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MEGEMLÉKEZÉS KRNÁK JÁNOSRÓL 

Krnák János nyugállományú ezredes, a volt MH Összhaderőnemi Logisztikai 
és Támogató Parancsnokság alárendeltségébe tartozó, MH Támogató Ezred volt 
parancsnoka 2012. június 12-én, súlyos betegség következtében elhalálozott. Rövid 
írásommal szeretnék emléket állítani egy nehéz, de eredményes katonai életútnak. 

 

 

1. ábra. Krnák János 

Krnák János nyugállományú ezredes 1950. július 27-én született Szarvason. 
Az általános iskola és a szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Mezőgazdasági 
Szakközépiskola eredményes befejezése után katonai pályára lépett.  
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A Kossuth Lajos Katonai Főiskola páncélos parancsnoki szakán folytatott 
tanulmányait követően 1972-ben avatták tisztté. Első tiszti beosztása 
Szabadszálláson a 145. harckocsiezrednél harckocsi szakaszparancsnok volt. 

Szabadszálláson folytatódott eredményes katonai pályafutása. 1973-ban már 
századparancsnok, 1975-ben zászlóalj törzsfőnök és soron kívül főhadnagy. 1977-
ben, főhadnagyi rendfokozatban nevezik ki zászlóaljparancsnokká.  

1979-ben megkezdi tanulmányait a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
összfegyvernemi szakán, amit 1982-ben eredményesen befejez. A végzés után 
visszakerül Szabadszállásra ezredtörzsfőnöki beosztásba és soron kívül őrnagy lesz. 

1984-ben új irányt vesz katonai pályája, május 01-el a Hadtáp Kiképző 
Központ törzsfőnökének nevezik ki és 1987-ben soron kívül alezredessé léptették 
elő.  E szervezetnél 1989 – 1991-ben a parancsnok kiképzési helyettesi beosztást 
látta el. A szervezet átalakulása után a Hadtápszolgáltató Központ törzsfőnöke lett. 

1996-ban, elöljárói kérésre, elvállalta a válvölgyi üzemanyag raktár 
parancsnoki beosztást, ahol fő feladata volt a katonai és gazdálkodási rend 
helyreállítása, megszilárdítása, amit eredményesen végrehajtott. 

 

 

2. ábra. Az MH Támogató Ezred parancsnokaként 

Rövid kitérő után visszatért Budapestre, 1997. november 01-től az MH 1. 
Logisztikai Támogató Dandár törzsfőnöki beosztásában szolgált tovább. 1998. 
december 01-el nevezték ki a dandár parancsnokának és megkapta az ezredesi 
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rendfokozatot. A logisztikai rendszer átalakulásával, 2000. október 01-től, a dandár 
jogutódjaként megalakult MH Támogató Ezred parancsnoka lett. Ezt a beosztást 
töltötte be 2006. december 31-ig, amikor az újabb szervezeti változások hatásaként, 
nyugállományba vonult. 

Katonai pályája alatt számtalan dicséretben és jutalomban részesült és 9 
kitüntetést kapott. 

Ezt követően sem szakadt el a hadseregtől. Jobbágyiban, a Központi 
Anyagraktárnál vállalt munkát, amit nagy lelkesedéssel végzett betegsége kezdetéig. 
Aktív tagja volt a Magyar Katonai Logisztikai Egyesületnek. 

Nyugdíjas éveit szeretett családja, barátai és munkatársai körében 2012. 
június 12-ig töltötte, amikor súlyos betegség következtében 62. életévében elhunyt. 

Emlékét a logisztikusok nagy családja megőrzi. 


