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Dr. Kiss Dávid1 

A MUNKÁSŐRSÉG HÍRADÁSÁNAK KIÉPÍTÉSE 

Absztrakt 

A Munkásőrséget az 1956-os forradalom leverését követően hozta 
létre a rendszer védelmére a Kádár-kormány. A testület híradásának 
kialakításáról már az „alapító okiratban” rendelkeztek, de ennek elle-
nére a mobil eszközökkel való elégséges rádiózás megszervezésére 
csak a 60-as évek második felében került sor, bár ekkor sem a leg-
újabb eszközökkel látták el őket. A Magyar Néphadsereg korszerűsí-
tése is lassan haladt. A szovjet mellett a magyar hadiipari termékek 
rendszeresítése volt a döntő mindkét szervezetnél. Mindennek követ-
keztében háború esetén a Munkásőrség a neki tervezett feladatokat 
csak nagy nehézségek árán tudta volna ellátni.  

Kulcsszavak: Munkásőrség, híradás, Magyar Néphadsereg, rádió 

Előzmények 

Az 1956-os forradalmat követően megalakult Kádár-kormánynak 
egyik legfontosabb feladata volt a fegyveres szervek újjáalakítása. A 
Magyar Néphadsereg (MN) és a rendőrség újjászervezése mellett a 
kezdeti időszakban a karhatalomra, majd később, 1957. január 29-e 
után, a Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Intéző Bizottsága 
(MSZMP IIB) határozata alapján létrehozott Munkásőrségre támasz-
kodtak.  

Az alapító határozat többek között a következőt is tartalmazta: „A 
mozgósítás megkönnyítése céljából a Munkásőrséget a központban 
és az alakulatoknál is közvetlenül rádióösszeköttetéssel kell ellátni.”2  

                                                           
1
  A szerző a Veritas Történetkutató Intézet történész kutatója, PhD, az 1945 utáni 

kutatócsoport tudományos munkatársa. E-mail: david.kiss@veritas.gov.hu 

2
  A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei 

II. k. 1957. január 25—1957. április 2. Sorozatszerkesztő: Balogh Sándor Intera 
RT 1993., Budapest, 56. o. 
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Mindez sem a testületnél, sem pedig a társszerveknél nem ment 
könnyen.3  

A sebtében felállított munkásmilícia 1957 nyarára közel 30 ezer 
főssé, majd a következő esztendőre 40 ezressé vált. A fővárosban 
minden kerületben, vidéken minden járási központban állítottak fel 
alegységeket, amelyek egyes szakaszait, rajait több esetben külön-
böző gyárakban szervezték meg. A Munkásőrség kiképzése, felada-
tainak a meghatározása a 60-as évek elejéig azt a célt szolgálta, 
hogy egy esetlegesen kirobbanó nagyobb belső megmozdulást fel 
lehessen számolni. Ehhez részletes riadóterveket is kidolgoztak. Az 
évtized első harmadát követően kialakították a testület feladatait há-
borús időszakra, békében katasztrófavédelmi feladatokat is elláttak. 
Mindehhez a XX. század közepét követően már égetően fontossá 
vált, hogy megfelelő hírközlési eszközökkel is rendelkezzenek. A mo-
dern hadviselésben az információk áramlása, a kommunikáció gyor-
sasága rettentően fontossá vált a Munkásőrségnél is.4 

A Munkásőrség elődszerve volt az 1945-ben megalapított MKP 
(Magyar Kommunista Párt) Rendező Gárdája (RG). Ezen szervezet a 
párt védelmét volt hivatott biztosítani a világháborút követően, amely 
kézifegyverekkel és kidolgozott riadóztatási rendszerrel rendelkezett. 
Az információáramlás a világháború utáni ínséges időkben komoly 
problémákat okozott. A szervnek nem volt állandó híradása, sem 
gépkocsiparkja. Motorkerékpárokkal is csak később látták el őket. A 
riadóztatást kezdetben gyalogosan vagy kerékpáros hírvivőkkel tud-
ták csak megoldani. A kezdetben nagyrészt a fővárosban megszer-
vezett gárdát azért volt könnyebb riadóztatni, mivel a város kiterjedé-
se a későbbinél jóval kisebb volt, csak 14 kerületből állt, amelyhez 

                                                           
3
  A rendszerváltás előtt a következő kiadványok foglalkoztak a testület híradásá-

val: A munkásőr híradó egység története 1957−1987. A szerkesztő biz. elnöke 
dr. Flór Sándor Budapest, 1987.  
A Híradó címmel a Munkásőrség Budapesti Parancsnoksága adott ki alegység-
parancsnoki tájékoztatót 1972. januártól, ennek a területi parancsnok, 
Ruzsbatzky László volt a felelős kiadója és Bérces György szerkesztette.  
Az Ötös híradó című lapot az V. kerületi parancsnokság adta ki szintén 1972 
elejétől 1975-ig. Ezek mellett a Munka és Őrség a Munkásőrség Bács-Kiskun 
Megyei Parancsnokságának „Híradója” és a Körmendi Brodorics Ferenc Mun-
kásőr Zászlóalj Parancsnokság Egységgyűlési Híradója című lapokat is meg kell 
említeni. 

4
  Kiss Dávid: A Munkásőrség megalakítása Múltunk 2009. 3. szám. 238−280. o.; 

A Munkásőrség felállítása és tevékenysége 1958 elejéig Hadtörténeti Közlemé-
nyek 127. évf. 4. sz. 2014. dec. 941−991. o. 



 

306 

1950-ben csatoltak több várost és falut is. A kezdeti híráramlást a 
romok és a közlekedési hálózat ziláltsága is nehezítette. Ahogy ez 
javult, úgy gyorsulhatott az információáramlás is, különösen a moto-
ros alakulatok megszervezésével. A nagyobb rendezvények – így 
1948. május 1. − biztosításánál már használtak rádióösszeköttetést.5 
1957-ben a Munkásőrségnek már nem volt elegendő az, ami koráb-
ban az R gárdának.  

A testületet hamar sikerült fegyverekkel ellátni, közlekedési és hír-
eszközökkel való felszerelése már nem ment ilyen zökkenőmentesen. 
A testület irányító szerve a Munkásőrség Országos Parancsnoksága 
(MOP) volt Budapesten, ennek közvetlen alárendeltségébe tartoztak 
a területi parancsnokságok (Budapest, megyék), amelyek alá a Bu-
dapest kerületi, városi, járási alegységeket rendelték. Ezek szaka-
szai, rajai gyakran több üzemben helyezkedtek el.6 Az 1957. május 1-
jei ünnepet a Munkásőrség biztosította, azonban ekkor még nem volt 
önálló híradása.7 

Tervek és realitások 

Mobil híreszközök hiányában, kezdetben csak a vezetékes hír-
adásra támaszkodtak, ez rendkívüli viszonyok között (háború, belső 
megmozdulás), sérülékennyé tette volna a testületen belüli kommuni-
kációt. 1957 első felében a megyei szervek közül tizenhárommal volt 
a MOP-nak összeköttetése „K”, vagyis közigazgatási vonalon, tizen-
néggyel pedig BM vonalon (is). A budapesti kerületekkel városi és „K” 
vonal biztosította a kapcsolatot.  

A területi szervek és alárendeltjeik között is javarészt vezetékes 
kapcsolat létezett. Ilyen módon a járási parancsnokságokig kiépítet-

                                                           
5
  1948-ban az MKP-ba olvasztották az SZDP-t (Szociáldemokrata Párt), így an-

nak a gárdáját is. Ebben az évben létrejött az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) és 
annak Rendező Gárdája. A két gárda létszáma 1948-ra elérte a 20-20 ezer főt. 
Az MKP-s, majd az MDP-s gárda parancsnoka ugyanaz a Halas Lajos volt, aki 
később a Munkásőrség első parancsnoka lett 1957 és 1962 között. (Kiss Dávid: 
A Szociáldemokrata Párt Rendező Gárdája 1945−1948 Évkönyv Budapest, 
2015, VERITAS Történetkutató Intézet – Magyar Napló 279−315. o.; Kommuni-
káció és térátlépések a Munkásőrségnél Térátlépések szerk.: Géczi János − 
András Ferenc, Veszprém, Pannon Egyetem 2015. 197−213. o.) 

6
  Kiss Dávid: A Munkásőrség felállítása… i. m.  

7
  Flór: i. m. 9-18. o. 



 

307 

ték az ügyeleti szolgálatot; elvileg a MOP mindenről tudott, ami az 
országban történt.8 Szeptemberre a területi szervekhez beállítandó 
rádióparancsnokokat is kiképezték.  

Az összeköttetést a MOP és a területi szervek között R-30-as rá-
dióállomással,9 a Budapesti Parancsnokság és a kerületi szervek kö-
zött „telefonszerű kis rádióval” tervezték kiépíteni.10 A kezdeti idő-
szakban a fővárosi kerületi parancsnokok spontán szerveztek híradó 
rajokat.11 

1958-ban is annyira jelentős volt a híreszközök hiánya, hogy pél-
dául Baranya megyében a híradókiképzés gyakorlati részét nem tud-
ták rendesen megvalósítani.12  

Ugyanebben az évben meghatározták, hogy mely munkásőr veze-
tők lakását kell telefonnal ellátni.13 A korabeli vezetékes távközlés 
korlátozott száma ebből is érzékelhető.  

Már ebben az esztendőben készítettek egy tervet, amely a veze-
ték-nélküli híradást biztosította volna, de ezt a magas költségek miatt 

                                                           
8
 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) MOP (Munkásőrség Or-

szágos Parancsnoksága) M-KS-295-1 2. doboz (d.) 7. őrzési egység (ő. e.) 
Szekeres István: „Jelentés a kiképzési osztály végzett munkájáról” időpont nél-
kül.  

9
  Átmeneti és rövidhullámú, közepes teljesítményű távbeszélő- és távírókészülék 

volt. Hangzó távíró módban is tudott dolgozni, adóvevő funkcióval is rendelke-
zett. Hadtest és hadosztály viszonylatban alkalmazták az MN-nél, illetve a légi-
erő földi irányítására. 10−100 km volt a hatótávolsága. Csepel-130 típusú fedett 
gépkocsiba építették be, 406 kg súlyú volt, 4-5 fő volt szükséges a kezeléséhez, 
4 perc alatt telepíthették. (A katonai híradás története. Tanulmány a híradó hall-
gatók részére 1979. Írta és szerk: Susa István és Vörös Béla 227. o.)  

10
 Valószínűleg R-10. (MNL OL MOP M-KS-295-1 1. d. 4. ő. e. Halas Lajos levele 

az MSZMP Titkárságnak 1957. szeptember 4.) 

11
  Flór: i. m. 14−18. o. 

12
  MNL OL M-KS-295-1 9. d. 49. ő. e. Duga József, Baranya megyei munkásőr 

parancsnok jelentése az 1958-as kiképzésről 1958. december 14.  

13
  MOP-on: alapszervezeti csúcstitkár, osztályvezetők és helyetteseik. BMP (Bu-

dapesti Munkásőr Parancsnokság): parancsnok, a kiképzési, anyagi és fegyver-
zeti szakcsoportvezető, a Budapest kerületi parancsnokok és függetlenített, az-
az hivatásos helyetteseik, megyei parancsnokok és a kiképzési szakcsoportve-
zetők, ellátó helyettesek, járási és városi parancsnokok és függetlenített helyet-
teseik. Ezek nem nyilvános vonalak voltak. (MNL OL M-KS-295-1 11. d. 15. ő. e. 
Intézkedés a szolgálati távbeszélő készülék felszerelésére)  
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elvetették. A MOP és a megyei, illetve az alegység-parancsnokságok 
közötti rádióösszeköttetést 270 db FM-1014 és 36 db FM-6 rádióvevő-
vel biztosították volna 16,9 millió forintos költséggel.15 

Így az MN-től 1958. február 14-én a következő eszközöket kérték, 
de végül ezeket nem kapták meg:  

 R/7b rádiókészülék16 45 db,  

 R-20-as17 145 db,  

 nehéz egységes vevő18 40 db,  

 K-10 távbeszélő központ19 55 db,  

 építő felszerelés, könnyűvezeték: 230 db,  

 távbeszélő készülék 190 db stb.20  

                                                           
14

  Az FM 10 1954-ben jelent meg, az első hazai gyártmányú, polgári célra gyártott 
URH adóvevő készülék volt. A mezőgazdaságban használták először, a Vörös 
Szikra Gyárban készítették. 1963-tól a Budapesti Rádiótechnikai Gyár 160 MHz 
frekvenciás URH rádiótelefonokat kezdett gyártani, a korábbiak 40, 80-as tarto-
mányban működtek. Az FM 164 Titant 1968-ban fejlesztették ki, ez már csak 
részben tartalmazott elektroncsöveket. (A magyar híradástechnika évszázada. 
Főszerk.: Dr. Vajda Imre; Budapest, 164−189. o. (Kiadó, évszám nincs feltüntet-
ve 171.) 

15
  MNL OL M-KS-295-1 11. d. 15. ő. e. Munkásőrség rádiórendszere elvi vázlatá-

nak az ábrája, 1958.  

16
  Vezeték nélküli, második világháborús technika (A katonai híradás… 225. o.) 

17
  Az R-20 rádióállomás jellemzői: hordozható, távbeszélő és távíró üzemű adóve-

vő. Az MN-ben hadosztályoktól zászlóaljig alkalmazták. Hatótávolsága 5—50 
km volt. Szállítása háton történt, 2 fő volt ehhez szükséges, 16,5 kg súlyú volt, 
10 perc alatt telepíthették, elektroncsöves rendszerrel rendelkezett. (A katonai 
híradás… 223. o.)  

18
 Széles frekvenciasávban dolgozó készülék volt, távbeszélő és távíró jelek vételé-

re egyaránt alkalmas. Az MN-ben magasabbegységek parancsnokságain alkal-
mazták. 27,8 kg-os, 5 perc alatt telepíthető készülék volt. Az R-40 
vezéroszcillátorral géptávíró üzemmódban is működött. (A katonai híradás… 
227—228. o.) 

19
  1938-tól alkalmazta elődjét a hadsereg, 10 tagállomás vonalát lehetett átkap-

csolni, 20, illetve 30 vonalra volt bővíthető, 17 kg volt a tartozékokkal együtt. 
(http://telefongyar.hu/gyartmanyok/hadiipar/ Letöltve: 2016. március 29.)  

20
  MNL OL M-KS-295-1 11. d. 15. ő. e. Halas Lajos levele Jávor Ervinnek híradó-

anyag igénylése tárgyában 1958. február 14.; Tóth Miklós örngy. válasza 1958. 
június 2. 
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1958. május 20-án a vezérkari főnökségtől a nyári munkásőr pa-
rancsnoki összevonásra és kiképzésre kölcsön kértek pár készüléket:  

 2 db R-40-es raj rádiót21 teljes felszereléssel és keze-
lő személyzettel,  

 1 db erősítőt,  

 2 db R-20-as rádiót,  

 2 db R-10-est,22  

 1 db K-20-as távbeszélő központot,23  

 20 db távbeszélő készüléket, tábori könnyű távbeszé-
lő vezetéket.24  

Ez is mutatja, hogy mennyire híján voltak kezdetben a híradó esz-
közöknek.25 Látható, hogy a mobil mellett a vezetékes híradásra is 
hangsúlyt helyeztek.  

                                                           
21

  Csak adókészülék volt, távbeszélő, távíró, hangzó távíró, géptávíró üzemben 
dolgozó nehézrádió-állomás. Felületi hullámmal 300 km hatótávolságú, a súlya 
pedig 330 kg volt, Csepel-350 típusú  zárt felépítésű gépkocsiba telepítették. (A 
katonai híradás… 227. o.) 

22
  Az MN-t 1950—55 között látták el magyar gyártmányú híreszközökkel. Az R-10 

rádiókészülék frekvenciamodulált adóvevő volt, frekvencia terjedelme: 20—32 
MHz, század és zászlóalj alegységben alkalmazták. Hatótávolsága 10—15 km, 
17,6 kg a súlya, elektroncsöves rendszerű volt, 5 perc alatt lehetett telepíteni. (A 
katonai híradás… 223. o.) 

23
 1952-ben rendszeresítették az MN-nél, 20 vonalat tudott befogadni, hordozható 

volt. Négy csatlakozó dobozon keresztül kötötték be a vonalakat. Két-két állo-
mást össze tudott kötni, azok egymást és a központot is tudták hívni. Két fő 5 
perc alatt telepíthette. Az MN K-40-es központot is használt, ez 40 vonalat tudott 
befogadni. (A katonai híradás… 232—233. o.) 

24
  MNL OL M-KS-295-1 11. d. 15. ő. e. Halas Lajosnak, a Munkásőrség országos 

parancsnokának a levele a vezérkari főnöknek, 1958. május 20. 

25
 Nagyobb távolságokra a következők voltak jók: R-102 (RH, rövidhullám) nagytá-

volságú összeköttetésre, R-105/D alap 6—20 km, URH (ultrarövidhullám), plusz 
erősítővel 20—60 km hatótávolságú volt. Ezeket kocsiba is lehetett telepíteni, az 
összeköttetés hatótávolsága átjátszó állomások alkalmazásával 150—200 km, 
az akkumulátor 10—12 órát bírt ki. Később R-125 M híradó gépkocsikba telepí-
tettek R-105-ös készülékeket. Az R-108 is nagyobb hatótávolságú rádió volt. 
Atomcsapás esetén az R-102-vel biztosított összeköttetés megszakadt volna, a 
105-nél, csak ha közeli volt a robbanás, válhatott zavarossá a vétel. Az RH-n 
működő eszközöket az országon kívülről is, még az URH-n működőt 100 km-en 
belül lehetett bemérni. Az RH nagy távolságról és nagy magasságban robbantott 
atomtöltettel zavarható volt, még az URH csak közeli robbanás esetén. (MNL 
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Szeptemberben újabb igénylést adtak le:  

 R-40-es rádiókészlet 28 db,  

 R-30-as rádiókészlet 30 db,  

minderre a karhatalmi rádióhálózathoz lett volna szükség.26 Az alábbi 
eszközöket igényelték továbbá a kiképzéshez és a karhatalmi felada-
tok ellátásához:  

 R-20-as készlet 150 db,  

 R-10-es 170 db,  

 nehéz egységes vevő 40 db.  

A lövészetek távbeszélő összeköttetésének biztosításához:  

 915 db tábori távbeszélő készülékre,27  

 és 590 dob könnyűvezetékre tartottak igényt.28  

Ezt meg is kapták, így a Telefongyár nyíregyházi híradó anyagraktár-
ban szeptember 13-án megnézték ezeket. Az R-10-es és R-20-as 
készülékeket, illetve a nehéz egységes vevőt javítás után megfelelő-
nek tartották a testület részére, bár ekkor már nem voltak korszerű-
ek.29  

                                                                                                                                                     
OL M-KS-295-1 64. d. 20. ő. e. Hadműveleti feladatok híradó biztosításának 
megszervezése Karsai Ferenc jóváhagyásával, dátum és név nélkül). A KGST 
Hadiipari Állandó Bizottságának 1958. augusztus 25. − szeptember 5. között tar-
tott értekezletén többek között az R-102 front rádióállomás, az R-118 hadsereg 
rádióállomás, az R-104 hadosztály rádióállomás, az R-105 ezred rádióállomás, 
az R-108 és R-109 tüzérségi rádióállomás, R-114 együttműködési rádióállomás 
gyártását kapta Magyarország. 1965-ben további gyártási fejlesztésekről döntöt-
tek. (Germuska Pál: A magyar középgépipar – Hadiipari és haditechnikai terme-
lés Magyarországon 1945 és 1980 között Budapest, Argumentum – ÁBTL, 
2014. 293.; 320. o.) 

26
 A fegyveres szervek együttműködését már 1957-ben kidolgozták, megyei, 1959-

től országos karhatalmi parancsnokságo(ka)t állítottak fel, amelyek a terveket 
összehangolták. A „társszervek” közötti kapcsolatot a karhatalmi híradás biztosí-
totta.  

27
  A TBK-1-et a második világháborúban használták és azt követően is, a Munkás-

őrségnél a 60-as évekig. Ennek továbbfejlesztett változata volt a TBK-2, amely 
az elődjénél kisebb és könnyebb volt, fémdobozban lehetett tárolni. 
(http://telefongyar.hu/gyartmanyok/hadiipar/ 2016. március 29.) 

28
  MNL OL M-KS-295-1 11. d. 15. ő. e. Halas Lajos levele a Honvédelmi miniszter-

hez Híradó anyag igénylése tárgyában 1958. szeptember 5.  

29
  MNL OL M-KS-295-1 11. d. 15. ő. e. Jegyzőkönyv az átadásra kerülő híradó-

anyagokról az MN-től a Munkásőrségnek, 1958. október 14.; Résztvevők: 
Bucsek János MOP, Berecz Bertalan igazgató, Bánsághy Pál főkonstruktőr 
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Az átadott eszközökről később a KPM-től (Közlekedési és Posta-
ügyi Minisztérium) frekvenciasávokat is igényeltek.30  

A főváros és a megyei székhelyek, illetve ez utóbbiak és a járási 
székhelyek, továbbá a járási székhelyek egymás közötti optikai átlát-
hatósági megállapítását kérték ezt követően az Állami Földmérési és 
Térképészeti Hivataltól. A távközlési „akadályokról” pontos térképek-
kel szerettek volna rendelkezni a felállítandó híradás zavartalansága 
érdekében.31 Ez alsóbb szinten, még ha nem is teljes mértékben, de 
biztosította a híradást.  

Az esztendő végén Halas Lajos 190 db FM-10-es rádió és 36 db 
100-150 W-os FM rádió beszerzésére tett javaslatot. Mindez 4,346 
millió forintba került, a parancsnokságok és a pártszervek összekötte-
tését is biztosította volna.32 A Munkásőrség 1959-es tervében 44 db 
FM-10 URH adóvevő beszerzése is szerepelt. Ezt a fővárosi hírköz-
lésre tervezték, a MOP, a Budapesti Munkásőr Parancsnokság 
(BMP) és a kerületek között. 25 db R-40-es adóvevőt pedig a MOP 
és a megyei parancsnokságok közti, 170 db R-10-es URH adóvevőt 
karhatalmi feladatokra a MOP és a területi, illetve a Budapest kerületi 
parancsnokságok közti hírösszeköttetésre. 144 db R-20-ast a város-
ok, járások, kerületek részére, de csak karhatalmi alkalmazás esetére 
irányoztak elő. Ez a területi szervek és a tőlük 20−30 km-re lévő al-
egységek közti kommunikációt lett volna hivatott biztosítani. Hat me-
gyeszékhelyre 30 db R-30-ast akartak beállítani. Az állandó vételi 
készségek biztosítására 30 db nehéz adóvevő vásárlása volt a cél.33 
1958-ban egyébként a BMP-n egy külön híradó szakaszt állítottak 
fel.34  

                                                           
30

  MNL OL M-KS-295-1 11. d. 15. ő. e. Bucsek János alez., híradótiszt 1958. nov-
ember 28-i levele a Közlekedési – és Postaügyi Minisztérium (KPM) Rádió Fő-
osztályára  

31
  A HM-től javítóanyagokat is igényeltek. (MNL OL M-KS-295-1 11. d. 15. ő. e. 

Bucsek János levele az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal főosztályve-
zető-helyettesének, Somló Józsefnek, 1958. december 6.; Halas Lajos levele 
Révész Gézának 1958. december 6.) 

32
  MNL OL MOP M-KS-295-1 7. d. 2. ő. e. Halas Lajos levele az MSZMP Állam-

gazdasági Osztályának 1958. december 5.  

33
  MNL OL M-KS-295-1 17. d 16. ő. e. A Munkásőrség 1959. évi költségvetése. A 

Pénzügyi Osztály készítette, dátum és név nélkül.    

34
  Flór: i. m. 14—18. o. 
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Így 1959 februárjában, a korábbi fejlesztéseket kiegészítve a MOP-
ot és a megyéket ORF FM 100-150 W teljesítményű rádióval, a me-
gyéket a járásokkal FM-10 URH rádióval tervezték összekapcsolni. A 
karhatalmi parancsnokságokkal is meg kellett volna teremteni az ösz-
szeköttetést, és ehhez országos mikrohullámú lánc35 kiépítését java-
solták, amit a HM-nek és a BM-nek kellett volna megoldania, hiszen 
1956-ban erről minisztertanácsi (MT) határozat született. A fegyveres 
szervek külön-külön híradásának a kiépítése drága lett volna, ezért a 
PTO-n (Párt-és Tömegszervezetek Osztálya) a HM, a BM és a Mun-
kásőrség részvételével tartott értekezleten ismét a mikrohullámú lánc 
kiépítését javasolták, mivel az említett szervek csak vezetékes tele-
fonösszeköttetéssel rendelkeztek.36 Végül az 1959-es költségvetést 
módosították, FM-10, -100, -250 típusú rádiókra akartak áttérni.37 

A Munkásőrség híradását az említett rendszer kiépítését követően, 
azon belül javasolták megoldani. A munkásőr egységek rádióval tör-
ténő ellátását azzal indokolták, hogy ezek nélkül karhatalmi alkalma-
zás esetén az egységeket nem lehet vezetni. Az FM-10 URH rádiót 
erre megfelelőnek tartották. Ebből 250 darabra volt szükség, egynek 
48 ezer Ft volt az ára. A Rádiótechnikai Gyár képes volt ezeknek a 
legyártására, így 1959 végéig telepíteni is tudták őket.38 Szeptember-
ben már 280 darab URH 10 és 100 típusú rádió beszerzését javasol-
ták, a szám minden bizonnyal azért nőtt, mivel közben döntöttek a 
munkásőri létszám további 5 ezer fővel történő emeléséről.39 

                                                           
35

  A második világháború után kezdték el alkalmazni, Magyarországon az 50-es 
évektől, 1957-ben telepítették az elsőt, 2 és 4 GHz-en kísérleteztek. A BHG-ban 
1957-ben kezdtek el 24 távbeszélő-csatornás, 2 GHz-es időmultiplex PPM rend-
szerű berendezést gyártani PM 24 néven a Szovjetunió részére. Az ennek to-
vábbfejlesztett változatai már kapcsoló (központ) segítségével automatikusan 
kapcsolhatók voltak, Diesel motoros tápforrással működtek. Az 1957-ben induló 
MTV is ezt használta a budapesti stúdióból az átjátszóállomásokra a jelek to-
vábbítására. A 60-as években kezdődött meg az országos és nemzetközi háló-
zat kialakítása. (A magyar híradástechnika… 174−176. o.) 

36
  MNL OL MOP M-KS-295-1 13. d. 1. ő. e.  Bárányos József: „Feljegyzés a Mun-

kásőrség rádió összeköttetésének létrehozásáról” 1959. február 3.   

37
  MNL OL M-KS-295-1 17. d 16. ő. e. Rajnai József (Halas Lajos „egyetértésével”) 

küldött levele a PM költségvetési osztályának 1959. november 16. 

38
  Uo.   

39
  MNL OL MOP M-KS-295-1 13. d. 1. ő. e. Sándor József: „Javaslat a PB-nek a 

Munkásőrség rádióösszeköttetésének létrehozásáról” 1959. szeptember 9.  
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Jelentősebb fejlesztések és terveik 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Politikai 
Bizottsága (MSZMP KB PB) 1959. szeptember 15-én foglalkozott 
ezzel a kérdéssel. Az eredeti javaslatot nem fogadták el, a BM karha-
talmi rádióösszeköttetésén belül kellett megoldaniuk a híradást.40 
1960 májusában41 úgy tervezték, hogy szeptemberig három megyé-
ben mégis üzembe helyezik az FM-10-es rádiókat, augusztusig a rá-
diózással kapcsolatos nyilvántartási rendszert akarták bevezetni. 

Ugyanakkor az R-20-as rádiók javítását leállították, helyettük 2 db 
6 csatornás meg nem nevezett típust szereltek be a MOP híradó 
kocsijaiba (feltételezhetően rádió reléről van szó, a lektor megjegyzése). Felve-
tődött még századonként 5 db R-10-es rádió rendszeresítése, ideig-
lenesen ezeket a hadseregtől tervezték igényelni.  

A felső vezetés részére egy hatcsatornás duplex42 készülék beállí-
tását szerették volna elérni.43 Végül szeptemberben 1500 db R-10-es 
kettes értékcsoportú, üzemképes rádió átadását kérte Halas Lajos.44 
1959-ben híradástechnikai kiképzést is szerveztek, ami három ütem-
ben történt.  

Először a függetlenített, azaz hivatásos állományt, a második 
ütemben a törzsek munkatársait a szakaszparancsnokokig bezáróan, 
a harmadikban pedig a rajparancsnokokat. (Ők a társadalmi állo-
mányhoz tartoztak, munka mellett látták el a feladataikat.)45  

                                                           
40

  MNL OL M-KS 288. f. 5/49. ő. e. Javaslat a Munkásőrség rádió összekötetésé-
nek létrehozására. A PB 1959. szeptember 15-i ülése.  

41
  A Munkásőrség 2. ötéves tervében 31 millió Ft-ot terveztek hírközlésre fordítani. 

(MNL OL M-KS-295-1 17. d. 16. ő. e. A Munkásőrség 2. ötéves terve, dátum és 
név nélkül.) 

42
  Egyszerre működött rajta az adás és a vétel, akár különböző frekvenciákon. Az 

iratokban típust nem jelöltek. 

43
  MNL OL MOP M-KS-295-1 18. d. 3. ő. e. Halas Lajos feljegyzése a híradásról 

1960. május 11.   

44
  MNL OL MOP M-KS-295-1 18. d. 2. ő. e. Halas Lajos rádióigénylése Czinege 

Lajostól 1960. szeptember 29. 

45
  MNL OL MOP M-KS-295-1 13. d. 1. ő. e. „Javaslat az 1959-es parancsnoki ösz-

szevonásra” 1959. március 24.  
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1961. január 16-án a Honvédelmi Tanácsnak46 egy előterjesztést 
készítettek, ebben a híradás fejlesztése is szerepelt. A rádiók közül 
1500 db R-10-es és  280 db R-20-as rendszeresítését akarta a Mun-
kásőrség,47 amit el is fogadtak.48  

Ugyanakkor 1961. március 23-án megtörtént a BM és a Munkásőr-
ség között a megállapodás a hírhálózat kiépítéséről. „M” (mozgósítás) 
esetén a BM-en keresztül tudta volna a MOP tartani a kapcsolatot a 
területi szerveivel. Ezt úgy kellett megoldaniuk, hogy a BM a megyei 
szerveket az országos intertelefon hálózatba beköti.  

A megyei szervek az alájuk rendelt egységekkel a kapcsolatot a 
pártbizottságoknál lévő telefonvonalakkal tartották volna. Öt megyei 
parancsnokságnál, ahol nem volt BM vonal, a minisztérium vállalta 
ennek a bekötését még 1961-ben a saját költségére, továbbá 17 já-
rási parancsnokságot is be akartak kötni a BM vonalra. 23 esetben 
nem volt közvetlen kapcsolat az egységparancsnokságok és a me-
gyei szervek között, 18 járási - a pártbizottság épületében lévő - pa-
rancsnokság az MSZMP pártszerv vonalait használta, a BM hálózatra 
nem tudott rákapcsolódni. Ennek a költségeit a Munkásőrségnek kel-
lett állnia, akárcsak a géptávírók kiépítését.49 Így tehát a MOP a terü-
leti szerveket a BM berendezéseivel tudta irányítani, a MOP-ra telepí-
tett géptávíróval a megyei rendőr-főkapitányságokon keresztül tartot-
ta a kapcsolatot a területi szervekkel „M” idején. 1961. július 1-jétől 
lépett életbe az új frekvenciaelosztás.50 E mellett a csapathíradást is 

                                                           
46

 Katonai és hadigazdasági irányító csúcsszerv. (Erről bővebben: Germuska Pál: A 
Honvédelmi Tanács és a Honvédelmi Bizottság szervezete Magyar történettu-
domány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára, szerk. Gecsényi 
Lajos —Izsák Lajos Budapest, ELTE Eötvös Kiadó 471—477. o.) 

47
  MNL OL MOP M-KS-295-1 24. d. 1. ő. e. Előterjesztés a Honvédelmi Tanácshoz   

48
  MNL OL MOP M-KS-295-1 24. d. 1. ő. e. A Munkásőrség 2. ötéves terve 1961; 

Az Országos Tervhivatal III. főosztályán tartott értekezlet jegyzőkönyve 1961. 
június 27.  

49
  MNL OL MOP M-KS-295-1 24. d. 1. ő. e. Szepesi Imre — Halas Lajos: „Megál-

lapodás a Munkásőrség híradása megszervezése kérdésében” (sic!) 1961. már-
cius 23.  

50
  MNL OL MOP M-KS-295-1 24. d. 1. ő. e. Szepesi Imre levele Halas Lajosnak 

1961. május 30. 
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ki akarták építeni, de ehhez be kellett szerezni a megfelelő eszközö-
ket.51  

Év végére sikerült a felső vezetés híradását megoldani.52 1962-ben 
a budapesti egységek nagy részének híreszközökkel történő ellátását 
szerette volna a MOP elérni, mivel a testület harmada a fővárosban 
volt.53 Papp Árpád, az új országos parancsnok végül 1962. november 
1-jén adott ki parancsot a megyékben híradó szakaszok, a főváros-
ban pedig egy zászlóalj szervezésére, a parancsnokok közvetlen alá-
rendeltségében. Az állomány létszámát olyanokból kellett összeállí-
tani, akiket „M” esetén nem hívtak be. A szervezést 1963. január 15-
ig kellett befejezni.54 1963. január 1-jével a BMP közvetlen aláren-
deltségében fel is állítottak három híradó századot, ezzel egyidejűleg 
a kerületi híradó alegységeket55 megszűntették. Később ezt a VIII. 
kerületi parancsnokság alá rendelték. Majd 1966-tól az összes fővá-
rosi egység alárendeltségében ismét szerveztek híradó alegységeket. 
A BMP és a MOP alárendeltségében egy-egy század működött to-
vább.56 

                                                           
51

  A rádióadást R-20-as, 10-es, 106-os, 105-ös készülékekkel, a vételt NV-1-es 
vevővel, a vonalak kapcsolását K-15 és -20-as kapcsolóval akarták megoldani. A 
harcvezetés során egy vevőállomáshoz 3 - 4 tagállomást terveztek csatlakoztat-
ni. Mindehhez 3657 fő kiszolgáló személyzet rendszeresítését javasolták. Az 
eszközökhöz a következő létszámigény merült fel. Az R-20-ashoz 2 fő, a 10-
eshez 1 fő, a kiskapcsolókhoz ugyancsak 1 fő kellett, e mellett a vezetékes ösz-
szekötetés kiépítésére további öt főre volt szükség. Egységenként egy rádiós raj 
beállítását tanácsolták. Az R-20-ast a kerületi és a közvetlen zászlóaljaknál, az 
R-10-est a városi járási egységeknél, az R-106-os kisrádiót objektum védelmére 
és kutatólánc esetén, míg az R-105-öst a társszervekkel való kapcsolattartásra 
próbálták alkalmazni. A készülékekkel viszont az volt a probléma, hogy gyártá-
suk már az 50-es évek közepén befejeződött! (MNL OL MOP M-KS-295-1 24. d. 
1. ő. e. Halas Lajos levele Biszku Bélának a Munkásőrség híradása tárgyában 
1961. augusztus 23.) Az R-10-est és a 20-ast a hadsereg csak 1963/64 során 
vonta ki a rendszerből, így csak ekkor tudták átadni, de csak a nagyjavításra 
szorulókat. (MNL OL MOP M-KS-295-1 24. d. 1. ő. e. Horváth Mihály vez. őrngy. 
levele Halas Lajosnak 1961. április 10.) 

52
  MNL OL MOP M-KS-295-1 24. d. 1. ő. e. Halas Lajos levele Papp Jánosnak 

1961. szeptember 16.  

53
  MNL OL MOP M-KS-295-1 29. d. 1. ő. e. Papp Árpád: Előterjesztés a Honvé-

delmi Tanácshoz a híradás,- és az oldalfegyver-csere tárgyában 1962. július 21.  

54
  MNL OL MOP M-KS-295-1 29. d. 2. ő. e. Papp Árpád parancsa a területi pa-

rancsnokságoknak 1962. november 1. 

55
  A Munkásőrségnél az önálló század és a zászlóalj számított egységnek.  

56
  Flór: i. m. 18—50.  
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Erre az évre jelentős előrelépést értek el a hírközlés területén. A 
PB 1963. szeptember 24-i határozata alapján összegezték a teendő-
ket. 1963. október 3-án a HB (Honvédelmi Bizottság, a HT jogutódja) 
határozatot hozott a további fejlesztésről. Így a területi parancsnok-
ságoknak közvetlen alárendeltségébe híradó egységeket szerveztek. 
Országosan 1450 fő társadalmi híradó állomány volt a megyei köz-
vetlenekénél, a VIII. kerületi zászlóaljnál és a járási stb. törzseknél. 
Adott esetben országos mértékben a harcfeladathoz 30%-ban tudtak 
volna csapathíradást biztosítani az egységeknél. Minden parancs-
noknak volt minimális rádiós lehetősége az egységek harcban való 
irányításához. 1963 szeptemberében a következő eszközökkel ren-
delkeztek: R-10-esből 752 készlet, 41 M távbeszélő készülékből57 
926 készlet volt. Az R-10-et a BM és a HM szervektől vették át selej-
tesen, ezt követően megjavították, de így is inkább csak kiképzésre 
lehetett őket használni, ugyanis 1947 és 1950 között gyártották őket. 
A távbeszélő és a vezetékes anyagok is rossz minőségűek voltak. A 
41 M tábori távbeszélő készüléket 1954-ben gyártották utoljára.  

A meglévők mellé 1964-ben 664 db R-105/D URH adóvevőt ter-
veztek vásárolni, ami a gyorsan mozgó egységek kommunikációját 
segítette volna elő. Ezt a MOP és a közvetlenjei, illetve a területi pa-
rancsnokságok kapták volna. A MOP híradását a társszervekkel ek-
korra K vonallal és egy-egy távíróval biztosították, amelyek leterhelt-
sége jelentős volt, így rendkívüli helyzetben komoly problémák jelent-
kezhettek volna. A megyei parancsnokságok az alárendelteket postai 
vagy BM vonalon érhették el. Ez utóbbiak békeidőszaki viszonyok 
között is leterheltek voltak. A területi szervek egymás közötti és a 
társszervekkel való vezeték nélküli híradása továbbra sem létezett! A 
csapathíradás csak század kötelékig működött.58 

A híradás további fejlesztéséhez a következőket javasolták a 
MOP-nál. Először a területi szervekkel való vezetékes összeköttetést 
kellett volna megoldani, ehhez 1964-ben már X-100-as központtal 
rendelkeztek. A vezetékek kiépítését és a vonalerősítést kellett ehhez 
végrehajtani. Budapesten ekkor ez a szisztéma már beváltan műkö-
dött. Az írásos anyagok továbbítására a postán belüli telex rendszert 
javasolták használni. A társszervekkel való kapcsolattartást a MOP-

                                                           
57

  Más néven TBK-1.   

58
  MNL OL M-KS-295-1- 45. d. 1. dosszié Rajnai József gazdasági osztályvezető − 

Ármán Aurél kiképzési és szolgálati osztályvezető: Jelentés Munkásőrség hír-
adásának helyzetéről és a híradótechnika fejlesztésének problémáiról 1964. 
szeptember 17.   
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on kiépített 1 db R-102-es típusú nagyteljesítményű rádióállomás biz-
tosította volna.59 

A MOP-nak meghatározták a háborús áttelepülési helyét is,60 en-
nek a híradását is biztosítani kellett volna, így ide a Teréz Távbeszélő 
Központból egy 52x4-es páncélkábel lefektetését javasolták. A BM 
rádióközpont és a MOP között közvetlen távbeszélő áramkör telepí-
tését tartották fontosnak, és M esetére egy megállapodást létrejöttét a 
MOP közlemények továbbításáról. A megyék egymás és a járások 
közötti, illetve ez utóbbiak hírközlését a rendőrkapitányságokon egy 
plusz áramkör létesítésével akarták megoldani.  

A nagyobb üzemekben – több helyen külön munkásőr alegység 
működött − már korábban géptávírók telepítését határozták el, így 
javasolták, hogy ezeket a testület is használhassa. A híradást UM-2 
végerősítő fokozattal61 ellátott R-105/D rádióval akarták megoldani. 
Ezek tárolását a megyei szerveknél javasolták megoldani, és csak 
rendkívüli helyzetben osztották volna ki az alegységeknek. A megyei 
szervek biztonsági együttműködéséhez R-104 AM62 speciális rádióál-
lomást javasoltak. Ezzel egyszerre együttműködési és csapatvezetési 
feladatokat is el lehetett látni. Ez speciális feladatokat is meg tudott 
oldani, ha a BM által épített rádiós objektumokba telepítették. (Kab-
hegy, Nagy-Kopasz-hegy, Kékestető, Tokaji Kopasz-hegy) Az R-104-
sel javasolták a határőrség és a Munkásőrség közötti kapcsolat kiala-
kítását is, az egységeknél pedig GAZ-69-es rajparancsnoki gépkocsi-
ra telepíthető R-105 D típust a területi feladatok megoldására.  

                                                           
59

  1960-tól a honi légvédelemben használták. (A katonai híradás… 252.; MNL OL 
M-KS-295-1- 45. d. 1. dosszié Rajnai József gazdasági osztályvezető − Ármán 
Aurél kiképzési és szolgálati osztályvezető: Jelentés Munkásőrség híradásának 
helyzetéről, és a híradótechnika fejlesztésének problémáiról 1964. szeptember 
17.  

60
  Ekkor még a Budapest, V. kerület Arany János utca 25. szám alatt volt, a hábo-

rús áttelepülési helyével kapcsolatban nem került elő adat.  

61
  Az UM típusú teljesítményerősítőket a Videoton gyártotta 1963−1968 között. R-

105, -108, -109-es típusú rádiókkal volt kompatibilis, gépkocsira is lehetett sze-
relni. 21−46 MHz frekvenciatartományban működött. 
(http://www.radiomuseum.hu/um.html Letöltés: 2016. április 4.) 

62
  RH és URH rádióállomás volt egyben. (A katonai híradás… 241.) 1960−1974 

között gyártották először a Szovjetunióban, később a Videoton is megvette a 
liszenszet. Hordozható katonai adóvevő volt, gépkocsiba is lehetett telepíteni, 

  távíróként és távbeszélőként is üzemelhetett. 
(http://www.radiomuseum.hu/r104m.html Letöltés: 2016. március 29.) 

http://www.radiomuseum.hu/um.html
http://www.radiomuseum.hu/r104m.html
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Az R-126-os adóvevő63 a gyorsan mozgó egységek híradását és a 
társszervekkel való kapcsolatot is biztosíthatta. Az egységeken belüli 
híradást a K-15 központtal, távbeszélőkészülékkel és K-1 könnyűve-
zetékkel oldották volna meg. Mindehhez 1720 fős társadalmi és 20 
fős függetlenített állományra lett volna szükség, és a következő 
mennyiségű eszközre:  

 R-102: 2 db,  

 R-104: 26 db,  

 R-105/D: 258 db,  

 UM-2 erősítő: 226 db,  

 automatikus lejátszó: 6 db,  

 R-126: 1280 db,  

 K-15 tábori központ: 210 készlet,  

 tábori távbeszélő készülék: 1160 db.  

Mindez 51, 7 millió forintba került 1966−68 között, a testület híradása 
mindezzel biztonságossá vált.64 

Végül a HB a következő fejlesztési koncepciót fogadta el 1964 ok-
tóberében. A legfelsőbb állami vezetéssel való összeköttetést 2 db R-
102-es „Szeged” típusú rádióállomással tervezték megoldani. A terü-
leti és az egységparancsnokságok között UM-2 végerősítő fokozattal 
kombinált R-105/D rádióval, a területi egységek és a társszervek kö-
zött R-104 BM speciális rádióállomással akarták a kommunikációt 
biztosítani, mivel ez utóbbi az R-108 URH és az R-105/D65 típusúval 
is képes volt az együttműködésre. Az R-10-es típusú készülékeket 

                                                           
63

 Szovjet gyártmányú, 1960−1962 között gyártották, 48, 5−51, 5 MHz tartományú, 
FM üzemmódú, URH adóvevő. (http://www.radiomuseum.hu/r126.html Letöltés: 
2016. március 29.) 

64
  MNL OL M-KS-295-1- 45. d. 1. dosszié Rajnai József gazdasági osztályvezető − 

Ármán Aurél kiképzési és szolgálati osztályvezető: Jelentés Munkásőrség hír-
adásának helyzetéről a híradótechnika fejlesztésének problémáiról 1964. szept-
ember 17.  

65
  1964-ben R-105/D rádióállomásból 664 db-ot terveztek beszerezni. (MNL OL 

HB XIX-A-98 86. d. A Munkásőrség 1964. évi terve, 1. sz. mellékelt)    

http://www.radiomuseum.hu/r126.html
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ekkor már ki akarták selejtezni. A fejlesztést 3 év alatt, 1965 és 1967 
között kellett megvalósítani.66  

A hadsereg biztosította a következő anyagokat:  

 K-10-es tábori központból 210 darabot,  

 1160 db tábori távbeszélőt,  

 1100 db 1000 méteres könnyűvezetéket.  

A többit az Országos Tervhivatal (OT) által kapta meg a testület.67 
1964. május 10−16. között a híradóknak összevonást tartottak Bala-
tonlellén a Vasas Üdülőben az ötéves kiképzési tervvel kapcsolat-
ban.68 

1967-re többé-kevésbé kiépült a testület híradása. Bár nagyrészt 
vezetékes összeköttetésre támaszkodtak, de mobil híreszközök szá-
ma is jelentős volt a korábbiakhoz képest. Mindezzel az volt a prob-
léma, hogy nagyobb mérvű atomcsapás stb. esetén a vezetékes 
rendszerek megsemmisülésével számoltak. Az ország - ezen belül a 
Munkásőrség - állapotát az a tény is jól mutatja, hogy ebben az év-
ben már az Amerikai Egyesült Államok hadseregében minden katona 
rendelkezett saját rádióval, ami ekkor még csupán egyirányú kom-
munikációra volt képes, vagyis a katona tudta a parancsnok utasítá-
sait fogadni, de válaszolnia nem volt lehetősége. A Varsói Szerződés 
(VSZ) hadseregeiben rajparancsnokokig volt a híradás kiépítve.69 

                                                           
66

  MNL OL MOP M-KS-295-1 41. d. 3. ő. e. A HB 6/164/1964. sz. hat. 1964. októ-
ber 22. 

67
  Uo.   

68
  A továbbképzés terve, híradás: objektumvédelemnél, útvonal-biztosításnál, er-

dős-hegyes terepen, híradás rendszabályai a különböző harckészültségi fokoza-
toknál. Készülékismeret, telepítés, hangolás, frekvencia szabályozása, antenna 
telepítése, akkumulátortöltő kezelése, álcázása, üzemzavar elhárítása, ellente-
vékenység formái, védekezés ellenük, távirat adása és vétele, rádióháló telepí-
tése, rádióvonal telepítése félrombusszal, fedés, rejtjelezés, kulcsok használata, 
tereptan, politikai foglalkozás. „Követelmény: El kell érni, hogy a híradó csoport-
vezetők legyenek képesek híradás biztosításának megtervezésére és a felada-
tok végrehajtásának irányítására… a szakaszparancsnokok megismerjék azokat 
az általános elveket, amelyek feladataik végrehajtásához elengedhetetlenül 
szükségesek.” (MNL OL M-KS-295-1- 45. d. 1. dosszié Papp Árpád levele az 
összevonásról 1964. április 2.)  

69
  MNL OL M-KS-295-1 64. d. 20. ő. e. Hadműveleti feladatok híradó biztosításá-

nak megszervezése Karsai Ferenc jóváhagyásával, dátum és név nélkül. 
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1967-ben a Munkásőrségnél a következő rádiókat használták:  

 gépkocsiba telepített R-102,  

 R-125 M egység gépkocsi,  

 RH, URH rádióállomás,  

 nagyobb hatótávolságú rádiók: R-105D, R-108D, R-10,  

 közép-hatótávolságú rádiók: B/3, B/1,  

 UM 2 típusú teljesítményerősítőt használtak több esz-
közhöz.  

Ebben az évben a híradó erőket a tervezett harci feladataikhoz 
megfelelőnek minősítették. A híradást többcsatornás összeköttetés-
sel kellett megszervezniük, amely a mozgó és az álló egységek kap-
csolatát biztosította. Ha az irányító törzsek tartósan települtek, akkor 
a híradás fő eszközének a vezetékes rendszernek kellett lennie. A 
rádió használata mozgás közben vagy nagyobb rombolás esetén ke-
rült előtérbe, de komplex híradás kiépítésére volt szükség már az al-
kalmazás elejétől, amit békeidőszakban elő kellet készíteni, hogy a 
rendszereket néhány óra alatt aktivizálni lehessen. Mivel a Munkás-
őrség háborúban a feladatait a hátországban végezte volna, így a 
vezetékes kommunikációnak az esetükben nagyobb szerepe volt. 
Csak egy esetleges atomcsapás esetén tartották volna szükségesnek 
a rádiórendszerek használatát. Háborúban az MTV és az MR is köz-
vetített volna kódolt üzeneteket. 70 

A Munkásőrségnél a következő vezetékes hálózattal rendelkeztek: 
51 M 10-es központ,71 tábori távbeszélő készülék, könnyűvezeték, 
építő felszerelés, postai hálózatok. A távbeszélő hálózat a MOP-tól a 
felső vezetés felé a következő volt: MSZMP, K, BM, városi vonalak; a 
MOP és társfegyveres szervek között: BM, HM, K, városi; a MOP és 
a területi szervek között: közvetlen, K, BM; a megyei parancsnoksá-
gok között: BM vagy városi hálózaton; a MOP és BM hálózatán belül 
egymás között tarthatták a kapcsolatot. A megyei és alárendelt szer-

                                                           
70

  MNL OL M-KS-295-1 64. d. 20. ő. e.  Hadműveleti feladatok híradó biztosításá-
nak megszervezése Karsai Ferenc jóváhagyásával, dátum és név nélkül. 

71
  Az MN-nél 1953-ban rendszeresítették, magyar gyártmányú volt. Elsőként már 

nem zsinórokkal, hanem kapcsolókkal történt az összekapcsolás. Tíz vonalat 
tudott fogadni, háton hordozható volt. A vonalakat csatlakozó dobozba és nem 
közvetlen a központba kötötték, így jobban álcázható volt, 20-as központtá volt 
bővíthető más hasonló központokkal. (A katonai híradás… 233. o.) 
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vek között: MOP tervezett hálózata, BM, postai inter, míg az egysé-
geken belül: posta, alkalmazás esetén: posta vagy tábori vezetékes 
hálózat. Tehát a területi parancsnokságok és alárendeltjeik közötti 
kapcsolat nagyon körülményes volt. A társfegyveres szervek felé 
géptávíró hálózatot is kiépítettek, nagyrészt BM vonalon keresztül. 
Ezen működött legjobban a rejtjelezés.  

A Munkásőrség hálózatát háborúban „meghagyták” volna. Válto-
zást akkor terveztek, ha a parancsnokságok a tartalék vezetési pont-
jaikra települnek. Ez a MOP-nál jelentette a legnagyobb problémát, 
mert ide az egész ország csillag-alakzatban volt bekötve, vagyis az 
egész testület híradása rajta keresztül bonyolódott. Így a MOP új ve-
zetési központján hírközpontot kellett létesíteni. Ezt védett objektu-
mokon keresztül akarták az eredetihez csatlakoztatni, hogy annak 
megsemmisülése estén is tudjanak kommunikálni.72 

Lényeges kérdés, hogy a meglévő lehetőségekkel hogyan próbál-
tak sáfárkodni.73 Állandó, gyors és rejtett híradás kiépítését tartották 
lényegesnek. Többcsatornás rendszert kellett alkalmazni, hogy kerülő 
irányokat is tudjanak adott esetben építeni, a tartalék híradó szakem-
berek alkalmazása is lényeges volt. Előrenyomulás esetén korábban 
a „hírtengely” kiépítését tekintették korszerűnek. Ennek során előre-
haladva kötöttek össze rádiós, vezetékes és mozgó híreszközöket. 
Innen voltak leágazások egyes harcrendi elemekhez. A védelemben 
az elöljáró vezetési pontjáról szélességében helyezték el a híreszkö-
zöket. A hátországban csillag-rendszert építettek ki, egy-egy fő hír-
közlési pontra támaszkodva.74  

Azonban: „A tömegpusztító fegyverek megváltoztatták a harctér, a 
hátország-védelem, a harcoló magasabbegységek és csapatok arcu-
latát, a korábbi harceljárási elvek átdolgozását, illetve új eljárás al-
kalmazását tették szükségessé. Ennek következtében megváltoztak 
a híradás megszervezésének és folyamatos biztosításának korábbi 

                                                           
72

  MNL OL M-KS-295-1 64. d. 20. ő. e.  Hadműveleti feladatok híradó biztosításá-
nak megszervezése Karsai Ferenc jóváhagyásával, dátum és név nélkül. 

73
  Hatékonyság szempontjából fontos a kiképzés, így 1967 első felében a pa-

rancsnoki állománynak híradó összevonásokat tartottak.  Ennek során egyéb-
ként több „ősi” hírközlési módszer használatának az alkalmazására is bíztatták 
őket: futárszolgálat, postaszolgálat, hang és látjelek. Bár hangsúlyozták, hogy 
1967-ben mindez már nem elegendő.  

74
  MNL OL M-KS-295-1 64. d. 20. ő. e.  Hadműveleti feladatok híradó biztosításá-

nak megszervezése Karsai Ferenc jóváhagyásával, dátum és név nélkül. 
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elvei, szabályai is.” Így a „rács-rendszer” szerinti híradás kiépítését 
tekintették a legkorszerűbbnek, ami a szélességi, mélységi és a ha-
ránt irányban kommunikáló hírközlési csatornák komplexumát jelen-
tette. Így a legfontosabb pontok több csatornán át is elérhetőek lettek. 
A magasabbegységek híradását tehát nem egy gócpontra kellett épí-
teni, hanem több kisegítő hírközpontot kellett beiktatni. Ezekből szük-
séges esetben egy tartalék fő hírközpont kialakíthatóvá vált. Ezek 
javarészt nem vezetékes állomások voltak.75   

Összegzés 

A Munkásőrségnél 1967-re vált elégségessé a vezetési, csapat és 
együttműködési híradás fejlesztése.76 Ezt követően 1989-ig folyama-
tosan fejlesztették a pártmilícia kommunikációs eszközeit.  

A 60-as évtized ezirányú és fegyverzeti, gépjármű fejlesztései is 
kapcsolódtak a Magyar Néphadseregéhez. Itt 1950-ig többnyire a 
háborúból megmaradt híradó-technikai eszközöket használták, majd 
az 50-es évek elején magyar gyártmányú, korszerűbb eszközöket 
kezdtek rendszeresíteni.  

Újabb fordulatot az 1956-os forradalom hozott, ezt követően a sok 
sérült stb. eszköz helyett újakat rendszeresítettek, elkezdődött a VSZ-
en belüli egységesítés is. 1962-től alkalmaztak rádiórelés77 készülé-
keket, ezek használata a korábbi sokcsatornás központokhoz képest 
egyszerűbb volt. Az elektroncsöves vezetékes híradó eszközök mel-
let a tranzisztoros készülékek78 is megjelentek, illetve elektromecha-
nikus géptávíró is.79  

                                                           
75

  Uo. 

76
  A helyzet fonákságát mutatja, hogy több, a testületnél rendszerben lévő rádió 

(R-105, R-108, R-114, R-104 AM) M kapacitásának a megszűntetését tervezték 
1970-től. (MNL OL MOP M-KS-295-1 223. d. 5. ő. e. Borbély Sándor: A Mun-
kásőrség országos parancsnokának 1983/0016. sz. parancsa 1983. november 
1.; Germuska: A magyar középgépipar… 428.) 

77
  Jobb minőségű vételt biztosított, részben automatizált berendezésekkel. (A ma-

gyar híradástechnika… 142.) 

78
 1964-től gyártottak Magyarországon ilyen berendezéseket. A nyomtatott áramkö-

rök kisebb eszközök létrehozását és megbízhatóbb működést tettek lehetővé. (A 
magyar híradástechnika… 149.) 

79
  A katonai híradás… 235. o. 
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Az MN-nél 1965-től került előtérbe a hírrendszer modernizálása, 
de 1970-re sem sikerült kialakítani az új rendszert, bár modern híradó 
gépkocsikkal látták el a hadsereget. A vezetési pontoktól — a bemér-
hetőség miatt — távolabb települtek a híradók.  

Egy várható háború esetén80 a következő híradási struktúra kiala-
kítása került előtérbe. Lényegesnek tartották az egységes hírrendszer 
kialakítását, ugyanis fegyvernemenként ez különböző volt, ráadásul 
csillag-alakzatban volt kiépítve, ebben az esetben egy kisebb rombo-
lás is jelentős zavarokat okozhatott. Az MN Híradó Csoportfőnökség 
próbálta összefogni a feladatokat.81  

Az új elgondolás szerint rácsrendszerben, a vezetési pontokra tá-
maszkodva javasolták kiépíteni a híradást úgy, hogy jelentős pusztí-
tás esetén is biztosítható legyen az összeköttetés. Mindezt R-404-es 
és R-1412-es rádiórelével, vivőzött P-270-es nehézvezetékkel és 
nagyteljesítményű RH és URH toposzféra rádiókkal,82 illetve postai 
vonalakkal tervezték megoldani. Egy fő hírtengelyt R-404 rádiórelé és 
vivőzött kábelekkel, 24 db 36-csatornás és 36 db 48-csatornás be-
rendezéssel terveztek kiépíteni. A kisegítő hírtengelyen 12-csatornás 
vezetékes és rádiórelé állomásokat telepítettek volna. A gyors előre-
nyomulás esetén a híradás akadozásával számoltak.  

E mellett területi rácsrendszert is kiépítettek volna, ezzel gyakorla-
tilag az előzőt egészíthették ki kisegítő hírközpontokkal, amelyek át-
játszó állomásokat és erősítő berendezéseket tartalmaztak. 1970-ben 
a szovjet tervek között már egy egységes, automatizált vezetésirányí-

                                                           
80

  A korszerű tömegpusztító fegyverek elterjedése mindent megváltoztatott. Min-
denképpen támadó hadművelettel, erős atomcsapással, illetve az ellenség meg-
semmisítésével számoltak. A támadó hadműveletek során különböző irányok-
ban különböző mélységű előrenyomulást feltételeztek. A támadás szélessége 
akár 100 km, a mélysége akár 4—500 km is lehetett. Naponta 60—100 km-es 
előrenyomulással és 4—6 napig elhúzódó hadművelettel számoltak. Így a gyors 
manőverezési lehetőség is lényeges volt. Egy hadsereg hadműveleti területe a 
15—20 km/2 km-t is elérhette. A védelem szerepe fontos volt, ők nem minden 
esetben alkalmazhattak rakéta-atomfegyvert, ugyanakkor gyakori vezetésipont-
áttelepüléssel kellett számolni, illetve „át-alárendeléssel”. A híradást így szét kel-
lett darabolni, és ez mindennek a koordinálását nehézzé tette. (Molnár János 
ezds. és munkacsoportja: A szárazföldi csapatok korszerű híradásának meg-
szervezése. Egységes hírrendszer az összfegyvernemi hadsereg hadműveletei-
ben problémái 1970. MN Vezérkar 6. csoportfőnökség; A katonai híradás… 
236—237. o.) 

81
  A katonai híradás… 226. o. 

82
  Alacsonyan, a toposzférában (11 km-ig) terjedő hullámokat használnak.  
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tási rendszer - elektronikus számítógépekkel felszerelve - híradásá-
nak a kiépítése is szerepelt.83 

Látható, hogy a Munkásőrség híradásának a kialakítása sokáig el-
húzódott, több esetben olyan eszközökkel szerelték fel a testületet, 
amelyeket az MN már korábban leselejtezett, illetve megszűnt a gyár-
tásuk. Lényeges viszont kiemelni, hogy ezek sok esetben hazai gyár-
tásúak voltak. A 60-as évek közepétől kezdett el javulni a helyzet, 
jelentősebb pozitív irányú változás a 70-es években a hátországvé-
delmi rendszer kiépítésével együtt vette kezdetét. Mivel a milícia fel-
adatait a 60-as évektől háborús időszakra is kidolgozták, így egy 
esetleges konfliktus során az elégtelen híradás jelentős problémát 
jelentett volna.  
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