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Dobó Péter nyugállományú vezérőrnagy úrnak, 
az egyesület első elnökének  

ünnepi beszéde  

az egyesület megalakulásának 10. évfordulójának tiszteletére 
tartott emlékülésen 

Tisztelt Egyesületi tagok! 

Kedves Vendégeink! 

Hölgyeim és Uraim! 

Ünnepelni jöttünk össze a mai nap. 10 évesek lettünk. Nem nagy kor, 
de egy érdekvédelmi szervezetnél ennyi taggal és rendszeres prog-
rammal még is elismerést érdemlő. 

Mielőtt az elmúlt 10 évre emlékeznénk, kérek mindenkit, adózzunk 
néma felállással azok emlékére, akik ez idő alatt hunytak el: 

 az alapító tagok közül:  
Baranyi Ferenc, aki az egyesület elnökségének titkára volt, 
Krenák János,  
Finta József,  
Zsiborás János,  

 későbbi tagjaink közül: 
Dr Ungvár Gyula,  
Gerebenics József,  
Dr. Janza Károly. 

Köszönöm szépen! 

Úgy gondolom, most egy jó alkalom van arra, hogy egy kicsit bepil-
lantsunk az alakuláskori helyzet kulisszái mögé. Mi is volt a helyzet, 
milyen események motiválták az egyesület megalakulását? 

Ismertek voltak a Magyar Honvédségben végbement, akkor stíluso-
san modernizációs folyamatoknak nevezett, permanens átszervezé-
sek, amelyek nem hagyták érintetlenül a logisztikai szervezeteket 
sem, sőt. 
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Igaz nem10 évvel ez előtt kezdődött, jóval előtte az 1980 –as évekre 
nyúlik vissza a különböző drágakövekről elnevezett leszervezések 
időszaka. A magocska elmélet, amely szintén a pénztelenség miatti 
fegyverrendszer elemek, magocskák vásárlása, mindenfajta technikai 
és anyagi háttér nélkül. Akkor azt hittük, mint jó agráriummal rendel-
kező ország, hogy a magocskákat elvetettük és nagy - nagy erdők 
fognak nőni. Mint sok mindenből ebből sem lett semmi. 

Akkoriban az átszervezéseknek egy mozgató rugója volt a pénztelen-
ség. A megalakult szervezetek jóformán még el sem kezdtek működ-
ni, már újabb átalakítás vette kezdetét.  

A szervezetek racionalizálása, a feladatrendszerek átalakítása, új 
szervezeti elemek létrehozása, az emberi erőforrás „gazdaságos fel-
használása”,  a gazdaság minden ágazatában és területén, így érte-
lemszerűen  a MH-ben is előtérbe került.  

Visszagondolva az akkori időkre, a HIVATÁS, mint egy életre szóló 
elkötelezettség az akkori idősebb korosztály beivódott életfelfogása 
volt, a fiatalok, tisztelet a kivételnek, a Honvédségre már, mint mun-
kahelyre tekintettek, mobilitásuk jelentősen csökkent. A helyőrségvál-
tás helyett inkább a helyi alternatívákat keresték. 

Ez aztán egyre erősebben jelentkezett, megszűntek a szakmai kép-
zéseket végző tiszthelyettesi iskolák, átszerveződött a tisztképzés 
rendszere az aktív szakállomány létszáma fokozódó ütemben csök-
kent. Ezzel a maradóknak nőtt a leterheltségük, s kevesebb idő állt 
rendelkezésükre az elméleti kérdések és a rendszer működésének 
elemzésére, az átalakított feladatrendszerek elméleti megalapozásá-
ra, összehangolására. És talán ami a legfontosabb a szabályozások 
naprakészen tartására. 

Volt egy működésében kiforrott, rendszerében bejáratott, szakállo-
mánnyal viszonylag jól feltöltött ÖLTP, amely szervezet saját bőrén 
tanulta meg az MH ellátásának komplex rendszerét és jól működtette, 
mintegy életben tartotta az ellátási rendszert. Sőt képes volt felvenni 
a kor szakmai kihívását és a MH logisztikai rendszerét sikeresen in-
tegrálta a NATO logisztikai rendszeréhez és olyan új képességeket is 
kidolgozott és sikeresen hajtott végre, mint a missziós logisztikai tá-
mogatás, annak minden specifikumával együtt. 

De jött a döntés, meg kell szüntetni és félév alatt fel kell számolni ezt 
a szervezetet, és egy merőben más ellátási rendszerre kell áttérni.   
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Az átalakítás természetesen azzal is járt, hogy jól képzett, a logisztika 
teljes vertikumát átfogó szakemberek is váltak ki a hadsereg kötelé-
kéből, zömében nem is az aktív szolgálati élet vége felé közeledők, 
hanem viszonylag fiatalok. 

Ez jól körülhatárolható és érzékelhető folyamat gondolkodtatta el, 
ösztönözte cselekvésre az akkor még aktív, és hála istennek jó né-
hányan jelenleg is dolgozó, valamint a rendszerből kivált, vagy éppen 
felmentési idejét töltő, magát logisztikusnak érző embert abba az 
irányba, hogy jöjjön létre egy olyan kezdeményezés, amely nem 
hagyja elveszni az eddig felhalmozódott elméleti és gyakorlati szak-
mai tudást. 

Teremtődjön egy olyan fórum amelyhez csatlakozva folytatni lehet a 
szakma elméleti művelését, szabadon, most már nem kizárólag a 
szakági kötöttségekhez ragaszkodva. Hidat képezni és összekötő 
kapocsként szolgálni a civil szféra logisztikai irányába.  

Ezek a gondolatok járták körbe az alapító tagok fejét. Egy percre sem 
volt alapja azoknak a vádaknak, hogy az ÖLTP nosztalgiája ösztökél-
te őket a szervezkedésre. A szakma szeretete, az elért eredmények 
féltése, logisztikus önérzet motivált akkor bennünket. 

Visszatekerve az emlékezés filmszalagját, felvillan a Zách utcai ob-
jektum foci pályája, egy sor ismerős arc, eltökélt hozzáállás, ezt nem 
lehet veszni hagyni hangulat. Kiscsoportos megbeszélések, hogyan 
tovább, egyre többen jelzik, csinálni kell egy szervezetet, ahol meg-
őrizhetjük a Katonai logisztika eszméjét.  

Újabb kép, mikrofonállás, Szenes és Keszthelyi tábornokok megfo-
galmazzák az alapgondolatot, hozzuk létre az érdekvédelmi szerve-
zetet. Gáspár Tibor szerényen visszahúzódva, még mindig a belső 
zúgolódás és felháborodás hangulatában helyeslően bólogat. 

Papír indul körbe, aki gondolja, hogy társulna egy ilyen kezdeménye-
zéshez, írja alá a csatlakozási lapot.  

Ott helyben 41-en írtuk alá a jegyzéket, hogy kezdeményezzük és 
támogatjuk a Magyar Katonai Logisztikai Egyesületet megalakítását. 

Spontán jött ötletből szilárd elhatározás és cselekvés kerekedett. 

Megkezdődött az egyesület alakuló ülésének előkészítése.  
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A HM EI egyik irodájában gyűlt össze a szervező grémium Keszthelyi 
Gyula elnöklete mellett. Nagy volt a lelkesedés, készítsünk elő min-
dent, hogy minél előbb érdemi munkát tudjunk végezni. Összeállt az 
alakuló ülés napirendje, fel lettek kérve a vezetőség és tisztségvise-
lők személyei.  

41 fő alapítóval alakuló közgyűlés, bírósági bejegyzési kérelem, talán 
a nagy sietség miatt, egy formai ok miatti elutasítás, majd ugyanazon 
alapító tagokkal, megjegyzem nem volt egyszerű dolog pontosan 
ugyan azokat a személyeket és létszámában is egyezően megszer-
vezni egy megismételt 2008. február 29-i alakuló közgyűlést, ami vég-
re eredményes lett. 

Egyesületünk 2008. március 28-val már bejegyzett, TE 5218 számon 
nyilvántartott társadalmi szervezet lett. 

Az ünneplés nem adhat felmentés az alól, hogy bevalljuk magunknak 
is, hogy bizony voltak és vannak elégtelenségek, vagy finoman szól-
va kevésbé sikeres ügyleteink is.  

Az egyesületünk - amint az a tagság által jóváhagyott Alapszabály-
ban is megfogalmazódott - azt a fő célt tűzte ki maga elé, hogy hozza 
egymáshoz közelebb a katonai logisztikával foglalkozó szakembere-
ket és intézményeket a civil szféra logisztikai szakembereihez, intéz-
ményeihez, segítse elő köztük az üzleti, szakmai kapcsolatteremtést. 
 
Terveink szerint a tevékenységünk kiterjedt a tudományos és gyakor-
lati kérdések vizsgálatára, az információk széles körű közreadására. 

Segítséget szerettünk volna nyújtani az élő katonai szervezeteknek 
egy-egy konkrét ügy kapcsán, vagy igény esetén a téma iránt érdek-
lődő oktatási intézményeknek, szervezeteknek.  

Emlékezzünk vissza Székesfehérvárra a Parancsnokságon felmerült 
Dunai átkelés előkészítésének szakmai problémáira. 

Sorra kötöttük az együttműködési megállapodásokat, remélve, hogy a 
már prosperáló szervezetekkel karöltve mi is fel tudunk zárkózni, és 
valóban hasznos munkát tudunk végezni.  

Végül is a sok megállapodásból érdemi és konkrét tevékenység a 
Magyar Logisztikai Egyesülettel alakult ki, amely kiállta az idők próbá-
ját is és jelenleg is kiemelkedő partnerünk, segítőnk, élén Dr. Doór 
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Zoltánnal, akinek e fórumon is hálás köszönetet kell mondanunk az 
önzetlen segítségért.   

Gyakorlatilag egymástól jól elválasztható ciklusok jellemezték az el-
múlt 10 évet. 

A kezdeti időszakban inkább a stacioner programok domináltak. 
Klubnapok sorát szerveztük jeles előadókkal.  Államtitkárok, Vezérka-
ri Főnökök, katonai és szakmai vezetők jöttek el meghívásunkra, és 
aktuális kérdésekről adtak tájékoztatást.  

Részt vettünk minden évben a logisztikusok napja rendezvénysoroza-
ton. Felkaroltuk a logisztikai szakgyűjtemény ügyét, megmentve azt a 
teljes feledéstől és a pincébe zárástól, mely tendencia jól érezhető 
volt a regnáló HM és MH vezetés hozzáállásán.  

Az anyagok rendezésének gyakorlati munkájával sikerült elérni, hogy 
két alkalommal is a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat egyik 
állomása lettünk. 

Nyitottunk a tanintézetek felé, hallgatói szekciót szeretünk volna ala-
pítani, ennek egyik jó alapjának tekintettük a mentorprogramot. A 
kezdeti fellendülés fokozatosan ellanyhult. Minden előzmény nélkül 
megszűnt a mentorprogram, a hallgatók részéről nem volt fogadó-
készség, vagy talán mi magunk nem tudtunk megfogalmazni részükre 
érdekes témákat. 

Másik kezdeményezésünk a vidéki szekció alapítása volt. Kezdemé-
nyeztünk Székesfehérváron és Kecskeméten. Ebben sem volt foga-
dókészség. 

Az első ciklusban a főerőkifejtés a tagtoborzásra irányult, és egy 
szervezetében szélesebb szakmai köröket is befogadni képes egye-
sület kialakítására fordult.  

Ha egy kicsit nagyképűsködhetek, az első időszak a szervezeti és 
működési rendszer kialakítását, az egyesületi élet alapjainak leraká-
sát volt hivatva szolgálni. Melynek elvitathatatlan érdeme, hogy együtt 
tartotta a logisztikai szakembereket, azoknak lehetőséget adott, hogy 
követni tudják a MH aktuális logisztikai tevékenységét, kihívásait, 
még ha nem is sikerült az általunk remélt jó együttműködés az aktív 
állománnyal. Összeségében elmondható, hogy ez az időszak az át-
mentés időszaka volt. 
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Hála a tagság előrelátásának csak két ciklust vezethet az elnökség, 
így jókor került sor a vezetés váltására, és bölcs döntéssel egy dina-
mikus, ötletdús vezetése lett az egyesületnek.  

Látványos eredményt ez a vezetés tudott produkálni létszámban, a 
jelenleg is szolgálati beosztásban lévők tagi viszony arányának növe-
lésében. Úgy gondolom, hogy egyetértetek velem, ha úgy fogalma-
zok, hogy az egyesületünk a dinamikus fejlődés szakaszába lépett. 

Megreformálták az egyesületi életét, új szint vittek a rendszeres prog-
ramokba több helyszín, dinamikusabb programok jellemzik mostani 
énünket.  

Vezető szerepet vállalva a Katonai Logisztika szerkesztésében és 
kiadásában. Sőt felkutatta és digitalizálta a korábbi kiadványokat, és 
ezek mindenkori azonnali elérhetősége a webirodában páratlan lehe-
tőséget biztosít az aktív állománynak, a kutatóknak.  

Életút interjúkat készít, melyek önvallomásszerűen tekintenek vissza 
a ma már történelminek nevezhető múltra. 

Ezek elvitathatatlan érdemek és ezek csak az alapító tagok 10 évvel 
ezelőtt megálmodott szervezet a MKLE áldozatos munkájának kö-
szönhető.  

Lehetne sorolni azokat a sikeres, vagy sikertelen programokat, ame-
lyek felkeltették a tagság érdeklődését vagy ellenkezőleg hidegen 
hagyták őket.    

Azt gondolom, hogy az egyesületünk megtalálta helyét. Vannak kö-
vethető célkitűzések, a feladatok megoldását felvállaló tagságunk, 
bár az aktivitással kezdettől fogva elégedetlenek voltunk, vagyunk és 
bízom benne, hogy a következő 10 évben is elégedetlenek leszünk, 
mert az azt jelenti, hogy tovább tud prosperálni a szervezet. 

Biztos vagyok benne, hogy a MH előtt álló „Zrinyi 2026” programban 
a MKLE megkerülhetetlen támasza lesz a MH aktív állományának, és 
biztos kapocs szerepét is betölti majd a MH logisztikai szervezetei és 
a MLE között. Kitűnő a kapcsolat az élő logisztikai szervezetekkel 
Külön köszönet illeti a Logisztikai Központ vezetését a segítségért. 

Talán egy hiányérzetünk lehet. Az MH-ban minden vezetési szint tár-
gyalópartnernek tekinti az egyesületet, de még nem támogatásilag is 
elismert szervezet. Félreértés ne essék nincs anyagi gondja az egye-
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sületnek, de megfelelő anyagi támogatással több olyan terület is kap-
hatna lehetőséget, amelyre most nem tud a vezetés javaslatot tenni.  

Ilyenekre gondolok, mint a logisztikai szakgyűjtemény, amely méltat-
lan helyzetben van, méltatlan a befektetett energia miatt és méltatlan 
a pótolhatatlan szakmai emlékek sorsát illetően is, vagy a kutató 
munkát felvállalók, a cikkel szerzőinek, lektorainak és a publikálóknak 
a dotálása. 

Tisztelt Ünneplők! 

Tekintsünk büszkén az elmúlt 10 évre vissza. Minden hibáival és 
eredményeivel együtt a MKLE egy elismert és szakmai körökben tisz-
telt szervezetté nőtte ki magát. Kívánom, hogy a következő kerekév-
fordulós ünnepet is együtt tartsuk meg, még több fiatal agilis taggal 
bővülve. 

Köszönöm figyelmeteket.  

 


