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A tisztségviselők életrajzai:
Elnökség:
Elnök: Prof. Dr. Rajnai Zoltán
1962-ben született, aktív állományú tiszt. Katonai tanulmányait a Zalka Máté
Katonai Műszaki Főiskolán, majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián végezte.
1985-ben a 8. hk. ezred híradó századparancsnoka. 1990-93 között a ZMKA–n
tanult, majd az infokommunikácós hálózatokat kutatja különös tekintettel a tábori hírrendszerekre, illetve a hálózatfelügyeleti munka prioritásaira.
Munkájában az oktatás mellett aktívan kutatott és publikált. 20 évet töltött a katonai felsőoktatásban oktatóként. Vezetésével alakult meg 2008-ban a Bolyai János Katonai Műszaki Kar
és a Nemzetvédelmi Egyetem Híradó tanszékeinek összevonásával a Közszolgálati Egyetemen ma is funkcionáló Híradó tanszék. Aktív tudományos munkát végez, 2001-ben doktori
fokozatot, 2006-ban habilitációt szerzett. A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János
Kutatási ösztöndíját nyerte el, Kiváló oktató, munkájáért Zrínyi Gyűrűt kapott. A HTE Puskás
Tivadar-díjasa.
2003-2004-ben Európa egyik jelentős francia katonai oktatási intézményében tanult, a Collége
Interarmées de Défense hallgatója, ahol vezérkari képesítést szerzett.
A magyar és a francia hadsereg hírközlési szakembereivel kialakított kölcsönös képzési rendszer és a szoros együttműködésben végrehajtott gyakorlatok elismeréseként: 2005-ben a fran-
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cia honvédelmi miniszter a „Nemzetvédelemért érdemrend arany fokozatát” (Médaille de la
Défense, échelon d'or), 2011-ben a francia köztársasági elnök a „Nemzeti érdemrend lovagi
fokozatát” (Ordre National de Mérite, chevalier) adományozta részére.
Dolgozott tanszék- és intézetvezetői beosztásokban, 2009-2010 között oktatási dékánhelyettes
volt.
2010-ben, kérésére a BM Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz került, amelynek állományában
hivatásos ezredesként folytatta tudományos munkáját. Angolul, oroszul, franciául kommunikál.
A híradó szolgálat első és egyetlen, a Köztársasági Elnök által kinevezett egyetemi tanára, aki
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állományában betöltött beosztását - saját kérelmére – felfüggesztette, mivel pályázat útján elnyerte az Óbudai Egyetem Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar dékáni tisztségét. Megszervezte az országosan is egyedülálló Biztonságtudományi Doktori Iskoláját.
Munkája mellett aktív szerepet vállalt 2001. óta az Egyesület munkájában. Folyamatosan segítette kitűzött céljai megvalósítását. 2012-ben az Egyesület elnökévé választotta a közgyűlés,
azóta irányítja eredményesen az Elnökség munkáját. Támogatja a nyugállományúak közösségének céljait, segíti megvalósításukat. Folyamatosan figyelemmel kíséri a Híradó tanszék
nyugdíjasainak sorsát, életét, lehetőségeihez mérten segíti őket mindennapi problémáik megoldásában. Részt vett a „Híradótiszt-képzés története” című kiadvány szerzői közösségének
munkájában, több mint 100 publikációja (cikkek, könyvek, konferencia előadások) jelent meg
hazai és külföldi kiadásban.
Benne a híradó szolgálat egyik legjobban felkészült, szerény és segítőkész egyéniségét tisztelik.
Ügyvezető elnök: Felker Lajos nyugállományú ezredes.
1949-ben születet Cegléden. Iskolai tanulmányait Albertirsán és Budapesten
végezte.
A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola elvégzése után, 1972-be avatták híradó tisztté. Az MN 5566 állományába került, ahol alosztályvezető és századparancsnoki beosztásokat töltött be. 1984-ben került a MN5011-hez híradófőnökhelyettesnek. Később, 10 éven át, a légvédelmi rakétadandár híradófőnöke. A
hírközlési szakma rohamos fejlődése már a MH Főhírközpont üzemviteli főnökeként éri el. Egyik tevékeny irányítója a digitális kapcsolástechnikai rendszerek telepítésének
és rendszerbeállításának, valamint a mikrohullámú rendszer fejlesztésének. A megalakuló
Híradó Parancsnokság parancsnokhelyettese, több alakalommal megbízott, 2004-ben kinevezett parancsnoka lett. Részese a hadsereg információtechnológiai rendszerei létesítésének,
üzemeltetése irányításának.
2005. október 01-jén került szolgálati nyugállományba.
Aktív társadalmi tevékenységet végzett, alapító kurátorként 26 évig dogozott a MH Szociálpolitikai Közalapítványban. Két éve a Közalapítvány Felügyeli Bizottságának aktív tagja.
Tagja két további nyugállományú egyesületnek is.
2006 őszétől 4 éven át önkormányzati képviselő Nagytarcsán.
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületnek 2003. óta tagja, 2006., 2010 és 2014. év
őszén ügyvezető alelnöknek majd ügyvezető elnöknek választották meg.
Katonai pályáján kétszer léptették elő soron kívül, tevékenységét számos kitüntetéssel, dicsérettel ismerték el.
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A társadalmi szervezetek érdekében végzett munkája elismeréseként, 2005 októberében megkapta a Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozatát és 2014. májusban az Aranykor Kitüntető
Cím ezüst fokozatát.
Elkötelezett híve a közösségi tevékenységeknek, kiemelt feladatának tekintette mindig is a
híradó közösség megőrzését és fejlődését.
Alelnök: Dr. Horváth László Ferenc
1948-ban született Budapesten. Középiskolai tanulmányait – a 22 évig általa
igazgatott – Puskás Tivadar Távközlési Technikumban végezte. A sikeres felvételi előtt az MN 1319 Cegléd híradó zászlóaljnál szolgált sorkatonaként. 32
év múltán, 1999-ben Puskás Tivadar bronzszobrot adományozott „az életét
döntő mértékben meghatározó 334 nap” színhelyének, vagyis a 66. Puskás Tivadar Híradó Zászlóaljnak.
1973-ban szerzett villamosmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen.
1983 óta műszaki doktor. Kutatási és oktatási területe digitálistechnika és a számítógép architektúrák. Szakmai munkásságának első 20 évét tanársegéd és adjunktusként a BME-VIK Híradástechnikai Elektronika Intézetében töltötte, „innen csábították el” a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatói székében. 2013-ban a közoktatási intézmények államosítása
következtében, 65 évesen kényszernyugdíjazták.
Élharcosa a digitalizációnak, a tehetségek felkarolásának, a leszakadó rétegek támogatásának. Alapító tagja a Tehetségét Mozgalomnak (1972) és az Arany János Tehetséggondozó
Programnak (2000). Elkötelezett híve az oktatási, kutatási, közművelődési, civil és honvédelmi szervek, emberi, szakmai integrálásának. A KatonaSuli program Kadét programmá fejlesztésének.
A Recski Szövetségben és az ’56-os Szabadságharcos Lovagrendben, (melynek 2016
óta nagymestere) 1956 „Pesti Srácai” -nak hitvallását plántálja a „Mai srácok” tudatába.
Már-már mániája a magyar tudósok köztéri szobrának állítása. Eddig négy Puskás Tivadar (az utóbbit a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár szoborparkjában), két
Neumann János, két Klebelsberg Kuno (egyiket szülőfalujában: Magyar Pécskán) és egy-egy
Békésy György, Kozma László, Magyari Endre, Vermes Miklós bronz szobrot állítatott röpke
16 év alatt. Saját bevallása szerint, legbüszkébb szeretett és nagyra becsült professzorának
Simonyi Károlynak, a magyar villamosmérnöki oktatás megteremtőjének Pécsett felállított
szobrára.
2000 óta tagja a PTHBE-nek. A következő évben a közgyűlés alelnökké választotta. A
közművelődési és kegyeleti munka elkötelezett szervezője. Nyugdíjazását követően belépett a
Híradó Tagozatba, majd a váci Esze Tamás Honvéd Egyesületbe is. Motorja volt 2018-ban a
„170 éves a Magyar Honvéd Folyami Hadihajózás” és a „Görgei 200” című műveltségi vetélkedők mindegyikén I. helyezést elért csapatnak. Utóbbiért megkaptuk a lehetőséget, hogy
„Puskás 175” címmel 2019-ben honvédségi vetélkedőt szervezhessünk névadónk tiszteletére,
születésének évfordulóján.
Pályája során a Honvédelmi Miniszter és a Fővárosi Közgyűlés három-háromszor, az
Oktatási kétszer, az Informatikai, a Környezetvédelmi és a Munkaügyi miniszter egyszeregyszer tüntette ki. A Magyar Köztársaság elnökétől két ízben is – 2002-ben és 2008-ban –
megkapta a „Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt” -jét.
Negyven éve nős. Két fiú, a 38 éves Bálint és a 35 éves Ákos apja. Saját bevallása szerint sok unokát szeretne, de fiai– „menyei” még eggyel sem lepték meg. Addig is mi vagyunk
„lacibácsi” unokái.
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Titkár: Karsai Miklós nyá. mk. hőr. alezredes, hőr. tanácsos
Gyöngyösön 1950-ben született. Általános iskolát Gyöngyössolymoson, középiskolát elektroműszerész szakon, Gyöngyösön végezte. 1974-ben végzett a
ZMKMF híradó szakán. Végzést követően Verpelétre került, majd ugyan ebben az évben a gyöngyösi híradó zászlóaljhoz. 1976-tól Karcagon szolgált,
majd Egerben felderítő zászlóalj híradó főnöke volt. A ZMKA-t híradó szakon
kezdte, majd egészségügyi okok miatt egy év kihagyást követően összfegyvernemi levelező szakon fejezte be. Heves Megyei Hadkiegészítő parancsnokságon előbb személyzetis, majd a megyei katonai munkacsoport vezetőjeként dolgozott. 1987ben Tartalékképző Tiszti ezred „M” törzsfőnökeként, majd parancsnokaként szolgált Budapesten az ezred 1990-es felszámolásáig. Ezt követően egy évig a ZMKA tanáraként dolgozott,
majd 1991 június 15-től a Határőrség Országos Parancsnokságára került és a létrehozandó
akció századok, később határvadász századok, megalakítása, kiképzésük megtervezése, irányítása, alkalmazásuk megszervezése, harckészségük nyilvántartása és a tartalékos állomány
kiírása, nyilvántartása volt a feladata. Egyben összekötő tiszti feladatot látott el a Honvéd Vezérkar, az NBH és a BM felé ezen feladatok vonatkozásában. Több HM gyakorlat résztvevője, a két szervezet közötti Együttműködési feladatok kidolgozója volt. Részt vett mind két
alkalommal a Dél-Szláv helyzet kezelésében is.
Pályafutása során kétszer léptették elő soron kívül. Többször részesült HM és BM dicséretben
és jutalomban.
2004. december 1-től nyugdíjas.
Nyugdíjazását követően 2005-től 2011 nyaráig, társadalmi munkában, egy területi szervezet
irodáját vezette, miközben országos szervezet számvizsgáló bizottsági tagja, majd elnöke,
később a budapesti alelnöke volt. Elsődlegesen különböző programok, működési szabályzatok
és végrehajtási tervek készítése volt a feladata.
Az Egyesületünknek 2011 októberétől tagja, állandó meghívott az elnökségi értekezletekre.
Aktívan segítette az elnökség munkáját javaslataival, jegyzőkönyvek készítésével és különböző szervezési dolgokkal.
2014-ben a közgyűlés az Egyesület titkárává választotta.
Munkájával új alapokra helyezte az Egyesület nyilvántartásait, erősen törekedett az informatika adta lehetőségek fokozott használatára. A nagyobb rendezvényeink avatott és sikeres logisztikai szervezője és lebonyolítója.
Aktív és eredményes munkát végzett Alapszabályunk átdolgozásában, részese volt, hogy a
Törvényszék egy fordulóban elfogadta a módosításokat. Kiemelkedő munkát végzett a szervezet új belső szabályzóinak kidolgozásában. Szerény, magát háttérbe vonó alkata ellenére,
egyik oszlopa a közösségnek.
A pályázati lehetőségek aktív figyelője és számos, sikeres pályázat előkészítője és megvalósítója.
A közösségért mindenkor tenni akaró személyisége, nagyban hozzájárul az egyesületi munkához!
néhai Karsai Miklós nyá. mk. hőr. alezredes, hőr. tanácsos 2019. július 20-án elhunyt.
(helyette várhatóan 2020. tavaszi közgyűlésen választunk új tisztségviselőt).
Az átmeneti időszakban, az elnökség felkérésére
Grega András nyá. őrnagy segíti az elnökség munkáját.
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Gazdasági titkár: Hipszky Mária
Hatvan városában született, iskolai tanulmányait szülővárosában és Budapesten végezte.
2011. december 1-je óta nyugdíjas.
Aktív munkája mellett is mindig fontos volt számára, hogy megszerzett
tudását a közösség szolgálatába állítsa. Aktív társadalmi tevékenységet
végzett és végez ma is.
A Híradó Tagozatnak több, mint egy évtizede tagja. Közösségi rendezvények kezdeményezője, szervezője és lebonyolítója.
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítványt pénzügyi, gazdasági és számviteli munkáját látta el az alapítás évétől (2006) 2017-ig. Létrehozója az alapítvány pénzügyi rendszerének és rendezett gazdasági tevékenységének.
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületnek 2008 óta tagja, 2012-től látja el a gazdasági
titkári feladatokat.
Munkájával új alapokra helyezte az Egyesület gazdálkodási nyilvántartásait, törekedett az
informatika adta lehetőségek fokozott használatára. Mindenkor naprakész ismeretekkel rendelkezik a sűrűn változó jogszabályok előírásai alkalmazásában.
Aktív és eredményes munkát végzett Alapszabályunk átdolgozásában, részese volt, hogy a
Törvényszék egy fordulóban elfogadta a módosításokat. Kiemelkedő munkát végzett a szervezet új belső szabályzóinak kidolgozásában. Szerény, magát háttérbe vonó alkata ellenére,
egyik oszlopa a közösségnek.
A pályázati lehetőségek aktív figyelője és számos, sikeres pályázat előkészítője és megvalósítója. Kiemelkedő munkát végez a pályázatok pénzügyi elszámolásai előkészítésében.
Közösségi munkája elismeréseként 2010 májusában megkapta a Honvédelemért Kitüntető
Cím III. fokozatát.
Társadalmi kapcsolatok felelőse: B. Nagy Péter nyugállományú mérnök alezredes
1939.május 11. én született Budapesten. Kitűnő tanulmányi eredményei alapján felvételre kerül a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolába, az iskola megalapozta további életútját.
Katonai szolgálati idejének kezdete 1957.09.03.
1960.-62.Híradó technikusként, hadnagyi rendfokozattal műhelyparancsnoki beosztást lát el Kalocsán. Ezt követik:
1962. A ZMKA rövid tanfolyam.
1962.-64. Budapesti Önálló Hadihajós dandár. Élenjáró szakaszparancsnok, hír. szd. pk. h.
1964.-66. Az aszódi VCS zászlóalj relé század parancsnoka.
1966. A ZMKA előkészítő tanfolyamának sikeres elvégzése.
1967.-72. A Leningrádi Híradó Mérnöki Akadémia elvégzése kitüntetéssel. A diploma fordítói és felsőfokú állami tolmácsvizsgával a Műszaki Egyetemen került honosításra 1972.12.15.
dátummal.
1973.-tól A HM Híradó és Informatikai Főnökségén - és jogutód Főnökségein 21 éven át
mérnöki tervezői és hadműveleti beosztásokban dolgozik, az alábbi feladatszakaszokkal:
1973.-79. A Honi Légvédelem repülőtereinek korszerűsítése. Helikopter leszállóhelyek ellátása új rádió és fénytechnikai eszközökkel.
Új FRISZ eszközök beszerzése, rendszeresítése, telepítése, üzemeltetési feltételeinek mindenoldalú biztosításával.
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1979.-83. Nemzetközi katonai együttműködés híradó vonatkozású feladatainak ellátása az
MN HIF képviseletében az EFE Törzs Híradó és Informatikai Csoportfőnökségén, Moszkvában.
1983.- 94. A hazai és a nemzetközi „HADSZINTÉR” híradó előkészítése a KGST POTÁB
(Postai állandó Bizottság) rendezvényein, majd az utolsó 5 évben, nyugállományba vonulásig
FRISZ Főnöki teendők ellátása.
A nyugállományba vonulást követően is aktív társadalmi életet él. Az MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja Híradó Tagozatának 1996 óta tagja, majd közel 12 éven át tagozatvezető
helyettese.
A Rákóczista Tagozat megalakulásától 7 évig vezetőségi tag majd elnökhelyettes.
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítvány, kuratóriumi tagja.
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesülethez megalakulásakor 6.-ként csatlakozik.
1998.09.08.óta tag, jelenleg és több cikluson át az Elnökségben tisztségviselő.
A nyugállományúakért, széles körben végzett társadalmi tevékenysége elismert. 2011. aug.
20–n megkapta az ARANYKOR Kitüntető Cím ezüst fokozatát.
Médiafelelős: Amaczi Viktor nyugállományú mérnök alezredes
1939-ben született Karádon Somogy megyében erdélyi szülők gyermekeként.
Iskoláit helyben és Budapesten végezte, 1957-ben érettségizett a II. RFKKban. Az ETI-t híradó technikus szakon végezte el 1960-ban. Először a kaposvári híradó zászlóaljnál volt kisműhely parancsnok, majd Vácott szdpk. tech.h,
illetve előadó a tart. ti. tanfolyamon. 1965-ben a BME villamos karára vezényelték és 1970-ben mikrohullámú ágazaton, elvégezte. 1971-ben mérnök-tanári oklevelet is
szerzett. 1970-től 1994-ig a HTI-ben teljesített szolgálatot. Kezdetben fejlesztő mérnök, majd
alosztályvezető, illetve osztályvezető és egyben a Haditechnika c. szaklap felelős szerkesztője. A BME-n folyó speciális mérnökképzés egyik szervezője, majd az Egyetem meghívott
előadója volt a képzési forma megszűntéig. A szolgálat érdekében elvégezte a MKKE mérnök- közgazdász szakát külkereskedelmi ágazaton és szabadalmi ügyvivői vizsgát is tett.
Nyugdíjaztatása után a HM sajtófőosztályon főtanácsos, illetve középiskolai tanár elektrotechnika, német-és angol nyelv, valamint kommunikáció tantárgyakból.
Felesége dr. Bíró Zsuzsa tanár-író. Lánya: A. Anna/1970/ Washingtonban jogász, fia: A. Péter/1971-2010/ Vietnamban kereskedelmi szakember /MBA/ volt.
Találmánya: Automatikus riasztó rendszer
1974-óta több száz cikke jelent meg a különböző katonai és polgári lapokban, folyóiratokban.
Számos könyv szerzője, társszerzője, lektora és fordítója.
Ír, olvas és beszél angolul, németül és oroszul.
Katonai pályafutása során munkáját számos kitüntetéssel ismerték el.
A közösségi tevékenységéért több alkalommal részesült elismerésben.
Az egyesületnek 2003 óta aktív tagja.
Az egyesület propaganda- és sajtófelelősi (ma médiafelelős) tisztséget 2007 óta látja el folyamatosan, a Puskás Híradó szerkesztője és lektora.
néhai Amaczi Viktor nyá. mk. alez. 2019. januárban elhunyt.
(helyette várhatóan 2020. tavaszi közgyűlésen választunk új tisztségviselőt).
Az átmeneti időszakban, az elnökség felkérésére
Solti István nyá. mk. alezredes végzi a feladatot.
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Érdekvédelmi- és szociális felelős: Mucza László nyugállományú alezredes.
1944-ben született Egyeken.
Gimnázium elvégzése után került a katonai főiskola híradó szakára, melyet
1966-ban végzett el. Később elektromérnöki különbözeti vizsgát tett
eredményesen.
Első beosztását Székesfehérvárott a híradó ezrednél kapta, szakaszparancsnokként.
Sportlövői tevékenysége miatt Budapestre kerül az MN5566 állományába
kiképző szakaszparancsnokként.
A Vasvári laktanyából a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola műhelyparancsnokának helyezik át. E beosztásából, egy év múlva, a Híradó Tanszék oktatójának nevezik ki. Közben
elvégezte a Zrínyi Miklós katonai Akadémia híradó szakát és Szentendrén pedagógiai képesítést is kapott.
1996-ban a Híradó Tanszék harcászati Szakcsoport vezetőjeként került nyugállományba.
1963-1980 között, mint olimpiai kerettag és első osztályú versenyző, munkája végzése mellett
aktívan sportolt. Részt vett a mexikói olimpián, több európai és világversenyen. Európa bajnokság 3. és a Hadsereg Szpartakiád 2. helyezettje. Több mint 30-szoros magyar bajnok.
A Híradó Tagozat aktív tagja és a kapott feladatait megbízhatóan hajtja végre.
2006 óta tagja az Egyesületnek, a közösségi rendezvények segítője. 2014-től a szociális és
kegyeleti feladatokkal foglalkozó elnökségi tag. Odafigyeléssel és nagy empátiával végzi
munkáját a tagok megelégedésére.
Szívesen foglalkozik katonatársai gondjaival.
Közművelődési felelős: Soós Tamás nyugállományú alezredes
1945. május 12-én született Orosházán, szülei munkás származásúak voltak,
tanulmányait Orosházán, Miskolcon és Budapesten végezte. (Általános iskola,
gimnázium, erősáramú villamos ipari technikum, tanárképző főiskola, műszaki
egyetem.)
1963. november 23-án bevonult sorkatonai szolgálatra a Honi Légvédelmi Parancsnokság Kiképző ezredéhez, az MN 5566 alakulatához. Féléves rádióműszerész kiképzés után áthelyezésre került a MN 9620 Lillafüredi Híradó zászlóalj állományába. A két éves sorkatonai szolgálat után 1965-ben, mint szakaszvezető jelentkezett továbbszolgáló tiszthelyettesnek. 1967-ben beiskolázásra került a békéscsabai Tiszthelyettes Képző
híradó műmesteri szakára, majd 1968-ban az iskola befejezése után a MH 5229 különleges
híradó üzemeltető technikusi beosztásba helyeztek.
1968. augusztus 11-én megnősült, majd 1971. április 1-én Krisztina nevű lánya megszületett.
1971-ben törzsőrmesterként jelentkezett és beiskolázásra került a MN Zalka Máté Katonai
Műszaki Főiskola egyéves híradó technikus tiszti tanfolyamára. 1972. július 22-én eredményes vizsga után alhadnagyi rendfokozatba léptették elő. A tiszti pályafutását Miskolcon MN
5229 hadosztály törzsében, főtechnikusi beosztásban kezdtem. Öt év után átszervezések következtében 1977 novemberében áthelyezésre került a MN 5566 alakulatához, századtechnikai helyettes beosztásba. Majd két év után, századparancsnoki beosztásba nevezték ki.
1985-ben a Honi Légvédelem Központ Harcálláspontja áthelyezésre kerül Nagytarcsára, ahol
rjt. alosztályvezető beosztást kapott és őrnagyi rendfokozatba léptették elő. 1989-ben információvédelmi osztályvezető beosztásba került. Beosztása akadémiai végzettséget kíván, de
mivel soha sem volt alakias, katonás alkat, ezért próbálta ezt elkerülni. Inkább tanárképző
főiskolára jelentkezett, amit 1989-ben elvégezett és általános iskolai tanári oklevelet szerezett.
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Ezután jött a rendszerváltás, a központi harcálláspontot áthelyezték Veszprémbe, de Ő maradt
a szűkített üzemeltető törzsben alosztályvezető beosztásban. Közben beiratkozott a Budapesti
Műszaki Egyetem Munkavédelmi szakmérnöki szakára, amit 1996 novemberében 29-én
eredményesen befejezett.
1997-ben a HM Ellenőrzési Hivatal munkavédelmi főellenőr beosztásra pályázatot írt ki. A
pályázatra jelentkezett, ahová felvételt nyert. 1999-ben kiemelt főellenőri beosztásba került,
amit nyugállományba helyezésig betöltött.
2002. május 12-én a felső korhatár elérésével nyugállományba helyezték, ez alkalomból a
miniszter a köztársaság címerével ellátott arany pecsétgyűrűvel jutalmazta.
Még ez évben elhelyezkedett az Öveges József szakközépiskolában, mint szaktanár, ahol hat
tanévet még tanított.
2003-ban belépett a Bp-i Nyugállományúak Klubjába és a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi
Egyesületbe. A Klubban 2007-ban beválasztották a Híradó tagozat vezetőségébe. Majd 2012.
januártól az elnök betegsége miatt a megbízott elnöki beosztást látta el eredményesen. 2015.
decemberben a tagozat elnökévé választották, azóta a nyugdíjas közösség érdekében igyekszik eleget tenni a vállalt megbízatásának.
Kapcsolatépítő képessége és a közművelődés iránti elkötelezettsége okán az Egyesület és a
társ híradó szervezetek rendezvényeinek szervezője és sikeres lebonyolítója.
Felügyelő Bizottság:
Elnök: Polyák Mihály nyugállományú alezredes
1940. szeptember 25-én született Kiskundorozsmán. Az általános iskolát
Üllésen, a gimnáziumot Kiskunhalason végezte. 1959. november 14.-én
vonult be önként a 36. ö. páncéltörő tüzérezredhez Kiskunhalasra. A sorkatonai szolgálat letöltése után tovább szolgálatot vállalt, majd, hivatásos
állományba került. A tüzér ezrednél szolgált, mint szolgálatvezető híradó
szakaszparancsnok, híranyagjavító műhelyparancsnok. Közben elvégezte
a békéscsabai tiszthelyettesi iskolát, híradó műszerész szakon.
1974.-ben a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán tiszti vizsgát tett.
A 43. ö. híradó ezrednél századparancsnok technikai helyettes, majd híradó anyagellátó tiszti beosztásban volt. A további pályafutását a nyugállományba helyezéséig a Magyar
Honvédség, különböző szintű híradó anyagi, technikai ellátás tervezése irányítása határozta
meg.
1995. december 01-én került nyugállományba 36 év szolgálat után,
Nyugállományba helyezése után 2000-ig az elektronikai szolgálatfőnökségen, mint polgári
alkalmazott dolgozott.
Kiterjedt társadalmi munkát végzett, és végez ma is.
2004-óta tagja a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületnek, az elmúlt két választási ciklusban az egyesület Ellenőrző Bizottság tagja. Tagja továbbá a helyi katonai nyugdíjas klubnak
Munkáját katonai pályafutása során számtalan dicsérettel és 12 kitüntetéssel ismerték el. Tiszti rendfokozatba soron kívül háromszor léptették elő.
Az egyesületnél végzett munkájáért 2010-ben a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Emlékplakettet adományozott részére. Az egyesülettől a 2013. évben alapított „Egyesületi Munkáért” elismerő érmet elsők között kapta meg. 2016-ban Idősek Világnapja alkalmával a honvédelmi miniszter az Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozatát adományozta
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Tag: Debreczeni Dániel nyugállományú alezredes
1951.10.02.-án született Szentesen. Iskolai tanulmányai egy részét Szentesen,
hivatásos híradó tiszthelyettesi iskolát 1972-ben végeztem Vácott.
Közép és főiskoláit (érettségi, tiszti iskola, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) 1978-89 között végezte el. Középfokú orosz nyelvvizsgával rendelkezik.
Híradó beosztásokat 1972-től 2006-ig szakasz, század, zászlóaljparancsnoki
ezred és dandár híradó főnöki szinten látott el, illetve az utolsó hét évet MH
Központi Gyakorló és Lőtér parancsnokságon, mint törzsfőnök (parancsnok helyettes) beosztásban szolgált.
2006-ban alezredesként vonult szolgálati nyugállományba, azóta Velencén él.
1973 óta nős, három gyermekük van.
A közösségi munkákban mindig aktívan vett és vesz részt. Székesfehérváron 52 lakásos társasházi közös képviselő volt 8 évig. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Várpalotai szervezetének 10 évig volt az elnöke. A tagok számára rendszeresen szervezett 1-2 napos kirándulásokat illetve családi napokat horgászversennyel.
A Velence tavi és Dunamenti Horgászegyesület Szövetségének (14 500 fő tagság) 10 éven át
felügyelő bizottsági tagja, majd elnöke 2017 februárig. Több horgászegyesületben elnökségi
tag, alelnök volt és jelenleg is az.
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületnek 2010-től tagja. A rendezvényeket figyelemmel kíséri és a közgyűléseken részt vesz. Segítette a Felügyelő Bizottság munkáját. Szívesen
végez ezen a területen választott tisztségviselőként munkát az Egyesületben.
Tag: Grega András nyugállományú őrnagy
1955.02.02-án született Sztálinvárosban (Dunaújváros). Iskolai tanulmányait
Domaházán, Ózdon és Budapesten végezte. Édesapja a BM Határőrség hivatásos tisztje volt, így katonák között élte gyermekkorát, amely későbbi pályafutásának alapjait képezte, egyben meghatározta életútját.
Katonai tanulmányait 1972-ben a MN 2983 alakulat tiszthelyettes iskoláján
kezdte meg, 1974-ben avatták, mint őrmester. Első beosztása rádiófelderítő,
majd különleges híradóként folytatta pályafutását. 1982-ben saját kérelmére, egyben szolgálati érdekből került a MN 6119 alakulatához rádiós szakaszparancsnoki beosztásba, (szdpk.h),
majd pár hónap elteltével a híradó század parancsnoka lett. 1983-ban a Zalka Máté Katonai
Műszaki Főiskola tiszti tanfolyamának elvégzése után avatták alhadnaggyá. 1986-ban került a
MH Főhírközpont, törzsszázad parancsnoki, majd a HM-IV. Hírközpont, nyílt központ parancsnoki beosztásába. 1993-ban végzett a Kossuth Lajos Katonai Főiskola kollégiumi nevelőtanári szakán. 1994-ben a Főhírközpont parancsnokság törzsosztályára került, mint hadműveleti biztosító főtiszt, egyben egy ideig a mb. törzsosztályvezetői teendőket is ellátta. 1998tól nyugállományba helyezéséig a Futár- és Posta Központ parancsnoka volt. 2001. december
25-ei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezték.
Katonai pályafutása során kitüntetésekkel nem lett elhalmozva, azonban nem panaszkodhat,
mert számtalan esetben részesült, dicséretben és pénzjutalomban.
Törvényi változások következtében, 10 év nyugállomány után, szolgálati járadékos lett, valamint mint Önkéntes Műveleti Tartalékos őrnagy folytatta katonai pályafutását. Első beosztása,
a MH Altiszti Akadémián, a Ludovika Kiképző Zászlóaljnál volt, majd áthelyezésre került a
MH BHD állományába. Több alkalommal teljesített katonai szolgálatot, így a 2013-as nagy
Dunai árvíznél is. Mint kiképző zászlóalj törzsfőnök, részt vett Önkéntes Műveleti Tartaléko-
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sok kiképzésében. A „KÖZÖS AKARAT” Ideiglenes Biztonsági Határzár-I-II. határvédelmi
feladatokban, 2016-ban három szektor, vezető váltásparancsnokaként, míg 2017-ben szektor
váltásparancsnokként teljesített katonai szolgálatot. 2017-ben átkerült a MH KIKNYP állományába, mint Önkéntes Műveleti Tartalékos őrnagy.
2014 óta tagja a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületnek, valamint a MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja, Híradó tagozatának. Belépése után mindkét szervezetben, igyekezet bekapcsolódni a közösségi munkába, ahol a számára meghatározott feladatokat legjobb
tudása szerint igyekezett végrehajtani. Az első feladatai közé tartozott az érdekvédelmi- és
szociális bizottság munkáját segíteni. A rendezvények zökkenőmentes lebonyolításában, biztosításában segítette az elnökség munkáját. Egy ideje meghívottként részt vesz az elnökség
ülésein, ahol jelenlétével, észrevételeivel, javaslataival segíti az elnökség munkáját. Szándékai
szerint a következő időszakban tevékenységét, még fokozottabban kívánja végrehajtani. A
továbbiakban is szeretné segíteni az elnökség munkáját, és esetleg a Felügyelő Bizottság
munkájában is részt venne. Fő tervei közé tartozik az egyre idősödő tagság bővítésének lehetősége. Ennek függvényében a katonai és rendvédelmi szervek, valamint a Puskás Tivadar
nevével fémjelzett polgári szervezetek, intézmények fiatalabb korosztályait megcélozva a
tagság bővítése. Munkájával a tagság, a közösség hasznos tagja szeretne lenni, amellyel segítené az elnökség munkáját.
Fontos!
Az életrajzok az érintettek közreműködésével és jóváhagyásával készültek!

