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KAPUSY GYÖRGY MK. EZREDES 
1944 – 2014 

 November 4-én reggel sorra jöttek az e-mail-ek és a telefonok a hihetetlen és 
megdöbbentő hírrel: „Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kapusy György mk. ezredes.” 

 Tudjuk, hogy a természet megmásíthatatlan törvénye, hogy az életet befejezi az 
elmúlás. Azt is tudjuk, hogy ez alól a törvény alól nincs és nem is lehet kivétel. Az 
élőknek, ha fájdalmas is, el kell fogadniuk a természet törvényét és keresniük kell a 
megnyugvást, mert a tengernyi könny, a fájdalom és az őszinte együttérzés nem vál-
toztat azon a tényen, hogy akit szerettünk, tiszteltünk és becsültünk, nincs többé. 

 A halál ténye mindig megrendítő, de különösen az, amikor olyan embert érint, aki-
nek egész élete, tevékenysége összeforrt a honvédséggel, aki munkabírásának utol-
só percéig példamutatóan hasznos tagja volt a magyar társadalomnak, segítő társa 
embertársainak és szilárd támasza családjának. 

 Kapusy György 1944. szeptember 27-én született. Középiskolai tanulmányait Aj-
kán, a Bródy Imre Gimnáziumban folytatta. A középiskola elvégzése után felvételt 
nyert az Egyesített Tiszti Iskolára, ahol 1966-ban tisztté avatták. 

 Tiszti pályáját a Honi Légvédelemnél, technikus tisztként kezdte. Többéves ered-
ményes technikus tiszti munkáját elismerve, lehetőséget kapott a tovább tanulásra. 
Felvételt nyert a Minszki Légvédelmi Rakétamérnöki Főiskolára, amelyet 1977-ben 
eredményesen elvégzett. 

 Tanulmányai befejezését követően a Magyar Néphadsereg Fegyverzet Szolgálat 
Főnökségen (MN FVSZF-ség) kapott beosztást, ahol friss ismereteit eredményesen 
hasznosította a légvédelmi rakétatechnika üzembenntartása területén. Részt vett a 
NYEVA és VOLHOV rakétarendszerek hadrendbe állításában. Az MN (majd MH) 
FVSZF-ségen, több beosztásban végzett eredményes munkáját követően, 1994-ben 
kinevezték a szolgálat főnökének. 

 Három éven keresztül eredményesen vezette az MH FVSZF-ség tevékenységét, 
majd 1997 elején, eddigi munkája elismeréseként, kinevezésre került a MH Hadi-
technikai Csoportfőnökség, csoportfőnök helyettesi beosztásba. Néhány hónappal 
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később, a csoportfőnök, Dr. Fehérvári Tamás mk. vezérőrnagy hirtelen halála miatt 
megüresedett csoportfőnöki beosztásba került kinevezésre. Csoportfőnökként ered-
ményes munkát végzett a technikai szolgálati ágak integrációjának erősítésében, az 
MH Logisztikai Főigazgatóság (MH LFI) szervezeti és működési feltételeinek kialakí-
tásában. 

 1997. szeptember 1-től, az MN Logisztikai Főigazgatóság szervezetében működő 
MH Haditechnikai Csoportfőnökség csoportfőnökeként dolgozott tovább. Egy évig, 
eredeti beosztása mellett, ellátta a főigazgató helyettesi beosztást is. 1998 – 1999-
ben elvégezte az angol nyelvtanfolyamot, és eredményes középfokú vizsgát tett. 

 A következő átszervezésnél – 2002 második felében – már nem vállalt beosztást. 
2003-ig, szolgálati nyugdíjba vonulásáig, rendelkezési állományban, a hadsereg át-
alakításában tanácsadó szerepet játszó CUBIC, amerikai tanácsadó munkacsoport-
nál szakértőként dolgozott. Itt is kamatoztatta a kemény munkával töltött évtizedek 
alatt összegyűjtött tapasztalatát. Ezt a tevékenységet nyugállományba helyezése 
után is folytatta. 

 2004. január 01-vel – a nemzetek közötti rotáció kapcsán - magyar elnök került a 
NATO Fenntartási és Ellátási Szervezet igazgató tanácsának élére. Erre a beosztás-
ra a Honvédelmi Minisztérium Kapusy György nyá. mk. ezredest kérte fel. Az ese-
ményről a korabeli tudósítás így adott hírt: 

„Magyar szakember került a NATO fenntartási és ellátási szervezete igazgató 
tanácsának élére. A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint Kapusy 
György nyugállományú mérnök ezredes megbízatása két évre szól, az elnöki 
poszt átadás-átvétele az igazgató tanács decemberi ülésén történik. 

A szövetség fenntartási és ellátási szervezetét a tagországok fegyveres erői-
nél üzemeltetett fegyverrendszerek és haditechnikai eszközök fenntartásának, 
valamint anyagi ellátásának érdekében hozták létre. A Luxemburgban működő 
szervezet feladata, hogy optimalizálja a költségvetés felhasználását az anyagi 
veszteségek minimálisra csökkentésével egyidejűleg. 

Az 59 éves Kapusy György 1997-ig a Magyar Honvédség fegyverzettechnikai 
szolgálatfőnökeként, 1997 és 2001 között pedig haditechnikai csoportfőnök-
ként tevékenykedett.” 

 A megbízatást az igazgatótanács még egy évvel meghosszabbította, így az elnök-
sége három évig tartott. 

 Ezt követően többször kérték fel szakértőnek különböző témákban. A legkiemel-
kedőbb a Gripen bizottságban való részvétele volt. 

 Kapusy György boldog családi életet élt felesége Erika, gyermekei Péter és 
Adrienne és családjaik, az unokák Marcell, Bence, Emese és Anikó körében. 

 Kapusy György nyá. mk. ezredes emlékét a logisztikusok nagy családja megőrzi. 


