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Szomolányi Tamás 

 

In memoriam 
Tóth József ezredes 

(1933-2013) 
 

 

 

 

 

 

Életének 81. évében hosszú betegség következtében, mégis váratlanul el-
hunyt Tóth József nyugállományú ezredes, akinek nevét néhány éve még a szer-
kesztő bizottság tagjai között olvashattuk, ma pedig e szomorú megemlékezés sorai-
ban. 

Budapesten született, 1933. 06. 11-én. Az élethivatásul választott katonai pá-
lyáját 18 évesen, 1951-ben kezdte meg a Magyar Néphadsereg Hadtáp Tiszti Iskola 
hallgatójaként. Az iskola elvégzését követően kiváló munkája elismeréseként az isko-
lán maradt oktatóként. 1955-től először a szegedi egyetemen, majd a Budapesti 
Közgazdasági Egyetemen, végül hadtáp harcászati előadóként az MN Egyesített 
Tiszti Iskolán folytatta a növendékek felkészítését egészen 1960-ig. Ekkor Kiskunfél-
egyházára helyezték az MH 7. Gépesített Lövész Hadosztály tervezőtiszti beosztá-
sába. Sokéves áldozatos munkája elismeréseként 1961-ben beiskolázták a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémiára, ahol a végzést követően szintén előadóként dolgozott. 
1966-ban az MN Hadtápfőnökség állományába került, ahol közel 11 évig tervező-
szervező tisztként, majd kiképzési főtisztként teljesített szolgálatot. 1971. évben a 
Szovjetunióban elvégezte a Hadtáp Szállítótiszti Akadémia tanfolyamát. Oktatói és 
tudományos tevékenysége elismeréseként 1977-ben kinevezték a Hadtápfőnökség 
tudományos tanácsa titkárává. Folyamatosan felfelé ívelő pályája 1986-ban teljese-
dett ki, amikor az MN Hadtáp Kiképző Központ parancsnoka lett. Kiváló parancsnoka 
volt az intézménynek, amelyet az is bizonyít, hogy szolgálatát 58 évesen, 3 évvel az 
akkori nyugdíjkorhatár elérését követően fejezte be 1991-ben. 
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Tóth ezredes úr munkáját mindig a magas fokú szakmai felkészültség és igé-
nyesség jellemezte. Négy évtizedes szolgálata során valamennyi betöltött beosztását 
lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint látta el, amelyért számos elismerést és kitün-
tetést kapott. 

Mindeközben példás férj és gondos családapa volt. Nyugdíjas éveiben is min-
den szabad idejét családjának és unokáinak szentelte, de élethivatása és a közös-
ség iránti felelősség által vezérelve tovább dolgozott. Hirtelen bekövetkezett haláláig 
az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja, több mint 120-130 tagot számláló Hadtáp 
tagozatának elnökeként tevékenykedett. Az itt végzett munkájáért 2006-ban az 
Aranykor kitüntetés arany fokozatát vehette át. 

Szakmaszeretetét és a tudományos munka iránti elkötelezettségét mutatja, 
hogy míg aktív korában a „Hadtápbiztosítás” később annak utódja a „Katonai Logisz-
tika, Anyagi-Technikai Biztosítás” című kiadványok szerkesztője, felelős szerkesztő-
je,  „A Hadtápszolgálat története” című könyv társszerzője volt. 

A folyóirat zavartalan működéséért, esetenként fennmaradásáért a logisztikai 
szervezetek folyamatos átszervezése és a költségvetési források beszűkülése miatt 
vívott szélmalomharcot. Megviselte őt, amikor 2007. évben a folyóirat gyakorlatilag 
megszűnt és nem csak 15 év munkája, hanem a katonai logisztika tudományának 
publicitása és presztízse egy tollvonással porba hullt. A későbbiekben a már újraindí-
tott és jelenleg is megjelenő folyóiratban megromlott egészségi állapota miatt már 
nem tudott szerepet vállalni.            

Halála nagy veszteség mindannyiunknak, mindazoknak, akiket tanított, akikről 
gondoskodott, akik ismerték, szerették, és akiknek élete és munkája során példát 
mutatott. 

A „Katonai Logisztika” folyóirat minden munkatársa, szerzői és olvasói nevé-
ben szeretnék köszönetet mondani a folyóirat érdekében végzett több mint másfél 
évtizedes áldozatos munkájáért.  

Tisztelgünk emléke előtt. 
 
Nyugodjon békében. 


