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Kiss Sándor mérnök altábornagy 

Életének 93. évében hagyott itt minket Kiss Sándor nyugállományú 
altábornagy, az integrált hadtáp és technikai szolgálatok első vezetője, 
a szakma egyik legkiválóbb tekintélye. 

Kiss Sándor életútja Nagykátán indult el 1927.05.20.-án. Az elemi 
iskolát Maglódon, a polgárit Rákoskeresztúron végezte, mindvégig ki-
tűnő eredménnyel annak ellenére, hogy tanítás után sötétedésig a 
kertben, vagy a mezőn kellett dolgoznia, segítve a család önfenntartá-
sát. 1941-43 között a Magyar Királyi Postán elektronikai szakmát ta-
nult, majd a Posta Gyáli úti telephelyén segédként helyezkedett el. 

1944 áprilisában megélte a háború borzalmait, amikor angol-ameri-
kai bombázók a Ferencvárosi pályaudvart támadva 500 kg-os bombá-
kat dobtak le, amiből a gyáli telep is kapott. Később a Dob utcába he-
lyezték át, a Posta ottani telephelyére, ahol szemtanúja lett a zsidók 
elhurcolásának, ez egész életére traumatikus emlék maradt. 

Még ebben az évben magánúton megkezdte a gimnáziumot. 

A háború szülőfaluját, Maglódot sem kerülte el, 1944. november 02-
től december 28-ig a frontvonalba kerültek, és a pincében húzták meg 
magukat többször kiegészülve menekültekkel. Háborút követően részt 
vett a romeltakarításban, a helyreállításban és tevékenyen részt vállalt 
a falu részére kiutalt élelmiszerek kijuttatásában is. 

1946-48 között a maglódi községházán, majd a Pesten végzett 
munka mellett befejezte a középiskolát és 1948 szeptemberben a Mű-
szaki Egyetem vegyészmérnöki szakán kezdte meg tanulmányait. Éle-
tében minőségi változás következett be, mivel az Irinyi Népi Kollégium-
ban kapott térítésmentes elhelyezést és ellátást is. 

Élete újabb fordulópontja a II. évfolyam során következett be, amikor 
is a hadsereg felhívást adott ki fiatal egyetemisták részére szovjet ösz-
töndíjas egyetemi képzésre. Jelentkezett és a speciális felkészítő tan-
folyam elvégzését követően 1950 őszétől alhadnagyi rendfokozattal 
megkezdte hadmérnöki tanulmányait a Sztálin nevét viselő Páncélos 
Akadémián, ahol 1956-ban védte meg a diplomáját. 

Első beosztása 1957-ben századosi rendfokozattal a Tatai 25. harc-
kocsizóezred parancsnok technikai helyettesi beosztás volt, ezt köve-
tően 1974-ig mindvégig technikai beosztásokban szolgált egyre 



Katonai Logisztika 2019. évi 4. szám 

6 

magasabb törzsekben, növekvő felelősséggel. Szolgát Kaposváron 
hadosztály törzsben, Budapesten az 5. hadsereg törzsében, majd an-
nak diszlokációja után Székesfehérváron. 1967-ben már az 5. hadse-
reg parancsnokának technikai helyettese. 1971-ben kinevezték a MN 
Páncélos Gépjármű Szolgálat főnökének, ezt a beosztását 1974-ig töl-
tötte be. 

A hosszú ideig tartó csapat- és magasabb törzsekben teljesített 
szolgálata alatt előkészítője és szervezője volt nemzetközi törzsveze-
tési és valós mozgással járó, máskor a nemzetgazdaság mozgósítá-
sával járó gyakorlatnak. Munkatársaival elévülhetetlen érdemeket 
szerzett hazai fejlesztések lebonyolításában, a kézifegyverek elleni vé-
delmet biztosító PSZH-k hazai összeszerelésnek, majd gyártásának 
beindításában. 

Önmagát és munkatársait is állandóan a szakmai önképzésre, a ta-
nulásra ösztönözte. Elvégezte a Műszaki Egyetem gazdaságmérnöki 
továbbképzőt tanfolyamát. 

A szolgálat főnökeként az addigi módszereket gyökeresen változ-
tatta meg. Szolgálata alatt a felsőszintű irányítás, a törzs a csapatok 
felé fordult, és a takarékosság, a gazdaságosság a tevékenység alap-
elvévé vált.  

1974 februárban a Vezérkar Anyagtervezési csoportfőnöki, vezér-
karfőnök helyettesi beosztásba helyezték, ahol a gazdasági mérnöki 
diplomáját is kamatoztatni tudta. Élére állt a teljes technikai integráció 
megvalósításának, az Országos Tervhivatallal való egyeztetésekkel a 
védelmi képesség növelését célzó fejlesztéseknek. Személyesen vett 
részt a Varsói Szerződés tagállamai közötti ipari együttműködés kiszé-
lesítésében. Vezetése alatt számos fejlődő országba jutottak el a ma-
gyar hadiipar termékei, és a hadsereg inkurrenciáját képező felesleges 
anyagok és technikai eszközök. 

1984-ben altábornagyi kinevezését követően, az MN Fegyverzeti és 
Technikai Főcsoportfőnök, miniszterhelyettesként a haditechnika fej-
lesztése, a parancsnoki és szakállomány továbbképzése, a takarékos 
gazdálkodás megvalósítása, a további integráció, a hadtáp és a tech-
nikai szolgálatok egyesítését célzó szervezeti változások megvalósítá-
sának előkészítése határozta meg munkájának alapját. 

1989 december 01-vel az integrált MN ATFCSF-ség élére, minisz-
terhelyettesi beosztásba került. Itt a HM közvetlenek irányítása mellett, 
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munkatársaival tevékenyen vett részt a szovjet csapatkivonás előké-
szítésében, a Munkásőrség lefegyverzésében, a határzár lebontásá-
ban.  

Az ATFCSF-ség szervezeti megerősödését követően 1990- április 
01-től felmentését és nyugállományba helyezését kérte. 

Közel 40 éves szolgálati ideje alatt 30 hazai és külföldi kitüntetést 
kapott, számos anyagi és erkölcsi elismerés mellett. 

A tudományos munkával kapcsolatban visszaemlékezésében azt 
mondta: 

„Bár életemben nagyon sokat tanultam, de a tudományos fokozat 
helyett a mindennapok, a HDS jobb és hatékonyabb működtetése 
jelentette életcélomat.” 

Ezért különösen megtisztelő volt számára, hogy 2003-ban átvehette 
a ZMNE Intézményi Tanácsa által alapított Pro Militum Artibus díjat, 
mint a MH fejlesztésében kiemelkedő eredményeket elért, de tudomá-
nyos fokozattal nem rendelkező vezető. 

Nyugállományba vonulását követően is aktív életet élt, belépett a 
Budapesti Nyugdíjas Klub Összfegyvernemi Tagozatába, aminek 8 
éven keresztül elnöke is volt. 

A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület a logisztikai szakma korábbi 
vezető személyiségeit megkeresve próbálja az utókornak elmenteni az 
elődök gondolatait. Kiss Sándor tábornok úr 2018 májusában adott in-
terjút. Az általa elmondottakból kiragadva idézzük:  

Mi kell egy tisztességes életúthoz: 

− feddhetetlenség, 

− folyamatos tanulás, 

− az emberek tisztelete. 

− egészséges életmód. 

Az életéről, a katonai pályafutásáról általa elmondottak a technika 
jóvoltából saját hangján meghallgathatók. 

Emlékét megőrizzük! 


