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Az MN Híradófőnökség és közvetleneinek szervezete 

(1980-1990) 

 
A Magyar Néphadsereg híradó szolgálatának felső szintű vezetését ellátó MN Híradó Főnökség 

(majd MN Híradófőnökség) rendeltetése a legfelsőbb állami vezetés háborús és a Magyar 

Néphadsereg béke- és háborús híradásának, a híradó csapatok kiképzésének, a híradó rendszerek és 

eszközök fejlesztésének, korszerűsítésének, anyagi-technikai biztosításának, valamint az állam- és 

szolgálati titok rejtjelzéssel történő védelmének hadászati szintű tervezése és szervezése volt. 

 

Az MN Híradófőnökség (MN HIF-ség) a Honvédelmi Minisztérium állományába tartozott, 

feladatait közvetlenül a MN vezérkari főnöke határozta meg. Az MN híradófőnöke részt vett az 

MN-t érintő meghatározó jelentőségű döntések előkészítésében. Az MN HIF-ség tevékenységének 

jellemző vonása volt a folyamatos együttműködés a Belügyminisztérium, az Ipari Minisztérium, a 

Közlekedési- és Postaügyi Minisztérium, a Magyar Posta szerveivel, valamint a távközlési 

rendszerek működtetésében és fejlesztésében résztvevő iparvállalatok képviselőivel, továbbá az 

EFE, valamint a szövetséges országok hadseregeinek híradó törzseivel. 

 

Az MN Híradófőnökség az MN hadászati, hadműveleti híradó terveinek kidolgozójaként, a 

honvédelmi rendeltetésű zártcélú hálózat hálózatgazdájaként kiemelt szerepet játszott az ország 

hadászati védelmi rendszerében, a közvetlenül alárendelt híradó szervezetekkel a hadászati vezetés 

híradó feltételeinek biztosításában. 

 

Az időszakban az MN Híradófőnökség vezetője Dr. Lindner Miklós vőrgy. volt, akinek 

elvitathatatlan érdemei vannak a híradó szolgálat súlyának, tekintélyének növelésében, az MN 

híradó rendszereinek és szervezeteinek fejlesztésében, a szolgálat magas színvonalú 

tevékenységének elérésében. Első helyettese 1987-ig Seregi József ezds., ezt követően Priol Zoltán 

ezredes (1991-től vőrgy.) volt, akit 1990-ben az MN Híradó és Automatizálási Csoportfőnökség 

vezetőjének neveztek ki. A technikai helyettesi bosztást Lóki Lajos mk. ezds. töltötte be, akit Pesti 

István mk. ezds. váltott 1987-ben. A rejtjelző helyettes (8. ov.) 1985-ig Fogarasi Mihály ezds., ezt 

követően Marczevics László ezds. volt1. 

 

Az MN híradó és az MN  rejtjelző szolgálatát irányító MN Híradófőnökség az 1980-as évek elején 

hadműveleti, kiképzési, távközlési, technikai tervező, anyagtervező és ellátó, rejtjelző (8) osztályból, 

valamint ügyviteli alosztályból állt (1. vázlat). Az MN HIF-ség szakfeladatainak ellátásában részt 

vettek az MN HIF alárendeltségében lévő szervezetek állománytáblájában szereplő MN HIF 

közvetlen – osztály és alosztály szintű – szervek (2. vázlat). 

 

A hadműveleti osztály dolgozta ki az ország fegyveres védelmével, az MN tábori híradásának és 

híradó szervezeteinek fejlesztésével kapcsolatos elgondolásokat és terveket, végezte az MN HIF-

ség és közvetlenei harckészültségi és mozgósítási tevékenységével összefüggő feladatokat. A 

hadműveleti osztályt 1985-ig Hornok Zoltán ezds., ezt követően Priol Zoltán ezds., majd 1987-től 

Manninger György ezds. vezette. 

 

A kiképzési osztály dolgozta ki a híradó szakmai képzés és kiképzés követelményeit, elveit és 

módszereit, az MN szintű híradó kiképzési dokumentumokat és programokat. A kiképzési osztály 

vezetője 1987-ig Jakab Raffael ezds. volt, beosztását a hadműveleti és a kiképzési osztály 

összevonásáig Horváth Sándor alez. látta el. 
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A távközlési osztály az MN állandó híradásával és az országos távközlő hálózatok honvédelmi célú 

felkészítésével kapcsolatos hazai és nemzetközi feladatokat végezte. A távközlési osztályvezetői 

beosztást 1982-ig Priol Zoltán alez., ezt követően Dr. Somos András ezds. töltötte be. 

 

A technikai tervező osztály rendeltetése a híradó technikai biztosítás béke- és háborús rendszerének 

kidolgozása, szabályozása, szakmai irányítása és ellenőrzése volt. A technikai tervező osztályt 

1984-ig Simon Béla alez., ezt követően Wapper István mk. ezds. vezette. 

 

Az anyagtervező és ellátó osztály feladata a szolgálat költségvetésének tervezésével, a híradó-

technikai eszköz- és anyaggazdálkodással (beszerzés, ellátás, nyilvántartás, tárolás, tartalékképzés, 

kivonás, selejtítés, értékesítés) kapcsolatos tevékenységek ellátása volt. Az anyagtervező és ellátó 

osztály élén 1986-ig Kiss József ezds., ezt követően Závodszy János mk. ezds. állt. 

 

A rejtjelző (8.) osztály az állam- és szolgálati titok rejtjelzéssel történő védelmével (rejtjeles 

kapcsolatok, titkosított összeköttetések tervezése, eszköz- és kulcsellátás, térképrejtjelzés, 

szakkiképzés, rezsim rendszabályok és ellenőrzés), valamint a híradó biztonsági szolgálat 

működtetésével kapcsolatos feladatokat végezte. 

 

A főnökség szervezete 1989-ig nem változott. Ekkor a hadműveleti és a kiképzési osztályt, valamint 

a technikai tervező és az anyagtervező és ellátó osztályt összevonták. Az MN HIF-ség 

rendszeresített létszáma 1980-ban, 1982-ben 3 tábornok, 43 tiszt (közöttük 6 ezredes), 1 

tiszthelyettes és 13 kinevezett polgári alkalmazott, összesen 60 fő volt2.  Ez a létszám 1984-ben 54 

főre3, 1986-ban 53 főre4, 1989-ben pedig 52 főre (3 tábornok, 4 ezredes, 29 alezredes, 7 őrnagy, 1 

tiszthelyettes és 8 kinevezett polgári alkalmazott)5 csökkent. A három tábornoki beosztást betöltő 

tiszt (híradófőnök, híradófőnök első helyettes, híradófőnök technikai helyettes) közül csak az MN 
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HIF-et nevezték ki tábornokká. 

 

Az 1989 végén kidolgozott Magyar Néphadsereg Parancsnoksága állománytáblában a szervezet 

megnevezése 1990. február 1-jével MNVK Híradó és Informatikai Csoportfőnökségre módosult, a 

hadműveleti és kiképzési (14 fő), a távközlési (9 fő) és az információvédelmi (6 fő) osztályon kívül 

már magában foglalta az MN Rendszerszervezési, Vezetésgépesítési és Automatizálási (REVA) 

Szolgálatfőnökséget (9 fő) is. A technikai tervező és anyagellátó osztály állománya a 

fegyverzettechnikai integrációhoz került6. 

 

Közvetlen szervként az MN HIF-ség munkáját 1980-ban 2 osztály és 3 alosztály támogatta. A 

fejlesztési osztály és a dokumentációs alosztály a Híradó Kiképző Központ, a tervező, valamint a 

titkosítást irányító alosztály az MN Fő Híradó Központ (MN FHK), a híradó anyaggazdálkodási 

osztály pedig a 2. Híradóanyag Raktár (2.HAR) állománytáblájában szerepelt.  

 

  
 

A fejlesztési osztály (6 tiszt, 1 tiszthelyettes és 3 kinevezett polgári alkalmazotti létszámmal) 1979-

ben alakult7. A híradó eszközök csapatpróbájával, rendszerbe állításával, az MN hazai és 

nemzetközi rádiós ügyeivel, a nagytávolságú rádiógyakorlatokkal kapcsolatos feladatokat végezte. 

Az osztályvezető 1989-ig Erdősi József ezds. volt. A dokumentációs alosztály a rejtjelző és titkosító 

eszközök üzemeltetéséhez szükséges dokumentációk kezelését, tárolását, elosztását végezte. 

 

A tervező alosztály az MN béke és háborús híradásának tervezésében és szervezésében – kiemelten 

a futár- és táboriposta híradás felső szintű szabályozásában – játszott döntő szerepet. Állománya 

elosztva a főnökségen dolgozott.  A titkosítást irányító alosztály a 8. osztályon az MN titkosított 

híradásának felső szintű szabályozásában és ellenőrzésében vett részt. 
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A híradó anyaggazdálkodási osztály – az MN HIF technikai helyettes irányításával – tervezte és  

szervezte a nem hadiállománytábla nomenklatúrás híradótechnikai eszközök, fenntartási anyagok  

beszerzését, tárolását, az MN katonai szervezeteinek ellátását. Állományát és feladatrendszerét az 

1982-ben felállított MN Híradó Anyaggazdálkodási Központba integrálták. 

 

1981-ben az MN HIF közvetlen szervek 1-1 osztállyal és alosztállyal bővültek. A MÁTRA-I 

intézkedés az MN FHK állományában híradó biztonsági alosztály kialakítását írta elő8. Az alosztály 

– a 8. osztályvezető irányításával – a híradó biztonság felső szintű komplex szervezeti és technikai 

rendszabályainak kidolgozását és ellenőrzését végezte. A MÁTRA-II intézkedés a híradó biztonsági 

alosztály hatáskörét az MN egészére kiterjesztette9. A Posta Katonai Szolgálatnál (PKSZ) felállított 

híradó beruházási osztály (vezetője 1981-1987 között Túrós József mk. ezds.) az állandó jellegű 

híradás nagymértékű fejlesztésével kapcsolatban jelentkezett többletfeladatokat (távközlési 

beruházások előkészítése, tervezése, kivitelezése) végezte. Béke/hadi létszáma 1981-ben 48/51 fő10, 

1987-ben pedig 41/45 fő volt. 

 

1986-ban a HKK fejlesztési osztály feladatköre a tábori automatizált csapatvezetési rendszer és a 

tábori automatizált hírrendszer kialakításában való részvétellel bővült és neve automatizálási-

fejlesztési osztályra módosult11 . Béke/hadi létszáma 1987-ben 14/14 fő volt. 

 

Az MN FHK-nál lévő híradó biztonsági, tervező, valamint titkosítást irányító alosztályok együttes 

békelétszáma 1987-ben 13 fő volt. Ezeket az alosztályokat M-ben az MNVK egyik háborús vezetési 

pont hírközpontjának állományába helyezték át, ahol rendszeresített hadi létszámuk 5 fő, 6 fő, 

illetve 3 fő volt.   

 

A BAKONY-III szervezési intézkedés 1989-ben az MN HIF közvetlen szerveit (automatizálási-

fejlesztési osztály, dokumentációs alosztály) a HKK-tól kivonta és az MN FHK állományába 

csoportosította át. Az automatizálási-fejlesztési osztályból és az MN FHK tervező alosztályból 

fejlesztési és tervező osztály jött létre. A fejlesztési és tervező osztály, mint vezetést biztosító 

katonai szervezet rendeltetése a harcászati-hadműveleti tábori automatizált csapatvezetési rendszer 

kialakításával kapcsolatos nemzetközi és hazai feladatokban való részvétel, híradó eszközök 

csapatpróbáinak tervezése, a nemzetközi és hazai rádióhíradással, a környezetvédelemmel és az 

FTP híradás tervezésével, szervezésével, anyagi-technikai feltételeinek biztosításával  kapcsolatos 

feladatok végzése lett. A dokumentációs alosztályból, valamint az MN FHK híradó biztonsági és 

titkosítást irányító alosztályaiból – feladatrendszerük integrálásával – titkosító alosztályt alakítottak 

ki. A BAKONY-III feladat keretében építették be híradó beruházási osztályt (HBO) is az MN PKSZ 

szervezetébe12.   

 

A fentiekkel összhangban az időszak kezdetén (1980-ban) az MN HIF 5, 1981-ben 7, 1982-1989 

között 6, majd 1989-től már csak 2 közvetlen szervvel rendelkezett. 

 

Az MN HIF közvetlen alárendeltségében 1980-ban – a Híradó Központok állománytáblájával 

együtt – nyolc híradó katonai szervezet volt, melyek M-ben egy szervezettel egészültek ki. 

 

A Híradó Kiképző Központ fő feladata a hivatásos híradó tiszthelyettesek, a tartalékos híradó tisztek 

és tiszthelyettesek képzése volt, ezen kívül levezette a szakterülethez tartozó előírt tanfolyamokat, 

továbbképzéseket.  A központ M szervezetét a MÁTRA-II feladat során hozták létre9. A Központ 

rendszeresített létszáma 1982-ben békében 589 fő (135 tiszt, 62 tiszthelyettes, 125 tisztes, 173 

honvéd, 69 kinevezett és 25 polgári alkalmazott), háborúban 817 fő volt, melyhez 1619 fő M-ben 

kiképzendő (változó) állomány tartozott2. Az 1987-ben kiadott új állománytáblában a rendszeresített 

B/M létszám 582/2365 főre13, 1989 végén pedig 590/2309 főre változott5. A szervezet parancsnoka 

Dr. Steinmetz István ezds., 1985-től Kocsis János mk. ezds. volt. 
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Az MN Fő Híradó Központ (a MÁTRA-II intézkedés szerint, 1982. aug. 1-étől MN Főhírközpont9) 

üzemeltette a HM hírközpontjait (HM-I, HM-II, HM-III, majd a MÁTRA-IV intézkedés alapján 

HM-IV HK14), a HM stabil telepítésű rádióközpontját (vevőközpont: Gugger-hegy, adóközpont: 

Csillag-hegy), felügyelte az MN távhívó hálózatát, részt vett az állandó hírrendszer fejlesztési 

feladatainak végrehajtásában, végezte az akusztikai és tolmácstechnikai biztosítással kapcsolatos 

feladatokat, továbbá titkos küldemények feldolgozását és továbbítását a Budapesten elhelyezkedő 

katonai szervezetek részére. Az MN FHK rendszeresített létszáma 1982-ben békében 484 fő, 

háborúban 512 fő volt2. 1987-ben a rendszeresített B/M létszám 635/642 főre15, majd 1989 végén 

650/659 főre16 változott. Az MN FHK parancsnoka 1986-ig Felföldi Lajos alez., ezt követően Jávor 

György ezds., majd Markó József ezds. volt. 

 

A Posta Katonai Szolgálat – az MN HIF-ség középirányító jogkörrel rendelkező szervezete – 

képviselte a főnökség érdekeit a Magyar Posta Vezérigazgatóságnál, a postai szerveknél, az ipari és 

kereskedelmi vállalatoknál. Feladatai közé tartozott az országos hírhálózat fejlesztésénél a 

honvédelmi követelmények érvényesítése, az MN állandó jellegű híradás fejlesztésével, 

üzemeltetésével, fenntartásával és a forgalmi adatok ellátásával kapcsolatos tevékenységek 

végzése17. A MÁTRA-I szervezési feladat során megnevezése PKSZ-ről MN PKSZ-re, jogállása 

MN szintűre módosult8. Az 1981-ben kiadott állománytábla szerint az MN PKSZ létszáma békében 

97 fő (27 tiszt, 2 tiszthelyettes, 65 kinevezett és 3 polgári alkalmazott), háborúban 175 fő (97 tiszt, 2 

tiszthelyettes, 10 tisztes, 63 kinevezett és 3 polgári alkalmazott) volt. 1987-ben létszáma 108/221 

főre nőtt15. A BAKONY-III feladat keretében 1989-ben a HBO-t beépítették az MN PKSZ 

szervezetébe, a rádióelektronikai osztályt pedig az MN RELEK-hez tették át12. A B/M létszámot 

61/179 főre csökkentették16. Az MN PKSZ dandár szinttel azonos jogállású középirányító katonai 

szervezet volt12. Az MN PKSZ főnöke 1985-ig Kormos László mk. ezds., ezt követően Szuszán 

György ezds., majd Hegyesi Ferenc alez. volt. 

 

A Központi Híradóanyag Raktár (Nyíregyháza) az MN híradó technikai eszközeinek központi 

tároló és ellátó szerve volt. Az MN HIF-ség irányításával végezte a hazai iparvállalatoktól, valamint 

importból megrendelt és beszerzett állománytábla nomenklatúrás eszközök átvételét, tárolását, 

készletezését és nyilvántartását. Koordinálta az ipari javítást és központi tárolásba helyezést. Felelős 

volt a 75. Tábori Híradóanyag Raktár (75.THAR) felállításáért, az elvonuló szárazföldi csapatok 

ellátására tervezett híradó eszközök és anyagok előkészítéséért és tárolásáért. Előírt békelétszáma 

1982-ben 180 fő (ebből 100 fő polgári alkalmazott), hadi létszáma pedig 249 fő volt2. 

Rendszeresített létszáma 1987-ben (9/14 tiszt, 10/25 tiszthelyettes, 15/48 tisztes, 51/87 honvéd, 

76/62 kpa. és 28/20 pa.) csak kis mértékben módosult (189/256 fő), ezen belül a 75.THAR 

keretalegység (Sárbogárd) 18 fős békelétszámmal rendelkezett15. Létszáma 1989 végén továbbra is 

189/256  fő volt16. A KHAR parancsnoka Ács László alez., majd Tóth László alez. volt. 

 

A 2. Híradóanyag Raktár (Gödöllő) az MN híradófenntartási anyagainak központi tároló és ellátó 

szervezete volt. Feladatait 1982-től a HAK közvetlen irányításával végezte. Biztosította, külön 

tárolta az elvonuló szárazföldi csapatok részére a központi MZ fenntartási anyagi készleteket és M 

esetén átadta a 75. THAR részére. Biztosította a hátországi rendeltetésű katonai szervezetek 

fenntartási anyag központi tartalékát és a HTÜ fenntartási anyag igényét. Az 1981-ben kiadott 

állománytáblája még tartalmazta a híradó anyaggazdálkodási osztályt 49 fővel, így előírt létszáma 

békében 166 fő (17 ti., 1 ts., 2 honv., 78 kpa., 68 pa.) háborúban pedig 217 (18 ti., 20 tts., 23 ts., 13 

honv., 76 kpa., 67 pa.) fő volt18. Az MN HAK létrejöttével az osztályt megszüntették, így a 2.HAR 

létszáma 1982 végére 118, illetve 170 főre csökkent2. A szervezet parancsnoka Somogyi Endre alez. 

volt. A BAKONY-II feladat elrendelte a raktár megszüntetését és beépítését – a 88.THAJÜ M 

törzzsel együtt – az MN HAK szervezetébe19. 

 

Az MN Híradótechnikai Üzem (Gödöllő) hazai gyártású híradó eszközök ipari felújítását és 

javítását, valamint hadműveleti követelmények alapján híradó komplexumok tervezését és 
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beépítését végezte. Az 1981-ben kiadott állománytáblában békében 11 tiszt és 5 tiszthelyettes, 

háborúban 9 tiszt és 4 tiszthelyettes szerepel. Az üzem B/M létszáma 1987-ben 13/13 fő volt20. Az 

MN HTÜ költségvetési szervként működött. Igazgatója 1986-ig Kogler Tibor ezds., utána Wolf 

András ezds. volt. 

 

A Híradóanyag Átvételi Osztály (HTV Daróczi úti telephely) a speciális importból és a hazai 

iparvállalatoktól beérkezett híradó anyagok minőségvizsgálatát és ellenőrzését végezte. Előírt 

létszáma 1982-ben békében 33 fő, háborúban 86 fő volt2. Az osztályt Ferencz József mk. ezds. 

vezette. Az osztály a MÁTRA-V feladat keretében (1985.8.31-el) megszünt21 és állománya az MN 

FVTFCSF alárendeltségében lévő MN Fegyverzeti és Technikai Anyagátvételi Központhoz került, 

ahol 1987-ben 35/35 fős B/M létszámmal szerepelt22. 

 

A területi és csapathírközpontok az un. Híradó Központok, majd Hírközpontok (19/3 számú)  

állománytáblában szerepeltek. A hírközpontok szakirányítását M esetén a HÁVP híradó osztály 

végezte. Az állománytábla a hadsereg- és a hadtestparancsnokság, a gl. (hk.) hadosztályok (1987-től 

a g.hdt.-ek), a hátországvédelmi csapatok és a HM közvetlen csapatok és intézetek hírközpontjait 

tartalmazta. A Híradó Központok összesített rendszeresített létszáma 1982-ben békében 605 fő, M-

ben 1344 fő2,  1988 őszén pedig 744/1479 fő volt23. 

 

Az MN Híradó Anyaggazdálkodási Központ, majd Híradóanyag Gazdálkodási Központ (MN HAK, 

Gödöllő) létrehozását 1982-ben a 2. Híradóanyag Raktár híradó anyaggazdálkodási osztályból a 

MÁTRA-II feladat írta elő9. A központ a költségvetési gazdálkodás terén érvényesítette az MN HIF-

ség igényeit a népgazdasági és külkereskedelmi ágazatok felé, középirányító szervként tervezte, 

szervezte és irányította a nem hadiállománytábla nomenklatúrás híradótechnikai eszközök 

beszerzését, tárolását, az MN katonai szervezeteinek ellátását, végezte a fenntartási 

anyaggazdálkodás feladatait, a híradó hadi nomenklaturás berendezések tervszerű javítási 

rendszerének MN szintű irányítását, a HM és VK közvetlen katonai szervezetek híradó anyagi-

technikai biztosítását. Irányította a 2. HAR tároló, ellátó tevékenységét. Létszáma 1982-ben 

békében és háborúban is 39 fő (13 tiszt és 26 polgári alkalmazott) volt2. A MÁTRA-IV intézkedés 

szerint alapfeladata – többek között – kiegészült az MN Központi ATB rendszeréhez a híradó 

alrendszer beillesztési feladataival, az MN híradó szolgálat alkalmazási rendszereinek 

számítástechnikai biztosításával, a központi és a decentralizált raktárak híradóanyagainak integrált 

adatfeldolgozásával, a 2. HAR-nál tárolt központi biztosítású alkatrészek nyilvántartásával és a 

csapatok alkatrészellátásának számítógépes biztosításával14. A 2. HAR integrálásával 1987-ben a 

szervezet B/M létszáma 190/227 főre növekedett13. A BAKONY-III intézkedésben előírt 

állománycsökkentéssel összhangban a rendszeresített B/M létszám 1989-ben 148/202 főre 

változott16. Az MN HAK ezred szinttel azonos jogállású középirányító katonai szervezet volt12. 

Parancsnoka Magyar János alez., majd Hegedűs Sándor alez. volt. 

 

A 28. önálló futár és táboriposta zászlóalj M törzs (HKK, Vác) 2 fővel a katonai felső vezetés 

háborús FTP hírhálózatának telepítését és üzemeltetését végző zászlóalj felállításával kapcsolatos 

feladatokat végezte. A zászlóalj háborús létszámát 1982-ben 696 főben (52 tiszt, 194 tiszthelyettes, 

185 tisztes, 265 honvéd) határozták meg2. A BAKONY-II szervezési tevékenység keretében a 

zászlóaljat 1987-ben az MN HIF alárendeltségéből – feladatrendszerének változtatása nélkül – az 

ellátás szervezése és biztosítása érdekében a HÁVP alárendeltségébe helyezték19. 

 

A 88. Tábori Híradóanyag Javítóüzem M törzs (MN HTÜ, Gödöllő) előkészítette és tárolta az MZ 

műszer, szerszám, kisgép és híradó technikai eszköz szükségletet.  A 88.THAJÜ rendszeresített M 

létszáma 1982-ben 243 fő volt és a Tábori Hadtáp Főnökség egyéb szerveihez tartozott2. A 

javítóüzemet 1984-től a hadműveleti csapatok közé sorolták és teljes harckészültség (THKSZ) 

elrendelését követően a KHEL csoportosításhoz tervezték. Az M törzset a 2. HAR-al együtt 1987-

ben az MN HAK vette át24. A BAKONY-II keretében, 1987-ben, létszáma 397 fő lett25. Az elvonuló 
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szervezeteknél a FRISZ, fénytechnikai és REL eszközök javítására csak ez az üzem volt képes. 

 

A 75. Tábori Híradóanyag Raktár – felállítást követően – 1982-ben a Tábori Hadtáp tábori mögöttes 

bázisának részét képezte, előírt hadi létszáma 171 fő (6 tiszt, 38 tiszthelyettes, 31 tisztes, 96 honvéd) 

volt2. A szervezet a MÁTRA-III intézkedéssel a Központ Hadtáp Előretolt Lépcső 165.elló.dd. 

állományába került26, hadi létszáma 1987-ben 122 fő volt25. 

 

Az MN HIF alárendeltségében lévő szervezetek rendszeresített létszáma 1982-ben békében 2147 fő, 

háborúban – az M-ben kiképzendő állománnyal (1619 fő) együtt – 5707 fő volt2. A békefeltöltöttség 

1982 végén 91,2 % (1957 fő), 1986 elején (2276 fő rendszeresített létszám mellett 2052 fő meglévő 

létszám) 90,2 %4 , 1989 végén pedig (2386 fő rendszeresített létszám mellett 2164 fő meglévő 

létszám) 90,7 % 5 volt. 

 

Összességében megállapítható, hogy az MN Híradófőnökség és közvetlen szervezeteinek 

összetétele, felépítése megfelelt az MN vezetési rendszerében betöltött szerepének, komplex 

feladatrendszerének. Az időszakban az MN Híradófőnökség a számos kihívás (folyamatos 

szervezeti változások, létszámcsökkentések, káderutánpótlás nehézségei, a szükségesnél 

alacsonyabb költségvetés, folyamatos és magas fokú leterheltség, stb.) ellenére képes volt 

alkalmazkodni a változó körülményekhez és feladait teljesíteni. Tevékenysége, mely vezetői és 

végrehajtói szinten is ismert és elismert volt, a rendszerváltást követően eredményesen járult hozzá 

a Magyar Honvédség előtt álló hazai és nemzetközi feladatok végrehajtásához. 

 

Mikita János nyá. altbgy. 

az Egyesület Örökös Tiszteletbeli Fővédnöke 
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