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Dr. Fehérvári Tamás mk. vezérőrnagy a Ma-
gyarHonvédség Haditechnikai Csoportfónö-
ke (főcsoportfőnök helyettes), a hadtudo-

nrány kandidátusa, a Magyar Hadtudomiányi Társaság Haditechnikai
Szakosztályának elnöke, a Katonai Logisztika folyóirat szerkesztőbi-
zottsííg..tnak tagla, l99'l . március 15-én tragikus hirtelenséggel el-

hunyt.

Dr. Fehérvári vezérőrnagy úr 1942. július 07-én született Szolno-
kon. A katonai pályát 1962. november 29-én kezdte, sorkatonaként a

22, lizérezrednél Cegléden, 1963 - 1966. közőtt elvégezte az Egyesített
Tiszti lskolrit Budapesten. Tisztté avatiisa uttín Kaposvltron a 303. tti-

zér iwító múhelynél kezdte a hivatásos katonai pályát, légvédelnii
géppuska és lövészfegyver jav ító rész|egvezető beosztásban.

19'70-1974. között Kijevben elvégezíe a Légvédelmi-tüzér Mér-
nöki Főiskolát. Yégzés tlán az 5. hadsereg Fegyverzeti Szolgálatához
kertilt mérnök-fótiszti beosztásba. Itt kezdett foglalkozni a tudo-
mítnyos nunkával. Részt vett a íbgyverzeti eszközök megbízhatósági
i nformációs rendszerének kidolgo zásában.

Székesfehérvárról, több csapatlégvédelmi szaktanfolyam elvég-
zése után, l98 l-ben Keszthelyre, a7. önálló légvédelmi tüzérezredhez
került, pafancsnok technikai helyettese beosztásba. A tudományos
mr-rnkáját itt is folytatta. Több éves kutató munkája eredményeként
l987-ben sikeresen megvédte kandidátusi disszertációját. 1987. au-

gusztus 0l -én kinevezték az ezred parancsnokának.



Ezred parancsnoki beosztásból, 1990. január 01-el került újra
vissza a fegyverz ettechnikai szolgálat állományába, MH Fegyverzet-
technikai Szolgálatfőnök helyettes beosztásba.

Eredményes szakmai tevékenységének elismeréseként, 199 l. de-

cember 01-el kinevezték a MH Haditechnikai Csoportfőnök (fócso-

portfónök helyettes) beosztásba.

Pályafutását elöljárói folyamatosan elismerték. Érdem után 8 al-
kalommal részesült kitüntetésben és számtalan alkalommal kapott ju-

talmat.

Dr. Fehérvári úr beosztása mellett aktívan részt vett a tudományos
munkában. Az elmúlt években több írása.jelent meg a katonai sajtó-

ban, aktív résztvevője volt a tudományos konferenciáknak, ahol kifej-
tett szakmai véleményét. Támogatta a fiatal kutatók tevékenységét,
tanácsaival segítette a disszertációk elkészítését.

A Magyar Hadtudományi Társaságnak megalakulása óta tagia

volt, Aktívan részt vett a Haditechnikai Szakosztály munkájában,
amelynek elnöke is volt.

A Katonai Logisztika folyóirat szerkesztó bizottságának a meg-

zrlakulása óta tagja volt. Javaslataival eredményesen j árult hozzá a fo-

lyóirat arculatának és tarlalmának pozitív alakításához.

Hirtelen halála mély megdöbbenést váltott ki a szakmai és tudo-

mányos körökben egyaránt. Búcsúzunk, eredményeit hasznosítjuk és

emlékét megőrizzük.

Szerkesztőbizottság


