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Dr. Lapos Mihály vezérőrnagy 

Dr. Lapos Mihály nyugállományú vezérőrnagy a hadtáp szakma 
egyik legkiválóbb szakmai tekintélye, a hadtudományok doktora ha-
gyott itt minket 2019 decemberében, akit oly sokan ismertek, tiszteltek 
és elismertek, mint kiváló katonai vezetőt, tudósembert.  

Élete Gyermely községben kezdődött 1930-ban. Innen indult el azon 
az úton, amit sokáig a szegénység jellemzett, és sok nehézséggel járt. 
Itt járt elemi iskolába, majd Tatabányára a polgáriba magántanulóként. 
Nem kerülte el a háború sem. 1945. január végén bevonultatták több 
falubeli társával együtt, Komáromba, az erődbe vitték őket. Már más-
nap tovább szállították a frissen bevonultatott valójában „gyerekeket” a 
holland-német határra műszaki munkára. Rövid időn belül Németor-
szág belsejébe vitték őket, ahol hamarosan angol hadifogsága kerül-
tek. Onnan, 1946 májusában hazahozzák Kaposvárra a csoportot, el-
lenőrzésen esnek át, és hazaengedték őket. A falubeliek közül min-
denki túlélte a nem veszélytelen utat. 

1948-ban kezdte meg hosszú katonai pályafutását. Ez meghatározó 
esemény volt az életében. Önmaga, az MKLE-nek 2017-ben adott 
életinterjúban rögtön az elején így fogalmazott: 

„Mint katona mindig a haza védelmét szolgáltam és mindig azzal 
foglalkoztam, hogy az egész hadsereg személyi állományát en-
nek a feladatnak az ellátására készítsem fel.” 

Keményen és eredményesen tanult és dolgozott. Már katonaként 
leérettségizett, utána a hadtáp tiszti iskolát, későbbiekben a Zrínyi Mik-
lós Katonai Akadémiát, majd a Moszkvai Vezérkari Akadémiát is kiváló 
eredménnyel végezte el. Ez a kiváló hozzáállás jellemezte egész ka-
tonai pályafutását.  

Fiatalon, 21 éves korában, már a Kiskunmajsai lövész ezred had-
tápfőnöke volt. Szolgált a Hadtáp Tiszti Iskolán tanárként, később a 
frissen megalakult Egyesített Tiszti Iskolán, mint tanulmányi alosztály-
vezető, a ZMKA befejezési után pedig a HM Hadtápfőnökségén szer-
zett komoly vezetői tapasztalatokat. 

Az 5. HDS Parancsnokságon, annak megalakulásától kezdve 14 
évig szolgált, kezdetben hadtáp törzsfőnöki, majd a parancsnok hadtáp 
helyettesi beosztásban. Azokban a komoly és nehéz években a sok 
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harckészültségi, mozgósítási és tábori körülmények között végrehajtott 
gyakorlatok tarkították a mindennapjait.  

Ezeket a feladatokat nagyon szívesen végezte és azt vallotta, hogy 
annak ellenére, hogy nagyon sok gyakorlati munkát végzett ebben az 
időszakban, az elméletet sem lehetett elhanyagolni. Tudományos 
munkássága is erről szól, hogyan, miként lehet, kell a gyakorlatban fel-
vetődő feladatokat, problémákat észszerűen megoldani. 

Publikációi is ebben a tárgykörben születtek, és a téma érzékeny-
ségére való tekintettel akkor „Titkos” minősítésű kiadványokban jelen-
tek meg. „A hadtápvezetés időszerű kérdései” címen azonban könyvet 
is írt, ami kereskedelmi forgalomban kapható. 

Tudományos tevékenysége nem merült ki az írásokban, tudomá-
nyos fokozatot szerzett: 1977-ben a hadtudományok kandidátusa cí-
met szerezte meg, 1988-ban megvédte „Az MN hadtáp fejlődését be-
folyásoló tényezők és a fejlesztés várható irányai, tendenciái az elkö-
vetkező 10–15 évben” című értekezését, és elnyerte a hadtudományok 
doktora címet. 

Nagyon fontos volt számára, hogy a katonák életszínvonala jobb le-
gyen. Azokban az években tudatosodott benne, hogy:  

„… a hadtáppal szemben támasztott legfontosabb követelmény 
az, hogy a hadtápszolgálat mindenkor feleljen meg a csapatok 
készenléti fokának, felkészültségi szintjének, mert csak így tudja 
ellátni a feladatát”. 

Ezt az elvet követte akkor is, amikor a Magyar Néphadsereg had-
tápfőnökség törzsfőnöke lett 1975-ben, és később is, amikor az MNHF 
első helyetteseként, a központ hadtáp feladatainak sikeres teljesítése 
érdekében dolgozott.  

Azokban az években fokozottan előtérbe kerültek a személyi állo-
mány életszínvonalának a javításával kapcsolatos feladatok, melyek 
nem kevés pénzbe kerültek.  

Dr. Lapos Mihály vezérőrnagy abban az időszakban sokat tett azért, 
hogy az ország szövetségi katonai kötelezettségei kevesebb pénzből 
valósuljanak meg, és az így megtakarított forrást más területeken, fej-
lesztésekre, elsősorban a katonák életszínvonalának a javítására 
használhassa fel a Honvédelmi Minisztérium.  
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Olyan sikeres tárgyalásokat folytatott Moszkvában, aminek eredmé-
nyeként a hadszintér előkészítési vagy a hadászati készletképzés te-
rületén felmerült és a Magyar Népköztársaságot terhelő jelentős több-
letköltségekkel járó feladatokat minél kevesebb ráfordítással kelljen 
végrehajtania az országnak. 

Sok éven keresztül volt a honvéd sport támogatója. 

Tudományos munkásságát idősebb korában is folytatta, 2011 au-
gusztusától haláláig köztestületi tagja az MTA IX. Gazdaság- és Jogtu-
dományok Osztályának és a Hadtudományi Bizottságnak. 

Nehéz, de sok tapasztalattal, tudással, tudományos munkával és 
komoly vezetői feladatok teljesítésével beteljesült szakmai életútja bár-
melyik mai logisztikusnak szolgálhat követendő példaként. 

Távozása a földi létből nagy űrt hagy maga után. Markáns egyéni-
ség, kemény és határozott vezető volt. Élt 89 évet. 

Hangját, gondolatait őrzi a vele készített riport.  

Emlékét megőrizzük! 


