Pintér István emlékére.
Pintér István nyugállományú mérnök alezredes 1941 12.07-én született Diósgyőrött.
Hivatásos állományba vétele 1965.11.03.
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületnek 2008. óta, 2019 februárjában bekövetkező
haláláig tagja.
Iskolai tanulmányait az általános iskola elvégzését követően villamos - energia ipari
technikumban folytatta és az érettségi megszerzését követően 1960-ban a Posta Rádió és
Műszaki Igazgatóság alkalmazásában technikus, majd honvéd ösztöndíjasként sikeres
felvételt nyert a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára, 1966-ban okleveles
villamos mérnökként végzett, hadnagyi rendfokozattal került az MN állományába.
Első szolgálati beosztása 1967- 1973: Híradó főtiszt a HEVES MEGYEI
POLGÁRVÉDELMI PARANCSNOKSÁG, Eger.
Sikeres munkája elismeréseként 1973-ban az MN Híradó Főnökség
Távközlési Osztályán Somos András ezredes osztályán kap tervező
főtiszti beosztást, kiemelt tervező főtiszt lesz, majd 199o után1996-ig a
Távközlési Osztály osztályvezető helyettesévé nevezik ki.
A Távközlési Osztály feladatát képező hadszintér híradó előkészítés
keretén belül az MN állandó jellegű távközlés középtávú fejlesztésének,
beruházás terveinek kialakításában, programok megvalósításában végzett kiemelkedő munkát.
Szorgalma, szakmai hozzáértése, mérnöki kvalitása, szerénysége mellett széleskörű
elismertséget szerzett a Főnökségen belül, de azon túl is.
Rendfokozatai:1965.-67. hadnagy, 1967.-74. főhadnagy, 1974.-79. százados, 1979.-85.
örgy,1985.04.04.től nyugállományba helyezéséig,1996.07.01-ig alezredes.
A területi hírközpont rendszer létesítése az általa megalkotott technikai követelményrendszer
szerint valósult meg.
Az MN géptávíró hálózatának létesítése, a riasztási rendszer megvalósítása, működtetése
fenntartásának megszervezése bizonyították eredményes munkáját
Legkiemelkedőbb tevékenysége az MN digitális mikrohullámú hálózatának létesítésére
vonatkozó követelmények kidolgozása, a létesítés beruházási programjának elkészítése a
telepítés irányítása a hálózat fenntartásának, üzemeltetésének és felhasználásának
megszervezése.
A címszavakban elmondottak olyan feltétel és követelményrendszerek mellett valósultak
meg, amelyek a hetvenes évek végét, az akkor adott nemzetközi, hazai, kormányzati, katonai,
ipari feltételrendszereket jellemezték, determinálva a lehetőségeket.
Jogi feltétel volt a Távközlési törvény módosítása a zártcélú hálózatok létesítésére
üzemeltetésére, amely nemcsak nagyszámú - a Magyar Postától bérelt távközlési vonalak
számának radikális csökkentését jelentette, hanem a kiszolgált felhasználók részére nyújtott
pozitív minőségi változást megbízhatóságával, a titkosított hálózat eszközeinek
alkalmazhatóságával a távbeszélő és géptávíró csatornáknál a digitalizált rendszer
viszonylagos homogenitásával. Történt ez akkor, amikor a Magyar Posta távközlési hálózatát
még a digitális szigetek fokozatos kialakulása jellemezte.
Az anyagi feltételek biztosítása mellett a tárgyi feltételt a magyar ipar híradástechnikai
vállalatai adták. Az ORION mérnökgárdája képes volt a jól megfogalmazott, magas igényű
követelményeket kielégítve digitális mikrohullámú eszközöket gyártani katonai
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megrendelésre, melyek állandó jelleggel magasépítésű tornyokkal az ország teljes területét
lefedve, folyamatos áramellátással sokcsatornás mikrohullámú rendszerként, kezelő állomány
nélkül, távfelügyelettel, akkor a környező államokat és a hazai polgári távközlést megelőzve a
híradó hadszintér egyedülálló rendszerét képezte. A tornyok ma is mementóként állnak.
Pintér István mérnökként, szervezőként, vezető munkatársként is bizonyított. Amikor
külföldön jelen volt a KGST Postai Állandó Bizottság (POTÁB) ideiglenes szakmai
munkacsoport (ISZMCS) ülésén, hozzászólásaival hasznosan segítette annak munkáját, a
transzparens hálózati elvek gyakorlati megvalósításának tárgyában.
A kompatibilis, minden információ átvitelére alkalmas távközlési rendszer (KHR) nemzetközi
ajánlásait figyelembe véve, mérnöktársaival közösen együtt-gondolkodva alakította fejlesztési
elképzeléseit a hazai és a koalíciós híradó hadműveleti követelmények megvalósulásáért.
Remek barát, költő -és versmondó is volt, szerette családját, az embereket-és őt is szerették
optimizmusáért, vidámságáért, szerénységéért. Sajnos nyugállományba vonulását követően ami 1996-ban 37év szolgálati idő után valósult meg - az ezredfordulón sok problémával,
többek között egészségi állapotának romlásával kellett szembesülnie.
Aktív életét sikerek kísérték.
Kitüntetései
Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz, ezüst (két alkalommal) és arany fokozata (három
alkalommal).
Szolgálati Érdemérem 10,15,20 és 25 év után
Tiszti Szolgálati jel I. fokozata, II. fokozata, első osztályú Szolgálati Jel,
„A magyar Hírközlésért” szakmai érem (informatikai és hírközlési miniszter).
Számtalan dicséret és több emléktárgy birtokosa, amit a csoportfőnöktől kapott.
Tudományos tevékenységét „Az MN mikrohullámú hírhálózatának fejlesztési terve 19811990-ig” című tanulmánya is fémjelezte, munkássága elismeréseként elnyerte a Stromfeld
Aurél Díjat.
Pintér István munkássága példaértékű a maradandó szakmai értékeket, a híradó
hagyományokat őrző, tiszteletet, elismerést kiváltó életút.
Barátsággal tisztelegve emlékének, - volt munkatársa:
Nagy Péter mérnök alezredes
Budapest 2019. 03. 01.

