 01. 15. A századparancsnok anyagi-technikai helyettesi teendők át-

adás-átvétele, átadó: Takó András főhadnagy, átvevő: Csete Sándor százados.
08. 01. Sinka Zoltán őrmester a titkosítószakasz, 2. távbeszélő-titkosító állomás 

technikusa.
12. 12–16. között századparancsnoki teendők átadás-átvétele, átadó: Takó 

András főhadnagy, átvevő. Juhász Tibor hadnagy.

Ebben az évben Rácz Vilmos őrmester P–236 (Veszna) megbízott szakasz-
parancsnok, Boldizsár Iván törzsőrmester P–236 technikus, a T–236 meg-
érkezéséig, majd T–236 állomásparancsnok.
2. távbeszélőközpont-szakasz: Szrapkó Tibor őrmester P–244 TN (Elbrusz) 

megbízott szakaszparancsnok Mányik Szabolcs hadnagy beosztásba he-
lyezéséig.

Kompolti János őrmester P–244 technikus.

1995.
01. 01-jei hatállyal kinevezték Mikó Zoltán hivatásos törzsőrmestert, a 3. rádió-

szakasz állomásparancsnokának.
A 03. 02 – 04. 28-ig vezényelt Szívós Norbert hallgató főtörzsőrmestert állo-

mányba vették, beosztása: hírközpont szakasz, szakaszparancsnok.
04. 01-jei hatállyal áthelyezték Kálmán Lajos szerződéses őrmestert, a 2. rádió-

szakasz R–142 állomás parancsnokát a hírközpont szakasz 2–3. rádiórelé- 
állomás 2. állomásparancsnoki beosztásába.
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Májustól Babos Csaba hadnagyot, a 2. rádiószakasz parancsnokát tartalék-
állományba helyezték.

07. 15. Állományba vették Kovács Imre tartalékos őrmestert, a központszakasz 
hírközpont központparancsnokának.

09. 01-jei hatállyal, 2 évre kinevezték Mihály Attila szerződéses őrmestert a 
2. rádiószakasz 1. R–142 rádióállomás állomásparancsnokának.

08. 20-ai hatállyal kinevezték Pallagi Zoltán hadnagyot a 1. rádiószakasz sza-
kaszparancsnokának (századparancsnok-helyettesnek).

Szintén augusztusban, Heczendorfer Balázs őrmestert kinevezték a 2. rádiósza-
kasz 3. R–142 rádióállomás parancsnokának, Mihály Attila őrmestert pedig 
a 2. rádiószakasz 1. R–142 rádióállomás parancsnokának.

December 31-től, az átszervezés következményeként a két századtól 6 fő tiszt és 
13 fő tiszthelyettes szerelt le, és többségük munka nélkül maradt.

10. 01-jei hatállyal szolgálati viszonyát megszüntették és tartalékállományba 
helyezték Pallagi Zoltán hadnagyot és Szabó Ferenc tartalékos őrmestert. 

12. 29-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték Tóth Sándor törzszászlóst.

Futár- és táboriposta-szakasz
szakaszparancsnok: Fajka László törzsőrmester

Információvédelmi alosztály
A 3. Katonai Kerület híradó- és informatikai főnök közvetlen szerve.
Rendeltetése: a rejtjeles híradás biztosítása az elöljáró parancsnokság és törzs 

részére az elöljáró és alárendeltek felé.
Feladata: a hivatásos és sorállományával biztosítani a rendeltetésből adódó fel-

adatok maradéktalan végrehajtását. Hivatásos állománya katonai kerület 
szintű szolgálatot ad.

Alosztályvezető: Csete Sándor százados 1991. 11. 01. – 1993. 12. 01., Papp Jó-
zsef főhadnagy 1993. 12. 01. – 1995. 12. 15.

1. rejtjelzőrészleg, vezető Egri János hadnagy
feldolgozók: Szűcs Miklós főtörzsőrmester, Barna László zászlós, Csajbók Fe-

renc főtörzsőrmester
Babiczné Báthory Éva adminisztrátor 1991 – 1992. 04. 15.
Információvédelmi eszközök: P–238 M, P–244 TM, TN, P–236 TK, P–230-2; 

T–219.
1995. 12. 29-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték: Barna László 

törzs zászlóst.

Távközlési alosztály
193/1993. számú parancs. 1993. 09. 01-jei hatállyal Muharos László századost 

állományba vették. Beosztása: végrehajtó alegységek, távközlési alosztály, 
alosztályvezető.
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Területi hírközpont („M”-ben MH 130. Vezetésbiztosító Zászlóalj)
rádióközpont parancsnok Kovács Zoltán hadnagy
rádió-vevőközpont parancsnok Papp Ernő zászlós
rádió-adóközpont
URH rádió- és rádiórelé-átjátszó pont, parancsnok Lechner Ferenc főtörzsőr-

mester.

Híradó-szervizcsoport
1. „M” előkészítő törzs (MH 213. területvédelmi ezred)
2. „M” előkészítő törzs

1992.
03. 01. Rokkantsági nyugállományba helyezték Fodor Dezső őrnagyot, a területi 

hírközpont híradó-ügyeletes tisztet, helyére került Gyulai Gábor főhadnagy.
07. 01. Áthelyezték Szűcs Miklós főtörzsőrmestert a területi hírközponthoz.

Kinevezték Kasza István századost a területi hírközpont parancsnokának.
08. 01. Kinevezték Virág Béla polgári alkalmazottat, a híradó-szervizcsoport 

géptávíró-technikusának, Baán Arnold kinevezett polgári alkalmazottat a 
híradó-szervizcsoport áramforrás -technikusának.

09. 01. Munkaviszonyt létesítettek Kun Sándornéval, munkaköre távbeszélő-
központ-kezelő.

12. 01. Munkaviszonyt létesítettek Vadasné Gulya Ildikó honvédségi közalkal-
mazottal. Munkaköre: géptávíróközpont-kezelő.

1993.
06. 21. Kinevezték Tóth Erika honvédségi közalkalmazottat a távbeszélőköz-

pont forgalmi alkalmazottjának.
215/1993. számú parancs. Továbbszolgálati viszonyt létesítettek Bodor Já-

nos tartalékos tizedessel. Beosztása: rádióközpont. központparancsnok.

1995.
04. 01-jei hatállyal tartalékállományba helyezték Kasza István őrnagyot, a terü-

let hírközpont parancsnokát. Átvevő Baranyi Miklós százados.
10. 15-ei hatállyal állományba vették Szilvai Zoltán főhadnagyot. Beosztása, rá-

dióközpont, központparancsnok.
12. 29-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték: Kelemen Ferenc száza-

dost, Török Imre főhadnagyot.
12. 16. Közalkalmazotti jogviszonyát megszüntették Mezeiné Pócsi Ildikónak és 

Babicz Lászlónénak.

Őrszázad
(Békében van felállítva, csak légvédelmi rakétaszakasz erőben, állománya: sza-

kaszparancsnok és 1 légvédelmi rakétaraj)
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1992.
09. 01-jei hatállyal tartalékállományba helyezték:

Tóth Zoltán hadnagyot, a légvédelmi rakétaszakasz szakaszparancsnokát.
09. 01. Kinevezték Szemerédi István hadnagyot a légvédelmi rakétaszakasz sza-

kaszparancsnokának.

Komendánsszázad

1992. 
08. 01. Kinevezték Kiss Lajos főhadnagyot századparancsnoknak.

1993.
04. 01. – 1995. 03. 31. Két évre állományba vették Zagyi Zsolt tartalékos sza-

kaszvezetőt. Beosztása: század-szolgálatvezető.

1995.
04. 01-jei hatállyal állományba vették Szegedi Zoltán hadnagyot, az 1. komen-

dánsszakasz szakaszparancsnokának.
12. 29-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték: Fekete Ferenc zászlóst.

Szállítószázad

1992.
09. 01. Kinevezték Szilvási Zsolt hadnagyot, az 1. szállítószakasz szakaszpa-

rancsnokának.
11. 01. Munkaviszonyt létesítettek Szakál Péter közalkalmazottal. Munkaköre: 

autóbuszvezető.

1993.
01. 01. Továbbszolgálatot létesítettek két évre Godó András tartalékos törzsőr-

mesterrel, a 2. szállítószakasz szakaszparancsnokával.
04. 05-ei hatállyal tartalékállományba helyezték Gulyás János főtörzsőrmestert, 

század-szolgálatvezetőt.
10. 01. Tartalékállományba helyezték Godó András továbbszolgáló törzsőrmes-

tert, század-szolgálatvezetőt.
215/1993. számú parancs: továbbszolgálati viszonyt létesítettek Dudás Fe-
renc tartalékos törzsőrmesterrel. Beosztása: 2. szállítószakasz, szakaszpa-
rancsnok.

12. 15. Tartalékállományba helyezték Szilvási Zsolt hadnagyot, a 1. szállítósza-
kasz szakaszparancsnokát. Átvevő Kiss Lajos főhadnagy 1993. 12. 31-ig.

1994.
02. 01-től század-szolgálatvezető, Tóth Gyula továbbszolgáló őrmester, két 

évre.
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1995.
07. 15. Állományba vették Szabó László tartalékos törzsőrmestert a 1. szállító-

szakasz 2. raj rajparancsnokának.
08. 20-ai hatállyal kinevezték Mércse Balázs hadnagyot az 1. szállítószakasz 

szakaszparancsnokának (századparancsnok-helyettes)
10. 01. Újszászi Sándor tartalékos őrmestert állományba vették. Beosztása: 

1. szállítószakasz, 3. raj, rajparancsnok.
10. 19. Kinevezték két évre Koncz Ferenc őrmestert a 1. szállítószakasz, 1. szál-

lítóraj gépkocsivezetőjének.
10. 01-jei hatállyal szolgálati viszonyát megszüntették és tartalékállományba 

helyezték Tóth Gyula őrmestert.
12. 29-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték: Főző József törzszász-

lóst, Magyar Sándor törzszászlóst.
12. 06-i hatállyal áthelyezték a 3. Rendészeti Komendánszászlóalj állományába 

Górnagy Gyula közalkalmazottat, Magyar Tibor közalkalmazottat, gépko-
csivezetőnek.

Informatikai központ
1–2. mozgó adatfeldolgozó részleg.

1992. 
08. 20. Állományba vették és besorolták: Monoki Lajos hadnagyot az 1–2 moz-

gó adatfeldolgozó részleg részlegparancsnokának.
09. 01. Munkaviszonyt létesítettek Veres Mihály polgári alkalmazottal, a szer-

vizrészleg üzemeltető technikusával.

1993.
03. 01. Tartalékállományba helyezték Monoki Lajos hadnagyot, az 1–2. mozgó 

adatfeldolgozó részleg részlegparancsnokát.
09. 01-jei hatállyal állományba vették és besorolták: Kercsov László hadnagyot 

az 1–2. mozgó adatfeldolgozó részleg parancsnokának.
Pintér Attila hadnagyot az 1–2. mozgó adatfeldolgozó részleg üzemeltető 
mérnökének.

10. 01-jei hatállyal kinevezték Matetits László hadnagyot. Beosztása: üzemelte-
tő részleg, részlegparancsnok.

1995.
01. 01-jei hatállyal közalkalmazotti jogviszonyt létesítettek Borsos Tibor közal-

kalmazottal, 01. 09-től határozatlan időre. Beosztása: szervizrészleg főelőadó.
06. 01-jei hatállyal kinevezték Hartyáni István őrnagyot a szervizrészleg pa-

rancsnokának, az MH. 3. Katonai Kerülethez.
12. 29-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték: Blaskó Ferencné szá-

zadost.
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Tábori klub, tábori nyomda

1993. 
12. 01-jei hatállyal előléptették és megbízták Bognár Györgyné szakaszvezetőt 

a tábori klub, anyagellátó, nyilvántartó feladattal. 
25/1995. számú parancs: Bognár Györgyné őrmestert, a tábori klub anyag-

ellátó és nyilvántartó tiszthelyettesét a mozgósítási-kiegészítési felada-
tok eredményesebb ellátása érdekében, a saját beosztása ellátása mellett 
– 1995. 02. 01-jei hatállyal tartósan a mozgósítási-kiegészítési részleg 
állományába munkavégzésre vezényelték.

1995. 
05. 15-i hatállyal állományba vették Botyánszki János főtörzsőrmestert a tábori 

klub anyagnyilvántartó tiszthelyettesének.

Kiszolgáló alegységek
Javítószázad
századparancsnok Bencze Zoltán főhadnagy.
szolgálatvezető Kusnyerik József főtörzsőrmester.

híradóanyag-javító szakasz, szakaszparancsnok Soós István főhadnagy. 
1–2. híradóanyag-javító raj
rajparancsnokok: Czimbalmos Sándor törzszászlós, Simon Károly törzs-

zászlós
technikusok: Darai László törzszászlós, Dudás Zoltán főtörzsőrmester, 

Bakondi Ervin törzszászlós
raktárvezető: Pólyik István törzszászlós

gépjárműjavító szakasz, szakaszparancsnok: Szabó István főhadnagy
1–2. gépjárműjavító raj
rajparancsnokok: Kiss István főtörzsőrmester, Kovács Ferenc főtörzsőr-

mester
anyagellátó raj, rajparancsnok Bende Imre törzszászlós
fegyverzet-szakjavító raj, rajparancsnok Kovács László törzsőrmester.

1992. 
04. 01. Leszerelt Mari Tibor továbbszolgáló őrmester, a 2. gépjárműjavító raj 

rajparancsnoka.
152/1993. számú parancs: beosztásából két hónapra felfüggesztették Juhász 

Tibor törzsőrmestert, a javítószázad gépjárműjavító szakasz gépjár-
műjavító raj rajparancsnokát. (1993. 08. 06.)

1993. 
12. 15-i hatállyal szolgálati viszonyát megszüntették Juhász Tibor törzsőrmes-

ternek, a gépjárműjavító raj rajparancsnokának.
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1995. 
02. 01-jei hatállyal Kiss László főtörzsőrmestert, az anyagi-technikai törzs ki-

képzőjét tartósan vezényelték a javítószázad anyagellátó raj rajparancsnoka 
mellé, a rajparancsnoki beosztás átadás-átvétele érdekében, a rajparancsnok 
nyugdíjazását elrendelő okmányok megérkezéséig. 

02. 01-jei hatállyal, mérésügyi feladatok ellátására Simon Károly törzszászlóst 
jelölték ki.

04. 01-jei hatállyal rokkantsági nyugállományba helyezték Bende Imre törzs-
zászlóst, aki 1968 óta szolgált a laktanyában.

05. 15-i hatállyal állományba vették Takács István főhadnagyot, a javítószázad-
hoz üzemeltető mérnöknek (századparancsnok-helyettes) 

12. 29-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték: Czimbalmos Sándor 
törzszászlóst, Darai László törzszászlóst, Pólyik István törzszászlóst, Szabó 
Gergely törzszászlóst.

Ellátószázad

1992. 
09. 01. Kinevezték Papp Olivér hadnagyot, az ellátószakasz szakaszparancsno-

kának.
11. 01. Munkaviszonyt létesítettek, Magyar Tibor közalkalmazottal. Munka-

köre: anyagellátó raj, beszerző, gépkocsivezető, valamint Keresztúri László 
közalkalmazottal. Munkaköre: anyagellátó raj, raktáros.

1993. 
04. 01. – 1995. 03. 31. Két évre állományba vették Fejes Mihály tartalékos törzs-

őrmestert. Beosztása: század-szolgálatvezető. 

1995. 
07. 01. Áthelyezték Papp Olivér hadnagyot, a feladatát Főző József törzszászlós 

látta el.

Mozgósítást előkészítő részleg

1992. 
08. 14-től munkaviszonyt létesítettek Rozsos Attila polgári alkalmazottal, be-

osztása: 1. mozgósítást előkészítő részleg, raktáros.
10. 01. Állományba vették, majd besorolták Sipos András őrnagyot mozgósítási 

kiegészítő tisztnek.
12. 01. Bártfai László alezredest állományba vették. Beosztása: részlegvezető.
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Honvédelmi Híradózászlóalj megalakítása
1992 májusában a védelmi tervek alapján honvédelmi egység-állománytáblákat 
alakítottak ki. A zászlóalj az MH 81. Honvédelmi Híradózászlóalj megalakítását 
kapta feladatul. A Kecskeméten diszlokáló 7. rádiótechnikai századot beszervez-
ték az MH 66. Puskás Tivadar Vezetésbiztosító Zászlóalj állományába. A 213. Te-
rületvédelmi Ezred parancsnoki állományába került az 1. „M” előkészítő részleg. 
A területi hírközpont „M” állománytábla alapján, mint az MH 130. önálló Veze-
tésbiztosító Zászlóalj, külön harckészültségi tervvel rendelkezett. Május 31-ig az 
állomány és technika kiírását végrehajtották, a technikai eszközök átvétele június 
30-ig megtörtént (8 készlet R–142 rádióállomás, 16 készlet R–405X rádiórelé-ál-
lomás, 40 készlet R–130A/G rádióállomás és nagy mennyiségű TKV-építőkészlet 
és vezeték). A zászlóalj teljes vezető- és az 1. híradószázad állománya 1992. ok-
tóber 28. és november 02. között két lépcsőben hajtotta végre a bevonultatást. 
November 05-én megtörtént a vasúti szállítású előrevonás Hajdúhadház–Újfe-
hértó körzetébe, majd 20 napos gyakorlaton vettek részt. Az állomány leszerelése 
november végén megtörtént. 1995-ben a honvédelmi híradózászlóalj megszűné-
sével a technikai eszközöket leadták, vasúti szállítással Nyíregyházán és Péter-
vásárán. A feladatokat Fábri Attila őrnagy és Makai Sándor százados irányította.

Állományparancsok

1991.
12. 01. Rokkantsági nyugállományba helyezték Vajda Lajos őrnagyot.

Nyugállományba helyezték Pusztai Gyula századost,
Mészáros János főhadnagyot,
Fazekas Lajos hadnagyot,
Petró Ernőné törzszászlóst.

1992.
01. 01. Az MH 66. Puskás Tivadar Vezetésbiztosító Zászlóalj létszáma ekkor: 

tiszt 56 fő, tiszthelyettes 70 fő, polgári alkalmazott 56 fő.
04. 01. Leszerelt Medve Csaba hadnagy, Pataki Attila hadnagy.
09. 01. Illetményemelés soron kívül. A zászlóalj létszáma ekkor: 52 fő tiszt, 63 fő 

tiszthelyettes, 69 fő polgári alkalmazott.

1993.
A 29/1993. számú parancs szerint a honvédségi közalkalmazottak száma 

65 fő.
126/1993. számú intézkedés légvédelmi alegység lövészetre bocsátásáról.

1993. 08. 30-ei hatállyal közalkalmazotti jogviszonya megszűnt Matuz István-
nénak.
205/ 1993. számú parancs: csapatzászló kirendelése ünnepélyes állomány-

gyűlésre (1956. 10. 23. alkalmából).
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238/1993. számú parancs: az év végi leltározás végrehajtására.
239/1993. számú parancs: kiképzési és kulturális anyag, anyagkezelői beosz-

tás átadás-átvételére.
Ebben az évben lényeges változás az 1. tábori hírközpont századnál és a 

mozgó vezetési pont századnál nem történt.
A területvédelmi szakfeladatok ellátására keretállományt adtak át, illetve 

hagytak vissza.
Híradó szakfeladatként bevezették a „NEKTÁR A-G” feladatokat.

1994.
03. 01. 72/1994. számú zászlóaljparancs: 

1. hírközpont század, századparancsnok: Terék Kálmán főhadnagy
századparancsnok anyagi-technikai helyettes: Márföldi József főhadnagy
mozgó hírközpont század, századparancsnok: Takó András főhadnagy

századparancsnok anyagi-technikai helyettes: Csete Sándor százados
szakaszparancsnok: Babos Csaba hadnagy, Kopasz Tamás hadnagy, Ju-

hász Tibor hadnagy
javítószázad, századparancsnok: Bencze Zoltán főhadnagy
ellátószázad, századparancsnok: Szabó József százados

szakaszparancsnok: Papp Olivér hadnagy
helyőrségi komendánshivatal, vezető: Farkas László százados
testnevelés-vezető: Pap Tibor százados
EÁP-század, századparancsnok: Dzsubák István főhadnagy
területi hírközpont, parancsnok: Kasza István őrnagy
informatikai központ, központparancsnok: Bálint László őrnagy
biztosító alegység: műszaki század.

Végrehajtó alegységek

1. hírközpont század  A. távíróközpont-szakasz
  B. távbeszélőközpont-szakasz
  C. csatornaképzőközpont-szakasz
mozgó hírközpont század A. rádiószakasz
  B. rádiószakasz 
  C. rádiószakasz
  D. rádiószakasz
  E. titkosítószakasz
  F. központszakasz
  G. vezetékes szakasz
információvédelmi alosztály
területi hírközpont
őrszázad, komendánsszázad, szállítószázad
informatikai központ, tábori klub, tábori nyomda
Kiszolgáló alegységek: javítószázad, ellátószázad, raktárak.
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1995.
01. 01. A zászlóalj személyi állománya:

Révész Gyula mérnök őrnagy, zászlóaljparancsnok
Jónás József őrnagy, zászlóaljparancsnok-helyettes
Szilágyi Sándor őrnagy, zászlóaljtörzsfőnök (zászlóaljparancsnok első helyettes)
Tanács Szilveszter százados, személyügyi tiszt
Bártfai László alezredes, 1. M. előkészítő részlegparancsnok
Sándor Zsolt százados, hadműveleti főtiszt
Máté Zoltán főhadnagy, hadműveleti biztonsági tiszt
Takó András főhadnagy, hadműveleti tiszt
Karmacsi László százados, hadműveleti főtiszt
Németh Ernő őrnagy, hadműveleti tiszt
Tudesze László százados, hadműveleti tiszt
Pap Tibor őrnagy humán, részlegvezető
Szalay Richárd főhadnagy, szervezési tiszt
Bondor Sándor hadnagy, „M” kiegészítési részlegvezető
Sipos András őrnagy, „M” kiegészítési tiszt
Kotricz Zoltán őrnagy, anyagi-technikai szolgálatfőnök, (zászlóaljparancs-

nok anyagi-technikai helyettes)
Makai Sándor százados, anyagi-technikai főtiszt
Váradi László százados, anyagi-technikai főtiszt
Zsigmond János százados, gépjárműtechnikai szolgálatfőnök
Fábri Attila őrnagy, híradótechnikai szolgálatfőnök 
Lencsés Gyula százados, fegyverzettechnikai szolgálatfőnök 
Dzsubák István főhadnagy, EÁP (Ellenőrző-áteresztő pont) századparancsnok
Terék Kálmán főhadnagy, 1. hírközpont század századparancsnok
Márföldi József főhadnagy, századparancsnok anyagi-technikai helyettes
Csete Sándor százados, századparancsnok anyagi-technikai helyettes
Paulinusz László zászlós, műszaki század századparancsnok
Babos Csaba hadnagy, szakaszparancsnok
Kopasz Tamás hadnagy, szakaszparancsnok
Juhász Tibor hadnagy, mozgó hírközpont század, századparancsnok
Papp József főhadnagy, információvédelmi alosztályvezető
Egri János főhadnagy, részlegvezető
Muharos László százados, 2. „M” előkészítő részleg, részlegparancsnok
Kasza István őrnagy, területi hírközpont, parancsnok
Baranyi Miklós százados, híradótechnikai szolgálatfőnök
Gyulai Gábor százados, híradó-ügyeletes
Kelemen Ferenc százados, híradó-ügyeletes
Török Imre főhadnagy, híradó-ügyeletes
Keresztes Imre százados, híradó-ügyeletes 
Kovács Zoltán főhadnagy, 2. rádiószakasz, szakaszparancsnok
Szemerédi István főhadnagy, LÉRAK-szakaszparancsnok
Molnár József főhadnagy, komendánsszázad, századparancsnok.
Kiss Lajos főhadnagy, szállítószázad, századparancsnok
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Bálint László őrnagy, informatikai központ, központparancsnok
Hartyáni István őrnagy, szervizrészleg, parancsnok
Matetits László főhadnagy, üzemeltető részleg, parancsnok
Blaskó Ferencné százados, informatikai tiszt
Papp Olivér hadnagy, ellátószázad, századparancsnok
Bencze Zoltán főhadnagy, javítószázad, századparancsnok
Soós István főhadnagy, híradóanyag-javító szakasz, szakaszparancsnok
Szabó István főhadnagy, gépjárműjavító szakasz, szakaszparancsnok
Szabó József százados, igazgatási tiszt
Farkas László őrnagy, helyőrségi komendánshivatal, vezető
Tarr István zászlós, rendész
Bereczky Béláné főtörzsőrmester, „M” kiegészítési tiszthelyettes
Nagyné Pammer Zsuzsanna zászlós, ügyviteli részlegvezető
Csőke István zászlós, műszaki-technikai szolgálatvezető
Kóti István törzszászlós, vegyivédelmi-technikai szolgálatvezető
Kasza Istvánné őrmester, „M” kiegészítési tiszthelyettes
Kiss László főtörzsőrmester, kiképző
Ladányi Zoltán főtörzsőrmester, élelmezésiszolgálat-vezető
Danka Ferenc zászlós, üzemanyagszolgálat-vezető
Mátyás Miklós zászlós, törzsellátó szolgálatvezető
Sándor Zsoltné őrmester, diszpécser
Bognár Györgyné őrmester, anyagellátó nyilvántartó
Tóth Károly törzsőrmester, szolgálatvezető
Rácz Vilmos törzsőrmester, géptávíró-titkosító állomás, parancsnok
Madar Zoltán őrmester, technikus
Goda Ferenc törzsőrmester, géptávíróközpont, parancsnok.
Kássa Sándor főtörzsőrmester, híradó irányítópont, 1. állomás, parancsnok
Szrapkó Tibor törzsőrmester, távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok
Kompolti János törzsőrmester, távbeszélő-titkosító technikus
Széplaki Márton törzsőrmester, távbeszélőközpont. parancsnok
Pákozdi Andor őrmester, távbeszélőközpont. parancsnok
Bikki József főtörzsőrmester, „K” központ, parancsnok
Langó Tibor főtörzsőrmester, állomásparancsnok
Mészáros Károly törzszászlós, állomásparancsnok
Kovács András őrmester, 1. vivőközpont, parancsnok
Baksi Ferenc törzsőrmester, 2. vivőközpont, parancsnok
Mocsai Zoltán zászlós, vonalépítő raj, rajparancsnok
Albert Lajos főtörzsőrmester, mozgó hírközpont század, szolgálatvezető
Bódi Sándor főtörzsőrmester, 1. távbeszélőközpont, parancsnok
Tóth Sándor törzszászlós, 2. távbeszélőközpont, parancsnok
Szabó Ferenc őrmester, 1. rádióállomás, parancsnok
Balogh Sándor főtörzsőrmester, 2. rádióállomás, parancsnok
Katona Károly zászlós, 3. rádióállomás, parancsnok
Mikó Zoltán törzsőrmester, 3. rádiószakasz, állomásparancsnok
Boldizsár Zsolt főtörzsőrmester, távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok
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Papp Ernő törzszászlós, távbeszélő-titkosító állomás, technikus
Kovács Sándor főtörzsőrmester, távbeszélő-titkosító állomás, parancsnok
Sinka Zoltán őrmester, távbeszélő-titkosító állomás, technikus
Boldizsár Iván főtörzsőrmester, géptávíró-titkosító állomás, parancsnok
Kiss László törzsőrmester, állomásparancsnok
Fajka László főtörzsőrmester, állomásparancsnok
Barna László törzszászlós, feldolgozó
Csajbók Ferenc főtörzsőrmester, feldolgozó
Tóth Attila törzsőrmester, területi hírközpont, szolgálatvezető
Kecskés Ferencné főtörzsőrmester, nyilvántartó központ, parancsnok
Lechner Ferenc főtörzsőrmester, átjátszóállomás, parancsnok
Vadas István főtörzsőrmester, gépkocsivezető
Zagyi Zsolt őrmester, komendánsszázad, szolgálatvezető
Hajnal János főtörzsőrmester, komendánsszakasz, szakaszparancsnok
Fekete Ferenc zászlós, forgalomszabályozó szakaszparancsnok
Tóth Gyula őrmester, szállítószázad, szolgálatvezető
Szakál Péter törzsőrmester, rajparancsnok
Dudás Ferenc törzsőrmester, szállítószakasz, szakaszparancsnok
Kusnyerik József főtörzsőrmester, javítószázad, szolgálatvezető
Szabó Gergely törzszászlós, ellenőrző állomás, parancsnok
Czimbalmos Sándor törzszászlós, híradóanyag-javító raj, rajparancsnok
Darai László zászlós, technikus
Dudás Zoltán főtörzsőrmester, technikus
Simon Károly törzszászlós, híradóanyag-javító raj, rajparancsnok 
Bakondi Ervin zászlós, technikus
Kiss István főtörzsőrmester, gépjárműjavító raj, rajparancsnok
Kovács Ferenc főtörzsőrmester, gépjárműjavító raj, rajparancsnok
Kovács László törzsőrmester, fegyverjavító raj, rajparancsnok
Bede Imre törzszászlós, anyagellátó raj, rajparancsnok
Pólyik István törzszászlós, raktárvezető
Fejes Mihály törzsőrmester, ellátószázad, szolgálatvezető
Főző József törzszászlós, szállítószakasz, szakaszparancsnok
Magyar Sándor zászlós, raktárvezető
Bodor János őrmester, rádió-adóközpont, parancsnok
Kálmán Lajos őrmester, rádióállomás, parancsnok
Nagy Imre őrmester, rádióállomás, parancsnok.

A 4/1995. számú parancs szerint, a következő járőrszolgálatokat kellett adni:
1. helyőrségi járőrszolgálat,
2. a 301. szerződéses KRAK területén vasúti járőrszolgálat,
3. a 301. szerződéses KRAK területén gépjármű ellenőrző szolgálat,
4. pályaudvari katonai rendészeti-járőrszolgálat,
5. a 301. szerződéses KRAK területén baleseti-helyszínelői szolgálat,
6. Szolnok helyőrségre kivetett szolgálat.
Rövidítés: KRAK = Katonai rendész alkalmazási körzet.
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A 26/1995. számú parancs szerint, 1995. 12. 16-tól a laktanyai őr- és ügyeleti 
szolgálatok szervezéséért, vezényléséért és ellenőrzéséért a 3. Rendészeti 
Komendánszászlóalj parancsnokát és törzsfőnökét tették felelőssé. A pa-
rancsot Bátor Ferenc dandártábornok írta alá.

31/1995. számú parancs. Intézkedés az 1995. évi feladatok megtervezésére, 
csúcsbizottság kijelölése.

A 99/1995. számú parancsban a közalkalmazottak létszámcsökkentési fel-
adatainak végrehajtására bizottságot jelöltek ki. A bizottság parancsnoka 
a zászlóaljparancsnok.

Intézkedés a 08. 29-én megtartásra kerülő vegyivédelmi és műszaki nap vég-
rehajtására.

Kivonat az MH Dózsa György Laktanyaparancsnokság 19/1995. számú pa-
rancsából:

1995. 09. 08-ától sorállomány részére polgári ruha viselésének engedélyezése.
184/1995. számú parancs: intézkedés évközi leltározás végrehajtására.
237/1995. számú parancs: válságkezelő csoport híradó állományának felál-

lítása.
Az MH 1618 katonai szervezet 1995. 12. 15 – 12. 30-ig terjedő időszakban 

történő felszámolása.
03. 21-től 1995. 07. 27-ig tartósan vezényelték dr. Nagy Zoltán sor hallgató áo. 

főtörzsőrmestert. Feladatát az MH 3. Katonai Kerület egészségügyi szolgá-
latfőnök határozza meg.
241/1995. számú parancs. Intézkedés a szervezeti változás eredményes vég-

rehajtása és a felszámoló bizottság munkájának eredményessége érde-
kében.

Átalakul a 3. Katonai Kerületparancsnokság szervezete, a 3. gépesített had-
osztály-parancsnokág, ezzel egy időben az alárendeltségében megalakul a 
3.  Rendészeti Komendánszászlóalj és az MH 66. Puskás Tivadar Híradó-
zászlóalj, A laktanyában diszlokáló MH 10. Dózsa György tüzérezred le-
csökkent számú alegységekkel és létszámmal folytatja feladatait és átalakul 
tüzérezredtörzzsé. 

Jelentősebb események

1991. október 28-án csapatzászlót kapott a zászlóalj.
1991 novemberben indult a délvidéki feladat: egy csökkentett értékű vezetési 

pont tábori hírközpont elemeit előrevonták a kiskunhalasi laktanyába. Az 
állományt kéthetente váltották.

1992 márciusában a Magyar Honvédség híradófőnök részt vett a zászlóalj érté-
kelő és feladatszabó állománygyűlésén.

1992 májusában a zászlóalj biztosította a könnyű műveleti zászlóalj rendszer-
beillesztő gyakorlatát a táborfalvai bázison.
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1992 júniusában az MH 62. Gépesített Lövészdandár gyakorlatán, a VIP láto-
gató napok biztosítása Táborfalván.

1992 novemberében a honvédelmi dandár- és híradózászlóalj rendszerbeillesz-
tő gyakorlatán a gépesített hadtestvezetési pontok telepítése és kiszolgálása 
Hajdúhadház–Újfehértó körzetében. 

1993 januárjában gépesített hadtest átfogó ellenőrzése.
1993. 02. 11. Leszerelés, és 02. 24–25. a bevonulás időpontja.
1993 május–június, az MH 62. Gépesített Lövészdandár gyakorlatán a VIP lá-

togatónapok biztosítása Táborfalván.
1993 júniusában részvétel a Magyar Honvédség híradó-rendszergyakorlatán, 

a gépesített hadtest tábori hírközpont telepítése és üzemeltetése Orgovány 
térségében.

1993 júliusában részvétel az MH 10. Tüzérdandár gyakorlatán, a VIP látoga-
tónapok kiszolgálása és a csökkentett képességű gépesített hadtestvezetési 
pont hírközpont telepítése.

1993 júniusában „MERKUR–93”, híradó-rendszergyakorlat, Orgovány DK – 
5 km gyakorlótér.

1993. 08. 12. Leszerelés, 08. 25–26. a bevonulás időpontja.
1993 szeptember 15–30. zászlóaljparancsnoki beosztás átadás-átvétele.
1993 októberében a „KUNSÁG–93” gyakorlat biztosítása Cegléd–Szolnok kör-

zetében.
1993 december, 236/1993. számú parancs a Gazdálkodási Tanácsadó Testület 

(GTT) létrehozásáról.
1994. 01. 07–01. 13. között komplex szakharcászati gyakorlat Tatárszentgyörgy 

területén.
1994. 04. 11–04. 28. „M” kiképzés biztosítása az MH 12. Páncéltörő Tüzérez-

red részére (12 fő). Az MH 323. Honvédelmi Dandár parancsnoki felkészítő 
foglalkozás biztosítására 7 fő.

1994. 06. 29., (07. 09.). Vasúti szállítás végrehajtása, a Cegléd–Hajdúhadház 
menetvonalon. Szállítmányparancsnok Kotricz Zoltán őrnagy.

1994 júniusában „NEKTÁR-E” gyakorlat. 
1994. 09. 01–25. „Brit–magyar” közös kiképzés végrehajtása a „Partnerség a 

békéért” egyezmény szellemében. 09. 06-án vasúti berakás, szállítás. Újdö-
rögd (nullapont) területén, 31 gépjármű.

1995. 01. 01-jétől csapatkísérlet a polgári ruha viselésére (sorkatonáknak).
1995. 02. 15–16. Bevonulás, intézkedés kiadása.
1995. 03. 07–08. Az első időszakos állomány alaplőgyakorlatának végrehajtása, 

a tatárszentgyörgyi lőtéren.
1995. 03. 27–29. 5/a nagy távolságú vezetési gyakorlat.
1995. 03. 21-én, Cegléd helyőrségbe érkezett Sir Peter Inge GCB tábornagy, a 

Brit Egyesített Vezérkar főnöke.
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HARMADIK FEJEZET

Az MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj 
története (1995. 12. 16. – 2001. 06. 30.)

A megalakuló MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj 
szervezete

I. Vezetőszervek
1. Parancsnokság
2. Törzs, híradó-ügyeleti szolgálat

 „M” kiegészítő részleg
 ügyviteli részleg

3. logisztikai szolgálat
4. humán szolgálat
5. pénzügyi és számviteli részleg
6. katonai biztonsági szolgálat

II. Biztosító alegységek
1. törzsszakasz
2. futár- és táboriposta-raj

III. Végrehajtó alegységek
1. első tábori hírközpont század
2. második tábori hírközpont század
3. mozgó hírközpont század
4. légvédelmi vezetési század
5. vonalépítő század
6. információvédelmi alosztály
7. távközlési alosztály
8. informatikai központ
9. vegyivédelmi adatgyűjtő és értékelő központ

10. területi hírközpont

IV. Logisztikai alegységek
1. logisztikai század
2. segélyhely

Zászlóalj-parancsnokság, törzs állománya
zászlóaljparancsnokok: Révész Gyula mérnök őrnagy 1996–2001, Tánczos Ta-

más őrnagy 1998–2001. 06. 30. (megbízott parancsnok). Parancsnoki segítő: 
Gódor Gábor őrmester
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zászlóaljparancsnok-helyettesek: Vörös Mihály őrnagy 1996. 01. 01. – 1996. 11. 
01., Muharos László mérnök őrnagy 1996. 11. 01. – 1997. 06. 01., Juhász 
Mihály István mérnök alezredes 1997. 05. 05. – 2000. 11. 08.

törzsfőnökök: Hegedűs János százados 1996. 01. 01. – 1996. 11. 01., Karmacsi 
László százados 1996. 11. 01. – (megbízott), Tánczos Tamás őrnagy 1997. 
06. 01. – 2001. 06. 30.

igazgatási főtiszt: Szabó József őrnagy
hadműveleti részlegvezetők, munkatársak: Karmacsi László százados, Tudesze 

László százados, Pálinkás Tibor százados, Takó András százados, Gracza 
Lászlóné gépíró

mozgósítási-kiegészítési részlegvezetők, főtiszt, munkatársak: Pintér Gábor 
százados, Bognár Györgyné őrmester, Kemenczés Zsuzsanna őrmester

ügyviteli részlegvezető, munkatárs: Botyánszky János főtörzsőrmester, Bolyos 
Lászlóné.

Logisztikai szolgálat
anyagi-technikai szolgálatfőnök: Muharos László mérnök százados
logisztikai főnök: Zsigmond János alezredes
logisztikai főtiszt: Juhász László alezredes
elektronikai szolgálatfőnökök, munkatárs: Fábri Attila őrnagy, Szilvai Zoltán 

százados, Batiziné, Marczis Ibolya közalkalmazott, ügykezelő
gépjármű-technikai szolgálatfőnök: Makai Sándor mérnök százados
műszaki-technikai szolgálatvezetők: Bertók László főtörzsőrmester, Mátyás 

Miklós törzszászlós, Fejes Antal zászlós
vegyivédelmi technikai szolgálatvezető: Fejes Antal törzszászlós
ruházati szolgálatvezető: Fejes Mihály szerződéses főtörzsőrmester
fegyverzettechnikai szolgálatvezető: Kássa Sándor főtörzsőrmester.

Humánszolgálat
humán szolgálatfőnök, munkatársak: Tanács Szilveszter őrnagy, Zsigmond 

Já nosné szerződéses törzsőrmester, Juhász Anita közalkalmazott, humán 
nyilvántartó

humántiszt: Pap Tibor őrnagy, Kovács István százados
testnevelés-vezető, tiszt: Győri János őrnagy, Kovács István főhadnagy

Alegységparancsnokok
törzsszakasz, parancsnok: Mocsai Zoltán törzszászlós
1. tábori hírközpont század, parancsnokok: Terék Kálmán főhadnagy, Kavalecz 

Béla százados
mozgó hírközpont század, parancsnokok: Pálinkás Tibor főhadnagy, Farkas 

László százados
légvédelmi vezetési század, parancsnokok: Fegyveres László százados, Kun 

Sándor főtörzsőrmester, Kádár József hadnagy, Ladányi Béla zászlós
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információvédelmi alosztály, vezetők: Papp József főhadnagy, Egri János százados
távközlési alosztály, vezetők: Molnár Bálint főhadnagy, Annus Endre százados
informatikai központ, parancsnokok: Bálint László őrnagy, Matetits László szá-

zados, Jenei István százados
vegyivédelmi adatgyűjtő-értékelő és tájékoztató központ, parancsnokok: Hajdú 

József százados, Berecz Tibor százados. Technikus Kovács Sándor főtör-
zsőrmester, Koncsor Ferenc őrmester

területi hírközpont, parancsnok: Baranyi Miklós százados, Tóth Zoltán száza-
dos, Muharos László mérnök őrnagy

logisztikai század, parancsnok: Imrik Zsolt százados
segélyhely: egészségügyi tiszthelyettesek: Kiss Imre főtörzsőrmester, Farkasné 

Végh Andrea őrmester, Törökné Sebő Rózsa főtörzsőrmester, Vidoven And-
rea törzsőrmester.

Vezetőszervek
Parancsnokság
1996. 
01. 01. Zászlóaljparancsnok: Révész Gyula mérnök őrnagy

parancsnokhelyettes: Vörös Mihály őrnagy
törzsfőnök: Hegedűs János százados
igazgatási tiszt: Szabó József százados
hadműveleti főtiszt: Karmacsi László százados
hadműveleti biztonsági tiszt: Tudesze László százados

11. 01. Elhelyezték Vörös Mihály őrnagyot, parancsnokhelyettest, helyére kine-
vezték Muharos László mérnök őrnagyot.
Elhelyezték Hegedűs János századost, törzsfőnököt, megbízott törzsfőnök: 

Karmacsi László százados

1997. 
01. 01. Parancsnokhelyettes Muharos László mérnök őrnagy
01. 01. Hadműveleti biztonsági tiszt Pálinkás Tibor főhadnagy
06. 01. Kinevezték Tánczos Tamás őrnagyot törzsfőnöknek.
07. 05. Kinevezték Gódor Gábor őrmestert, parancsnoki segítőnek.
12. 08-ai hatállyal előléptették századossá Pálinkás Tibor főhadnagyot.

1999. 
Áthelyezték Tószegi Miklós főtörzsőrmestert, a hadműveleti és kiképzési 

részleg futárát, az 1. tábori hírközpont század rádióközpont-szakasz, 
3-4. rádió-vezérlőközpont központparancsnokának.
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2000. 
01. 11. Harcérték

Tiszt:
1. Révész Gyula  mérnök őrnagy zászlóaljparancsnok.
2. Juhász Mihály István  mérnök alezredes zászlóaljparancsnok-helyettes.
3. Tánczos Tamás őrnagy törzsfőnök 

   (parancsnokhelyettes)
4. Szabó József őrnagy igazgatási főtiszt
5. Tanács Szilveszter őrnagy humán részlegvezető
6. Pintér Gábor  százados „M” kiegészítési főtiszt
7. Kovács István  százados humántiszt
8. Karmacsi László százados hadműveleti részlegvezető
9. Pálinkás Tibor százados hadműveleti biztonsági tiszt

10. Takó András százados hadműveleti tiszt
11. Zsigmond János őrnagy logisztikai főnök
12. Juhász László alezredes logisztikai főtiszt
13. Szilvai Zoltán százados elektronikai szolgálatfőnök
14. Makai Sándor mérnök százados gépjárműtechnikai 
   szolgálatfőnök

Tiszthelyettes:
1. Gódor Gábor  őrmester parancsnoki segítő
2. Zsigmond Jánosné  szerződéses  humán munkatárs
  őrmester
3. Kemenczés  Zsuzsanna  őrmester „M” kiegészítési tiszthelyettes
4. Bertók László főtörzsőrmester műszaki-technikai 
   szolgálatvezető
5. Fejes Antal törzszászlós vegyivédelmi-technikai 
   szolgálatvezető
6. Kássa Sándor főtörzsőrmester fegyverzettechnikai 
   szolgálatvezető
7. Fejes Mihály  szerződéses ruházati szolgálatvezető
  főtörzsőrmester
8. Botyánszki János  főtörzsőrmester ügyviteli részlegvezető

Közalkalmazott:
1. Juhász Anita közalkalmazott humán nyilvántartó
2. Bolyos Lászlóné közalkalmazott ügykezelő
3. Gracza Lászlóné közalkalmazott gépíró
4. Batiziné Marczis Ibolya közalkalmazott ügykezelő

2000. 
08. 01-jei hatállyal áthelyezték Tószegi Miklós főtörzsőrmestert.
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Törzs
Híradó-ügyeleti szolgálat
„M” kiegészítő részleg
1996.
01. 01. Részlegvezető Bognár Györgyné őrmester. 
01. 15. Állományba vették: Kemencés Zsuzsanna őrmestert „M” kiegészítő 

tiszt helyettesnek.

1997. 
11. 01. „M” kiegészítő részlegvezetői teendők átadás-átvétele, átadó: Bognár 

Györgyné törzsőrmester, átvevő: Kemenczés Zsuzsanna őrmester.

1999. 
01. 01-jei hatállyal előléptették Kemenczés Zsuzsanna szerződéses őrmestert.
09. 01-jei hatállyal megbízták Pintér Gábor századost, „M” kiegészítési főtisztet 

az „M” kiegészítési tiszthelyettesi feladatok ellátásával.

2001. 
07. 01-jével kezdődően tartalékállományba helyezték Kemenczés Zsuzsanna 

törzsőrmestert (10 évet szolgált a zászlóaljnál).

Ügyviteli részleg
1996.
01. 01. Ügyviteli részlegvezető Botyánszki János főtörzsőrmester.

Logisztikai szolgálat
1996.
01. Anyagi-technikai szolgálatfőnök (parancsnok anyagi-technikai helyettes): 

Muharos László mérnök százados
elektronikai szolgálatfőnök: Fábri Attila őrnagy
gépjármű-technikai szolgálatfőnök: Makai Sándor mérnök százados
műszaki, vegyivédelmi-technikai szolgálatvezető:  

Mátyás Miklós törzs zászlós
ruházati szolgálatvezető: Fejes Mihály törzsőrmester
fegyverzettechnikai szolgálatvezető: Kássa Sándor főtörzsőrmester.

01. 15. Állományba vétel: Juhász László őrnagyot, anyagi-technikai szolgálat 
anyagi-technikai főtisztnek, Hajdú József mérnök századost, vegyivédelmi 
adatgyűjtő, tájékoztató és értékelő központ, központparancsnoknak. 

11. 01. Állományba vétel: Juhász László alezredest anyagi-technikai szolgálat-
főnöknek.
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1997. 
06. 01. Kinevezték Muharos László mérnök őrnagyot logisztikai szolgálatfőnök-

nek. Elhelyezték Juhász László alezredest.

1998. 
02. 01-jétől, Mátyás Miklós törzszászlós keresőképessé válásáig, a műszaki-tech-

nikai szolgálatvezetői beosztás ellátásával Fejes Antal zászlóst bízzák meg. 
12. 01-jei hatállyal kinevezték Bertók László törzsőrmestert a logisztikai főnök-

ség, műszaki-technikai szolgálatvezetőnek.

1999. 
04. 30. Logisztikai főnöki teendők átadás-átvétele, átadó: Muharos László mér-

nök őrnagy, átvevő: Makai Sándor mérnök százados. 
Muharos László őrnagyot áthelyezték a területi hírközpont híradó-techni-

kai szolgálatfőnöknek.
09. 01. Zsigmond János őrnagy, logisztikai főnök.

Humánszolgálat
1996. 
01. 01. Humánrészleg, részlegvezető: Tanács Szilveszter százados

humántiszt: Pap Tibor őrnagy
testnevelés-vezető: Győri János őrnagy

1997. 
06. 15. Elhelyezték Pap Tibor őrnagyot, a 3. Gépesített Hadosztály, humán-

alosztály-vezetőnek.

1998. 
06. 30-ig, a humántiszti feladatok ellátásával Kovács István főhadnagyot bízták 

meg.
Kinevezték 1998. 02. 01-jétől 2002. 01. 31-ig Zsigmond Jánosné szerződéses 

törzsőrmestert, a humánrészleg humán munkatársának.
04. 01. Kovács István főhadnagy humántiszt.

1999. 
02. 01. Kovács István főhadnagy testnevelőtiszt.

Biztosító alegységek
Törzsszakasz
1997. 
05. 26. Felvették: Zsilka József tartalékos honvédet szerződéses szakaszvezető-

nek, szállítóraj-parancsnoknak.
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1998. 
12. 01-jei hatállyal kinevezték Dudás Pál szerződéses őrmestert szállítóraj-pa-

rancsnoknak.

2000. 
01. 11. Harcérték

Tiszthelyettes:
1. Mocsai Zoltán törzszászlós szakaszparancsnok

Szerződéses:
1. Dudás Pál őrmester rajparancsnok
Technikai eszközök besorolása:
5-6 t tgk. 3 KIK  A-30, URAL–4320,  

DIZIL–130
5-6 t. pótkocsi 2 KIK E–5
4-5 t tj. TÁVISZ száll. tgk. 1 KIK ZIL–131
szgk. 1 KIK L–1300
tj. szgk. 2 KIK UAZ–469
4-5 t tj.tgk. 1 KIK URAL–4320
törzs gk. 1 KIK CS–344
áramforrás-aggregát utánfutó 1 KIK HAD–8-1
áramforrás-aggregát 3 KIK HAB–4-1, AB–1-P/30 (2).

Futár- és táboriposta-raj

Végrehajtó alegységek
1. tábori hírközpont század
1996. 
01. 01. Századparancsnok: Terék Kálmán főhadnagy

technikus: Széplaki Márton törzsőrmester 
szolgálatvezető: Tóth Károly törzsőrmester
rádióközpont-szakasz

1. rádió-vezérlőközpont (VK–140 I) állomás
2. rádió-vezérlőközpont. (VK–137-I) állomás
1. rádióállomás (R–140) állomásparancsnok Mikó Zoltán törzsőrmester
2. rádióállomás (R–137) állomásparancsnok Balogh Sándor főtörzsőr-

mester
távíróközpont-szakasz, szakaszparancsnok Barkaszi Gábor főhadnagy

géptávíró-titkosító állomás (P–236) állomásparancsnok Rácz Vilmos 
törzs őrmester

géptávíróközpont (GK/G), parancsnok Tóth Attila törzsőrmester 
1. híradó vezetési pont, állomásparancsnok Kiss László főtörzsőr-

mester
2, 3. híradó vezetési pont
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távbeszélőközpont-szakasz, parancsnok: Mányik Szabolcs főhadnagy
távbeszélő-titkosító állomás (P–244) parancsnok: Kompolti János törzs-

őrmester
vezetékes raj
1. távbeszélőközpont-állomás (K–2)
2. távbeszélőközpont (K–12), parancsnok: Kovács Imre szerződéses őr-

mester
távbeszélőközpont (KK–12), parancsnok: Bikki József főtörzsőrmester 
belsőhálózat-építő raj

rádiórelé-szakasz, parancsnok: Juhász Tibor főhadnagy
1. rádiórelé-állomás (R–1406), parancsnok: Langó Tibor főtörzsőrmes-

ter 2. rádiórelé-állomás (R–1406)
3. rádiórelé-állomás (R–405X), parancsnok: Nagy Imre szerződéses őr-

mester
4. rádiórelé-állomás (R–405X), parancsnok: Kálmán Lajos őrmester. 

csatornaképzőközpont-szakasz, parancsnok: Mészáros Károly törzszászlós
vivőközpont-állomás (V–36), parancsnok: Baksi Ferenc törzsőrmester 

vivőközpont-kezelő
vonalépítő raj (ETNV), parancsnok: Herczeg Sándor szerződéses őrmester
belsőhálózat-építő raj (TEK-2)
lecsatlakozó vezetékes raj (ETNV)
könnyűvezetékes raj (TKV) 

futár- és táboriposta-szakasz, parancsnok: Takó András főhadnagy.
01. 19. Állományba vétel: Ferenczi Ildikó polgári személyt szerződéses őrmes-

tert 1. távbeszélőközpont-szakasz, 1. távbeszélőközpont parancsnokának.
03. 01. Állományba vétel: Kovács János tartalékos szerződéses őrmestert a 

rádió relé-szakasz 2. rádiórelé-állomás parancsnokának.
04. 01. Leszerelt: Goda Ferenc törzsőrmester, a géptávíróközpont parancsnoka:

Madar Zoltán őrmester, a csatornaképző központ központparancsnoka
Pákozdi Andor törzsőrmester, a távbeszélőközpont-szakasz, 2. távbeszélő-

központ parancsnoka.
08. 01. Kinevezték Takó András főhadnagyot, futár- és táboripostaszakasz-pa-

rancsnokot a komendánsszakasz szakaszparancsnokának.
10. 01. Állományba vétel: Sesztákné Szeleczki Erika szerződéses őrmestert 

csatornaképzőközpont-szakasz vivőkezelőnek. Nyugállományba helyezték 
Márföldi József századost.

1997. 
Az 1. tábori hírközpont század századparancsnoka Terék Kálmán főhad-
nagy, tőle Kavalecz Béla százados vette át a századparancsnoki teendőket.
Rádióközpont-szakasz:

1. rádió-vezérlőállomás (VK–140 I)
2. rádió-vezérlőállomás (VK-137 II)
Balogh Sándor főtörzsőrmester
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3. rádió-vezérlőállomás (VK–140 I)
1. rádióállomás (R–140) 
Állomásparancsnok Polyák Zoltán őrmester 
2. rádióállomás (R–137)
3. rádióállomás (R–137)
4. rádióállomás (R–147)
5. rádióállomás (R–145)
6. rádióállomás (R–145)
7. rádióállomás (R–145)
8. rádióállomás (R–142)
9. rádióállomás (R–142)
rádióközpont (R–975)
áramforrásközpont.

Rádiórelé-szakasz: 
szakaszparancsnok Juhász Tibor főhadnagy
1. rádiórelé-állomás (R–1406)
2. rádiórelé-állomás (R–1406)
3. rádiórelé-állomás (R–1406)
4. rádiórelé-állomás (R–405 X)
5. rádiórelé-állomás (R–405 X)
6. rádiórelé-állomás (R–405 X)
1. vivőközpont állomás (V–36)
2. vivőközpont állomás (V–36)
3. vivőközpont állomás (V–36)
áramforrás központ.

01. Rádióközpont-szakaszparancsnok: Barkaszi Gábor főhadnagy
rádióközpont-szakasz 2. rádió-vezérlőközpont, parancsnok: Kerekes Zoltán 

szerződéses őrmester
1–2. rádiórelé-szakasz, 1. állomáskezelő: Zsigmond Jánosné szerződéses őr-

mester
2. állomásparancsnok: Kovács János szerződéses őrmester
3–5. rádiórelé-állomás 3. állomásparancsnok: Kálmán Lajos szerző-
déses őrmester
5. állomásparancsnok: Nagy Imre szerződéses őrmester

csatornaképzőközpont-szakasz 1–3. vivőközpont-kezelő: Sesztákné Sze-
leczki Erika szerződéses őrmester

vonalépítőraj-parancsnok: Herczeg Sándor őrmester
gépkocsiparancsnok: Mráv Ferenc szerződéses őrmester.

03.15. Leszerelt: Kerekes Zoltán szerződéses őrmester, Herczeg Sándor szerző-
déses őrmester.

05. 05. Állományba vétel: Kenyeres Zsolt szerződéses őrmestert a rádióköz-
pont-szakasz 2–4 rádióállomás állomásparancsnokának, Jakab Ferenc szer-
ződéses szakaszvezetőt a rádióközpont-szakasz 3–4. rádió-vezérlőközpont 
4. központ parancsnokának.
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06. 01. Leszerelt: Kovács János szerződéses őrmester.
06. 26. Állományba vétel: Kovács Béla szerződéses szakaszvezetőt a rádióköz-

pont-szakasz 1-2. rádió-vezérlőközpont parancsnokának.
07. 05. Kinevezték: Polyák Zoltán őrmestert a rádióközpont-szakasz 1. rádióál-

lomás parancsnokának.
08. 01. Állományba vétel: Murányi Renáta polgári személyt szerződéses sza-

kaszvezetőnek, a rádiórelé-szakasz 3. rádióállomás állomásparancsnokának.
09. 16. Elhelyezték: Juhász Tibor főhadnagyot rádiórelészakasz-parancsnokot 

a Belügyminisztérium állományába. Megbízott szakaszparancsnok: Langó 
Tibor főtörzsőrmester.
Elhelyezték: Terék Kálmán századost, századparancsnokot majd Kavalecz 

Béla századost nevezték ki a helyére.
Állományba vétel: Csorba Csaba tartalékos őrvezetőt szerződéses szakaszve-

zetőnek, a rádióközpont-szakasz 2–4. rádióállomás parancsnokának.
09. 01. Kinevezték: Milus Sándor szerződéses őrmestert a rádióközpont-sza-

kasz 5. rádióállomás parancsnokának. Almádi Róbert szerződéses őrmes-
tert, a rádióközpont-szakasz rádióközpont parancsnokának.

11. 03. Rácz Attila szerződéses szakaszvezető a rádiórelé-szakasz 3. állomás pa-
rancsnoka.

1998.
Augusztusban Józsa Csaba hadnagy átvette a rádióközpont-szakasz sza-
kaszparancsnoki teendőit, Szeleczky György hadnagyot pedig kinevezték a 
rádió relé-szakasz szakaszparancsnokának.

Az 1. tábori hírközpont század technikai eszközeinek száma 27 db gép-
jármű és 8 db áramforrás (HAD–8, HAD–16). 

P–238 géptávíró-titkosító állomás parancsnoki beosztásának átadás-át-
vétele, átadó: Rácz Vilmos főtörzsőrmester, átvevő: Boldizsár Zsolt főtör-
zsőrmester. 

Intenzív nyelvtanfolyamra vezényelték 06. 30-ig Bikki József főtörzsőr-
mestert, a KK–12 állomást Bikkiné Reznák Katalin szakaszvezető vette át.

04. 01. Kenyeres Zsolt szerződéses őrmestert, műszerészt áthelyezték az 1. tá-
bori hírközpont század rádióközpont-szakasz, 2–4. rádióállomás 3. rá-
dióállomás parancsnokának. Bányai Lajos szerződéses törzsőrmestert, mű-
szerészt áthelyezték az 1. tábori hírközpont század rádióközpont szakasz, 
2–4. rádióállomás 3. rádióállomás parancsnokának. Csorba Csaba szerző-
déses szakaszvezetőt, műszerészt az 1. tábori hírközpont század, rádióköz-
pont-szakasz rádióállomás állomásparancsnokának.

08. 20-ai hatállyal kinevezték Józsa Csaba hadnagyot az 1. tábori hírközpont 
század rádiószakasz parancsnokának. Szeleczky György hadnagyot, az 1. tá-
bori hírközpont század rádiórelé-szakasz parancsnokának.
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1999. 
02. 01. Csajbók Imre szerződéses szakaszvezetőt, műszerészt kinevezték a 

rádió központ-szakasz állomásparancsnokának.

03. 01. Áthelyezték Habony Tibor tartalékos őrmestert, az 1. tábori hírközpont 
század rádióközpont-szakasz, 3–4. rádió-vezérlőközpont parancsnokát.

07. 15. Kovács Sándor zászlós a rádióközpont-szakasz, 2–4. állomás parancsnoka.
Áthelyezték Tószegi Miklós főtörzsőrmestert, a hadműveleti és kiképzé-

si részleg futárát az 1. tábori hírközpont század, rádióközpont-szakasz 
3–4. rádió-vezérlőközpont központparancsnokának.

2000. 
01. 11. Harcérték

1. tábori hírközpont század

Tiszt:
1. Kavalecz Béla százados századparancsnok
2. Józsa Csaba hadnagy rádiószakasz, parancsnok
3. Szeleczki György hadnagy rádiórelé-szakasz, 

   parancsnok

Tiszthelyettes:
1. Tóth Károly főtörzsőrmester szolgálatvezető
2. Széplaki Márton zászlós technikus
3. Tószegi Miklós törzsőrmester központparancsnok
4. Polyák Zoltán őrmester rádióállomás-parancsnok
5. Kovács Sándor zászlós rádióállomás-parancsnok
6. Milus Sándor szerződéses őrmester rádióállomás-parancsnok
7. Kalinits Csaba szerződéses törzsőrmester rádióállomás-parancsnok
8. Szalai János szerződéses törzsőrmester rádióállomás-parancsnok.
9. Almádi Róbert szerződéses törzsőrmester rádióközpont-parancsnok

10. Langó Tibor főtörzsőrmester rádiórelé-állomás-
   parancsnok
11. Kálmán Lajos szerződéses törzsőrmester rádiórelé-állomás-
   parancsnok
12. Baksi Ferenc főtörzsőrmester vivőközpont-parancsnok

Szerződéses:
1. Kovács Béla szakaszvezető rádió-vezérlőközpont 

   parancsnok
2. Habony Tibor őrmester központparancsnok
3. Kenyeres Zsolt őrmester rádióállomás-parancsnok
4. Csorba Csaba szakaszvezető rádióállomás-parancsnok
5. Csajbók Imre szakaszvezető rádióállomás-parancsnok
6. Bányai Lajos törzsőrmester rádióállomás-parancsnok
7. BH
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8. Rácz Attila szakaszvezető rádiórelé-állomás-
   parancsnok

9. Nagy Imre törzsőrmester rádiórelé-állomás-
   parancsnok
10. Rácz Ágoston szakaszvezető rádiórelé-állomás-
   parancsnok
11. Papp Ernőné őrmester vevőközpont-parancsnok

Technikai eszközök besorolása:
rádióközpont-szakasz
4-5 t tj. tgk. 1 KIK GAZ–66
VK–I rád. vezközp. 1 KIK,  1 MZ GAZ–66
VK–137-II rád. vezközp. 2 KIK ZIL–131
R–140 I. RH rádióállomás 1 KIK ZIL–131
R–137-N URH rádióállomás 3 KIK ZIL–131
R–145 RH-URH BM. pc. 
rádióállomás 3 KIK BTR–60 APB
R–142 RH-URH eos. 
rádióállomás 2 KIK GAZ–66
4-5 t tj. tgk. 1 KIK URAL–375
KK „K” közp. és távbkp.  1 MZ URAL–375
áramforrás-aggregát 
utánfutó 4 KIK HAD–8-3 (2), HAD–16-3 (2)
áramforrás-aggregát 15 KIK,  1 MZ AB–1-0/230 6 KIK, 1 MZ
    AB–4-T/230 4 KIK
    AB–1-P/30 5 KIK
rádiórelé-szakasz
R–1406 rádiórelé-állomás 3 KIK ZIL–131
R–405X rádiórelé-állomás 3 KIK CS–344
V–36 vivőközpont 3 KIK ZIL–131
áramforrás-aggregát utánfutó 4 KIK HAD–8-3
áramforrás-aggregát  12 KIK AB–4-0/230 (3)
   AB–1-0/230 (9)
futár- és táboriposta-szakasz
helikopter-leszállító állomás 1 MZ GAZ–66
áramforrás-aggregát  2 MZ AB–1-0/230

2. tábori hírközpont század
A 2. tábori hírközpont század megmaradt „M” alegységként a zászlóaljnál.

Technikai eszközök besorolása:
rádióközpont-szakasz
VK–I rád. vezközp. 2 MZ GAZ–66
VK–137-II rád. vezközp. 1 MZ ZIL–131
R–140 RH rádióállomás 1 MZ ZIL–131
R–137 X 6D URH rádióállomás 3 MZ ZIL–131
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áramforrás-aggregát utánfutó 2 MZ HAD–8-3 
áramforrás-aggregát 5 MZ AB–1-0/230 (2)
   AB–4-T/230 (3)
távíróközpont-szakasz
P–238 TM gti. titk. gk. 1 MZ ZIL–131
GK gti. közp. 1 MZ URAL–375
HIR-1 vez. pont 2 MZ URAL–4320
áramforrás-aggregát utánfutó 2 MZ  HAD–16-3
áramforrás-aggregát  1 MZ  AB–1-0/230
1. titkosító távbeszélőközpont-szakasz
P–244 TM távb. titk. gk. 1 MZ URAL–375
P–244 SZ vez. száll. gk. 1 MZ GAZ–66
1. távbeszélőközpont-szakasz
K–2 hírközpont 1 MZ ZIL–131
K–12 M hírközpont 1 MZ ZIL–131
„K” GÓC közp. távb. re. állomás 1 MZ ZIL–131
TEK-12 káb. ép. felszerelés 1 MZ URAL–375
4-5 t tj. káb. száll. tgk. 1 MZ URAL–375
áramforrás-aggregát  2 MZ AB–1-0/230
rádiórelé-szakasz
R–1406 rádiórelé-állomás 1 MZ ZIL–131
R–405X rádiórelé-állomás 3 MZ CS–344
áramforrás-aggregát utánfutó 1 MZ HAD–8-1
áramforrás-aggregát  7 MZ AB–4-T/230 (1)
   AB–1-0/230 (6)
csatornaképző szakasz
V–36 vivőközpont 3 MZ ZIL–131
áramforrás-aggregát  3 MZ AB–1-0/230
vonalépítő szakasz
ETNV–É ép. gk. 1 MZ URAL-375
ETNV–B bázis. gk. 1 MZ URAL–375
ETNV–SZ káb. száll. gk. 1 MZ ZIL–131
ETNV–V káb. vizsg. gk. 1 MZ UAZ–469

Mozgó hírközpont század

1996. 
01. 01. Századparancsnok: Pálinkás Tibor főhadnagy, technikus: Bódi Sándor 

főtörzsőrmester, szolgálatvezető: Kusnyerik József főtörzsőrmester
rádiószakasz, szakaszparancsnok: Farkas László főhadnagy

1. rádióállomás (R–145), állomásparancsnok: Milus Sándor őrmester
2. rádióállomás (R–145), állomásparancsnok: Heczendorfer Balázs szer-

ződéses őrmester
3. rádióállomás (R–145), állomásparancsnok: Kovács István szerződéses 

őrmester
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4. rádióállomás (R–142), állomásparancsnok: Szalay János szerződéses 
őrmester

5. rádióállomás (R–142), állomásparancsnok: Mihályi Attila szerződéses 
őrmester

repülésirányító állomás (HEL/G)
rádióközpont (R–975), parancsnok: Almádi Róbert szerződéses őrmester 

titkosítószakasz, szakaszparancsnok: Egri János főhadnagy
távbeszélő-titkosító állomás (P–244TN), állomásparancsnok: Boldizsár 

Zsolt főtörzsőrmester
távbeszélő-titkosító műszerész
géptávíró-titkosító állomás (P–236), állomásparancsnok. Kiss II. László 

főtörzsőrmester
vonalépítő szakasz, szakaszparancsnok: Márföldi József százados

belsőhálózat-építő raj
ETNV vezetékes raj, parancsnok: Mocsai Zoltán zászlós.

04. 01. Leszerelt: Csete Sándor százados századparancsnok technikai helyettes.
04. 30. Leszerelt: Heczendorfer Balázs szerződéses őrmester, 1. rádiószakasz 

2. rádióállomás, parancsnok: Mihály Attila szerződéses őrmester, 1. rádió-
szakasz 2. rádióállomás, parancsnok.

08. 01. Kinevezték: Gracza Márk őrmestert a titkosítószakasz géptávíró-titko-
sító parancsnokának.

1997. 
A mozgó hírközpont század összetétele:
Pálinkás főhadnagytól Farkas László főhadnagy vette át a századparancsno-
ki beosztást, szolgálatvezető továbbra is Kusnyerik József főtörzsőrmester.
Titkosítószakasz:

1. távbeszélő-titkosító állomás (P–244TN) Boldizsár Zsolt főtörzsőr-
mester

2. távbeszélő-titkosító állomás (P–244TM) Kompolti János főtörzsőr-
mester (1999-ben saját kérelmére Aszódra helyezték)

1. géptávíró-titkosító állomás (P–236) Gracza Márk őrmester
2. géptávíró-titkosító állomás (P–238) Rácz Vilmos főtörzsőrmester
1. vezetékes raj
2. vezetékes raj
áramforrás központ.

Központszakasz, szakaszparancsnok: Mányik Szabolcs hadnagy
távbeszélőközpont-állomás (K–12) Kovács Imre törzsőrmester
1. távbeszélőközpont-állomás (K–2) Bikki Józsefné szakaszvezető
2. távbeszélőközpont-állomás (KK–12) állomásparancsnok: Bikki József 

főtörzsőrmester
géptávíróközpont-állomás (GK/G) Tóth Attila törzsőrmester
1. vezetési pont részleg (HIR–1) Kiss I. László főtörzsőrmester 
2. vezetési pont részleg. (HIR–1)



176

híradó vezetési pont (HIR–2/G)
áramforrás központ.

Vezetékes szakasz:
vezetékes raj (ETNV részleg)
lecsatlakozó raj (ETNV 10 km)
1. belsőhálózat-építő raj (TEK–12, TEK–2)
2. belsőhálózat-építő raj (TEK–2)
könnyűvezetékes raj (TKV)
nehézvezetékes raj (TNV).

01. 01. Titkosító szakasz, géptávíró-titkosító állomásparancsnok: Gracza Márk 
őrmester, műszerész Nagy Richárd szerződéses őrmester.

05. 05. Állományba vétel: Magony Lajos szerződéses szakaszvezetőt a vonalépí-
tő szakasz belsőhálózat-építő raj parancsnokának. 

05. 26. Állományba vétel: Bikkiné Reznák Katalin polgári személyt szerződéses 
szakaszvezetőnek, a 2. központszakasz 1–2. távbeszélőközpont 1. központ 
parancsnokának.

1998. 
A mozgó hírközpont század parancsnoka továbbra is Farkas László volt, akit 
előléptettek századossá. Fábián Zoltán hadnagyot kinevezték a titkosítósza-
kasz parancsnokának. 

1998. decemberében Bódi Sándor főtörzsőrmestert és Mátyás Mik-
lós főtörzsőrmestert szolgálati nyugállományba helyezték. Boldizsár Zsolt 
főtörzs őrmestert megbízták a titkosítószakasz szakaszparancsnoki beosz-
tásával.

1998-ban a mozgó hírközpont századnál 38 db gépjármű és 8 készlet 
áramforrás volt. 
A mozgó hírközpont század vezetékes szakaszának összetétele:

vezetékes szakasz, szakaszparancsnok: Takács István főhadnagy
vezetékes raj (ETNV-részleg) Tamási János főtörzsőrmester
lecsatlakozó raj ETNV (10 km) Mráv Zoltán őrmester
1. belsőhálózat-építő raj (TEK–12) Magony Lajos szakaszvezető, vala-

mint Nagy Róbert szakaszvezető (1998-tól).
2. belsőhálózat-építő raj (TEK-2)
könnyűvezetékes raj (TKV)
nehézvezetékes raj (TNV).

04. 14-ei hatállyal kinevezték Bikki József főtörzsőrmestert, a. 2. központsza-
kasz, 1–3. vezetési pont állomásparancsnokának.

08. 03-ai hatállyal kinevezték Mráv Ferenc szerződéses őrmestert a mozgó 
hírközpont század vonalépítő szakasz, lecsatlakozó vezetékes raj parancs-
nokának. 

08. 20-ai hatállyal kinevezték Fábián Zoltán hadnagyot a mozgó hírközpont 
század, titkosítószakasz szakaszparancsnokának.
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08. 30-ai hatállyal tartalékállományba helyezték Nagy Richárd szerződéses őr-
mestert, a 1. távbeszélő-titkosító állomás technikusát.
Mozgó hírközpont század, technikusi beosztás átadás-átvétele, átadó: Bódi 

Sándor főtörzsőrmester (12. 01. hatállyal felmentették), átvevő: Kovács 
István zászlós.

12. 01-jei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték Mátyás Miklós törzs-
zászlóst.

12. 01-jei hatállyal kinevezték Kovács Sándor zászlóst a század technikusának.

1999. 
03. 01. Áthelyezték Kovács Imre szerződéses őrmestert, a mozgó hírközpont 

század, titkosító-szakasz 1. távbeszélő-titkosító állomás technikusának.
07. 15. Balogh Sándor főtörzsőrmester, századtechnikus.
08. 20. Nagy Károly hadnagy a 2. központszakasz szakaszparancsnoka.

A 2. központszakasz szakaszparancsnoki beosztásának átadás-átvétele, át-
adó: Bikki József főtörzsőrmester, átvevő: Nagy Károly hadnagy.

2000. 
01. 11. Harcérték

Mozgó hírközpont század
Tiszt:

1. Farkas László százados századparancsnok
2. Fábián Zoltán hadnagy szakaszparancsnok
3. Nagy Károly hadnagy szakaszparancsnok
4. BH

Tiszthelyettes:
1. Kusnyerik József főtörzsőrmester szolgálatvezető
2. BH technikus
3. Boldizsár Zsolt főtörzsőrmester titkosítóállomás, parancsnok
4. Kovács Imre szerződéses  technikus

  törzsőrmester 
5. Kompolti János főtörzsőrmester titkosítóállomás, parancsnok
6. Szűcs Miklós főtörzsőrmester titkosító technikus
7. Gracza Márk törzsőrmester géptávíró-titkosító állomás, 

   parancsnok
8. Rácz Vilmos főtörzsőrmester géptávíró-titkosító állomás, 

   parancsnok
9. Pálfi Lajosné őrmester technikus

10. Tóth Attila főtörzsőrmester géptávíróközpont, 
   parancsnok
11. Bikki József főtörzsőrmester híradóirányító pont, 
   állomásparancsnok
12. Tamási János főtörzsőrmester vezetékes raj, parancsnok
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Szerződéses:
1. Bikkiné Reznák Katalin szakaszvezető távbeszélőközpont, 

   parancsnok
2. Kajdácsi Péter őrmester központparancsnok
3. Mráv Ferenc őrmester lecsatlakozó raj, parancsnok
4. Nagy Róbert szakaszvezető rajparancsnok

Technikai eszközök besorolása:
1. rádiószakasz
4-5 t. tj. tgk. 1 KIK GAZ–66
R–145 RH–URH BM. pc. 
rádióállomás 1 MZ BTR–60 APB
áramforrás-aggregát  1 MZ AB–1-P/30
2. rádiószakasz
R–142 RH-URH EOS rádióállomás 4 MZ GAZ–66
áramforrás-aggregát  4 MZ AB–1-P/30
központszakasz
K–1 hírközpont 1 MZ GAZ–66
R–1406 rádiórelé-állomás 1 MZ ZIL–131
áramforrás-aggregát  1 MZ AB–4-T/230 
titkosítószakasz
P–244 TN távb. titk. állomás 1 KIK KAMAZ–4310
P–244 TN SZ vez. száll. gk. 1 KIK GAZ–66
P–244 TM távb. titk. gk. 1 KIK URAL–375
P–244 SZ vez. száll. gk. 1 KIK GAZ–66
P–236 TK-N gti. titk. állomás 1 KIK ZIL–131
P–238 TM gti. titk. állomás 1 KIK ZIL–131
áramforrás-aggregát utánfutó 2 KIK
repülésirányítást biztosító szakasz
MRP–FUG pc. re. ir. pont 1 MZ D–442
R–142 RH-URH EOS rádióállomás 1 MZ GAZ–66
R–845 M-1 re. ir. rádióállomás 1 MZ GAZ–66
áramforrás-aggregát  2 MZ AB–1-P/30, AB–4-t/230
expediáló szakasz
EXP–2 M exp. felsz. gk. 1 MZ CS–344
1. központszakasz
K–2 hírközpont 1 KIK ZIL–131
K–12 M hírközpont 1 KIK ZIL–131
GK gti. közp. 1 KIK URAL–375
HIR–1 vez. pont 2 KIK URAL–3420
HIR–2 vez. pont  1 KIK URAL–3420
áramforrás-aggregát utánfutó 4 KIK HAD–8-3 (2), HAD–16-3 (2)
áramforrás-aggregát 2 KIK  AB–1-0/230
vonalépítő szakasz
ETNV–É ép. gk. 1 KIK URAL–375
ETNV–B bázis gk. 1 KIK URAL–375



179

ETNV–SZ káb. száll. gk. 1 KIK ZIL–131
ETNV–V káb. vizsg. gk. 1 KIK UAZ–469
4-5 t tj. káb. száll. tgk. 2 KIK URAL–375, ZIL–130
TEK–12  1 KIK URAL–375
2 t tj. tgk. 1 KIK GAZ–66
4-5 t tj. tgk. 2 KIK URAL–375

Légvédelmi vezetési század
1996. 
01. 01. Századparancsnok: Fegyveres László százados, technikus Domán Olivér 

főtörzsőrmester, szolgálatvezető: Petró István őrmester
rádiótechnikai szakasz, szakaszparancsnok: Jenei István főhadnagy

P–19 állomás
P–18-1 lokátorállomás, állomásparancsnok: Andó Miklós törzsőrmester
PRV–1 GA lokátorállomás, állomásparancsnok: Varró László zászlós.

híradószakasz, szakaszparancsnok: Kun Sándor főtörzsőrmester
parancsnoki raj, parancsnok: Bertók László őrmester
híradó rádió-vevőközpont, parancsnok: Balla Csaba szerződéses őrmester.

1997. 
01. 01. A légvédelmi vezetési század rádiótechnikai szakasz, 1–2. P–19 lokátor-

állomás állomásparancsnoka Benkő Béla főhadnagy.
02. 16. Leszerelt: Varró László zászlós.
05. 05. Állományba vétel: Katona István szerződéses szakaszvezetőt a híradó-

szakasz rádióállomás parancsnokának.
07. 05. Kinevezték Kerékgyártó István őrmestert, a rádiótechnikai szakasz P–19 

lokátorállomás állomásparancsnokának, Lővei Zoltán őrmestert a rádió-
technikai szakasz, PRV állomásparancsnokának.

08. 01. Állományba vétel: Tóth Tibort szerződéses szakaszvezetőt a híradósza-
kasz rádió-vevőközpont parancsnokának.

09. 16. Állományba vétel: Schenk György honvédet szerződéses szakaszvezető-
nek, a híradószakasz rádióállomás parancsnokának.

11. 29-ei hatállyal előléptették századossá Jenei István főhadnagyot.
11. 15. Kinevezték Kovács Sándor főtörzsőrmestert a légvédelmi vezetési szá-

zad szolgálatvezetőjének.
11. 15. Petró István szerződéses törzsőrmestert tartalékállományba helyezték.
11. 03. Kinevezték Dávid László szerződéses szakaszvezetőt a híradószakasz rá-

dió-vevőközpont parancsnokának
légvédelmi vezetési század, rádiótechnikai szakasz szakaszparancsnoki 

teendők átadás-átvétele, átadó: Benkő Béla főhadnagy, átvevő: Bertók 
László törzsőrmester
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szolgálatvezetői teendők átadás-átvétele, átadó: Petró István szerződéses 
törzsőrmester, átvevő: Kusnyerik József főtörzsőrmester.

1998. 
01. 30. Áthelyezték Kovács Sándor főtörzsőrmestert, a század szolgálatvezető-

jét technikusi beosztásba.
A légvédelmi vezetési század szolgálatvezetői teendők átadás-átvétele, átadó: 

Kovács Sándor főtörzsőrmester, átvevő: Petró István törzsőrmester.
136/1998. számú parancs. Légvédelmi vezetési század századparancsnoki 

teendők átadás-átvétele, átadó: Fegyveres László őrnagy, átvevő: Kun 
Sándor főtörzsőrmester.

12. 01-jei hatállyal kinevezték Baunoch Róbert szerződéses szakaszvezetőt a 
légvédelmi vezetési század híradószakasz 1. rádióállomás parancsnokának.

1999. 
03. 01. Áthelyezték Vitéz Zoltán törzsőrmestert, a PRV–16A lokátorállomás 

parancsnokát.
06. 01. Kinevezték Kádár József hadnagyot a légvédelmi vezetési század pa-

rancsnokának.
07. 01-jétől Balla Csaba szerződéses törzsőrmester a légvédelmi vezetési szá-

zad, híradószakasz szakaszparancsnoka.

2000. 
01. 11. Harcérték

Légvédelmi vezetési század
Tiszt:
1. Kádár József hadnagy századparancsnok
2. BH
Tiszthelyettes:
1. Petró István szerződéses szolgálatvezető
  törzsőrmester
2. Ladányi Béla zászlós technikus
3. Kerékgyártó István őrmester P–19 állomásparancsnok
4. Andó Miklós törzsőrmester P–18-1 állomásparancsnok
5. Vitéz Zoltán szerződéses  állomásparancsnok
  őrmester
6. Balla Csaba szerződéses  híradószakasz,
  főtörzsőrmester parancsnok
7. BH
Szerződéses:
1. Szitó Zsolt szakaszvezető parancsnoki raj, rajparancsnok
2. Baunuch Róbert szakaszvezető rádióállomás, parancsnok
3. BH
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Technikai eszközök besorolása:
rádiótechnikai szakasz
4–5 t. tj. tgk. 1 KIK GAZ–66
P–19 műsz. gk. 2 KIK ZIL–131
P–19 áramforrás-aggregát gk. 1 KIK, 1 MZ ZIL–131
P–18-1 műsz. gk. 1 KIK URAL–375
P–18-1 ant. gk. 1 KIK URAL–375
PRV–16A műsz. gk. 1 KIK KRAZ
PU–12 öj. létü. vez. pont 1 KIK, 1 MZ BTR–60
áramforrás-aggregát (10) 7 KIK, 3 MZ AB–16T/230 (4)
    AD–10T/230 (2)
    AD–30T/230 (2)
    AB–1-P/230 (2)
híradószakasz
R–145 RH-URH BM pc. 
rádióállomás 1 KIK BTR–60 APB
R–142 RH-URH EOS. 
rádióállomás gk. 1 MZ GAZ–66
R–130 RH-URH EOS. 
rádióállomás gk. 1 KIK UAZ–469
H–7M lé. h. gk. 1 KIK CS–344
V–10 rádió-vevőközpont 1 KIK URAL–375
áramforrás-aggregát utánfutó 2 KIK HAD–8-3
áramforrás-aggregát  3 KIK, 1 MZ AB–1-P/230 (3)
    HAB–2-1 (1)

VONALÉPÍTŐ-HÍRADÓSZÁZAD „M”
Technikai eszközök besorolása:
1. nehézvezetékes szakasz
4-5 t tj. tgk. 6 MZ URAL–375
2. nehézvezetékes szakasz
4-5 t tj. tgk. 8 MZ URAL–375
3. nehézvezetékes szakasz
4-5 t tj. tgk. 8 MZ URAL–375
könnyűvezetékes szakasz
2 t tj. tgk. 5 MZ GAZ–66

02. 26-ai hatállyal Baráth Mihály őrmester a légvédelmi vezetési század híradó-
szakasz, harcálláspontraj rajparancsnoka.
Légvédelmi vezetési század, századparancsnoki teendők átadás-átvétele, át-

adó: Kádár József főhadnagy, átvevő: Ladányi Béla zászlós.
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Információvédelmi alosztály
1996. 
01. 01. Alosztályvezető: Papp József főhadnagy

1. rejtjelzőrészleg-vezető: Csajbók Ferenc főtörzsőrmester
2. rejtjelzőrészleg-vezető: Pászti Zsolt főtörzsőrmester.

2000.
01. 11. Harcérték

Információvédelmi alosztály

Tiszt:
1. Egri János százados alosztályvezető

Tiszthelyettes:
1. Csajbók Ferenc főtörzsőrmester részlegvezető 
2. Pászti Zsolt főtörzsőrmester feldolgozó

Technikai eszközök besorolása:
GRJ–K gk. 1 KIK, 2 MZ GAZ–66
áramforrás-aggregát  1 KIK, 2 MZ AB–1-0/230

Távközlési alosztály
1996. 
01.01. Alosztályvezető: Molnár Bálint főhadnagy.

2000. 
01. 11. Harcérték

Távközlési alosztály
Tiszt:
1. Annus Endre százados alosztályvezető

Informatikai központ
1996. 
01. 01. Parancsnok: Bálint László őrnagy

rendszerszervező és programozó részlegvezető
rendszerszervező és programozó részleg, programozó
számítástechnikai részlegvezető Matetits László főhadnagy
számítástechnikai részleg, üzemeltető technikus (2 fő)
területi számítástechnikai szerviz szoftver részlegvezető
területi számítástechnikai szerviz szoftver részleg, üzemeltető technikus: 

Katona Károly zászlós.
01. 15. Állományba vétel: Csizmásné Szigetvári Ágnes főtörzsőrmestert, számí-

tástechnikai részleg üzemeltető technikusnak
Kiss Béláné zászlóst, számítástechnikai részleg, üzemeltető technikusnak
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Fülöp Imre zászlóst rendszerszervező és programozó részleg, programozónak
Hanga István tartalékos hadnagyot előléptették főhadnaggyá, a részleg pa-

rancsnokának.
03. 01. Állományba vétel: Nagy Gabriella polgári személyt szerződéses őrmes-

ternek,területi számítástechnikai szerviz, szoftverrészleg, üzemeltető tech-
nikusnak.

08. 20. Kinevezték: Farkas Tamás hadnagyot, a számítástechnikai szerviz, szoft-
verrészleg vezetőjének.

09. 01. Állományba vétel: Murányi Rita szerződéses őrmestert a számítástech-
nikai szerviz üzemeltető technikusának.

1997. 
01. 01. Rendszerszervező és programozó részleg, programozó: Fülöp Imre zászlós

számítástechnikai részleg, üzemeltető technikus: Kiss Béláné zászlós
számítástechnikai részleg, üzemeltető technikus: Csizmásné Szigetvári Ág-

nes főtörzsőrmester
területi számítástechnikai szerviz, szoftverrészleg, vezető: Farkas Tamás 

hadnagy, technikus: Nagy Gabriella szerződéses őrmester
hardverrészleg, üzemeltető technikus: Murányi Rita szerződéses őrmester.

03. 01. Kinevezték Jenei István főhadnagyot, a területi számítástechnikai szer-
viz hardverrészleg vezetőjének.

1998. 
01. 01. Hanga István főhadnagy, rendszerszervező és programozórészleg rész-

legparancsnok (parancsnokhelyettes).
Farkas Tamás hadnagy, területi számítástechnikai szerviz, szoftverrészleg 

részlegvezető.
03. 01-jei hatállyal beosztásából felmentették és szolgálati nyugállományba he-

lyezték Csizmásné Szigetvári Ágnes hivatásos főtörzsőrmestert és Tóth Im-
réné hivatásos főtörzsőrmestert.

03. 01. Áthelyezték Rádi Attila szerződéses szakaszvezetőt, az informatikai köz-
pont üzemeltető technikusát.

05. 01-jei hatállyal kinevezték Rozsnyai András törzsőrmestert a számítástech-
nikai részleg üzemeltető technikusának, Nagy Gabriella szerződéses őrmes-
tert a számítástechnikai részleg üzemeltető technikusának, Komjáthy Réka 
polgári alkalmazottat a hardverrészleg főelőadójának.

06. 30-ai hatállyal szolgálati viszonya megszűnt és tartalékállományba helyez-
ték Murányi Rita szerződéses őrmestert, a területi számítástechnikai szerviz 
üzemeltető technikusát.

08. 03-ai hatállyal kinevezték Klementz Attila szerződéses szakaszvezetőt a te-
rületi számítástechnikai szerviz, hardverrészleg üzemeltető technikusának.
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2000. 
01. 11. Harcérték

Informatikai központ
Tiszt:
1. Matetits László százados központparancsnok
2. BH
3. BH
4. Farkas Tamás főhadnagy területi számítástechnikai 
   részlegvezető
5. Jenei István százados hardverrészleg-vezető
Tiszthelyettes:
1. Fülöp Imre zászlós programozó
2. Rozsnyai András törzsőrmester üzemeltető technikus
3. Nagy Gabriella szerződéses törzsőrmester üzemeltető technikus
4. Katona Károly zászlós üzemeltető technikus
Szerződéses:
1. Klemencz Ferenc szakaszvezető üzemeltető technikus
2. Klemencz Attila szakaszvezető üzemeltető technikus
Közalkalmazott:
1. Szabó Mónika közalkalmazott főelőadó
2. Bogdán Ferenc közalkalmazott főelőadó
3. Virág László közalkalmazott főelőadó
4. BH főelőadó
5. Bagi Péter közalkalmazott főelőadó
Technikai eszközök besorolása:
kisszámítógép gk. 2 KIK URAL–375
áramforrás-aggregát 2 KIK AB–1-0/230

1995. 
05. 31-ei hatállyal tartalékállományba helyezték Szabó Mónika hadnagyot, a 

számítástechnikai részleg részlegvezetőjét.
09. 01. Informatikai központ központparancsnoki teendők átadás-átvétele meg-

bízással, átadó: Matetits László százados átvevő: Jenei István százados.
01-jei hatállyal tartalékállományba került Farkas Tamás főhadnagy, az informa-

tikai központ területi számítástechnikai részleg részlegvezetője.

Vegyivédelmi adatgyűjtő, értékelő és tájékoztató  
központ
1996. 
01. 01. Vegyivédelmi adatgyűjtő, értékelő és tájékoztató központ, technikus: 

Kovács Sándor főtörzsőrmester.
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1997. 
01. 01. Vegyivédelmi adatgyűjtő, értékelő és tájékoztató központ, parancsnok: 

Hajdú József százados.

2000. 
01. 11. Harcérték

Vegyivédelmi Adatgyűjtő, Értékelő és Tájékoztató Központ
Tiszt:
1. Berecz Tibor százados központparancsnok
Szerződéses:
1. Koncsor Ferenc őrmester technikus
Technikai eszközök besorolása:
R–130 RH-URH EOS. rádióállomás gk. 2 MZ UAZ–469
R–142 RH-URH EOS. rádióállomás gk. 1 MZ GAZ–66
áramforrás-aggregát  3 MZ AB–1-P/30

Területi hírközpont
1996. 
01. 01. Hírközpontparancsnok: Baranyi Miklós százados

szolgálatvezető: Váczi Norbert őrmester
híradótechnikai szolgálatfőnök: BH.
üzemviteli központ, parancsnok: Szilvai Zoltán főhadnagy
rádió-adóközpont, parancsnok: Bodor János szerződéses őrmester
híradó-ügyeletestisztek: Simon Károly törzszászlós

Bakondi Ervin törzszászlós
Fajka László főtörzsőrmester
Lechner Ferenc főtörzsőrmester

ügyviteli központ, távbeszélő- és géptávíróközpont parancsnok: Kecskés Fe-
rencné főtörzsőrmester

rádió-vevőközpont, parancsnok: Papp Ernő törzszászlós
információvédelmi központ, parancsnok: Boldizsár Iván főtörzsőrmester.

URH rádió- és rádiórelé-átjátszóállomás pont, parancsnok: Kiss László 
törzsőrmester.

01. 19. Állományba vétel: Gulya Ildikó polgári személyt, szerződéses őrmester-
nek, az információvédelmi központ kezelőjének.

10. 01. Leszerelt: Bodor János szerződéses őrmester, adóközpont-parancsnok.

1997. 
01. 01. Híradótechnikai szolgálatfőnök: Tóth Zoltán főhadnagy

információvédelmi központkezelők: Gulya Ildikó szerződéses őrmester,
Balogh Olivér szerződéses őrmester

üzemviteli központ rádió-adóközpont, parancsnok: Ferencz Ildikó szerző-
déses őrmester
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URH rádió- és rádiórelé-átjátszóállomás pont, parancsnok: Papp Ernőné 
szerződéses őrmester

rajparancsnok: Szabó Péter szerződéses őrmester.
07. 15. Kinevezték Váczi Norbert szerződéses őrmestert szolgálatvezetőnek.
08. 15. Elhelyezték Baranyi Miklós századost, a területi hírközpont parancs-

nokát. Helyére kinevezték Tóth Zoltán főhadnagyot.
11. 17. Két évre kinevezték Fejes Antal Mihálynét a távbeszélő- és géptávíróköz-

pont forgalmazójának, Milusné Boda Annamária szerződéses szakaszveze-
tőt a távbeszélő- és géptávíróközpont géptávírójának.

1998. 
01. 01. Szabó Lajos főtörzsőrmester, üzemviteli központ, rádió-vevőközpont 

központparancsnok.

1999. 
01. 01-jei hatállyal előléptették Pálfiné Tényi Mária szerződéses őrmestert 

törzs őrmesterré.
04. 30. Muharos László őrnagyot áthelyezték híradótechnikai szolgálatfőnöknek.
07. 01. Kun Sándor zászlós híradó-ügyeletes.
08. 20. Németh Zoltán hadnagy az üzemviteli központ központparancsnoka.
10. 01. Nyugállományba helyezték Bakondi Ervin törzszászlóst.
10. 22. Intézkedés az üzemviteli parancsnoki beosztás átadás-átvételére, átadó: 

Tóth Zoltán százados, átvevő: Németh Zoltán hadnagy.

2000. 
01. 11. Harcérték

Területi hírközpont
Tiszt:

1. Tóth Zoltán százados hírközpontparancsnok
2. Muharos László őrnagy híradótechnikai szolgálatfőnök
3. Németh Zoltán hadnagy üzemviteli központparancsnok

Tiszthelyettes:
1. Simon Károly törzszászlós híradó-ügyeletes
2. Kun Sándor zászlós híradó-ügyeletes 
3. Fajka László főtörzsőrmester híradó-ügyeletes
4. Papp Ernő törzszászlós híradó-ügyeletes
5. Váczi Norbert törzsőrmester szolgálatvezető
6. Kavalecz Béláné főtörzsőrmester központparancsnok
7. Veres László törzsőrmester rádió-vevőközpont parancsnok
8. Kovács László főtörzsőrmester rádió-adóközpont parancsnok
9. Boldizsár Iván főtörzsőrmester információvédelmi központ 

   parancsnok
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10. Szabó Lajos zászlós átjátszóállomás, parancsnok
11. Juhász Ákos zászlós átjátszóállomás, parancsnok
12. Szabó Péter törzsőrmester állomásparancsnok
Szerződéses:

1. Milusné 
      Boda Annamária szakaszvezető. távgépíró

2. Fejes Antalné szakaszvezető központkezelő
Közalkalmazott:

1. Komjáthy Sándorné közalkalmazott távgépíró 
2. Síposné Szolláth Irén közalkalmazott távgépíró 
3. Antal Lászlóné közalkalmazott távgépíró 
4. Fazekas Lajosné közalkalmazott távgépíró 
5. Simon Márta közalkalmazott távgépíró 
6. Molnár Bálintné közalkalmazott forgalmi alkalmazott
7. Márfiné 

      Gigor Erzsébet közalkalmazott forgalmi alkalmazott 
8. Kónya Károlyné közalkalmazott forgalmi alkalmazott
9. Gulyás Mária 

      Magdolna közalkalmazott forgalmi alkalmazott
10. Vincze Erzsébet közalkalmazott forgalmi alkalmazott
11. Bene Tibor közalkalmazott csoportvezető
12. Marton Gyula közalkalmazott csoportvezető
13. Bozsik József közalkalmazott technikus
14. Gartai József közalkalmazott technikus
15. Pintácsi Pál közalkalmazott technikus
16. Szúnyogh Pál közalkalmazott technikus
17. Halmi Zoltán közalkalmazott technikus
18. BH
19. Juhász Zoltán közalkalmazott kezelő
20. Gulya Ildikó közalkalmazott kezelő
21. Medve István közalkalmazott szakács
22. Pócs Tamás közalkalmazott gépjárművezető
23. Tóthné 
      Makács Mária közalkalmazott kezelő
24. Kozák Miklós közalkalmazott csoportvezető
25. Virág Béla közalkalmazott technikus
26. Albert András közalkalmazott technikus
27. Varsányi László közalkalmazott technikus
28. BH
29. BH
30. Bodor János közalkalmazott technikus
31. Balla Géza közalkalmazott technikus
32. BH
33. Dósa Zoltán közalkalmazott technikus
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34. Seres Ildikó  közalkalmazott technikus
35. Dobi Antal közalkalmazott gépjárművezető
36. Révész Zoltán közalkalmazott gépjárművezető
Technikai eszközök besorolása:
tj. szgk. 1 KIK UAZ–469
Üzemeltető és áramellátó központ
áramforrás-aggregát  1 KIK ASZDA–100
áramforrás-aggregát utánfutó 1 KIK HAD–16-3
Rádió-vevőközpont
áramforrás-aggregát utánfutó 1 KIK HAD–8-3
Rádió-adóközpont
áramforrás-aggregát utánfutó 1 KIK HAD–16-3
URH rádió- és rádiórelé-átjátszó állomás
híradószerviz gk. 2 KIK UAZ–452, KIK–1000
áramforrás-aggregát  1 KIK AB–1-0/230

05. 01-jei hatállyal nyugállományba helyezték Papp Ernő törzszászlóst, hír-
adó-ügyeletest (közel 31 évi szolgálat után).

09. 06-tól – 2001. 06. 30-ig beiskolázták Tóth Zoltán századost. Munkakörét 
átvette Muharos László mérnök őrnagy. 

12. 31-ei hatállyal munkaviszonyát megszüntették: Fazekas Lajosné közalkal-
mazott, gépírónak, Antal Lászlóné közalkalmazott, gépírónak, Vincze Er-
zsébet közalkalmazott, forgalmi alkalmazottnak, Kónya Károlyné közal-
kalmazott, forgalmi alkalmazottnak, Siposné Szolláth Irén közalkalmazott, 
távgépírónak.

12. 31-én átadták a területi hírközpontot az 1. Könnyű Vegyes Ezred Szolnok állo-
mányába a híradófeladatok folyamatos üzemeltetésének biztosításával, a teljes 
személyi állománnyal, a technikai eszközökkel és elhelyezési anyagaival.

2001. 
04. 01-jei hatállyal tartalékállományba helyezték Papp Ernőné őrmestert.

LOGISZTIKAI ALEGYSÉGEK

Logisztikai század
1996. 
01. 01. Századparancsnok: Imrik Zsolt százados

híradóanyag-javító raj, parancsnok: Dudás Zoltán főtörzsőrmester
híradó-anyagjavító raj, műszerész: Török Tibor szerződéses szakaszvezető
gépjárműjavító raj, parancsnok: Kiss István főtörzsőrmester
komendánsszakasz, szakaszparancsnok: Dzsubák István főhadnagy
légvédelmi szolgálat rádiótechnikai szakasz (P–19 lokátor) állomásparancs-

nok: Benkő Béla főhadnagy
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ellátószakasz, szakaszparancsnok: Kovács István főhadnagy, élelmezési el-
látóraj, parancsnok

01. 15. Állományba vétel: Kalinits Csaba őrmestert a javítószakasz, híradó-
anyag-javító raj műszerészének.

01. 19. Állományba vétel: Boros Gábor tartalékos honvédet szerződéses őrmes-
ternek, az ellátószakasz élelmezési ellátóraj parancsnokának.

08. 01. Kinevezés: Takó András főhadnagyot, a futár- és táboripostaszakasz sza-
kaszparancsnokát a komendánsszakasz szakaszparancsnokának.

1997. 
01. 01. Híradóanyag-javító raj, műszerész: Kalinits Csaba szerződéses őrmester

ellátószakasz 1-2. élelmezési ellátóraj, parancsnok: Boros Gábor szerző-
déses őrmester.

04. 06. Leszerelt Kiss István főtörzsőrmester, a javítószakasz gépjárműjavító raj 
parancsnoka. 

11. 17. Kinevezték Bányai Lajos szerződéses törzsőrmestert, a 1–2. híradó-
anyag-javító raj műszerészének.

11. 15. Kenyeres Zsolt szerződéses őrmester az 1–2. híradóanyag-javító raj mű-
szerésze.
Csorba Csaba szerződéses szakaszvezető az 1–2. híradóanyag-javító raj mű-

szerésze.

1998. 
02. 17. A logisztikai század állományából áthelyezték Varró Zoltán törzsőrmes-

tert. Feladatai ellátásával Kiss László főtörzsőrmestert bízták meg.
04. 01. Kenyeres Zsolt szerződéses őrmestert, műszerészt áthelyezték az 1. tá-

bori hírközpont század, rádióközpont-szakasz, 2–4. rádióállomás 3. rádióál-
lomás parancsnokának. Bányai Lajos szerződéses törzsőrmestert, műsze-
részt áthelyezték az 1. tábori hírközpont század, rádióközpont-szakasz 2–4. 
rádióállomás 3. rádióállomás parancsnokának. Csorba Csaba szerződéses 
szakaszvezetőt, műszerészt áthelyezték az 1. tábori hírközpont század, rá-
dió központ-szakasz rádióállomás parancsnokának.

Szolgálati viszonyát megszüntették Török Tibor szerződéses szakaszve-
zető műszerésznek, állomásparancsnoknak.

08. 05–15. között megtörtént a logisztikai század ellátószakasz szakaszparancs-
noki teendőinek átadás-átvétele, átadó: Kovács István főhadnagy, átvevő: 
Szegedi Csaba zászlós.

08. 03-ai hatállyal kinevezték Baunoch Róbert szerződéses szakaszvezetőt a lo-
gisztikai század 1–2. híradóanyag-javító raj műszerészének.

10. 01-jei hatállyal tartalékállományba helyezték Dzsubák István századost, a 
gépjárműjavító szakasz szakaszparancsnokát.
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1999. 
03. 01. Áthelyezték Szikora József szerződéses szakaszvezetőt, a logisztikai 

század híradóanyag-javító raj műszerészét.

2000. 
01. 11. Harcérték

Logisztikai század
Tiszt:
1. Imrik Zsolt százados századparancsnok
Tiszthelyettes:
1. Dudás András törzsőrmester szolgálatvezető
2. Dudás Zoltán zászlós rajparancsnok
3. Kiss László I. főtörzsőrmester rajparancsnok
4. Kovács István szerződéses törzsőrmester rajparancsnok
5. Szegedi Csaba zászlós szakaszparancsnok
Szerződéses:
1. Bárány Zoltán szerződéses szakaszvezető műszerész
2. Szikora József szerződéses szakaszvezető műszerész
3. Boros Gábor szerződéses őrmester rajparancsnok
Közalkalmazott:
1. Détári Pál közalkalmazott szakmunkás
2. Bakos Tamás közalkalmazott szakmunkás
3. Berczi Zsolt közalkalmazott szakmunkás
4. Gábor Ferenc közalkalmazott szakmunkás
5. Molnár Zoltán közalkalmazott szakmunkás
Technikai eszközök besorolása:
híradóanyag-javító szakasz
4-5 t tj. tgk. 1 KIK URAL–375
M–E2 hír. jav. műh. gk. 1 KIK URAL–375
M–E hír. jav. műh. gk. 1 KIK ZIL–131
M–SZ hír. szerviz gk. 1 KIK UAZ–452
akkutöltő gk. 1 MZ CS–344
áramforrás-aggregát utánfutó 1 KIK HAD–16-3
áramforrás-aggregát  4 KIK, 1 MZ HAB–2-48 (1) KIK, (1) MZ
   AB–1-0/230 (3) KIK
gépjárműjavító szakasz
4-5 t tj. tgk. 1 KIK, 1 MZ URAL–4320, URAL–375
gk. szerelő műh. gk. 1 KIK, 1 MZ DAC–665
gk. karbantartó műh. gk. 1 KIK DAC–665
autómentő darus gk. 1 KIK D–566
anyagellátó raj
4-5 t tj. tgk. 1 KIK URAL–375
M–10 táb. hír. agra. gk. 1 KIK ZIL–131
ellátószakasz
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4-5 t tj. tgk. 1 KIK URAL–375
5-6 t hátsó emf. tgk. 1 KIK A–30
5 m3 üzatöltő. gk.  1 KIK, 1 MZ URAL–375
kenyérszáll. gk. 1 MZ ZIL–130
vízszáll. gk. 1 KIK DAC–665
5-6 t pótkocsi 1 KIK, 1 MZ E–5

segélyhely
1996. 
01. 01. Egészségügyi tiszthelyettes: Kiss Imre szerződéses őrmester.
11. 01. Állományba vétel: Farkasné Végh Andrea polgári személyt szerződéses 

őrmesternek, segélyhely egészségügyi tiszthelyettesnek.

1997. 
01. 01. Egészségügyi tiszthelyettes: Farkasné Végh Andrea szerződéses őrmester.
08. 01. Elhelyezték Kiss Imre főtörzsőrmestert, egészségügyi tiszthelyettest.

Helyére kinevezték Törökné Sebő Rózsa törzsőrmestert.

1998. 
08. 03-i hatállyal kinevezték Vidoven Andrea szerződéses törzsőrmestert egész-

ségügyi tiszthelyettesnek.

1999. 
07. 01. Törökné Sebő Rózsa főtörzsőrmester, egészségügyi tiszthelyettes.

2000. 
01. 11. Harcérték

Segélyhely
Tiszthelyettes:
Törökné Sebő Rózsa főtörzsőrmester egészségügyi tiszthelyettes
Vidoven Andrea törzsőrmester egészségügyi tiszthelyettes
Szerződéses:
Farkasné Végh Andrea őrmester egészségügyi tiszthelyettes
Technikai eszközök besorolása:
sebszáll. gk. 1 KIK UAZ–452
Állományfelesleg-eszközök
FTP/G 1 db UAZ–452
áramforrás-aggregát utánfutó 4 db HAD–16-3 (1)
   HAD–8-3 (2)
   HAD–8-1 (1)
pc. ker. száll. hjmű. 2 db BRDM–2
0,5 t tgk. 1 db B–1000
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Fontos események a zászlóalj életében

1995. 
December 15-től az újabb átszervezés következtében a Puskás Tivadar veze-
tésbiztosító zászlóalj megszűnt és ennek bázisán megalakult a Puskás Tiva-
dar híradózászlóalj. Az 1. tábori hírközpont század és a mozgó vezetési pont 
századok megmaradtak az új struktúrában is szinte változatlan formában. 
Terék Kálmán főhadnagy átvette az 1. tábori hírközpont század vezetését.

December 31-től, az átszervezés következményeként a két századtól 6 fő 
tiszt és 13 fő tiszthelyettes szerelt le és maradt munka nélkül!

1996. 
Ebben az évben egy újabb átszervezési feladatot hajtottunk végre, amely a 
„SZEKTOR” fedőnevet kapta.

Sok tapasztalt, 25 év szolgálati évvel rendelkező zászlós, tiszthelyettes 
vonult nyugdíjba, a hiányukat nehezen lehetett pótolni.

01. 01. 25 fő közalkalmazott alkotta a személyi állomány egy részét.
01. 19. Szervezeti változások miatt 14 fő közalkalmazott jogviszonyát megszün-

tették.
05. 01. A híradózászlóalj alárendeltségébe kerültek a kékestetői 12. számú 

rádió relé-pont szolgálati, pihenő- és kisegítő objektumai.
09. 01. Illetményemelés. Létszám: tiszt 35 fő, tiszthelyettes 71 fő, közalkalma-

zott 22 fő. 

1997. 
A hadtestet hadosztállyá alakították át. A híradózászlóaljat is érintette az 
átszervezés, így a tábori hírközpont század és a mozgó vezetési pont század 
struktúrája is több helyen megváltozott.

Ebben az évben kapta a feladatot a híradózászlóalj a déli határvédelmi te-
vékenységben történő részvételre, ami több mint egy évig folyamatos munkát 
jelentett a kijelölt állománynak. Balogh Sándor főtörzsőrmester, mint a BTR–
60 páncélozott mozgó vezetési pont parancsnoka, ebben a feladatban több 
mint egy éven keresztül vett részt. Ez azt jelentette, hogy két hetet töltött a 
vezetési pont állományával a határon, összeköttetési feladatokat ellátva, majd 
a határnál végrehajtandó feladatokat átadta a váltóállománynak, ezt követően 
pedig két hetet a zászlóaljnál töltött eredeti beosztásában. Ennek a leteltével 
újabb két hét határszolgálat következett.

Leadták, illetve kivonták a feleslegessé vált technikai eszközöket. Közpon-
ti készletbe vonták, illetve átcsoportosították a honvédelmi híradózászló alj 
technikai eszközeit, és törölték a zászlóaljat a hadrendből.

02. 01. Illetményemelés a közalkalmazotti állomány részére, létszámuk ekkor 
25 fő.

05. 05. Közalkalmazotti jogviszonyt létesítettek 14 fővel 3 hónapos próbaidővel.
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Május–júniusban a „DELTA–97” gyakorlaton a hadosztály vezetési ponton, 
hírközpont telepítése és üzemeltetése Várpalota „0” pont központi gyakor-
ló- és lőtéren.

07. 01. Szociálpolitikai Albizottságot és Előmeneteli Bizottságot állítottak fel.
07. 01-jétől a híradózászlóalj az alábbi szolgálatokat látta el: intézkedő parancs-

nok, egységügyeletes és egységügyeletes-helyettes, ügyeletes nyomozó, 
katonai rendészeti járőr, konyhaügyeletes, 1., 2. számú kapuügyeletes, te-
lephely-ügyeletes, őrparancsnok, őrségfelkészítő parancsnok, rejtjelző-ügye-
letes, információvédelmi központ készenléti szolgálat, Tatárszentgyörgy 
járőrparancsnok.

Augusztus hónapban Németországban volt a híradó kompatibilitást vizsgáló 
gyakorlat.
Résztvevők voltak: Langó Tibor és Bikki József főtörzsőrmesterek.
Az MH 3. Gépesített Hadosztály parancsnokának 82/1997. számú intézke-

dése alapján a „JÉGVIRÁG” feladat ellátására erők és eszközök kijelölé-
sére intézkedtek (R–142 A/G).

146/1997. számú parancs, a zászlóalj lakásbizottság szervezeti és működési 
rendjének szabályozásáról.

138/1997. számú parancs a sorállományú érdekképviselői (bizalmi) munka 
szabályozásáról.

12. 15-én megjelent az MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj lapja, a „Hír-
adó-Híradó” próbaszáma, Juhász Mihály István őrnagy, megbízott parancs-
nok és Fábri Attila őrnagy, humántiszt jóvoltából. Ebben, többek között a 
következő cikkeket olvashattuk:

Parancsnoki teendőkkel történő megbízás
1997. 
11. 11-től Révész Gyula mérnök őrnagyot, a zászlóalj parancsnokát vezényelték 
az SFOR állományába. A vezénylés időtartamára a szárazföldi vezérkari főnök 
Juhász Mihály István őrnagyot bízta meg a parancsnoki feladatok ellátásával. 
A megbízás tényét állománygyűlés keretében Somkutas Imre ezredes, a 3. Gé-
pesített Hadosztály törzsfőnöke jelentette be 1997. november 8-án.

Értékelő és feladatszabó értekezlet 
1997. 
11. 12-én 09.00-tól tartották meg a zászlóalj értékelő és feladatszabó értekezle-

tét, amely a 03. 01. és 10. 31. közötti időszakot fogta át.
Révész Gyula mérnök őrnagy, a zászlóalj parancsnoka bevezetőjében hivat-

kozott a zászlóalj tevékenységét meghatározó intézkedésekre, majd fel-
sorolta a tervezett fő feladatokat.

Összességében a híradózászlóalj végrehajtotta a tervekben, illetve az elöljá-
ró által meghatározott feladatokat. Az alegységek „Jó” és „MF” értékelést 
kaptak.
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Szabó Gergely alezredes, az elöljáró megbízott híradó és informatikai fő-
nöke gratulált a zászlóaljnak, és elismeréssel szólt a személyi állomány 
tevékenységéről, helytállásáról.

Népszavazás a NATO-ról
Magyarország a NATO-csatlakozásra voksolt a 11. 16-i referendumon. 

(85,33% igen)
Számítástechnikai tanfolyam
A debreceni regionális munkaerőfejlesztő központ szervezésében indult 

alapfokú számítástechnikai tanfolyam, amely sikeresen lezárult. Ez a jó 
eredmény a két oktató, Révész Gyula mérnök őrnagy és Szíjártó Péter 
mérnök alezredes lelkiismeretes munkájának köszönhető.

1998. 
Ebben az évben, annyiban változott az állománytábla, hogy a mozgó hírköz-
pont századnál létrehozták a vonalépítő szakaszt, és a titkosítószakaszból a 
vezetékes rajok átkerültek ebbe a szakaszba.

Novemberben a kijelölt hivatásos és sorállomány részt vett a tiszai árvíz-
védelmi munkálatokban.

Ebben az évben több tiszthelyettes jelentkezett az Okučaniban települt 
békefenntartó kontingensbe, így Balogh Sándor főtörzsőrmester és Fajka 
László főtörzsőrmester is. A békefenntartói feladatokra történő felkészítést 
a kiválasztott állomány részére Szentesen tartották meg.

A zászlóalj kijelölt állománya részt vett a „Vértes–98” gyakorlaton. 
Ez a gyakorlat azért volt nevezetes, mert Juhász Mihály István alezredes, a 
gyakorlat közepén magához rendelte az alegységparancsnokokat és megha-
tározta a menetkészség elérését. Ezt követően elrendelték a „Vízesés” felada-
tot. Rövid időn belül, az árvíz gátszakadást okozott Tarpánál.

21/1998. számú parancs. Fábri Attila őrnagy, humántiszt az elöljáró in-
tézkedése szerint más beosztásba került. Beosztása: MH 3. Rendészeti Ko-
mendánszászlóalj humánrészleg részlegvezető.

Ebben az időszakban a zászlóaljnál 49 fő közalkalmazott dolgozott.
Szeptember–október hónapban „VÁRHEGY–98” gyakorlaton a hadosz-

tály vezetési pont és a hírközpont telepítése és üzemeltetése az MH közpon-
ti gyakorló- és lőtér „Csörlő-ház” területén megtörtént.

1999. 
Ebben az évben csak néhány változás történt a két század állománytáblájában: 
Bikki József főtörzsőrmestert megbízták a központszakasz szakaszparancs-
noki teendőivel. Balogh Sándor főtörzsőrmestert, a tábori hírközpont század 
rádióközpont-szakasz állomásparancsnokát kinevezték a mozgó hírközpont 
század fegyverzettechnikai helyettesi beosztásába, de a beosztást nem vette 
át, mert ezzel szinte egyidejűleg kivezényelték Okučaniba (Horvátország) 
6 hónapra, békefenntartói misszióba rádiós feladatok ellátására. Szintén ebbe 
a kontingensbe vezényelték 6 hónapra Fajka László főtörzsőrmestert is ha-
sonló feladatokkal. Kovács Sándor zászlóst kinevezték a tábori hírközpont 



195

század, rádiószakasz 3. rádióállomás parancsnokának. Balogh Sándor főtör-
zsőrmestert a békefenntartói feladatok után előléptették zászlóssá.

02. 06. Vasúti szállítás Cegléd–Nyíregyháza útvonalon.
Áprilisban elrendelték a „VÍZESÉS” feladat operatív csoportjának létreho-

zását.
170/1999. számú zászlóaljparancs, a Puskás Tivadar-emlékhét végrehajtá-

sának feladatairól.
09. 03. Zászlóalj-sorakozó, a Puskás Tivadar emlékhét ünnepélyes megnyitója.

12.00 Szoboravató ünnepség.
12.30 Ünnepi ebéd.
14.30 A múzeum és a Puskás Tivadar-emlékszoba avatása.
Technikai bemutató.
13.00 és 17.00 között kispályás labdarúgó-bajnokság lebonyolítása.

12. 01. – 2000. 02. 01. év végi leltározás végrehajtása.

2000. 
A két század technikai összetétele nem változott. Balogh Sándor zászlóst 
saját kérésére az év elején tartalékállományba helyezték. 
A századok századparancsnoki és szakaszparancsnoki állománya a követ-

kező volt:
Kavalecz Béla százados, a tábori hírközpont század parancsnoka
Józsa Csaba hadnagy, a tábori hírközpont század rádióközpont-szakasz pa-

rancsnoka
Szeleczky György hadnagy, a tábori hírközpont század parancsnoka
Farkas László százados, a mozgó hírközpont század parancsnoka
Fábián Zoltán hadnagy, a mozgó hírközpont század titkosítószakasz pa-

rancsnoka
Nagy Károly hadnagy, a mozgó hírközpont század központszakasz parancs-

noka.
A híradózászlóalj felszámolása az év közepétől már eldöntött tény volt. 

Október elsejétől munkacsoportot hoztak létre a zászlóaljnál és megkez-
dődött az alegységek felszámolása, amely 2001. június 30-án fejeződött be. 
A felszámoló bizottság vezetője Tánczos Tamás őrnagy, a zászlóalj törzsfő-
nöke volt. 
A 2/2000. számú zászlóaljparancs intézkedett a 2000. évi feladatok megter-

vezéséről.
29/2000. számú zászlóaljparancs. Intézkedés az MH 66. Puskás Tivadar Hír-

adózászlóalj csapatkarjelzésének rendszeresítésére. 04. 20. 13.00 a jász-
berényi laktanya őrzés-védelmébe járőrszolgálat bevonása.

04. 20. 13. 00 a jászberényi laktanya őrzés-védelmébe járőrszolgálat bevonása.
07. 16-i hatállyal megkezdődött a felszámolás.

68/2000. számú intézkedés az árvízvédelmi tevékenység biztosítására. (1 tiszt-
helyettes 2 sorállomány, tj. tgk. R–142 rádióállomás a laktanyában.)
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216/2000. számú zászlóaljparancs humán munkacsoport létrehozásáról. 
A haderő-átalakítás 2000–2001 szervezési feladatai, az MH 3. gépesített 
hadosztály parancsnokának 010/2000. számú parancsa alapján. A feladat 
vezetője: Pintér Gábor százados „M” kiegészítési főtiszt. (10. 02. – 04.).

A 257/2000. számú parancsban intézkedtek a népszámlálási feladatok elő-
készítésének végrehajtására.

269/2000. számú parancs az év végi leltározás végrehajtására. 
A 273/2000. számú parancs intézkedett a területi hírközpont felszámolása, 

átadás-átvétele és a folyamatos működőképesség biztosítása kapcsán a 
zászlóaljnál létrehozandó bizottság kijelöléséről és pontosításáról (2000. 
11. 27. – 2001. 01. 23. közötti időszakra).

2000-ben az alábbi szolgálatokat kellett adni:
ügyeletes parancsnok, ügyeletes nyomozó, baleseti helyszínelő, egységügye-

letes, egységügyeletes-helyettes, híradó-ügyeletes, konyhaügyeletes, 
1.  számú kapuügyeletes, 2. számú kapuügyeletes, telephely-ügyeletes, 
katonai rendész parancsnok, rejtjelző-ügyeletes, őrségfelkészítő.

2000.
01. 11. Harcérték

Az alábbi táblázatban a rendszeresített/tényleges állomány adatai láthatók.

hivatásos  
állomány

szerződéses 
állomány

tisztek tiszthelyettesek tisztesek közalk. összesen

vezetőszervek 14/14 8/6 2 0/0 4/4 26/26

törzs szakasz 0/0 1/1 0 1/1 0/0 2/2

1. Tábori hírkp. 3/3 12/6 5 11/10 0/0 26/23

mozgó hírkp. 4/2 12/11 1 4/3 0/0 20/17

légvédelmi vez.szd. 2/1 7/3 3 3/2 0/0 12/9

információ véd.alo. 1/1 2/2 0 0/0 0/0 3/3

távközlési alo. 1/1 0/0 0 0/0 0/0 1/1

informatikai kp. 5/3 4/3 1 2/2 5/4 16/13

vegyivédelmi 1/1 0/0 0 1/1 0/0 2/2

területi hírkp. 3/3 12/11 1 2/2 37/33 54/50

logisztikai szd. 1/1 5/4 1 3/3 5/5 14/14

segélyhely 0/0 2/2 0 1/1 0/0 3/3

összesen 35/31 64/49 14 28/25 51/46 179/164

99/80 39

vezényelve: tiszt: 3 fő Táncos, Révész Gy., Karmacsi
  tts.:  11 fő Gódor, Fejes A., Kusnyerik, Balogh S., Gracza, 

Szabó P., Kovács I., Kerékgyártó I., Mocsai, Kemenczés, 
Ladányi



197

A felszámolás végrehajtása

Személyi állomány, technikai eszközök
A Magyar Honvédség 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj személyi állományá-
ra vonatkozóan szolgálati nyugállományba helyezés 2001. június 30-ai hatállyal 
kezdődő felmentéssel, 2001. december 30-ai hatállyal történő megszüntetéssel.

2001. 
Június 30. a híradózászlóalj felszámolása befejezésének a napja. Ezzel az 
1966-ban alakult híradózászlóalj megszűnt. Minden elismerés azoknak 
a hivatásos katonáknak, akik a felszámolási eljárásban végig részt vettek, 
becsülettel és igen fáradságos munkával tulajdonképpen felszámolták azt a 
szervezetet, ahol a hivatásuk teljesítéséhez a családtagjaikkal együtt olyan 
sok áldozatot hoztak. A hivatásos állomány nagy része a sok-sok éves becsü-
letes munka után munka nélkül maradt. Csak kevesen kaptak a honvédség-
nél beosztást, a többségnek a civil életben kellett megtalálni a megélhetését 
és gondoskodni a családjáról.

03. 26. Vasúti szállítás Kalocsára.
04. 01. Vasúti szállítás Nyíregyházára.
04. 08., 05. 08 – 06. 11. Vasúti szállítás Nyíregyházára.

286/2001. számú parancs, a volt külső őrség őrzés-védelmét ellátó járőrszol-
gálat bevonására, átadás az MH 3. Rendészeti Komendánszászlóaljnak.

Közúti szállítások végrehajtása.
346/2001. számú intézkedés a felszámolás előtti objektumok, épületek ki-

ürítésének helyzetéről.

Felszámolási jegyzőkönyvek
A csapatzászló 2001. május 25-én átadásra került a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeumnak.
(149/2001. számú átvételi elismervény)
Az elöljáró, ellátó katonai szervezet igazolást adott ki arról, hogy a zászlóalj az 
előírás szerint elszámolt.

Az MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj felszámolása
Személyügyi beszélgetés végrehajtása a 215/2000. számú parancs alapján. El-

nök: zászlóaljparancsnok.

217/2000. számú zászlóaljparancs: 
a felszámolás kapcsán, a zászlóaljnál létrehozandó bizottságok kijelöléséről és 

feladataik pontosításáról (2000. október 01. – 2001. június 30).
Felszámolási főbizottság. Elnöke: Tánczos Tamás őrnagy (11. 01-jétől mb. zász-

lóaljparancsnok.)
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Humán albizottság. Elnöke: Tanács Szilveszter őrnagy.
Hadműveleti, napi életet biztosító albizottság.  

Elnöke: Karmacsi László százados.
Ügyviteli albizottság. Elnöke: Botyánszki János főtörzsőrmester.

Jegyzőkönyv, készült 2001. június 21-én.
Jelen vannak:
– Tánczos Tamás őrnagy, a felszámolási bizottság elnöke,
– Zsigmond János mk. őrnagy, a felszámolási bizottság elnökhelyettese,
– Szabó József közigazgatási őrnagy, a felszámolási bizottság tagja

1. Az MH parancsnok VKF 0016/2000, az MH SZFVK 012/2000, valamint 
az MH 3. gépesített hadosztály-parancsnokság 08/2000 számú intézke-
dései alapján az MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj béke- és hadi-
szervezete megszüntetésre került.

Felszámolás időszakának kezdete: 2000. 10. 01.
Felszámolás időszakának befejezése: 2001. 06. 30.
Az MH 3. gépesített hadosztály-parancsnokság 08/2000. számú intézkedésé-
ben elrendelte, hogy a zászlóalj felszámolási feladatainak érdekében felszámolá-
si bizottságot hozzon létre. A zászlóalj felszámoló bizottság kijelölése és ennek 
feladata a 217/2000 számú zászlóaljparancsban került rögzítésre.

Az alakulat jogutódja 

A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁRAZFÖLDI ERŐK VEZÉRKAR  
(MH SZFVK).

2. Az alakulat és jogelődei történetét foglalja össze.
3. Az elmúlt években a zászlóalj fő feladatait a NATO-csatlakozásból adódó 

szakmai és szervezési feladatok megismerése, begyakoroltatása a parancs-
noki állománnyal, a különböző gyakorlatok és gyakorlások, katasztrófa-el-
hárítási és válságkezelési feladatok híradó biztosítása képezték.

A HKSZ-i és „M” feladatokat a jóváhagyott zászlóalj HKSZ-i terv alapján szer-
veztük és hajtottuk végre az elvárásoknak megfelelően. A munkacsoportok ki-
jelölésre kerültek, feladatukat begyakorolták, képesek voltak azokat a meghatá-
rozott időre végrehajtani.

Az „M” tervek folyamatosan pontosításra kerültek, az ellenőrzések tapasz-
talatai azt mutatták, hogy „M” esetén képes volt az állomány a tervek alapján a 
feladatok végrehajtására.

Kiképzési feladatokat az elöljáró intézkedése, illetve a kiképzési programok 
alapján hajtottuk végre. A technikai eszközök állapota csak részben biztosította 
az alaprendeltetésből adódó feladatok végrehajtását, azok elöregedtek, illetve 
anyaghiány miatt nem voltak javíthatók.

A zászlóalj humánrészlege a tervezett, továbbá a soron kívül elrendelt fel-
adatokat a követelményeknek megfelelően végrehajtotta. A megjelenő új jog-
szabályok, illetve azok helyes értelmezésen alapuló alkalmazása nagy figyelmet, 
folyamatos feldolgozói munkát követelt a humánrészleg állományától.
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A logisztikai szolgálatok a felszámolást megelőzően 100%-os feltöltöttséggel 
rendelkeztek.

A hadtápszolgálatok vonatkozásában, úgymint üzemanyag, élelmezés, 
egészségügy, valamint közlekedési szakanyag és elhelyezés területén utalva volt 
alakulatunk az MH 3. Rendészeti Komendánszászlóaljhoz.

Haditechnikai szolgálati ágak önállóan működtek, rendelkeztek önálló mű-
helyekkel, raktárakkal, illetve önálló telephellyel.

A közalkalmazotti tanácsot a személyi beszélgetések megkezdése előtt írás-
ban tájékoztattuk a felszámolás tényéről, a 61/2000., illetve a 62/2000. Orszá g-
gyűlési határozatban rögzítettekről, illetve ennek a zászlóaljat érintő következ-
ményeiről.

A rendszeres és kellő mélységű, időbeni tájékoztatásnak köszönhetően a 
zászlóalj személyi állománya zömének a személyi beszélgetések végrehajtása-
kor már kialakult elképzelése volt.

A felszámolás időszakában az állomány létszámára folyamatos csökkenés 
volt a jellemző.

idő tiszt tiszthelyettes szerződéses 
tisztes közalkalmazott összesen

2000. 10. 01 30 63 24 43 160

2001. 06. 01. 11 25 9 18 63

2001. 07. 01. 0 0 0 0 0

„M” kieg. szakterület
Az elöljárói intézkedések alapján az MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóaljat 
2000. október 01-jei hatállyal törölték a Magyar Honvédség hadrendjéből.
Továbbá végrehajtották a zászlóalj keretátadási kötelezettségeinek lemondását 
november 2-ai hatállyal.

A zászlóalj rendszeresített sorállománya 182 fő volt. 2000. október 1-jén 
a meglévő állomány 119 fő volt. 2000. november 2-án végrehajtották 60 fő, 
2001. február 01-jén 24 fő sorkatona leszerelését. A leszereléseket követő be-
vonulásokon alakulatunk részére már nem történt újonc állomány átadás-át-
vétele. 

A híradózászlóalj sorlétszáma 2001. május 31-én 25 fő volt. Ezen 25 főt az 
elöljárói intézkedés alapján, június 1-jei hatállyal áthelyeztek az MH 1. Könnyű 
Vegyes Ezred (Szolnok) állományába, ahonnan visszavezényelték alakulatunk-
hoz 2001. június 28-ig.

A harckészültségi (készültségi, készenléti), a mozgósítási és hadkiegészítési 
ügyeket lezárták. A harckészültségi terveket, munkaterveket, munkajegyeket, 
térképeket, riasztási okmányokat és egyéb iratanyagokat megsemmisítették, il-
letve visszaküldték.

A közalkalmazotti állomány, illetve a várhatóan kiválók, kiválni kényszerü-
lők vonatkozásában a csoportos létszámleépítés szabályait betartva, a felszá-
molás megkezdése előtt értesítettük a Pest megyei Munkaügyi Központ Ceglédi 
Kirendeltségét.
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Az MH 3. Rendészeti Komendánszászlóaljjal közösen Munkába helyezést 
Elősegítő Bizottságot (MEB) hoztunk létre, vezetője Fábri Attila őrnagy volt, 
munkájának eredményeként a zászlóalj állományából 17 fő gépjárművezetői és 
árufuvarozói, valamint 15 fő ECDL-, illetve 300 órás alapfokú számítógép-keze-
lői tanfolyamon vett részt. (A középfokú számítógép-kezelői tanfolyamot Fábri 
Attila őrnagy és Karmacsi László százados jeles eredménnyel elvégezte).

Az első és második körben lefolytatott beszélgetéseken beosztást nem kapot-
tak, illetve nem vállaltak körében – mely 5 fő tisztet és 4 fő tiszthelyettest érintett 
– nagy volt a várakozás a harmadik körös személyi beszélgetésen felajánlandó be-
osztások iránt. Csalódás érte az állományt – bár igaz, hogy a megoldás praktikus 
volt, hogy a feladatot a katonai szervezet saját, amúgy is túlterhelt személyügyi 
szolgálatára bízta –, mivel a legmagasabb szinttől várt személyi beszélgetésen 
nyújtandó segítség, a beosztás vállalásában történő támogatás elmaradt.

A következő táblázat a személyi állomány felszámolás utáni helyzetét mu-
tatja:

tiszt tiszt-
helyettes

tisztes közalkal-
mazott

összesen

MH-n belül beosztást kapott 21 47 14 24 106

Társ fegyveres szervhez áthelyezés 2 – – – 2

Tartalékállományba helyezés 1 5 9 – 15

Szolgálati nyugállományba helyezés 6 10 – – 16

Közalkalmazotti jogviszony  
megszüntetése

- – - 17 17

Összesen: 30 62 23 41 156

Felmentési tilalom – 1 1 2 4

Mindösszesen: 30 63 24 43 160

Pozitív eredményként könyvelhetjük el, hogy a tisztek 70%-a, a tiszthelyettesek 
74,6%-a, a tisztesek 58,3%-a, a közalkalmazottak 58,5%-a a Magyar Honvédség 
valamelyik szervezetében folytatta a munkáját. Negatívumként kell elfogad-
nunk, hogy a felajánlott beosztások döntő többsége alacsonyabb volt, mint a 
zászlóaljnál betöltött.

2 fő szerződéses katona (tiszthelyettes és tisztes) és egy közalkalmazott szü-
lési szabadsága, illetve gyermekápolás miatt felmentési tilalom alatt áll, ezért 
a jogutód katonai szervezetnél kerültek rendelkezési (munkajogi) állományba.

A személyi beszélgetésen elhangzottaknak megfelelő mozgatását 1 fő tiszt-
helyettes családi, magánéleti okokra hivatkozva kérte hatálytalanítani, így tar-
talékos állományba került.
Jegyzőkönyv, készült 2001. június 20-án.
Jelen vannak:
– Zsigmond János mk. őrnagy, logisztikai főnök
– Juhász László alezredes, logisztikai tiszt (htp.)
– Szilvai Zoltán százados, elektronikai szolgálatfőnök
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– Makai Sándor mk. százados, gépjármű-technikai szolgálatfőnök
– Fejes Antal zászlós, vegyivédelmi-technikai szolgálatvezető
– Bertók László főtörzsőrmester, műszaki-technikai szolgálatvezető
– Kássa Sándor főtörzsőrmester, fegyverzettechnikai szolgálatvezető

Tárgy: az MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj logisztikai főnökségének fel-
számolása
Logisztikai albizottságok:

1. Fegyverzeti albizottság
2. Gépjármű albizottság
3. Elektronikai albizottság
4. Műszaki albizottság
5. Vegyivédelmi albizottság
6. Híradó albizottság
7. Mérőműszerek albizottság
8. SZÜNY (informatikai) albizottság
9. Postakatonai szolgálat albizottság

10. Közlekedési albizottság
11. Egészségügyi albizottság
12. Élelmezési albizottság
13. Ruházati albizottság
14. Üzemanyag albizottság
15. Kiképzés, kulturális anyag albizottság

Helyőrségszintű felszámoló állománygyűlés megtartása

Felszámoló állománygyűlést tartott 2001. május 25-én a 3. Gépesített Hadosz-
tályparancsnokság, a 3. Rendészeti Komendánszászlóalj és az MH 66. Puskás 
Tivadar Híradózászlóalj.

Az állománygyűlésre az ország minden területéről érkeztek az elmúlt öt-
ven évben itt szolgált katonák és polgári alkalmazottak. A haderőreform során 
mindhárom ceglédi katonai szervezetet felszámolták, és június 30-án a Dózsa 
György laktanya bezárta kapuit.

A Somkutas Imre ezredes, megbízott parancsnok által jóváhagyott forgató-
könyv alapján tartották meg a rendezvényt. Helyszíne a Ceglédi Kossuth Műve-
lődési Központ színházterme volt, amely zsúfolásig megtelt a Cegléden szolgált 
katonákkal. Közreműködött a Debreceni Helyőrségi Zenekar, Kiss Béla törzs-
zászlós, karmester vezényletével. A rendezvény előtt térzenét adtak a Kossuth 
téren, majd folyamatosan biztosították a forgatókönyv szerinti zenei feladataikat.

(A színpadmester Fábri Attila őrnagy, a technikus Szalay Richárd száza-
dos volt.)

A régi idők legendás parancsnokai mellett kiemelt vendégként részt vett az 
állománygyűlésen Havril András altábornagy, vezérkarifőnök-helyettes, aki egy 
évvel ezelőtt még a hadosztály parancsnoka volt, de eljött búcsúzni dr. Csáky 
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András országgyűlési képviselő, Sós János polgármester, a képviselő-testület 
tagjai, a társ fegyveres erők helyi vezetői, az egyházak képviselői is.

A zászlók bevonulása, a Himnusz, az elöljáró fogadása után Halmi Anett 
narrátor köszöntötte a megjelenteket. Ezután Bán Gusztáv nyugállományú 
ezredes adta elő „Cegléd és a katonák” című vers formájú helyőrségtörté-
netét.

Somkutas Imre ezredes először felolvasta Fodor Lajos vezérezredes, a Ma-
gyar Honvédség vezérkari főnöke által aláírt parancsot. Ebből idézek egy sza-
kaszt:

„Visszatekintve az elmúlt ötven évre bátran kijelenthetjük, hogy a Ceg-
léden állomásozó katonai alakulatok beírták nevüket a Magyar Honvédség 
történetének sikeres oldalaira. Minden katona – legyen hivatásos, szerződé-
ses vagy sorállományú – büszke lehet arra, hogy itt tanulhatta a katonai mes-
terséget. Ez a hadosztály és jogelődjei igazi műhelye volt a katonai tudásnak, 
elhivatottságnak.”

Búcsúbeszédében, a továbbiakban így fogalmazott: „Nem temetésre, de nem 
is örömünnepre hívtuk önöket. Szeretnénk egy hosszú, tisztességes, becsületes 
tevékenységet egy emlékezetes rendezvénnyel lezárni. (…) Sajnos a „Haderőre-
form 2000” nem volt kegyes hozzánk. (…) A betervezett NATO-fejlesztés he-
lyett a felszámolás lett a sorsunk, hónapról hónapra csökkent az állományunk. 
(…) Mi, ceglédi katonák mindig szerettük a laktanyát és szívesen szolgáltunk 
ebben a helyőrségben. Nem rajtunk múlott, hogy a körülmények máshogy ala-
kultak. (…) Bízunk abban, hogy azok a fájdalmas lépések, amelyeket a szerveze-
ti átalakítás során meg kellett tenni – vagyis több laktanyát, köztük a ceglédit is 
fel kellett számolni – eredményesek lesznek, és ezzel valóban kialakulhat majd 
egy olyan típusú haderő, amit a reform kezdetén célul tűztek ki. Sajnáljuk, hogy 
mi nem fértünk bele ebbe a képbe. (…) Ceglédet Dózsa és Kossuth városaként 
emlegeti a közvélemény. Kossuthról most a felszámolás, a helyőrség megszű-
nése kapcsán az a dal jut eszembe, amely úgy szól: »Kossuth Lajos azt üzente, 
elfogyott a regimentje.« Most, több mint 150 év távolából mi, ceglédi katonák 
– ha lehetne – azt üzennénk vissza, hogy 2001. június 30-án, Cegléden valóban 
elfogyott a regimentje!”

Havril András altábornagy, vezérkarifőnök-helyettes a szomorú esemény 
ellenére is örömmel jött vissza Ceglédre, mert, mint mondta, az itteni katonák 
nem siránkozva, magukat sajnálva hajtják végre a kapott parancsot. Jó volt látni 
a sok büszke katonát. A Ceglédről elkerült katonák mindegyike megállja helyét 
új beosztásában, egyikük miatt sem kell szégyenkezni.

Sós János polgármester így búcsúzott: „Ez a város mindig úgy fogadta az 
idelátogatókat, hogy elmondta, Cegléd katonaváros. A városból a katonaság 
most eltűnik, de nem tűnhet el az emlékekből, hogy volt egy erő, amelyre szá-
míthattunk akkor is, ha baj volt, ha feladatokat kellett megoldani, vagy ha ün-
nepeltünk. Véget ért egy ötvenéves történet, de soha nem lehet vége a vissza-
emlékezésnek. Mi, városi vezetők, polgárok a katonákhoz hasonlóan, szomorú 
szívvel ugyan, de tudomásul vesszük a döntést.”
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A narrátor a következőképpen folytatta:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nyugállományú és aktív katonák!
A csapatzászló a katonai becsület, hősiesség és dicsőség jelképe. Kifejezi a 

nemzet és a fegyveres erők összetartozását. A katonai szervezetek megszűnése 
esetén a csapatzászlót a Hadtörténeti Intézet és Múzeum részére kell átadni.

Felkérem Lukács István alezredes és Tánczos Tamás őrnagy urakat, a helyi 
alakulatok parancsnokait, valamint dr. Lugosi József ezredes urat, a Hadtörté-
neti Múzeum igazgatóját, hogy szimbolikusan tegyenek eleget ezen ünnepélyes 
momentumnak.” 

A parancsnokok a csapatzászlók meglengetése után átadták azokat a Had-
történeti Múzeum igazgatójának. Majd elhangzottak az Il Silenzio hangjai.

Tizenöt perces szünet után a Debreceni Helyőrségi Zenekar ünnepi műsora 
következett. A nagygyűlés után a résztvevőket bérelt autóbuszokkal szállították 
a laktanyába, ahol nagyszabású fogadást tartottak az állomány részére.
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NEGYEDIK FEJEZET

Kiemelkedő szolgálati utak, a zászlóaljnál 
huzamosabb ideig szolgáló és a katonai pályán 
példamutató előmenetelt tanúsított katonák 
bemutatása

Cegléd városa Pest megye déli, délkeleti felének regionális központja, az Al-
föld kapuja. Nekünk, katonáknak, mégis többet jelent, mint egyszerű földraj-
zi megnevezés. Azonosulni tudunk a város történelmében gyökerező katonai 
hagyományokkal, az idegen elnyomás ellen a szabadságért folytatott harccal. 
A Magyar Honvédség 171 évvel ezelőtti megalakulása indította el, hogy Cegléd 
katonavárossá váljon. A 20. századi háborúk után a ceglédi helyőrség 1951 és 
2001 között 50 évet teljesített a haza fegyveres szolgálatában.

Az MN 66. Önálló Híradózászlóalj 1966-os megalakulása utáni 35 esztendő 
valamennyiünk életében, akik a zászlóaljnál szolgáltak, mindenképpen megha-
tározó volt élet.

A katona életében nagyon fontos szerepet játszik az előmenetel. A szolgálati 
út, a rendfokozatban való előrejutás és a továbbtanulás.

A zászlóaljnál szolgáló tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek életében kiemel-
kedő esemény volt egy-egy rendfokozatban való előléptetés, új beosztásba he-
lyezés, magasabb szintű iskola elvégzése, befejezése.

A zászlóaljhoz került híradótisztek képzése az alábbiak szerint történt:
• Híradótisztek képzése az Egyesített Tiszti Iskolán 1957 és 1967 között.
• Főiskolai szintű híradótiszt-képzés a Zalka Máté Katonai Műszaki Főis-

kolán 1967 és 1990 között.
• Híradótiszt-képzés a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán 1990 és 

1996 között.
Tisztjeink szakasz-, századparancsnoki beosztást töltöttek be, és sikeres, 

eredményes szolgálat után a magasabb kiképzést nyújtó iskolába kerültek. 
Többségében a ZMKA-t, ZMNE-t végezték el, néhányan külföldi katonai isko-
lában tanultak:

• Felsőszintű (vezérkari) híradótiszt-képzés a Zrínyi Miklós Katonai Aka-
démián 1951 és 1996 között.

• Híradótisztek egyetemi képzése a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyete-
men 1996 és 2000 között.

• A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen megvalósult két- és több-
ciklusú híradótiszt-képzés 2000 és 2008 között.

• Híradótisztek képzése a Szovjetunióban 1949 és 1991 között.

A zászlóaljparancsnokok többsége, a zászlóalj vezetésében szolgálók igen 
dicséretes módon, az akadémia, egyetem elvégzése után visszakerültek a zász-
lóaljhoz.
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Tiszthelyetteseink közül 22 fő tiszti vizsgát tett. Sokan az őrmesterként kez-
dők közül – akik Vácon és Békéscsabán végeztek – tiszti, főtiszti rendfokozatot 
értek el.

Az áthelyezett tisztek magasabb beosztásba kerültek, a honvédségnél vagy 
más fegyveres szervnél hasznosítva zászlóaljunknál a szerzett katonai, szakmai 
tudást és emberi tapasztalatokat.

Külföldi szolgálatokat teljesítettek 1997 és 2000 között: SFOR: 22 fő, Ciprus: 
5 fő, KFOR: 6 fő, Szarajevó: 1 fő.

Nagyon fontos, hogy a 35 év alatt itt szolgáló katonák, az embert próbáló 
kihívások, nehézségek ellenére ragaszkodtak a kialakult, megszilárdult bajtársi, 
emberi közösségekhez. Ezt bizonyítja, hogy az eddig megrendezett öt nosztal-
giatalálkozón átlagban 80-120 fő vett részt.

Az 1966-tól a felszámolásig a zászlóaljnál szolgált mintegy 500 hivatásos 
katonából jelentős számban, az áthelyezésük után, a beosztásaikban kiváló tel-
jesítményt nyújtottak.

Hangsúlyozni kell, hogy mindenki, aki rövidebb vagy hosszabb ideig szolgált 
a zászlóaljnál, a hibák és hiányosságok ellenére remekül helytállt. Teljesítette a 
munkaköri leírásban meghatározott kötelességeit, adta az ügyeleti szolgálato-
kat és végrehajtotta az ebben a könyvben is bemutatott szerteágazó feladatokat. 
Köszönet és elismerés illeti őket.

Kiemelkedő szolgálati utak

Alitisz Csaba alezredes
Sorállományú katonaként szolgált a zászlóaljnál.

1971. 08. A katonai főiskola elvégzése után a rádiószázadhoz került  
a 2. szakasz (R–118) parancsnokaként.

1972-ben A 2. rádiószakasz parancsnoka.

1973. 10. 01. – 1975. 12. 30. A rádiószázad parancsnoka.

1976. 01. 01. – 1977. 11. 30. Hadműveleti tiszt.

1977. 12. – 1978. 09. A zászlóalj törzsfőnöke.

1978–1979 ZMKA nyelvi előkészítő.

1979–1982 Leningrádi Híradó Akadémia elvégzése.

1982–1996 Székesfehérvár: híradóosztály, híradó kiképző főtiszt,  
hadműveleti tervező alosztályvezető, fegyvernemi  
híradófőnök, híradófőnök-helyettes

1996 – 1999. 12. 15. Budapest híradóközpont parancsnok.

1996. 12. 16. Nyugdíjba vonulás.
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Farkas György ezredes
1965. 09. 01. – 1969. 08. 20. Egyesített Tiszti Iskola, majd ZMKMF vezetéknélküli híradó 

szaktechnikus szak.

1969. 08. 20. – 1972. 09. 01. A rádiószázad szakaszparancsnoka.

1970–1972 A 3. rádiószakasz és 4. rádiószakasz parancsnoka.

1972. 09. 01. – 1973. 10. 01. Rádiószázad-parancsnok.

1973. 10. 01. – 1974. 05. 01. Zászlóalj hadműveleti tiszt.

1977. 09. 01. – 1980. 06. 19. A Szovjetunióban a Katonai Híradó Akadémia elvégzése.

1980. 09. 01. – 1987. 09. 30. MN HIF-ség hdm. o. hdm. főti.

1987. 10. 01. – 1988. 11. 31. MN HIF-ség hdm. o. hdm. ovh.

1988. 12. 01. – 1990. 11. 30. MN HIF-ség, majd MNVK Hír. és Aut. Csf-ség hdm. és kik. ov.

1992. 12. 01. – 1996. 08. 31. HVK Hír. és Aut. Csf-ség, majd HVK Hír. és Inf. Csf-ség 
CSF. h.

1994. 09. 01. – 1995. 07. 28. ZMKA vezérkari tanfolyam hadászati-hadműveleti képzés.

1996. 09. 01. – 1997. 09. 01. HVK Hír. és Inf. Csf-ség csoportfőnök.

1997. 09. 01. – 1998. 06. 30. ZMKA angol intenzív nyelvtanfolyam.

1997. 09. 01. –  
nyugállományba helyezésig

HVK Vezetési FCSF-ség, Híradó CSF-ség csoportfőnök.

Hegedűs Sándor mérnök ezredes
1971-től Tanulmányok megkezdése a Leningrádi Híradó Parancsnoki 

Főiskolán, mérnök-parancsnoki szakon.

1972–1976 Uljanovszki Ordzsonikidze Híradó Parancsnoki Főiskola 
elvégzése kiváló eredménnyel.

1976 – 1980. 04. 15. MN 66. Híradózászlóalj üzemeltető mérnök.

1980. 04. 15. – 1981. 08. 31. Zászlóaljparancsnok technikai helyettes.

1981–1984 Leningrádi Híradó Akadémia elvégzése, kiváló eredménnyel.

1984–1987 A 3. g. hdt. HIRIF. techn. h.

1987–2001 MH EATEK parancsnok Gödöllő.

Jóna András mérnök ezredes
1968. 08. 01. – 1972. 08. 20. Tanulmányok a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán.

1970-ben Csapatgyakorlat a rádiószázadnál.

1972. 09. 01. – Rádiószázad 1. rádiószakasz (R–102) szakaszparancsnok.

1973. Az év elején Jóna András hadnagy elkerült a századtól, mert 
előző év végén beválasztották a Nemzetközi Ellenőrző és 
Felügyelő Bizottság tagjai közé, és egy központi felkészítés 
után kiutazott Dél-Vietnamba, hogy részt vegyen a Párizsi 
Békeszerződést követő nemzetközi békefenntartó feladatot 
végrehajtó magyar kontingens tagjaként a békefenntartó 
munkában.
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1974. 01. 01. – 1976. 01. 01. Rádiószázad 1. (R–140) szakasz, szakaszparancsnok.

1976. 01. 01. – 1977. 09. 01. Rádiószázad, századparancsnok.

1977. 09. 01. – 1979 Hadműveleti tiszt.

1979 – 1982. 08. 20. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (híradástechnikai mérnöki 
diploma) elvégzése.

1982. 09. 01. – 1985. 02. 28. MN 66. Híradózászlóalj, törzsfőnök.

1985. 03. 01. – 1990. 04. 20. MN 66. Híradózászlóalj, parancsnok.

1990. 05. 01. – 1995 Magyar Honvédség Főhírközpont Budapest, törzsfőnök  
(tö. ov.).

1995–1999 Honvédelmi Minisztérium Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal 
(ellenőr főtiszt, ellenőri ov. h.).

1999–2002 NATO Stratégiai Főparancsnokság (SHAPE), Belgium 
(Mons), (stratégiai gyakorlatok tervező főtiszt). 

2002–2005 Honvédelmi Minisztérium Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal 
(igazgatóhelyettes, 2005. április 01-jéig, a hivatal megszű-
néséig).

2005 áprilistól Nyugállomány. Ezredessé 2002-ben, az igazgatóhelyettesi 
kinevezésével egy időben léptették elő.

Juhász Mihály István mérnök alezredes
1975 – 1979. 08. 20. Tanulmányok a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán.

1979. 03. 01. és 04. 20. Csapatgyakorlat a rádiórelé-századnál.

1979. 09. 20. – 1981. 08. 31. Első tiszti beosztás, rádiórelé-század 1. szakasz,  
szakaszparancsnok.

1981. 09. – 1983. 08. 31. Rádiórelé-század, századparancsnok.

1983. 09. 01. – 1985. 02. 28. Hadműveleti tiszti beosztás ellátása.

1985. 03. 01. Kinevezés zászlóaljtörzsfőnöki beosztásba, előléptetés 
századossá. 

1987. 09. 01. – 1990. 08. 15. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzése, előléptetés 
őrnaggyá (03. 15.)

1990. 09. 01. – 1991. 09. 01. Az MH 5. Bocskai István gépesített lövészdandár  
híradófőnöke.

1991. 09. 01. – 1993. 09. Az MH 66. Puskás Tivadar Vezetésbiztosító Zászlóalj  
törzsfőnöki, majd parancsnoki beosztás ellátása.

1993. 09. 15. – 1997. 05. 15. Az MH 5. Jász-Nagykun-Szolnok légvédelmi tüzérdandár 
híradófőnöke.

1997. 05. 15. – 2000. 11. 08. Az MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj parancsnok 
helyettese, 42 hónap alatt 22 hónapot volt megbízott  
parancsnok.

2000. 11. 08. – 2004. 09. 31. Az MH 43. Nagysándor József híradózászlóalj parancsnok 
helyettese.

2004. 10. 01. – 2005. 04. 15. MH Szárazföldi Parancsnokság, kiemelt főtiszt.
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2005. 04. 15. – 2007. 08. 30. MH Szárazföldi Parancsnokság, híradó- és informatikai 
főnökség, kiemelt főtiszt (főnökhelyettes).

2007. 09. 30. Nyugdíjazás ideje.

2008. 11. 03. – 2012. 12. 31. Szolgálat a régi-új alakulatnál.

Karmacsi László százados
1969–1971 Váci tiszthelyettes-iskola (őrmester).

1971. 09. 01 – 30. Rádiószázad, vezérlőállomás, állomásparancsnok. 

1971. 10. 01. – 1975. 08. 31. Rádiórelé-század 1. R–1412 szakasz, 3. R–1412 állomáspa-
rancsnok. 

1975. 09. 01. – 1985. 08. 31. Rádiórelé-század, 2. R–1406 szakasz, parancsnok.

1984. 09. 01. – 1985. 08. 20. Tiszti vizsga, ZMKMF híradószak (alhadnagy).

1985. 09. 01. – 1986. 03. 01. Rádiórelé-század 1. R–1412 szakasz, szakaszparancsnok.

1985-ben bejegyzés  
a Dicsőségkönyvben.

Karmacsi László alhadnagy az MN híradóversenyen vivő 
kategóriában I. helyezést ért el.

1986. 03. 01. – 1986. 09. 01. Rádiórelé-század századparancsnok.

1986. 09. 01. – 1987. 09. 01. 1.tábori hírközpont század, 3. rádiórelé- és vivőszakasz, 
szakaszparancsnok.

1987. 09. 01. – 1989. 09. 01. Puskás Tivadar híradózászlóalj, hadműveleti tiszt.

1989. 09. 01. – 1994. 09. 12. Puskás Tivadar híradózászlóalj (Vb. z), 1. tábori hírközpont 
század, századparancsnok.

1994. 09. 12. – 2001. 06. 30. Puskás Tivadar (Vb. z.) híradózászlóalj, hadműveleti tiszt, 
részlegvezető.

2001. december 30. Nyugállományba helyezés (30 évi szolgálat a zászlóaljnál).

Kiss László alezredes
1977 novemberében Főiskolai csapatgyakorlat a zászlóaljnál.

1974–1978 Tanulmányok a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán.

1978. 09. 01. – 1980. 09. 01. Rádiószázad 1. szakasz, szakaszparancsnok.

1980. 09. 01. – 1983 Rádiószázad, századparancsnok. 

1983–1986 Zászlóaljtörzs instruktori beosztás ellátása.

1986–1989 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia híradószak elvégzése, 
kiváló eredménnyel.

1989–1995 MH 65. gl. dd. híradófőnöki beosztás ellátása.

1995–2016 A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hadkiegészítő Parancs-
nokság állományában előbb tervezőtiszt, majd 7 éven át 
személyügyi osztályvezető és végül 2015–2016-ban 2 éven 
át parancsnok volt.
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Kocsis János mérnök ezredes
Várpalotán üzemeltető mérnökként, majd parancsnok tech-
nikai helyettesként teljesített szolgálatot.

1972. 11. 01. – 1975 A híradózászlóalj parancsnokának technikai helyettese.

1975. 04. 26. – 1977. 11. 30. A híradózászlóalj parancsnok. 1977-ben, vezetésével az 
alakulat MN Kiváló Zászlóalj címet ért el.

1977. 12. 01. – 1980 Az MH 3. hadtest híradófőnök-helyettese

1980-tól Ezredesi rendfokozattal, Vác MN 2164 tiszthelyettes-képző 
bázis parancsnoka.

Kovács Rezső alezredes
1969–1971 Váci tiszthelyettes-iskola, rádiórelé-parancsnoki szak 

(őrmester).

1981. 09. 01. – 1993. 03. 31. Rádiórelé-század, 1. szakasz, 4. rádiórelé-állomás, parancsnok.

1982. 12. 01. – 1983. 03. 31. A vonalépítő századhoz vezényelték és megbízták  
század-szolgálatvezetőnek.

1983. 04. 01. – 1986. 08. 31. Vonalépítő század, vivőerősítő szakasz, szakaszparancsnok.

1986. 09. 01. – 1991. 06. 30. Vonalépítő század, századparancsnok.

1994. 12. 01. – 2000. 11. 15. MH 3. gépesített hadosztályparancsnokságon titokvédelmi 
és ügyviteli alosztályvezető.

2000. 11. 15. – 2007. 12. 30. MH Támogató Dandár Parancsnokság, HM ügyviteli  
osztályvezető.

2011. 04. 01. – 2013. 08. 31. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzeti  
Biztonsági Felügyelet, minősített adatvédelmi főreferens.

2013. 09. 01-től Belügyminisztérium, Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály 
főosztályvezető, BM biztonsági vezető.

Magyar György mérnök alezredes
1971 – 1975. 08. 20. Tanulmányok a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán.

1975. 08. 20. – 1978. 09. 01. Rádiószázad, 1. rádiószakasz, szakaszparancsnok.

1978. 09. 01. – Rádiószázad, századparancsnok technikai helyettes.

 – 1979. 09. 01. Rádiószázad, századparancsnok.

1979. 09. 01. – 1982. 09. 01. Zászlóalj híradó üzemeltető-mérnök.

1982. 09. 01. – 1983. 08. 31. Zászlóalj anyagi-technikai főnök (parancsnok anyagi- 
technikai helyettes).

1983–1987 Leningrádi Híradó Akadémia elvégzése.

1987–1995 Hadtest híradó-technikai szolgálatfőnök.

1995–1999 Hadosztály híradófőnök.

2000–2005 MH HIP távközlési központparancsnok.

2005 Nyugállományba helyezés.
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2005–2013 MH Logisztikai Ellátó Központ elektronikai beszerzési 
referens

2013–2015 HM ARMCOM kommunikációtechnikai Zrt., termelési 
osztályvezető-helyettes.

2015–2017 HM ARMCOM kommunikációtechnikai Zrt., termelési 
osztályvezető.

2017 HM ARMCOM kommunikációtechnikai Zrt., műszaki 
igazgató.

Ménesi János alezredes
Az Egyesített Tiszti Iskola elvégzése után került  
a zászlóaljhoz.

1967. 10. 02. A 2. rádiószázad 1. rádiószakasz (R–118, R–102) parancs-
noka lett.

1971. 09. 01. Áthelyezték és kinevezték a rádiórelé-század parancsnokának. 

1972 – 1975. 08. 20. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzése.

1975. 09. – 1977. 09. A zászlóalj törzsfőnöke.

1977. 12. 01. – 1985. 02. 28. Az MN 66. Híradózászlóaljnál zászlóaljparancsnoki beosz-
tást látott el.

1985–1995 Az MH 3. Gépesített Hadtestparancsnokságon különféle 
beosztásokban dolgozott.

1995. 12. 29. Nyugállományba vonult.

Oláh László mérnök alezredes
1965. 09. 01. – 1969. 08. 20. Tanulmányok a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán.

1969. 09. 20. – 1971 Központszázad 1. központszakasz szakaszparancsnok.

1971 – 1977. 10. 30. Központszázad megbízott, majd kinevezett parancsnoka.

1977. 11. 01. – 1978. 09. 01. MN 5125 Nyíregyháza, 65. gl. e. parancsnok politikai he-
lyettes (Vorosilov-laktanya).

1978. 09. 01. – 1980. 09. 01. MN 9410 Nyíregyháza, 115. Híradózászlóalj, parancsnok 
politikai helyettes. (Damjanich laktanya) Parancsnok Száva 
György őrnagy.

1980. 09. 01. – 1983. 09. 01. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Budapest.

1983. 09. 01. – 1986. 05. 01. MN. RELEK (Vk. közvetlen) Gödöllő, parancsnok politikai 
helyettes. Parancsnok: Varga Gyula alezredes.

1986. 05. 01. – 1991. 09. 01. Oláh István Légvédelmi Kiképző Központ, Debrecen, pa-
rancsnok politikai helyettes. 
Külföldi tagozat, kiképző főtiszt (parancsnokhelyettes).

1991. 09. 01. Nyugállományba helyezés.

2009-től Az MH 2. számú Katonai Igazgatási Központban dolgozott.

A Bocskai István Bajtársi Egyesület elnökségében, hagyo-
mányőrzés területén tevékenykedett.
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Dr. Rácz János mérnök alezredes, a hadtudományok doktora
1973–1977 Tanulmányok a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán. 

(páncélos- és gépjármű-technikai szak)

1977–1978 A híradózászlóalj állományából vezényelték a komen-
dánszászlóaljhoz gépjárműanyag-ellátó tisztként, fél év után 
gépjármű-igénybevételi tiszti beosztásba.

1978–1979 Híradózászlóalj igénybevételi tiszt.

1979–1987 Híradózászlóalj gépjármű-technikai szolgálatfőnök.

1989–1995 MH 3. Hadtestparancsnokság, páncélos- és gépjármű-tech-
nikai szolgálatfőnökség, páncélos- és gépjárműanyag-ter-
vező tiszt. Ezt követően anyagtervező főtiszt, később 
gazdálkodási főtiszt. 

1993–1995 Egy év törzstiszti tanfolyam páncélos- és gépjárműanyagi- 
technikai szakon, egy év nyelvtanfolyam (olasz szakanyaggal 
bővített középfokú nyelvvizsga).

1995–1997 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (összhaderőnemi 
logisztikai szakmérnök, melyet kitüntetéssel végzett), köz-
ben angol felsőfokú nyelvvizsga letétele.

1997–1999 Egyetemi tanársegéd a ZMNE Haditechnikai Tanszéken.  
A ZMNE Doktori Iskola Hadtudományi Kar PhD program-
ját jeles eredménnyel végezte és abszolutóriumot szerzett.

2001–2005 ZMNE Haditechnikai Tanszék, egyetemi adjunktus, 
tanszékvezető-helyettes (közben 1 évig megbízott tanszék-
vezető).

2001–2002 Másfél év külszolgálat (hadműveleti területen Nyugat-Sza-
hara, Mauritánia, Marokkó, Algéria).

2005 Az egyetemet átszervezték, megszűnt a beosztása, nyugállo-
mányba került (33 év és 6 hónap szolgálati viszony után).

2005–2012. Honvédségi közalkalmazottként dolgozott, az MH Hadi-
technikai Ellátó Központnál (belső ellenőrként 8 évig).

2012–2019 Elsők között jelentkezett önkéntes műveleti tartalékosnak, 
és a felső nyugdíjkorhatárt elérve (7 év) március 4-én, 46 év 
szolgálat után, másodszor is végleg nyugállományba vonult.

Dr. Révész Gyula mérnök ezredes, a hadtudományok doktora
1979 – 1983. 08. 20. Tanulmányok a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán.

1983. 09. 01. – 1985. 02. 27. Az MN 66. Híradózászlóalj, rádiórelé-század szakaszpa-
rancsnok.

1985. 02. 27. – 1986. 08. 31. Az MN 66. Híradózászlóalj, rádiórelé-század századpa-
rancsnoka.

1986. 09. 01. – 1988. 09. 01. Zászlóalj hadműveleti tiszt.

1988–1991 A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia híradó szak elvégzése.



212

1991–1993 Az MH 5. Gépesített Lövészdandár híradófőnöki beosztásá-
nak ellátása.

1993. 09. 15. – 1995. 12. 15. Az MH 66. Puskás Tivadar Vezetésbiztosító Zászlóalj 
parancsnoka.

1995. 12. 15. – 2000 Az MH 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj parancsnoka.

1997–1998 SFOR Magyar Műszaki kontingens híradófőnöke. 

2000–2004 Az MH 43. Nagysándor József Híradózászlóalj parancsnoka.

2004–2006 Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató 
Zászlóalj parancsnoka.

2010, 2013 Afganisztán, a kijelölt erők parancsnoka.

2006 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, minőségmenedzs-
ment, főiskolai szakmérnök.

2008 Gábor Dénes Főiskola, műszaki informatikus mérnök.

Összesen 17 tudományos cikke (2 idegen nyelven), 1 tanulmánya jelent meg.  
Ezenkívül 8 tudományos konferencián előadást tartott. 

Munkáját számos hazai kitüntetés és NATO Szolgálati Érdemérem bizonyítja.

Szalay Imre ezredes
1962–1966 Az Egyesített Tiszti Iskola elvégzése híradóparancsnoki  

és távközlési szakon.

1966–1968 Gyöngyösön és Debrecenben teljesített szolgálatot. 

1968 Ebben az évben került a zászlóaljhoz, a központszázad 
állományába, szakaszparancsnoki beosztásba.

1970–1973 Zászlóalj hadműveleti főtiszt.

1970-ben Személyügyi feladatokkal is megbízták.

1974–1977 A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzése.

1977–1996 Az elöljáró hadtest és katonai kerület parancsnokságon,  
a híradóosztályon, illetve a híradó és informatikai  
főnökségen látta el a helyettesi, majd a főnöki feladatokat.

1984-ben Hat hónapos továbbképzés Leningrádban, a híradótiszti 
főiskolán.

1992-ben Ezredessé előléptették.

1996. 12. 30. Nyugállományba helyezték.

Varga Péter mérnök alezredes
(Jelenleg önkéntes műveleti tartalékos ezredes)

1977–1981 Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola híradó (rádiós) szak.

1981–1983 Rádiószázad 4. rádiószakasz, szakaszparancsnok. 

1983–1985 Rádiószázad századparancsnok. 

1985–1986 Személyügyi tiszt.

1986–1987 ZMKA orosz nyelvi előkészítő tanfolyam. 
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1987–1990 Bugyonnij Híradó Akadémia, Leningrád.

1990–1991 MN 66. Puskás Tivadar Híradózászlóalj törzsfőnök. 

1991–1992 MH 66. Vezetésbiztosító zászlóalj parancsnokhelyettes, 
majd törzsfőnök.

1992–1994 MH 10. Dózsa György tüzérdandár hírfőnök.

1994–1998 3. Katonai Kerület, majd a 3. gépesített hadosztálypa-
rancsnokság híradó és informatikai főnökség, hadműveleti 
főtiszt.

1998–2001 MH Bács-Kiskun Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság, 
mozgósítási főtiszt.

2001–2005 MH Bács-Kiskun Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság 
mozgósítási osztály, osztályvezető.

2012–2018 MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
Bács-Kiskun Megyei Katonai Összekötő osztály osztályve-
zető helyettes.

2018–  MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság, Bács-Kiskun Megyei Katonai összekötő osztály, 
osztályvezető (önkéntes műveleti tartalékos ezredes).

„Mindent a honvédségnek köszönhetek”

Egy 70 éves, „mérnök őrmester” visszaemlékezése

Prológus
A családom mindkét ága Badacsony környékéről származik. Apai nagyapámat 
21 éves korában, 1902-ben besorozták a szombathelyi 11. császári és királyi hu-
szárezredbe. A vézna, 6 elemit végzett, a falujából ki sem mozduló parasztgye-
rek 3 év múlva testben és lélekben megerősödve, mellén fényes jelvényekkel 
virít a fotón. Ilyen kompetenciákkal már jól nősült, 7 gyermeke született. Végig-
harcolta a Nagy Háborút, ahonnan Vitézségi Érmekkel a zubbonyán tért haza 
szülőfalujába, ahol 25 évig őt választották bírónak. Apámat 1934-ben sorozták 
Kőszegre „tititáti” bakának, ahonnan 1 év után egy csontcsillaggal a hajtókáján 
tért haza. Ő többre vágyott, ezért Budapestre költözött. Az inasévek letelte után 
lakatos lett a Beszkártnál. A II. világháborút telefonos tizedesként fejezte be. 
Anyai nagyapám a nagykanizsai 20. király gyalogezreddel a Piave mellől telefo-
nos káplárként tért haza, szintén kitüntetésekkel az elrongyolódott zubbonyán.

A fenti ősökkel a „puttonyomban” természetes volt, hogy 12 éves korom-
ban a „Fiatalok! Építsetek rádiót! Vegyetek részt a szabadságharcos rádió-kö-
rök munkájában!” plakátot olvasva én is ifjú rádióamatőrnek álltam. A Kle-
ment Gottwald Villamossági Gyár (1964-től ismét Ganz Villamossági Művek) 
MHSZ klubjának rádió-szakosztályától aztán egyenesen vezetett az utam a 
Puskás Tivadar Távközlési Technikumba. (A 10-szeres túljelentkezőknél csak  
a rádióamatőr klubban megszerzett elektronikai és az apámtól megtanult me-
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chanikus kompetenciákkal lehettem jobb.) A félkatonai Magyar Posta által 
alapított és fenntartott technikumot nekem találták ki. A Városmajor utcai ál-
talános iskolában kiváló közismereti alapozást kaptam. A Puskásban műsza-
ki elméleti tanáraim mérnökök, a laborvezetők technikusok voltak, akárcsak 
az MHSZ-ben. A „szaki-danik” (műhelytanárok) meg mintha az apáim lettek 
volna. Nagyon hamar beletanultam a miliőbe. Az iskola és annak rádióklubja 
4 évem minden óráját betöltötték. Brillíroztam a Gyáli úti alma materben. Hi-
hetetlennek tűnik, de a BME Villamosmérnöki Karára könnyebb volt bejutnom, 
mint a Puskásba. Persze az egyetem megkezdése előtt, a ceglédi híradózászló-
aljnál teljesítenem kellett az alkotmányban előírt „szent kötelességemet”, hazám 
védelmét. (Már nem a Csehszlovák Sztálinról, Klement Gottwald elvtársról volt 
elnevezve „rádiós tudásom bölcsője”, a Ganz Villamossági Művek, amikor éle-
tem egyetlen éles riadójának célja – 1968 nyarán – Csehszlovákia megszállása 
volt. Ki nem vittek, de egy hónapig folyamatosan szolgálatban feleslegesen ret-
tegtem, hogy szeptemberben elkezdhetem-e egyetemi tanulmányaimat.)

Hogy milyen volt anno Cegléden? Megélni frissen érettségizett, egyetemre 
felvett, kollégiumot csak kívülről látott újoncként egy új, innen-onnan besorozott 
zászlóaljban esténként és vasárnaponként? Húzós volt. Szakmai tudásom mi-
att, az eskü után azonnal rajparancsnok és őrvezető lettem. Másnap, szabadság 
helyett megkaptam a belső őrség parancsnoka megtisztelő feladatát. Valószínű 
jól teljesíthettem, mert két hét múlva megismételtük. És ez így ment 9 hónapon 
keresztül: havonta két őrséggel, majd az utolsó hónapban minden másnap. Ösz-
szesen 33-szor voltam Cegléden a belső őrség parancsnoka, míg őr egyszer sem. 
Milyen kompetenciákat szereztem ezzel? Mint egyetemi hallgató, nem pánikol-
tam a professzor uraktól. Tudtam, hogy minél kisebb „rangú” valaki, annál job-
ban kell vigyázni vele. Mint fiatal tanársegéd, ki mertem állni akár 180 ember elé 
szónokolni és számon kérni is. Kispapaként, fiaink éjszakai feljajdulására azonnal 
képes voltam helyesen reagálni. (Mi volt ez a támlás „Őrparancsnok!” kiáltásához 
képest, éjjel fél 2-kor?) Majd a Puskás-technikum igazgatójaként, egy államtitkár-
ral, egy miniszterrel is szót tudtam érteni a „ceglédi élet iskolájában” megtanult és 
begyakorolt kompetenciák alapján. De nagyon előreugrottam. 

Felmerül a kérdés, hogy milyen sorállományú katona voltam? Szakmai fel-
adatokban kiváló, hiszen minden gyakorlat után (mert az összes, közben elrom-
lott berendezést meg tudtam a helyszínen javítani) megdicsértek, előléptettek, 
és miután már szakaszvezető lettem, pénzjutalmat adtak a zászlóalj színe előtt. 
Különben a körletben, a lövészeten, a tornaórákon, a rohampályán rossz katona 
voltam. Nem is lettem kiváló és élenjáró sem. Miért? Valahogy akkor már nem 
érdekelt az egész. Eltűnt a „szép élet” varázsa, csak a „nehéz viselet” maradt 
meg. Eszembe jutnak az 1968. júniusi hétvégék. Mindig szombaton hozták a 
vasútállomásra az építőanyagot. Természetesen az egyetemista urakkal tróge-
roltatták be, élükön a Horváth szakaszvezető elvtárssal. Kilógott a lóláb, mivel a 
sorállományt és a „sárgarigókat” közben hosszú eltávra engedték. Ronda mun-
ka volt, mert az első és a 100. cementes zsák is 50 kg-os, amit akkor még 64 ki-
lósan nekem is cipelnem illett. Bánatunkban városba jövet és menet is bedob-
tunk valamit. Hétről hétre többet, keményebbet. Végül senki nem lett masszív 
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alkoholista, öt nap alatt mindig kitisztultunk. (Következménye? Moszkvában 
egyszer sem tudtak leitatni.) Lelkileg többünket, köztük engem is erősen meg-
viselt, hogy otthon elszerették a „mennyasszonyunkat”. (Persze 19-20 évesen ez 
a kifejezés még nem a gyűrűs mennyasszonyt jelenti, csak aktuálisan a legna-
gyobb, sok esetben az első szerelmet.) Nálam Ő éppen egy osztálytársnő volt. 
Mit összekészültem az ötéves érettségi találkozóra: „Most visszacsábítom!” 
Melléültem az asztalnál. A 10. mondata után a kép: „Ő a legcsinosabb”. A bálvá-
nyozott kép: „Ő a legokosabb”. A madonnaként imádott kép: „Ő lesz gyermeke-
im anyja”. Ez a kép darabjaira hullott. „Hogyan lehettem akkora ökör, hogy ebbe 
a…annyira bele voltam zúgva?” Ebben a pillanatban értettem meg először és 
örökre, hogy mit nekem Puskás, mit nekem BME-VIK, az én életem legnagyobb 
iskolája a ceglédi „Hotel Dózsa” volt, és ma is azt hirdetem: „Ott faragtak férfit 
belőlem baltával, az élő göcsörtös fából.” 

A többi már annyira nem érdekes. Az életutam száguldott magától. A „vörös” 
diplomám átvétele után tanársegéd lettem az anyatanszékemen, és a szamárlét-
rán haladgatva ott is maradtam közel 20 évig. Hadmérnöki kar ’56-óta nem lé-
vén, levelező hallgatóim között közel 100 aktív híradótiszt is, köztük saját ceglédi 
szakaszparancsnokom is megfordult. Nagy élmény volt mindkettőnk számára. 
Végül is jelest kapott, majd kandidátus lett (igaz, közgazdászként). 1973 októbe-
rének egyik késő délutánján felhívott a dékáni hivatal vezetője, és megkérdezte, 
hogy tudom-e, mi a „nullévfolyamos konzultáció”? „Igen, és nagyon hasznosnak 
tartom” – volt a válaszom. „Ha megtartana egy ilyen konzultációt, akkor legyen 
szíves, jöjjön le a dékániba.” Lementem. Keddi nap volt. A viszonylag kicsi szo-
bában több, számomra ismeretlen diák szorongott. „Lacikám!” (Te jó Isten! Mi 
történhetett? Csak nem tört ki a III. világháború? Kiderült, hogy ennél is nagyobb a 
baj.) „Pénteken reggel, 8.00-kor a debreceni Kossuth-laktanyában kell jelentkezni 
7 oktatónak, akik a hozzánk felvett és oda bevonultatott 280 diákunknak mate-
matika-, majd szombaton fizikaórákat tartanak, 7 csoportban. Hat végzős diák 
már itt van, de az adjunktus megbetegedett. Tanár kell, mert csak főállású egye-
temi dolgozó viheti a csapatot. Szállást már lefoglaltam a Hotel Aranybikában, az 
előleget felvettem a pénztárból. Még a csütörtök délutáni vonatot kellene kivá-
lasztani és megvenni a jegyeket. Önre gondoltam, Lacikám.” (Jolika 9 év múlva, 
amikor a Műegyetem alapításának 200. évfordulóján Oláh István vezérkari főnök 
neki a „Haza Szolgálatáért Érdemérem” arany, nekem az ezüst fokozatát adta át, 
bevallotta, hogy anno én a 9. voltam, akit megpróbált befűzni.) 

Természetesen elvállaltam, hiszen addig még soha nem laktam szállodában. 
A debreceni Aranybikában kezdeni szép indulást jelentett. A kar nullévfolya-
mának megszervezése, a konzultációk lebonyolítása közel 20 évig a feladatom 
maradt. Ma is büszke vagyok arra, hogy összességében közel 5000 még sorkato-
na villamosmérnök hallgatónak havonta 2 napon át a külső civil világ felszentelt 
misszionáriusa lehettem. Évekig vártam arra a pillanatra, amikor anyaalakula-
tomhoz is vonultatnak be nullévfolyamosokat. Nagy élmény volt az első talál-
kozás a málló falakkal is. Kocka Ladával vittek, mivel az Akadémia főtitkárjának 
legkisebb fiacskáját éppen ide vonultatták be. Jött velem az édesanyja, a tanszéki  
tanártársam is (anno csak megyei párttitkár felettinek volt ilyen szolgálati ko-
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csija). Nagyon élveztem a rosszul eligazított kapuügyeletes tiszthelyettes pá-
nikját, és kárpótolt minden, a kapunál anno elvett üveg pálinkáért (az elefán-
tok nem felejtenek! Habár ez a megállapítás csak a nőstényekre vonatkozik). 
A laktanya siralmas, a kapcsolatfelvétel sikeres volt, különösen mert a zászlóalj 
közben felvette Puskás Tivadar nevét. 1999-ben már régen nem volt nullévfo-
lyam, és én már 7 éve anyaiskolám igazgatója voltam, amikor híre ment, hogy 
a teljes híradószolgálat felveszi Puskás Tivadar nevét. A technikum nevelőtes-
tületéből hatan voltunk, nem egy időben nullévfolyamos katonák az alakultnál. 
Mi, 15-30 éve ott szolgált villamosmérnökök ajándékoztunk egy Puskás Tiva-
dar-bronzszobrot az alakulatnak. Ilyenre a Magyar Honvédség ismert történe-
tében még nem volt példa. A vezérkar azonnal engedélyezte. Az avatóbeszédet 
én mondtam és a HM belső tv-lánca közvetítette. Úgy hírlett, hogy szem nem 
maradt szárazon. Én csak akkor könnyeztem, amikor flexszel levágtuk a szobrot 
és becsukták Cegléd utolsó laktanyáját. (Hej, ha Dózsa György vagy Kossuth 
apánk látta volna ezt!)

Később megtudtam, hogy azért utánamnéztek a szoboravatás előtt. Nem 
volt nehéz, mert akkor már 7 éve én voltam a Bolyain a RÁF-osok államvizsgá-
ján a civil társelnök. Most már elmondhatom, hogy az első 8 évben mindig ná-
lam kapta a jeles jegyet híradástechnikából és készülékismeretből a záróvizsgán 
a „Bolyai-kardos” évfolyamelső, aki helyből főhadnagy lett, és ő „imádkozta” elő 
a tiszti eskü szövegét augusztus 20-án a Parlament előtt. 

A nagy hírű ceglédi szoboravatásnak az lett a folytatása, hogy három nyug-
állományú ezredes úr megkeresett a Gyáli úti irodámban, és megkérdezték, 
hogy mit szólnék, ha egy nemcsak nyugdíjasokat tömörítő híradó bajtársi egye-
sület felvenné Puskás Tivadar nevét. (Csak néztem. Talán előléptettek címzetes 
tábornokká?) Természetesen egy arcizmom sem rándult, miközben támogatá-
somról biztosítottam őket. Ők megkönnyebbültek és első civilként beléptettek, 
valamint az első közgyűlésen alelnökké választtattak a Puskás Tivadar Híradó 
Bajtársi Egyesületben. 15 év múltán, 2014-ben a Puskás Technikum igatójaként 
nyugdíjaztak. Ezután léptem be a Budapesti Nyugállományúak Híradó Tagoza-
tába, majd a váci Esze Tamás Honvéd Egyesületbe. 

A többi már közismert.

Budapest, 2018. május 21-én, a honvédelem napján.
A Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója tiszteletére.

Lacibácsi, alias dr. Horváth László Ferenc

Epilógus
A leírtakból kiderül, hogy csak közel egy évet voltam Cegléden nullévfolyamos 
sorállományú katona, ahonnan őrmesterként szereltek le. Igaz, hogy több szál-
lal kötődtem a néphadsereghez és kötődőm ma is a Magyar Honvédséghez, de 
nem vagyok sem t., sem nyugállományú, mégis büszke arra, hogy aktív tagja le-
hetek a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületnek, a Budapesti Nyugállomá-
nyúak Híradó Tagozatának és a váci Esze Tamás Honvéd Egyesületnek. Nekem 
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erről az 1848. évi 22. törvénycikk jut eszembe: „…a nemzetőrségbe olyan, va-
gyoni kvalifikációt meg nem ütő személyeket is fel lehet venni, akik érdekeltek 
az alkotmányos rend fenntartásában.” 170 éve ezen mondatok alapján lehetett 
megszervezni önkéntesekből, törvényesen az első 10 honvédzászlóaljat, az ön-
álló magyar hadsereg magvát.

Sport a zászlóaljnál
Sajátos közösségformáló erő.
Parancsra és anélkül végzett intenzív testmozgás.
Orvosok által igazoltan az egészség forrása.
Rendkívüli öröm és szórakozás.
Tehetség+szorgalom+akarat=magas szintű egyéniség.

Alakulatunknál rendkívül élénk sportélet zajlott. Igyekeztünk bevonni szinte 
minden katonát a rendszeres sportolás keretei közé.

Katonáink a különböző katonai és civil megmérettetéseken sok szép ered-
ményt értek el. Sok-sok sporteseményen jártunk, például az olimpiai ötpróbán, a 
megyei sportprogramokon, részt vettünk a tápiószecsői maraton- és félmaraton-
versenyeken, a nagykőrösi maratonon, számtalan városi és országos versenyen.

Ezek a sportrendezvények, a versenyekre történő felkészülés megalapozták 
a katonai versenyeken való kiváló szereplésünket. Nem is tudok olyan katonai 
sportbajnokságról, ahol összetettben ne álltunk volna a dobogó valamelyik fo-
kán. Kis alakulatról, kis létszámról lévén szó, ez óriási eredmény.

Ezúton is köszönet jár parancsnokainknak, akik lehetőséget teremtettek, 
megerősítést, hitet adtak nekünk, mindig a sport aktív támogatói és részesei 
voltak. Többen a hivatásos állományból is részt vettek a felkészülésben és a ver-
senyeken. Például: Baranyi Miklós, Dudás István, Juhász Tibor, Szalay Richárd. 
Az elért sikerek eredményeként sokszor megkaptuk a hadosztály, hadtest csa-
patának felkészítését a magasabb szintű versenyekre, melyet legtöbbször a tri-
atlonban többszörös „vasember”, Pap Tibor vezetett.

A már-már legendás kispályás labdarúgócsapatunk az évek során mindig 
meg tudott újulni. Sokszor beneveztünk különböző bajnokságokra, versenyek-
re, például a Cegléd városi kispályás labdarúgó-bajnokságra, amelyen csapa-
tunk (Honvéd Híradó) sok sikert, szép eredményt ért el. A csapat tagja volt 
többek között a CVSE jelenlegi elnöke, Horváth József is.

Futóklubot hoztunk létre. A reggeli ébresztő után a többség reggeli tor-
názott, hetente több alkalommal, sokszor a laktanyán kívül kezdődött az első 
edzés, majd délután jött a második. A rendszeres edzés hozzájárult ahhoz, hogy 
mind egyénileg, mind csapatban sok kiváló eredményt értünk el a hadseregben 
és a civil életben is.

Rendszeres volt az alegységszintű 10 km-es menetgyakorlat, teljes felszere-
lésben, általában Törtel irányába.

Parancsban Katonai Tízpróba versenybizottságot jelöltek ki.
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Legemlékezetesebb élményünk a Bükk egyik völgyében volt, ahol egy 
versenyre készültünk, s tartottunk főpróbát. A táv hossza 16 km volt oda és 
16  km vissza, Cserépfalu–Hollóstető–Cserépfalu útvonalon. Néhány kato-
nánk sajnos eltévedt, és nagy izgalmak közepette csak közvetlenül szürkület 
előtt talált vissza.

Kedvelt és közeli edzéslehetőséget adtak a Kámáni erdő dombjai, ahol a fu-
tás gyakorlására kiváló volt a terep. A mozgás és a természet kedvelőinek létre-
hoztunk egy természetjáró klubot. Tagjaival több alkalommal jártunk kirándul-
ni és a Bükkben túrázni.

Az úszás kedvelőinek létrehoztuk az úszóklubot, s készültünk a nagyobb 
megmérettetésre, katonai versenyekre, Balaton-átúszásra. A sok-sok élmény 
közül egyet kiemelnék. Olimpiai ötpróba keretén belül Szarvasra kellett eljutni, 
több vonatátszállással, sok gyaloglással, lovas kocsikázással egy meghatározott 
időre, 11.00-ra. Végül sikerült az indulási időre, nagy izgalmak közepette oda-
érni.

Klubunkban délutánonként hatalmas asztalitenisz-csatákat vívtunk. Mind 
a hivatásos, mind a sorkatonák nagy örömmel indultak asztalitenisz-versenye-
ken. Olyan katonákat is megragadott e népszerű sport, akik más területen nem 
voltak aktívak.

Kondicionálótermünk is igen népszerű volt. Méltón járult hozzá a terem 
létrehozása ahhoz, hogy a katonák jól érezzék magukat alakulatunknál.

Rendszeresen szerveztünk sakkversenyeket. E téren ki kell emelni Fábri At-
tila őrnagy úr aktivitását.

Végül, de nem utolsósorban elismerés illeti azokat a tiszteket, tiszthelyet-
teseket, akik szervezték, vezették, irányították, lelkesítették, mozgósították a 
zászlóalj állományát a sportra. Így a politikai apparátust, az alegységparancs-
nokokat, a testnevelés-vezetőket és mindazokat, akik a közösség érdekében ön-
ként vállalták a fizikai és lelki szint emelését szolgáló tevékenységüket. 

Kulturális tevékenység
Sokoldalú és színvonalas kulturális és klubélet folyt az alakulatunknál. A prog-
ramok, a szakkörök szervezésénél igyekeztünk katonáink kulturális érdeklődé-
sét figyelembe venni, lehetőségeinknek megfelelően.

Alakulatunk híradó profiljának megfelelően, a programozás hajnalán létre-
hoztuk a számítógépes szakkört. Talán mi voltunk az elsők – és nemcsak kato-
nai vonalon –, akik egy programozási feladattal számítógépet nyertünk (Giba 
István őrvezető és Somfai László honvéd vezetésével működött a szakkör).

Felvettük a kapcsolatot a Magyar Rádió műszaki osztályával, munkatársaik-
tól sok segítséget kaptunk. Többek között egy teherautónyi leselejtezett elekt-
ronikai eszközt, melyet felhasználtunk a zenekar megalapítására, a hírműhely 
készletének feltöltésére. A kapcsolat megerősítésében nagy szerepet játszott 
Szabó Miklós honvéd.
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1986-ban a zászlóalj megalakulásának 20. évfordulójára elkészült a csapat-
múzeum, Bobvos Pál őrnagy, politikai helyettes irányításával.

Legendás zenekart hoztunk létre „Ügyeletes Alegység” néven. A zenekar több 
nagy sikerű koncertet adott a laktanyában és azon kívül is. A zenekar tagjai zenei 
hátteret írtak az irodalmi színpad önálló műsorához is. A zenekar két kiváló gitá-
rosa, hegedűse Kozma István és Szabó István volt. Szabó István jelenleg a Csík Ze-
nekar hegedűse, gitárosa. A zenekar történetében meg kell említeni Balaton Lász-
ló szakaszvezetőt, menedzsert, műszaki szakembert és Kovács Rezsőt, aki kitűnő 
orgonista, majd a zenekar vezetője volt. Az együttes nagylemez kiadásán is gon-
dolkodott. Sajnos a meghallgatásra küldött kazetta a zenei anyaggal együtt eltűnt.

Járt a zászlóaljnál a Vujicsics együttes, mert egyik akkori tagja, Ederics Lász-
ló nálunk volt sorkatona.

Nagyszerű muzsikus volt Rózsavölgyi Vilmos, aki kiválóan játszott tangó-
harmonikán. Rendszeresen közreműködött a zászlóaljnál szervezett esteken. 
Saját zenekarával sok helyen fellépett, többek között a tiszti klub kerthelyiségé-
ben is. Közös örömünkre bármikor játszott hangszerén.

Irodalmi színpadunk is nagy sikerrel működött. Több bemutatót tartott a 
laktanyában és laktanyán kívül. Talán egyik legnagyobb sikere az egri amatőr 
színjátszók találkozóján volt, melyre önálló darabbal és zenei aláfestéssel ké-
szült. E sikerre jellemző, hogy a jelen levő két színházi igazgatótól két személy 
is színházi ajánlatot kapott.

Nagy figyelmet fordítottunk a színház és a komolyzene iránt érdeklődőkre 
is. Rendszeresen látogattuk a szolnoki és kecskeméti színház előadásait. Nagy 
szeretettel fogadtak bennünket minden alkalommal a Zeneakadémián. A ka-
kasülőn szinte bérelt helyünk volt. Sokszor meglátogattuk a Szolnoki MÁV Fil-
harmonikusok koncertjeit. Katonáink eljutottak a Szegedi Szabadtéri Játékokra, 
a Dóm térre, valamin Budapestre, a Planetáriumba.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a hagyományok ápolására. Múzeumokba, 
előadásokra jártunk. Kiváló kapcsolatot alakítottunk ki a Nagykőrösi Arany János 
Múzeum munkatársaival. A laktanyában több alkalommal tartottak élményszám-
ba menő előadást. Látogatást tettünk a múzeumba, ahol többek között a Simon 
László régész által feltárt szkíta leleteket is tanulmányozhattuk. Sőt a helyszínen 
(a nagykőrösi erdőben) is betekintést nyerhettünk a feltárási munkálatokba.

Nagy sikerű előadóesteket is szerveztünk. Felejthetetlen volt Knézy Jenő 
videóval és fotókkal illusztrált előadása az olimpiákról. Ismert színészek 
előadóesteket tartottak. Járt nálunk többek között Koncz Gábor is. Író-olvasó 
találkozókat rendeztünk, például Moldova Györggyel. 

Saját stúdiónk volt, amely zenéket, riportokat sugárzott szabadidőben min-
den legénységi körletben.

Kiváló kapcsolatot alakítottunk ki a Parabola Szövetkezettel. Munkatársai 
hetente jártak hozzánk, természettudományos érdeklődésünk kielégítésére 
előadásokat tartottak különböző tudományos témakörökben.

Klubmunkánkat színvonalas vetélkedők, rendezvények, versenyek lebo-
nyolítása jellemezte. Irodalmi, művészeti, történelmi, földrajzi, sportvetélkedőt 
szerveztünk.
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Több alkalommal rendeztünk „Ki mit tud?” vetélkedőt a zászlóalj klubhelyi-
ségében. Ennek vezetője Kiss László volt.

A hivatásos és sorállomány részére ezek a programok, a kikapcsolódáson, szó-
rakozáson kívül sok újdonságot is tartalmaztak. Többen először jutottak el olyan 
helyekre, ahol még nem jártak. Olyan szemléletet és indíttatást adtak sorkatoná-
inknak, hogy a leszerelés után is igényesen, a kultúrát szem előtt tartva éljenek.

Nosztalgiatalálkozók
A laktanya bezárása, alakulatunk felszámolása után 8 évvel már igény mutatko-
zott arra, hogy a híradók összejöjjenek, a bajtársak újra találkozzanak.

A nosztalgia szó a görög nyelvből származik, és a következőt jelenti: vágya-
kozás visszahozhatatlan, elmúlt vagy elérhetetlen dolgok, események, viszo-
nyok után. Aki nosztalgiázik, jó dolgok után vágyakozik.

Ezen találkozók célja elsősorban, hogy a bajtársak, katonatársak, egy nagy, 
de igazi emberi közösség tagjai találkozzanak egymással. A résztvevők a prog-
ramok során, a visszaemlékezéseken nagy lelkesedéssel és átéléssel mondták el, 
hogyan tudták a legnehezebb feladatot is végrehajtani, milyen nagyszerű szak-
mai és emberi együttműködés biztosította a sikereket.

Elhunyt társainkra kegyelettel, mécses gyújtásával emlékeztünk.
A névjegyzék szerinti létszám egynegyede, átlagban 100 fő jelent meg, 

őszinte örömmel köszöntötték egymást, és töltöttek el egy boldog napot. Va-
lamennyi alkalommal csoportképet is készítettünk, ezt mindenki még aznap 
megkapta. Természetesen fényképek is készültek, ezeket szétosztottuk, illetve 
számítógépen megjelenítettük.

Tartalmas ebéd után, finom italok mellett kora estig tartott a beszélgetés. 
A résztvevők mindenképpen igényelték a következő találkozó időpontját.

Az első találkozó helyszíne Cegléden a Kossuth Hotel és Étterem volt
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Első nosztalgiatalálkozó, 2009. szeptember 12.

Jóna András ezredes úr kiváló szervezőkészségére, a szervezőbizottság tervsze-
rű munkájára támaszkodva jött létre az első találkozó.

A találkozó helyszíne: Cegléd, Rendőrkapitányság épülete, Kossuth Étterem.
A rendőrségen 12 órától gyülekező és regisztráció után Jóna András ezredes 

megnyitotta a rendezvényt.
Kiemelt vendégeink voltak: 

– Évin Sándor vezérőrnagy úr, volt hadtestparancsnok,
– Földi László úr, polgármester,
– Buzás Zoltán ezredes úr, volt hadtest-híradófőnök,
– Ambrus Zoltán r. alezredes úr, városi rendőrkapitány,
– Dr. Horváth László úr, a Puskás Tivadar Híradásipari Technikum igazgatója.

A megnyitó után polgármesteri köszöntő és két rövid nosztalgia-előadás 
hangzott el.

A résztvevők a református nagytemplomhoz vonultak, ahol csoportképpel 
örökítették meg e jeles eseményt (111 fő). Ezt a nagyméretű képet a találkozó 
idején mindenki megkapta.

A Kossuth Étteremben a helyfoglalás és a pohárköszöntő után a résztvevők 
az ebédet jóízűen elfogyasztották. Italokat sokan mint felajánlók hoztak ma-
gukkal, s az étterem is biztosított a megállapodásnak megfelelő sört, üdítőt, 
ásványvizet.

A fotókiállításon elhelyezett képek nézésekor visszagondolhattunk az el-
múlt szép időkre.

A találkozó végén CD-vel ellátott emléklapot adtunk át: a híradózászlóaljnál 
eltöltött „harcos éveket” felidéző találkozón való részvétel emlékére.
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Második nosztalgiatalálkozó, 2011. szeptember 17.

A számítógépen kiküldött meghívók alapján, 9 órától gyülekeztek a híradózász-
lóalj tagjai és a hozzátartozók az újabb baráti találkozóra. 

A találkozó helyszíne: Cegléd, Kossuth Étterem.
A szervezőbizottság tagjai: Fábri Attila őrnagy, Bobvos Pál alezredes, Kar-

macsi László százados, Bobvos Pálné Piroska zászlós, Mészáros Károly törzs-
zászlós, Langó Tibor főtörzsőrmester.

A megnyitó és a programismertetés után megemlékeztünk, mécses lángjai 
mellett, elhunyt bajtársainkról.

Hét visszaemlékezést hallgattunk meg: Csentei Mihály alezredes, Alitisz 
Csaba alezredes, Ménesi János alezredes, Jóna András ezredes, Karmacsi Lász-
ló százados, Farkas György ezredes, dr. Horváth László igazgató úr részéről. 
Felolvasták az idős Kiss István törzszászlós, volt fegyverzeti szolgálatvezetőnk 
levelét is.

A Szabadság téren megcsodáltuk Kossuth Lajos szobrát, majd, felsorakoz-
tunk a református templomkertben a csoportkép elkészítéséhez. (100 fő)

A szépen megterített étteremben, a pohárköszöntő után a közös, családias 
ebéd során, egy-egy pohár sör vagy bor mellett a jó hangulat tovább fokozódott.

A résztvevők kora estig nosztalgiáztak, felidézték a régi katonai emlékeket. 
Uzsonnára zsíros kenyér, hagyma után jólestek az italok, amelyeket újra a baj-
társaink hoztak magukkal.

Az elkészített csoportképet a Fuji Fotószolgálat időben elkészítette és min-
denki megkaphatta. Közzétettük, hogy két év múlva újra találkozunk.

Harmadik nosztalgiatalálkozó, 2013. szeptember 28.

Hagyományos helyszínen és időpontban találkoztunk ismét két év elteltével. 
Regisztráció végrehajtása, a névjegyzék pontosítása, az esetleges befizetések 
megtörténtek. Bikki József bajtársunk volt az, aki a számítógépes anyagot ösz-
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szeállította, a technikát előkészítette és kivetítette a programot, valamint a kö-
szöntődiát.

Bobvos Pál alezredes köszöntötte a résztvevőket, ismertette a találkozó 
programját.

Halottaink tablója előtt tisztelegve, mécses meggyújtásával, gyászzene 
hangjai mellett felállva emlékeztünk az elmúlt két évben elhunytakra. 

A visszaemlékezések sora, témája az alábbi volt:
Az 1970-es felső-tiszai árvíz résztvevői, történései. Az MN Kiváló Zászlóalj 

cím elnyerése, 1977-ben. Az MH 66. Puskás Tivadar Vezetésbiztosító zászlóalj 
megalakulása (Juhász Mihály István alezredes). Az MH 66. Puskás Tivadar Hír-
adózászlóalj felszámolásának körülményei, feladatai (Tánczos Tamás őrnagy). 
Ezt követően a hagyomány szerint csoportkép készült a református templom-
nál (77 fő). Visszasétálva az étterembe, a helyfoglalás és pohárköszöntő után 
az ízletes ebéd elfogyasztása következett. Bajtársaink röviditalokat, borokat, 
pezsgőt is felajánlottak. A 18 óráig tartó együttlét, kötetlen beszélgetés, nosz-
talgiázás mellett a kivetítőn a zászlóalj életéből láthattunk képeket, amelyeket 
nagy érdeklődés kísért.

A csoportkép kiosztása után felhívtuk a figyelmet, a 2016-ban megtartandó 
50 éves találkozóra.

Negyedik nosztalgiatalálkozó, 2016. október 1.

„Nagy szeretettel köszöntjük a 66. Önálló Híradózászlóalj (MN 1319) tagjait a 
4. Nosztalgiatalálkozó alkalmából. 1966–2016.” Ez a felirat fogadta a nagy lel-
kesedéssel és jelentős létszámmal gyülekező híradó bajtársakat az 50 éves ta-
lálkozón. Az étterem pálmakertjében 100 helyet biztosítottunk a megjelentek 
számára, és valóban minden hely elkelt. A szervezőbizottság tervszerűen előké-
szített mindent, ami a sikeres lebonyolításhoz szükséges volt.

A rendezvény megkezdése előtt Fábri Attila őrnagy nyilatkozott a fontos, ju-
bileumi eseményről a Cegléd Városi Televíziónak. Ezt a nyilatkozatot a ceglédi 
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televízió híradójában lejátszották. Tehát városi szinten is „híradást” közöltek a 
nosztalgiatalálkozóról.

Fábri Attila őrnagy 10 órakor megnyitotta a rendezvényt, majd köszöntötte 
a jelen lévő zászlóaljparancsnokokat: Ménesi János alezredest, Jóna András ez-
redest, Hegedűs István alezredest, Juhász Mihály István alezredest és dr. Révész 
Gyula mk. ezredest. Felolvasta a távolmaradó volt zászlóaljparancsnok, Kocsis 
János mérnök ezredes úr levelét.

„Nagy tisztelettel és megbecsüléssel gondolok Rátok, volt munkatársaimra, 
akikkel sikeresen-kiválóan teljesítettük feladatainkat, és mindazokra, akik ké-
sőbb tovább éltették a zászlóalj hírnevét és kivívták elöljáróik elismerését. Bár 
nagyon szerettem volna személyesen emlékezni, sajnos egészségügyi állapotom 
nem teszi ezt lehetővé. Kívánok minden bajtársunknak erőt, egészséget, békés 
boldog életet. Üdv: János.”

Fábri őrnagy megnyitójában elmondta: a zászlóalj hármas feladatot teljesített.
1.  Rendeltetésünkből adódóan szakmai felkészülés tiszteknek, tiszthelyette-

seknek és természetesen katonáink oktatása, nevelése.
2.  Egzisztenciát biztosított, házasság, gyermekek számára óvoda, iskola, fe-

leségnek munkahely, HM-lakás.
3.  A megszerzett tapasztalok alapján jó lehetőség volt a továbbtanulásra. 

Tisztjeink akadémiát végeztek. Amint a példák mutatják, valamennyi 
zászlóaljparancsnok előtte a zászlóalj tisztje volt. Nagyon sok jó példát 
tudunk mondani, hogy korábban tiszthelyetteseink mára tisztek lettek, és 
többen komoly beosztásba kerültek.

Ezt követően halottaink tablója előtt mécsest gyújtottunk és emlékeztünk 
elhunyt bajtársainkra. Majd következtek a visszaemlékezések. A zászlóaljtörzs 
részéről Kecskés István alezredes, első törzsfőnök beszélt a megalakítás idő-
szakáról. Ezután Gáspár István alezredes beszélt a kezdetekről. Ezt követően 
Oravecz Zoltán alezredes levelét olvastuk fel. A rádiószázadról Jóna András 
ezredes, a rádiórelé-századról Karmacsi László százados, a vonalépítő század-
ról Baski Imre százados, a titkosítószakaszról Székely Miklós főhadnagy, a ja-
vítószázad életéről, történéseiről Bene György törzszászlós és dr. Rácz János 
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alezredes tájékoztatta, szórakoztatta a nagyérdeműt. Sajnos néhányan, akiket 
felkértünk, idő hiányában kimaradtak a felszólalásokból. Bikki József barátunk 
folyamatosan számítógépes kivetítéssel emelte a rendezvény színvonalát.

A város főterén, a református templom lépcsőjén, a szokásos csoport-
képet elkészítette a Fuji Fotószolgálat munkatársa. Visszasétáltunk az étte-
rembe. A  nyomdában elkészített asztali dísszel is igyekeztünk a családias 
légkörre odafigyelni. Pohárköszöntő és koccintás után elfogyasztottuk az 
ízletes ebédet.

Délután 6 óráig beszélgetés, poharazás, a régmúlt eseményeinek fényké-
pekkel történő felidézése mellett szó volt a jelenlegi életvitelről, egészségről, a 
munkáról, a családról, unokákról. Emléklapot és csoportképet nyújtottunk át 
végül minden volt bajtársunknak. A kivetítőn megjelent: találkozunk 2018-ban.

Ötödik nosztalgiatalálkozó, 2018. szeptember 15.

Megfelelő előkészítő munka után a hagyományos szervezőbizottság, Fábri At-
tila ny. őrnagy, Bobvos Pál ny. alezredes, Karmacsi László ny. százados eredmé-
nyes tevékenysége eredményeként 88 fő jött el az újabb találkozóra. Az eddigi 
helyszínen és időpontban gyülekeztek katonáink és hozzátartozóik a ceglédi 
Kossuth Étterem úgynevezett tanácskozótermében.

Regisztráció végrehajtása, a névjegyzék pontosítása, esetleges befizetések 
követték egymást. Karmacsi László bajtársunk, aki a számítógépes anyagot ösz-
szeállította, a technikát előkészítette, kivetítette a programot, valamint a kö-
szöntődiát.

Bobvos Pál ny. alezredes köszöntötte a résztvevőket, majd ismertette a ta-
lálkozó programját. Továbbította a levélben és telefonon küldött jókívánságo-
kat. Oravecz Zoltán alezredes és a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 
köszöntőlevelét olvasta fel. Kocsis János mk. ezredes, volt zászlóaljparancsnok 
egészségi állapota miatt marad távol. Többen is jelezték, hogy örömmel venné-
nek részt a találkozón, de egyéb okok miatt ezt nem tehetik.
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Fábri Attila ny. őrnagy bevezetője után, halottaink tablója előtt tisztelegve, 
mécses meggyújtásával, gyászzene hangjai mellett felállva, elhunyt bajtársaink-
ra hálatelt szívvel gondoltunk vissza és kegyelettel emlékeztünk meg róluk. Ez-
után Juhász Mihály István alezredes, a „Mai híradószolgálat helyzete, feladatai” 
címmel tartott vetített képes előadást.

A visszaemlékezések sorában, Eperjesi Mihály törzszászlós, Főző József 
törzs zászlós Kovács Rezső alezredes és dr. Vermes Péter alezredes tartott érde-
kes, élményekkel teli beszámolót.

„A ceglédi híradózászlóalj története” című könyv szerkesztésének helyzeté-
ről mondott bevezetőt Jóna András ezredes. Majd Fábri Attila őrnagy a kivetí-
tett tartalomjegyzék alapján ismertette a kiadvány vázlatát, felépítését. A közös 
munkával elkészülő könyv 2019-ben kerül kinyomtatásra, majd egy újabb ta-
lálkozó keretében terjesztésre a bajtársak között. A város főterére történő séta 
után, csoportkép készült a református templom lépcsőjén, az elkészült képet a 
délután folyamán a jelenlévők megkapták.

Ménesi János alezredes, volt zászlóaljparancsnok pohárköszöntője után el-
fogyasztottuk a jóízű ebédet. Italokat vásároltunk, illetve bajtársaink is hoztak 
magukkal.

A délután baráti beszélgetéssel, nosztalgiázással telt.
Találkozunk, a könyv kiadásakor, illetve 2021-ben, a zászlóalj megalakulásá-

nak 55. évfordulója alkalmából.

Gyászlap

Elhunyt bajtársainkra hálatelt szívvel gondolunk,
és kegyelettel emlékezünk

Az embert élete során végigkíséri a gyász mint fájó érzés, más személy halálán 
érzett szomorúság. Különösen erős ez az érzés, ha katonatársunkról, bajtár-
sunkról van szó.

„Osztozni mások gyászában már korán megtanultam, hiszen fiatal tisztként 
több mint húsz alkalommal vezettem temetésen díszalegységet Pest megye te-
rületén. A százfős alegység nemcsak a szabályzat szerinti rendben teljesítette 
feladatát, hanem együtt érzett a gyászoló családdal, amelynek tagjai több alka-
lommal kifejezték, még ha ismeretlenül is, köszönetüket és hálájukat.” (Fábri 
Attila ny. őrnagy visszaemlékezése)

Az írás mesterei, a költők, verseikben gyönyörű, lírai formában fejezték ki 
az elmúlást, a fájdalmat, és ezeket a sorokat, gondolatokat a beszédmondók 
felhasználták a búcsúztatás során. A gyászzene, a díszelgés menetindulója és 
a végén az Il Silenzio, a katona takarodója mintegy aláfesti a katona szolgálati 
útját, életét. Kötődését a hadsereghez, a családhoz, az ismerősökhöz. A síron 
a koszorúk és a virágok a megbecsülést, a szeretetet, az örök emlékezést fe-
jezik ki.
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A régi katonai szolgálatom idejéből, a nosztalgiatalálkozókon készült ké-
peket vagy az albumot lapozgatom és visszaemlékezem bajtársainkra, a közös 
szolgálatra, a fehérasztalnál eltöltött vidám estekre.

Látom Alitisz Csabát, Ménesi János és Bobvos Pál társaságában. Nincs már 
közöttünk Simon Tóni és Farkas Laci, akik egymás mellett ebédeltek, beszél-
gettek.

Azután a vidám arcú Csentei házaspár, Misi bácsi és Kati néni. Komódi Pis-
ta, aki Csányi Lajossal és Varga Gyulával beszélget. Orvos Jancsi, aki vidáman 
néz a kamerába. Kóti Pista, aki mindig örömmel jött közénk. Domán Józsi bácsi 
csak az első találkozón tudott itt lenni, de felajánlotta segítségét. Kereki Istvánt, 
első parancsnokunkat még láthattuk az 1999-es szoboravatáson. Találkozhat-
tunk, beszélgethettünk vele. Részt vettünk Kardos Pista emlékére, a sírjánál tar-
tott megemlékező összejövetelen. Száva Györgyöt, első törzsfőnökünket Ma-
gyar György búcsúztatta a nyíregyházi temetőben.

Akik már nem lehetnek köztünk

Alitisz Csaba ny. alezredes (1947 – 2015. 03. 28.)
Angyal László ny. főtörzsőrmester (1950. 12. 08. – 2018. 05. 21.)
Bíró László hadnagy (1966. 03. 04. – 1996. 12. 22.)
Balogh Ferenc ny. mérnök alezredes
Balogh József ny. főtörzsőrmester (1955. 12. 12. – 2019. 05. 24.)
Bánki Pál százados (1942 – 1974. 06. 21.)
Bereczky Béláné ny. főtörzsőrmester (1954. 04. 06. – 1999. 06. 28.) 
Bodzás Ferenc főtörzsőrmester
Bolobás János őrmester (elhunyt 1984. 03. 19-én)
Czibere Lajos ny. törzszászlós (1939 – 2004. 11. 27.)
Czimbalmos Sándor ny. zászlós (1949. 11. 28. – 2012. 11. 30.)
Csentei Mihály ny. alezredes (1934. 09. 09. – 2015. 05. 04.)
Csizmásné Szigetvári Ágnes ny. főtörzsőrmester (1951–2018)
Csóka Lajos ny. főtörzsőrmester (1949 –)
Deli Ferenc ny. százados (1947 – 1998. 04. 26.)
Dengi Sándor ny. százados
Domán József ny. alezredes (1930. 04. 13. – 2000)
Dósa József ny. alhadnagy
Dobák Sándor ny. törzsőrmester (1973–2007)
Dudás Dénes ny. őrnagy (–1970. 11. 04.)
Fancsalszky István ny. főtörzsőrmester (1944 – 1996. 07. 18.)
Farkas László ny. őrnagy (1950. 01. 11. – 2016. 03. 20.) 
Fodor Dezső ny. őrnagy
Fülep Imre ny. zászlós
Gégény Miklós ny. törzszászlós (1933. 12. 08. – 2008. 12. 05.)
Hegedűs Ferenc ny. százados
Herke József ny. alezredes
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Hudák János ny. főtörzsőrmester (1950. 07. 29. – 2018. 04. 07.)
Huszár Ferenc ny. főtörzsőrmester
Jónás József ny. őrnagy (1952–2017)
Kardos István ny. őrnagy (1945. 01. 19. Apátfalva – 2007. 12. 01. Cegléd)
Kenyeres Zsuzsanna közalkalmazott
Kereki István ny. alezredes
Kimmel Pál ny. alezredes
Kiss István ny. törzszászlós (1924–2018)
Kiss Mihály ny. ezredes (1950 – 2011. 03. 09.) 
Komódi István ny. százados (1949. 02. 10. – 2014. 10. 16.) 
Kóti István ny. törzszászlós (1949. 04. 26. – 2014. 10. 23.) 
Kulcsár Sándor ny. őrnagy 
Ladányi István ny. főtörzsőrmester
Langó Tibor ny. főtörzsőrmester (1963. 08. 03. – 2009. 10. 21.)
Márfiné Gigor Erzsébet
Mátrai Károly ny. alezredes (1924. 04. 10. – )
Mátyás Miklós ny. törzszászlós (1958. 01. 23. – 2019. 05. 04.)
Megyeri Béla ny. főtörzsőrmester (–2012. 04. 01.)
Nagy Dénes ny. törzszászlós (– 1997. 07. 09.)
Nagy László ny. alezredes (–2014)
Németi János főtörzsőrmester
Orvos János ny. főhadnagy (1949 – 2018. 01. 10.)
Pólyik István ny. törzszászlós (1951–2003)
Pusztai Gyula ny. százados (1948. 05. 21. – 2018)
Rózsavölgyi Vilmos ny. törzszászlós (1941. 06. 13. Budapest – 2007. 12. 25. Cegléd)
Sáfián József ny. főtörzsőrmester
Schöck Miklós ny. főtörzsőrmester
Simon Antal ny. alezredes (–2016. 02.)
Sóti Ferenc ny. őrnagy (1932. 08. 10.–1997. 03. 17.)
Szabó Kálmánné ny. főtörzsőrmester (1932. 08. 09.–)
Száva György ny. alezredes
Szeles Ferenc ny. zászlós (1942 – 1996. 10. 17.)
Szitányi Ferenc ny. hadnagy
Szrapkó József ny. alezredes (1951. 01. 08. – 2002. 08. 28.)
Tamási Gyula ny. zászlós (1928 – 1995. 05. 21.) 
Tolnai József ny. főtörzsőrmester
Tóth Sándor. ny. százados (– 1997. 06. 13.)
Újvári Sándor ny. törzszászlós (1927. 01. 21. – 1985. 07. 31.) 
Vajda Lajos ny. őrnagy (1948–2010)
Vakhal Mátyás ny. százados (1951–2003)
Varga Ferenc ny. főtörzsőrmester (1948–1989)
Vetési János ny. főtörzsőrmester
Vincze Béla százados

(Az adatok lezárva 2019. június 30-án.)
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FOTÓALBUM
(Emlékképek a zászlóalj életéből)

A Dózsa György laktanya főbejárata

A laktanya látképe
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A laktanya északi oldala, híradóközpont

A zászlóalj épületének bejárata
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Parancsnokság, épületbelső

Az újoncok fogadása, beosztása

Bevonulás
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Felszerelés kiadása

Méretvétel
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Az elöljáró érkezése

Szemle

Katonai eskü
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Jelentésbeadás

Katonai eskü a laktanyában



235

Dísztribün

Az újoncok köszöntése
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Eskütétel

Tisztelgés
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Díszmenet

A katonák eskütétele
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Zászlókíséret

A csapatzászló bevonul

A csapatzászló elvonul
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Eskü madártávlatból

Városi eskü
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Történelmi zászlók alatt

Csapatzászló és kísérete

Hegedűs Sándor, Darai László, Jóna András
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Parancsnoki értékelés

Az elöljáró fogadása

Parancsnoki munka
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Beszélgetés parancsnokok között

Vidám eszmecsere a klubban
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Hegedűs István százados

Nagy László százados és Ménesi János őrnagy 
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Ifjúsági munka értékelése

Tájékoztató a mozgalmi munkáról
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Az elöljáró értékelése

Mi újság van?
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Értekezlet

Parancsnoki megbeszélés
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Vendég a bemutatón

Évin vezérőrnagy a technikai bemutatón

Gyakorlatok
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A híradózászlóalj vezetése a gyakorlaton

Rövid megbeszélés
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Oszlopmenet

Vasúti szállítás
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Telepítés, álcázás

Szrapkó József százados, Jóna András őrnagy és Fábri Attila százados a gyakorlaton 
(Csemő, 1987)
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A hírközpont telepítése

Bevizsgálás
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A híradás biztosítása

Pihenőbázis
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Rádiórelék telepítése

Rádióhíradás
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Ügyeleti szolgálat

Eligazítás

„Barátság–86” nemzetközi gyakorlat,  
Podborzsány (Csehszlovákia)
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Táborszemle

Technikai eszközök

R–145 rádióállomás 
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R–140 rádióállomás

R–118 rádióállomás R–154 vevővel
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R–142 parancsnoki hírközpont

R–142 rádióállomás 
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R–4 (LABE) vevő

ETNV gépi építő gépkocsi 
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R–405 PT rádiórelé-berendezés
 

R–1412 rádiórelé-állomás 

R–401 rádiórelé-állomás
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R–1406 rádiórelé-állomás

R–1406 rádiórelé-állomás belső tere
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Elismerés átadása

Zászlóaljparancsnoki jutalom

Elismerések



262
Gratuláció
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Tóth Sándor, Kardos István, Jóna András,  
Mészáros János, elismerés átadása

Elöljáró elismerése, Évin Sándor vezérőrnagy,  
Ménesi János őrnagy
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„Hazámat szolgálom”

Az elöljáró fogadása
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Ünnepi állománygyűlés
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Oklevél átadása az élenjáróknak

A verseny megnyitóján

Az 1979-es Magyar Néphadsereg Híradó-  
és Távírászverseny



267

Tarnóczai István főhadnagy, a rendezvény főszervezője

MORSETON berendezés
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Kiváló, élenjáró zászlók átadása

Kiváló szakasz

Szocialista versenymozgalom
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Kiváló század

Élenjáró század cím átadása
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Élenjáró zászlóalj cím átadása

Elismerés és gratuláció
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Alaki foglalkozás

Körletszemle

Alegységek élete
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Kiváló emberi közösség

Törteli kisvasút
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A század leszerelő állománya

Század alaki foglalkozás
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Sorakozó, technikai szolgálat

Vigyázzmenet, titkosítószakasz
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Vidám, elégedett rádiósok

Népünnepély, katonai biztosítással

Kultúra, sport
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A híradózászlóalj focicsapata

A döntő mérkőzés előtt
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Rózsavölgyi Vilmos és zenekara

Járőrverseny
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Domán József és Ménesi János 

Elismerés után

Gratuláció, baráti összejövetel
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Ünnepség utáni fogadás

Elégedett parancsnokok a fogadáson
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Állófogadás

Koccintás, gratuláció
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Kirándulás

Chovanyecz József esküvőjén
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„Elvtársi est”
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Emlékszobor                         Emléktábla                        

Puskás Tivadar, a névadó

Puskás Tivadar-emlékszoba
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Csoportképek meghívott vendégekkel
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Csapatmúzeum

Csoportkép meghívott vendégekkel
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A Puskás Tivadar Híradózászlóalj állománya  
a felszámoláskor (2000. szeptember 12.)

A Puskás Tivadar Híradózászlóalj állománya felszámoláskor (2000. szeptember 12.)
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A könyv szerzői

Jóna András 
nyugállományú ezredes

Fábri Attila 
nyugállományú őrnagy

Karmacsi László 
nyugállományú százados

Bobvos Pál 
nyugállományú alezredes

A törzs állománya felszámoláskor (2000. szeptember 12.)
Álló sor: Bolyos Lászlóné, Gracza Lászlóné, Kelemenné Juhász Anita, Révész Gyula 
mérnök alezredes, Pintér Gábor százados, Serb Józsefné őrmester, Zsigmond Jánosné 
törzsőrmester.
Ülő sor: Botyánszki János főtörzsőrmester, Batiziné Marczis Ibolya, Kemenczés Zsuzsanna 
őrmester, Takó András százados, Tanács Szilveszter őrnagy, Karmacsi László százados.


