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HÍREK-INFORMÁCIÓK 

Németh Ernő1 

A Magyar Honvédség Parancsnoka (MHPK) a 26/1993. (HK 13.) 
számú intézkedésében rendelkezett a fegyvernemi napok kijelöléséről. 
Az MHPK 1989. december 01.-jét az MH Anyagi-technikai 
Főcsoportfőnökség (MH ATFCSF-ség) és ezzel párhuzamosan a 
csapatok integrált szolgálatai megalakulásának napját az „Ellátók 
napjává” nyilvánította. Ezt a hagyományt követve 1998. december 01-
én modernizálták az ünnep nevét, így nemzetközileg érthetőbb 
megnevezéssel „Logisztikusok napjára” változott.    

A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ), valamint 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) közösen rendezett 
ünnepi állománygyűlést a Logisztikusok Napja alkalmából november 
30-án délután, a Stefánia Palota színháztermében.  

A rendezvényen részt vett Tömböl 
László mérnök vezérezredes, a HM 
Honvéd Vezérkar főnöke, Benkő Tibor 
altábornagy, az MH ÖHP parancsnoka és 
dr. Horváth József vezérőrnagy, a HM 
FLÜ vezérigazgatója is. Az ünnepségre 
meghívást kaptak a nyugállományú 
logiszti-kusok, a csapatok, haderőnemek 
és a központi szervek katonái és 
parancsnokai, a szakmai vezetők, az 
egyetemi oktatók, a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem hallgatói, valamint a logisztikai szakma 
polgári, és katonai képviselői is. 

A rendezvény elején felolvasták dr. Szekeres Imre, honvédelmi 
miniszter és Tömböl László mérnök vezérezredes, a Logisztikusok 
Napja alkalmából írt közös köszöntő levelét. „A logisztika az a 
szakterület, amely sokrétűsége folytán átöleli a katonai hétköznapok 
teljes egészét, s ami nélkül nem létezhetne a Magyar Honvédség. Önök 
egyidejűleg végzik a napi élet, a kiképzés és a gyakorlatok logisztikai 
támogatását. De jelen vannak és biztos hátteret nyújtanak a magyar 

                                                      
1 Dr. Németh Ernő nyá. ezredes, CsC . 



 224 

kontingensek katonái számára, a különféle nemzetközi műveletekben is. 
A logisztika két ágában, de egységes egészként, egymással szoros 
együttműködésben dolgoznak, a termelői és fogyasztói logisztikai 
feladatok megoldásában” – fogalmazott a honvédelmi miniszter és a 
vezérkari főnök.  

 

A levélből a továbbiakban kiderült: a katonai logisztikában is 
alapvető szervezeti változásokat hozó 2007-es évet követő sorsdöntő 
időszak után újult erővel végzik feladatukat a magyar katonák, s 
jelentőset léptek előre a magyar logisztika nemzetközi elismertségének 
növelése érdekében. 

„Jogosan lehetünk büszkék önökre, akik mindenhol ott vannak. Az 
elsők között érkeznek a célterületre, hogy a beérkező erők fogadását 
előkészítsék. És az utolsók között távoznak onnan, hogy a 
visszatelepítést biztosítsák” – írta Szekeres Imre és Tömböl László 
köszöntő levelében. 

A következő felolvasott köszöntő levelet Benkő Tibor altábornagy 
írta a Magyar Honvédség logisztikusainak. Ebből idézve elhangzott: a 
logisztika története a hadászatban hosszú időre nyúlik vissza, egyidős a 
hadseregek megjelenésével. 

„A katonai logisztika egyike azon meghatározó és 
nélkülözhetetlen szakterületeknek, amely nélkül elképzelhetetlen a 
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mindennapi élet. Nap, mint nap biztosítják a személyi állomány 
ellátását, az objektumok kiszolgálását, működését, amelyek döntően 
befolyásolják a napi élet minőségét. Az önök összehangolt 
munkájának köszönhetően a katonák megbízható háttérrel 
végezhetik mindennapi tevékenységüket hazai és nemzetközi 
környezetben egyaránt. A békefenntartói és válságkezelői feladatokat 
ellátó állomány folyamatos logisztikai támogatása hatalmas kihívás 
és nagy felelősség” – fogalmazott az összhaderőnemi parancsnok. 

 

Ünnepi beszédében Tömböl László mérnök vezérezredes elmondta: 
Magyar Honvédség működtetését és fenntartását végző logisztikusok ma 
már húsz különböző szakmán belül naponta gondoskodnak a személyi 
állomány ellátásáról, a technikai eszközök üzemeltetéséről a szállítási 
feladatok vezetéséről és végrehajtásáról. 

• A logisztika egy folyamatosan változó, átalakuló tudomány és 
szervezet, aminél csak egy az állandó: a cél, hogy a biztosítandó 
szervezetek mindenkor és mindenhol a körülményekhez képest a 
lehető legjobb támogatást kapják – mondta a vezérkari főnök, 
hozzátéve: ma már hagyomány, hogy a Logisztikusok Napja 
alkalmából több rendezvény is bizonyítsa a termelői és fogyasztói 
logisztika együvé tartozását. Idén sem volt ez másként, és a 
táborfalvai sportnappal kezdődően, a logisztikai tudományos 
konferencián keresztül érkeztünk el a mai naphoz, amikor a logisztika 
nagy családjának képviselői együtt vannak. 
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A HM Honvéd Vezérkar főnöke hozzátette: a termelői és 
fogyasztói logisztika három évvel ezelőtti szervezeti szétválása jelentős 
együttműködést követelt és követel meg a HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt 
szervezetei között. Csak így képes a logisztika térben és időben átfogni a 
Magyar Honvédség haderőnemei, fegyvernemei és szakcsapatai által 
végrehajtott béke, válságreagáló és béketámogató, illetve a békétől eltérő 
időszak műveleteinek logisztikai biztosítási feladatait. 

Tömböl tábornok kiemelte: a 
magyar katonai logisztika jelentős 
szerepet játszik abban, hogy a 
Magyar Honvédség felszerelése, 
eszközei és anyagai folyamatosan 
megújulnak. A fejlesztési erőforrások 
függvényében folyik a kor 
színvonalának megfelelő 
haditechnikai eszközök beszerzése, 
rendszeresítésre, illetve 
modernizációja. Sajnos a védelmi 
költségvetés szűkössége nem teszi 
lehetővé a technikák és technológiák 
olyan ütemű korszerűsítést, ahogyan 
azt az alkalmazók és a logisztikusok 
is szeretnék. E folyamatokat még 
nehezíti, lassítja a nem várt 
körülményként jelentkezett 
világgazdasági válság hatása, ami a 

források csökkenését, és ennek következtében a katonai logisztika 
lehetőségeinek szűkülését okozta.  

• A közös, megfeszített munkának az elmúlt évben is megvolt a 
gyümölcse. A Magyar Köztársaság, a Magyar Honvédség és 
egyben a logisztikai szakterület sikere is, hogy a Stratégiai 
Légiszállítási Kezdeményezés C-17-es program keretében 
létrehozott Nehéz Légiszállító Ezred Pápán megkezdhette 
működését, illetve megérkeztek a hadászati légi-szállító repülőgépek. 
Új, nagy kihívást jelent ez számunkra, de egyben lehetőséget is arra, 
hogy nemzetközi környezetben a Befogadó Nemzeti Támogatást 
biztosító szövetségesként végezzük feladatainkat. Minden magyar 
embert, és nem csak a katonákat jogos büszkeséggel tölthet el az a 



 227 

látvány, amikor a C–17-es stratégia szállító-repülőképeken meglátja a 
magyar felségjelet és a Pápa feliratot – mondta Tömböl vezérezredes.  

A vezérkari főnök a továbbiakban arról beszélt, hogy a Magyar 
Honvédség előtt álló hazai és nemzetközi feladatok új típusú 
képességeket igényelnek. A logisztika olyan tudomány, ami folyamatosan 
mozgásban van, állandó fejlődésre készteti a benne dolgozókat. A magyar 
logisztikusok több hazai és nemzetközi kiképzésen, gyakorlaton vettek 
részt az elmúlt évben, melyek jó szintű végrehajtása, eredményessége a 
szakterületen folyó munkának köszönhető. 

Tömböl László mérnök vezérezredes hangsúlyozta azt is, hogy a 
megváltozott szervezeti keretek és a honvédség előtt álló hazai és 
nemzetközi feladatok új típusú képességeket igényelnek. A NATO 
műveleti és támogatási eljárásrendje új alapokra kerül a közeljövőben. 
Szemléletváltás van folyamatban a szövetségi rendszer, a közös 
feladataink, így a logisztika, mint kollektív felelősségű feladat műveleti 
megközelítésében, végrehajtásában is. Mindez haderőnemtől, 
szakcsapattól, szakmáktól függetlenül, egyben lehetőséget is ad a 
szervezet minden egyes tagjának, hogy bizonyíthassa szakértelmét, 
rátermettségét, az új iránti fogékonyságát. 

 

•  A szolgálat előtt újabb és újabb feladatok állnak, amelyek 
megvalósítása érdekében összpontosítani kell az erőt, a szaktudást, az 
eddigi tapasztalatokat és eredményeket – mondta a vezérkari főnök, 
majd beszédje végén kitért arra is, hogy az előttünk álló időszak nem 
lesz könnyebb, mint az elmúlt év. A 2010-es év feladatait, csak akkor 
lehet eredményesen teljesíteni, ha mindenki a saját szakterületén és 
beosztásában felelősen gondolkodva tervezi és hajtja végre feladatát. 
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A Logisztikuson Napja alkalmából rendezett ünnepi 
állománygyűlés elismerések és jutalmak átadásával ért véget, a díjakat 
Tömböl László mérnök vezérezredes, Benkő Tibor altábornagy és dr. 
Horváth József vezérőrnagy adták át. A jutalmazott hölgyek, az elismerés 
mellé egy-egy szál virágot is átvehettek a tábornokoktól.  

Ezt követően – rövid szünet után – az idén hatvan esztendős Honvéd 
Együttes lépett a színpadra. Közel egy órás gálaműsorral köszöntötték a 
Magyar Honvédség logisztikusait. A műsorvezető az együttesnél 
harminchárom évig dolgozó, korábbi művészeti vezető Novák Ferenc 
volt. Fellépett Szalai Antal és népi zenekara, a Honvéd Táncszínház és a 
Honvéd Férfikar is. A Honvéd Színház két ifjú színművésze, Gecse 
Noémi és Bocskor Salló Lóránt pedig egy, a hatvanas évek hangulatát 
időző verssel szórakoztatta a közönséget. 

 

• Úgy gondolom, ma délután egy csodát láttunk. Egy olyan csodát, 
amelyre rendkívül büszkék vagyunk, s amelyet próbálunk féltve 
őrizni – köszöntötte a hatvan éves együttest az előadást után Tömböl 
László mérnök vezérezredes, hozzátéve: az együttest hat évtizeddel 
ezelőtt azzal a szándékkal hozták létre, hogy az újjászerveződő 
Magyar Néphadsereg laktanyáiban a katonákat szórakoztassa, 
kulturális oktatásáról gondoskodjon. Emellett azonban az együttes 
műsorait az egész világ megismerhette.  

Ezután a vezérkari főnök, az elmúlt hatvan év teljesítményét 
megköszönve nyújtotta át Szekeres Imre honvédelmi miniszter ajándékát 
Aranyos Károlynak, a Honvéd Együttes ügyvezető igazgatójának.  
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• Kilenc éve az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alatt 
vagyunk, de annak idején sikerült továbbra is megtartanunk a 
Honvéd Együttes nevet, amelyre a mai napig büszkék vagyunk. 
Akárcsak arra, hogy szeretnek minket. S szeretnénk a jövőben újra 
közeledni a honvédséghez. Szeretnénk szolgálni a honvédség ügyét 
és a hazát azzal a művészettel, amivel a társulat rendelkezik – mondta 
válaszában Aranyos Károly.  
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 Fotó: Szűcs László  

Budapesten, Mátyásföldön a Logisztikai Ellátó Központ 
állományában szolgálatot teljesítő katonák és az itt dolgozó 
közalkalmazottak együtt ünnepelték a logisztikus szakmát. A 
központi ünnepségre, a jó helyi kapcsolatoknak köszönhetően, a XVI. 
kerületi Erzsébet-ligeti Színház nagytermében került sor.  

E jeles napon a meghívott 
vendégek közül kiemelt tisztelettel 
fogadta és köszöntötte Leskó 
Zsigmond alezredes, a Logisztikai 
Ellátó Központ megbízott 
parancsnoka Hazuga Károly 
vezérőrnagyot, az MH 

Összhaderőnemi Parancsnokság 
parancsnokhelyettesét. Ünnepi 
rendezvényünket megtisztelték 
jelenlétükkel dr. Gömbös János, a 
Honvédelmi Minisztérium miniszteri 
biztosa, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi 
országgyűlési képviselő és Kovács 
Péter, a XVI. kerület polgármestere. 
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Először ismertették a honvédelmi miniszternek, a HM Honvéd Vezérkar 
főnökének és az MH Összhaderőnemi Parancsnokának köszöntő leveleit. 
Az ünnepi műsor a Logisztikus indulóval kezdődött, amit az MH 54. 

Veszprém Légtérellenőrző 
Ezred Légierő Zenekarának 
előadásában hallhattunk, majd 
ezt követett egy bemutató 
filmvetítés az Ellátó Központ 
életéről, mindennapjairól és 
végül a Honvéd Színház zenés 
műsora zárta az ünnepi 
állománygyűlést. 
 
 

A logisztikusok napi ünnepség egy megemlékezéssel folytatódott a 
Logisztikai Ellátó Központ Lehel úti objektumában, a 3. számú 
Raktárbázison. A meghívott vendégek 14 órától a „Magyar ellátó 
katonák emlékére” állított emléktábla koszorúzáson vettek részt majd 
megtekintették a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kihelyezett 
Logisztikai Technikai Szakgyűjteményét. 

Az ünnepi rendezvény méltó zárásaként Újvári Mihály 
nyugállományú ezredes „Egy évszázad a katonai ruházati ellátás 
szolgálatában” című könyvének ünnepélyes bemutatójára került sor, amit 
állófogadás követett. 

Bódi Róbert százados 
 

Rendhagyó módon ünnepelt a 
Logisztikai Zászlóalj az MH 43. 
Nagysándor József Híradó és 
Vezetéstámogató Ezrednél december 
elsején a logisztikusok napján. A HM 
Currus gödöllői Harcjárműtechni-
kai Zrt. alegységzászlót 
adományozott számukra. 

 A zászlóalj és jogelőd katonai 
szervezetei már több, mint fél évszázada hajtanak végre logisztikai 
feladatokat. Számtalan szervezeti átalakuláson mentek keresztül, amely 
újabb és újabb kihívást jelentett számukra. 2007-ben egy olyan zászlóalj 
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jött létre, mely elöljárói feladatszabásait minden esetben sikerrel volt 
képes teljesíteni. Sikerességük nem csupán magas szakmai tudásuk 
eredménye, hanem azé a helytállásé is, melyben a hivatástudat párosult a 
honvédséghez való hűséggel, bátorsággal, bajtársiassággal. 

A HM Currus Zrt. képviseletében a zászlót Dr. Banga Attila 
őrnagy, általános vezérigazgató helyettes adta át Solymosi Ferenc 
alezredesnek, a Logisztikai Zászlóalj parancsnokának. A történelmi 
egyházak képviselői megáldották, megszentelték a zászlót. 

Solymosi alezredes 
megköszönte a HM Currus 
Zrt-nek a legmagasztosabb 
katonai szimbólumot. Kiemelte, 
hogy az alegység a katonai és 
társadalmi rendezvényeken 
büszkén fog a zászlója mögé 
felsorakozni, ezzel is kifejezve 
összetartozásukat, az ezredhez 
való kötődésüket. Végezetül 
beszédében megköszönte a 
szolgálati és szakmai elöljárók 

támogatását, és ígéretet tett arra, hogy a logisztikai zászlóalj a jövőben is 
tudása legjavát fogja adni, és méltó lesz a bizalomra, amit a zászló 
adományozása kifejez.  

Az ünnepség keretében Dr. Révész Gyula mérnök ezredes 
elismeréseket, jutalmakat adott át az alegység állományából kimagasló 
teljesítményt nyújtó katonáknak, közalkalmazottaknak. 

Bár a zászlót a logisztikai zászlóalj kapta, ez a jelkép az ezred 
sikereit is magába hordozza, ezért az alakulat teljes személyi állománya is 
osztozhat az elismerésben. 

Marics Ildikó főhadnagy 

 
A logisztikusok napját méltán ünnepelte meg Hajdúhadházon az 

MH 5. Bocskai István Lövészdandár logisztikai zászlóalja is.  

A zászlóalj bázisán ünnepi állománygyűlésen olvasták fel dr. 
Szekeres Imre honvédelmi miniszter, Tömböl László mérnök 
vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke és Benkő Tibor 
altábornagynak, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
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parancsnokának ez alkalomra írt 
levelét. 

Dr. Böröndi Gábor 
dandártábornok, a lövészdandár 
parancsnoka értékelte a 
logisztikai zászlóalj 2009-ben 
végrehajtott feladatait és 
elismeréseket adott át a 
katonáknak. A „2009. év 
logisztikusa”, a „2009. év 
legjobb javítósa”, a „2009. év 
legjobb törzstámogatója” és a 
„2009. év legjobb ellátósa” címek birtokosai is elismerést vehettek át. Az 
értékelések folyamán elhangzott, hogy a zászlóalj ebben az évben is 
becsülettel helytállt, kiemelten a STRONG HAND 2009 gyakorlaton, 
amelynek logisztikai biztosítása nagy feladat volt. Az ünneplés mellett 
ezen a napon a sportversenyeké volt a főszerep. 

Szöveg: Csehiné Sárkány Beáta szakaszvezető 

Fotó: Borsos Péter főtörzsőrmester 

 

Két év telt el azóta, hogy új logisztikai rendszer működik a Magyar 
Honvédségen belül. Szervezeti tagoltság – működési integritás címmel 
szervezett logisztikai tudományos konferenciát 2009. november 24-ikén a 
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség és az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság a Honvédelmi Minisztérium Lehel utcai objektumában.  

Két év telt el azóta, hogy új szervezetek jöttek létre a Magyar 
Honvédségen belül. Az átállás nem ment zökkenőmentesen, bár a 
felmerültnél több problémára számítottak, hiszen az elmúlt évtizedekben 
kialakult szokásokat nem volt egyszerű áttörni. Az átalakítás sikerült, így 
ma már a Magyar Honvédség logisztikai területe két helyszínre 
koncentrálódik – mondta el a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 
(HM FLÜ) és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) 
által november 24-én szervezett „Szervezeti tagoltság – működési 
integritás” című logisztikai tudományos konferencia megnyitóján dr. 
Füredi Károly.  
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A Honvédelmi Minisztérium 
védelemtervezési és infrastrukturális 
szakállamtitkára hozzátette: a régi 
logisztikai rendszer is nagyon jó volt, 
de megérte a váltás, hiszen a mostani 
gazdasági helyzetben nagyon nehéz 
feladat elé állította volna a tárca 
politikai és gazdasági vezetését.  

Első előadóként dr. Horváth 
József vezérőrnagy, a HM 
Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség vezérigazgatója a 
szervezeti tagoltság és a működési 
integritás kérdéseit vizsgálta. 
Kifejtette: a logisztika fogalma 
minden szakkönyvben és minden 
szabályzatban másképp van 
definiálva, ugyanakkor a mai 
műveletek természetrajzából már 

nem hiányozhat a logisztika.  

A tábornok hozzátette: a logisztikai szakemberek ma már nem 
láthatatlan munkát végeznek, hanem nagyon is láthatóan, a 
„frontvonalban” tevékenykedve teszik a dolgukat. A katonai logisztika 
stratégiai egység, amely ma már szerves része a NATO tervezésnek, s 
természetesen a Magyar Honvédségben is jelen van.  

Az eredetileg meghirdetett program szerint ezt követően Hazuga 
Károly vezérőrnagy, az MH ÖHP parancsnokhelyettese a műveleti 
logisztikai biztosítás aktuális kérdéseiről beszélt volna, ám a tábornok 
szolgálati elfoglaltsága miatt az előadás megtartását Baráth István 
ezredesre, az Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai főnökére 
bízta. Az ezredes bevezetésként elmondta: a Magyar Honvédségnek 
napjainkban és a közeljövőben is jelentős logisztikai kihívásokkal kell 
számolnia. Hiszen jövőre változik a balkáni szerepvállalásunk: 
januárban kivonjuk Pristinából a Megelőző Egészségügyi 
Laboratóriumot (MEL), és rövid időn belül a pec-i táborból Koszovó 
központi, vagy északi részébe települ át a KFOR kontingens.  

A koszovói misszió logisztikai támogatása a kaposvári székhelyű 
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezreden keresztül valósul 
meg – tette hozzá Baráth ezredes – akárcsak a bosznia-hercegovinai 
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Szarajevóban települő MH EUFOR Kontingens ellátása.  

A KFOR átalakítása nagy kihívás elé állítja a logisztikát – 
fogalmazott Baráth István ezredes, aki ezt követően a Magyar 
Honvédség afganisztáni missziójában várható változásokról és az 
azokból eredő logisztikai feladatokról beszélt. Kiemelte: a magyar PRT 
logisztikai szakemberei le vannak terhelve, ezért létre kell hozni egy 
független nemzeti támogató elemet.  

 

Az előadásban elhangzott az is, hogy a balkáni és az afganisztáni 
missziók közlekedési támogatása kiemelt kérdés, hiszen a Magyar 
Honvédség rendszerében álló AN–26-os repülőgépek hatótávolsága 
kicsi. Nagyobb távolságra a SALIS megállapodás értelmében az AN–
124-eseket, illetve a SAC-program feltételei szerint a C–17-eseket lehet 
igénybe venni. Emellett pedig a Németországból induló, NATO által 
üzemeltetett légihidak is a rendelkezésünkre állnak.  

Dr. Gáspár Tibor nyugállományú vezérőrnagy, a 2007. január 1-ig 
működő MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató 
Parancsnokság (MH ÖLTP) korábbi parancsnoka előadásában röviden 
áttekintette az anyagi-technikai biztosítás történetét. Mint elmondta: 
1976-ban kezdődött meg a fegyverzettechnikai szolgálatok kísérleti 
integrációja, majd 1984-ben létrejött a fegyverzettechnikai 
főcsoportfőnökség, 1989-ben pedig az anyagi-technikai 
főcsoportfőnökség. Ez utóbbi szervezet megalakulásának napja, 
december 1-je, a mai napig a logisztikusok napja a Magyar 
Honvédségben.  
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A történeti áttekintést folytatva Gáspár tábornok kiemelte: jelentős 
változás volt 2000. október 1-je, amikor létrejött az MH ÖLTP, amely a 
Honvéd Vezérkar közvetlen alárendeltségében működött egészen 2007. 
január 1-ig, amikor is megalakult a HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség, illetve az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, s ezzel 
„szétválasztották” az úgynevezett termelői és fogyasztói logisztikai 
feladatokat.  

Előadásának befejezéseként Gáspár Tibor hangsúlyozta: idén már a 
NATO-ban is megjelent a logisztikai művelet kifejezés, így nevezték azt 
az akciót, amikor a szövetség katonái a pakisztáni földrengés után 
segítséget nyújtottak a rászorulóknak.  

Következő előadóként dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai 
Egyesület elnöke a Magyar Logisztikai Stratégia stratégiai és átfogó 
céljait és a Nemzeti Katonai Stratégia fő elemeit hasonlította össze. A 
Nemzeti Katonai Stratégia egyes kulcsszavaival, mint például a 
szövetségi együttműködés és az expedíciós műveletek segítségével 
vezette le a két stratégia közötti összefüggéseket, melyek a civil területre 
is hatást gyakorolnak.  

A Magyar Logisztikai Egyesület stratégiai célja egyébként az, 
hogy 2013-ra Magyarország legyen a térség szolgáltatói központja – tette 
hozzá Doór Zoltán, majd arról 
beszélt, hogy a civil vállalatoknak 
lehetőségük van a katonai 
logisztikai műveletekbe való 
bekapcsolódáshoz, bár 
Magyarországon sok esetben nincs 
meg a kellő bátorság ehhez a 
cégekben. Mindenesetre a 
logisztikai egyesület próbálja elérni 
azt, hogy minél több magyar cég 
jelenjen meg a honvédségi 
pályázatokon. 

A konferencia rövid szünet után a Fáy András díjak átadásával 
folytatódott. Ezt a díjat a katonai közigazgatásban tartósan végzett 
kiemelkedő munkásság, valamint a honvédelmi igazgatás korszerűsítése 
érdekében kifejtett átlagon felüli teljesítmény elismeréseként osztják ki 
minden évben. A díjat idén dr. Alkéri István vezérőrnagy, a Honvédelmi 
Minisztérium Védelmi Tervezési Főosztály vezetője vehette át Füredi 
Károlytól. 
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A „Szervezeti 
tagoltság – működési 
integritás” című 
tudományos konferencia 
következő előadójaként 
dr. Bencsik István 
nyugállományú mérnök 
altábornagy a HM FLÜ 
oktatási feladatainak 
aktuális helyzetéről adott 
rövid elemzést. Szólt 
arról, hogy az 
ügynökségnek a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE) 
zajló alap, mester és doktori képzésben is vannak feladatai. 

Prof. dr. Báthy Sándor, a ZMNE Katonai Logisztikai Intézet 
igazgatója a logisztikai szakképzés katonai felsőoktatásban elfoglalt 
helyzetéről beszélve kiemelte: több olyan terület van, amely ma motiválja 
a katonai felsőoktatási képzést. Az egyik maga a bolognai folyamat, a 
másik pedig a hadsereg folyamatos változása, amely leggyakrabban 
szervezeti csökkenéssel és ebből következően az oktatás csökkenésével 
jár együtt. Előadása végén Báthy professzor hozzátette: a nemzetvédelmi 
egyetemre egyre több civil hallható jelentkezik. 

A konferencia záró előadásaként Baráth István ezredes a HM FLÜ 
és az MH ÖHP közötti, a katonai felsőoktatás területén végzett 
feladatmegosztásról, valamint a logisztikai csapatkiképzés és az 
intézményi képzés kapcsolatának rendszeréről beszélt. Az ezredes 
definiálta a logisztikai szakkiképzés, a logisztikai szakfelkészítés és a 
szakképzés fogalmát is. Elmondta: a logisztikai szakkiképzés a 

csapatoknál végrehajtandó 
kiképzési forma, amelynek 
során konkrét feladatokra 
képzik ki a katonákat. A 
logisztikai szakfelkészítés 
ennél célirányosabb, ilyet 
például egy missziós 
felkészülés időszakában 
kaphat a katona. A szakképzés 
pedig akkreditált, intézményi 
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képzési formát jelent. 

Baráth ezredes mindehhez hozzátette: a kiképzés-felkészítés 
jelenlegi rendszeréhez tartozik a tartalékos képzés is, amelyek rövidesen 
újra kell gondolni, hiszen 2012-ben négyezer önkéntes tartalékos katona 
rendszerbe állítását tervezi a Honvédelmi Minisztérium.  

Az időközben szolgálati feladatait befejező és a konferenciára 
megérkező Hazuga Károly vezérőrnagy az elhangzottakhoz hozzáfűzte: 
az elmúlt években is fontos feladatokat hajtottak végre a Magyar 
Honvédségben szolgáló 
logisztikus szakemberek, s 
a feladatok száma 2010-ben 
sem lesz kevesebb.  

Zárszavában Füredi 
Károly szakállamtitkár 
sikeresnek értékelte az 
egész napos konferenciát. 
Mint elmondta: rendkívül 
értékes előadások és 
hozzászólások hangzottak 
el. 

 Fotó: Szűcs László 

 


