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 Magyarország honvédelmi miniszterének és a Honvéd Vezérkar főnökének köszöntő 
levele a Logisztikusok Napja alkalmából. 

 
Tábornokok, Tisztek, Altisztek, Tisztesek, Honvédek! 
Kormánytisztviselők, Közalkalmazottak! 
 
 

Tisztelettel és elismeréssel köszöntjük a logisztikai szakterületen szolgálatot teljesítő 
valamennyi hivatásos és szerződéses katonát, kormánytisztviselőt, és közalkalmazottat a 
Logisztikusok Napja alkalmából.  

December elsején, az egykori Anyagi Technikai Főcsoportfőnökség megalakulásának 
napján köszöntjük a logisztikusokat. Egy olyan jelentős szakterület képviselőit ünnepeljük, 
akik tevékenysége szinte láthatatlan, de nélkülözhetetlen.  

Az Önök csatái nem közvetlenül a hadszíntereken zajlanak, hanem a háttérben az 
igénytámasztókkal, alkalmazókkal és a szabályzókkal. Annak érdekében, hogy kitartó 
munkával biztosítsák a Magyar Honvédség működésének anyagi és technikai feltételeit itthon 
és távoli országokban egyaránt, meghatározó részt vállalva katonai szervezeteink 
mindennapjaiban. 

A rendelkezésre álló, gyakran korlátozott források és nehéz feltételek mellett is 
hozzáértően tervezik, szervezik a napi élet, a kiképzések és gyakorlatok logisztikai 
támogatását, és számos nemzetközi műveletben nyújtanak biztos hátteret a magyar katonák 
számára. 

Tiszteletreméltó áldozatos munkájuk, amellyel újabb és újabb kihívások mentén kell 
megfelelniük a területtel szemben támasztott elvárásoknak, szilárd alapot biztosítva a Magyar 
Honvédség számára az ország biztonsága és fegyveres védelme garantálásában, szövetségi 
kötelezettségeink teljesítésének nemes küldetésében. Mindezen feladatok végrehajtásában 
tanúsított munkájukért köszönet illeti Önöket! 

Mindezidáig számos nehéz helyzetben adták tanúbizonyságát szakmai 
felkészültségüknek és hozzáértésüknek, becsülettel álltak helyt a logisztikai terület széles 
palettáján. Többek között évek óta fáradhatatlanul végzik a feladataikból adódó eszköz- és 
anyagátcsoportosításokat, az inkurrencia kezelését, részt vesznek a haderő képességeinek 
alakításában.  

Az elmúlt évben a logisztikai szakállomány ismételten bizonyította, hogy méltó a 
bizalomra és képes átlagon felüli eredményességgel végezni a rábízott feladatokat. Minden 
jelentősebb megmérettetést, akadályt sikerrel teljesített.  



Bátran kijelenthetjük, hogy jogosan vagyunk büszkék Önökre, akik mindenhol ott 
vannak: elsőkként érkeznek szolgálati helyükre, legyen az a laktanya, vagy a műveleti terület 
és az utolsók között távoznak onnan, hogy a szervezeteink, kontingenseink működését 
biztosítsák. 
 
Tisztelt Logisztikus Hölgyek és Urak! 
 

Az ünnep alkalmából köszönetünket fejezzük ki Önöknek azért a felelősségteljes 
munkáért, melyet a Magyar Honvédség hadrafoghatósága, működőképességének fenntartása, 
feladatainak magas szintű végrehajtása érdekében szakterületükön végeztek és végeznek nap 
mint nap. Meggyőződésünk, hogy felkészültségük, hivatástudatuk és szakmaszeretetük szilárd, 
megbízható alapot jelent a jövőben is az előttük álló feladatok eredményes végrehajtásához. 
  

Felelősségteljes hívatásuk teljesítéséhez kívánunk Önöknek kiemelkedő szakmai 
sikereket, katonaszerencsét, jó erőt, egészséget, magánéletükben sok örömet, boldogságot. 
  
Budapest, 2014. december 01. 
 
 
 
 

 
                                 
    Hende Csaba      Dr. Benkő Tibor vezérezredes 
 


