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Dr. Bittner István nyugállományú ezredes 

 

2019. március 5-én, életének 61. évében súlyos betegség következ-
tében elhunyt dr. Bittner István nyugállományú ezredes. 

Vásárosnaményban született 1958. július 07-én. Élete végéig na-
gyon erősen kötődött szülőföldjéhez és családjához. Vásárosnamény 
és környéke volt számára a világ közepe, ahol a szülők, nagyszülők 
éltek, és ahol testvérei élnek ma is.  

A nagykanizsai olajipari szakközépiskolából a Zalka Máté Katonai 
Műszaki Főiskolára került. Hadtáp-üzemanyag szakon szerzett hadtáp 
pénzügyi üzemgazdász diplomát, és 1980. augusztus 20-án hadnagyi 
rendfokozattal került a Magyar Honvédség hivatásos tiszti állomá-
nyába. 

Tiszti pályafutását a Magyar Néphadsereg 1. Önálló Honi Légvé-
delmi Rakétazászlóaljnál kezdte, üzemanyag-szolgálatfőnöki beosz-
tásban.  

1985. szeptember 01-vel beiskolázásra került a Zrínyi Miklós Kato-
nai Akadémia törzstiszti tanfolyamára, 1986 augusztusától a leningrádi 
Hadtáp és Szállító Akadémia hallgatója volt, ahol 3 éves tanulmányai 
végén katonai logisztikai mester diplomát szerzett. 

Az Akadémia elvégzését követően, 1989. szeptember 01-től Buda-
pestre került a Hátországvédelmi Parancsnokságra, üzemanyag-szol-
gálatfőnöki beosztásába.  
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1991 szeptemberétől újra tanult, hároméves tudományos tovább-
képzésben vett részt a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, ahol 1996-
ban védte meg a hadtudomány kandidátusa címet. 

A kandidatúra után egy évtizedig a Beszerzési Hivatalnál (korábbi 
nevén MH Gazdasági Hivatal) dolgozott osztályvezetőként, majd be-
szerzési és marketing igazgatóhelyettesként.  

Ebben az időszakban jelentős munkát végzett a tiszta és átlátható 
közbeszerzések megvalósításáért, egy olyan beszerzési rendszer ki-
alakításáért, amelyben a megrendelés, a beszerzés, és a minőségel-
lenőrzés szervezetileg is elkülönül egymástól.  

2003-ban átkerült az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató 
Parancsnokságra, ahol osztályvezető, majd logisztikai tervezési főnök 
beosztást látott el.  

A 2005. évi szervezeti átalakulásnál beosztása megszűnt és szol-
gálati nyugdíjba vonult.  

Nyugdíjasként is aktív életet élt, előbb a Fővárosi és Pest Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár Műszaki, Gazdálkodó és Ellátó Főosztály 
vezetője, majd a Budapest Főváros Kormányhivatal Gazdasági és 
Üzemeltetési Főosztályán dolgozott helyettes vezetőként. Újabb szer-
vezeti átalakítás során véglegesen elveszítette kormánytisztviselői po-
zícióját, a versenyszférában helyezkedett el egy kft. kereskedelmi igaz-
gatójaként dolgozott haláláig. 

Nyugállományba helyezését követően is elkötelezettje maradt a 
katonai logisztika ügyének, aktívan részt vett a Magyar Katonai Lo-
gisztikai Egyesület tevékenységében. 

Emlékét megőrizzük! 


