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Dr. Hegedűs Ernő1 

Beszámoló 
az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságának, illetve 

Közlekedés- és Járműtudományi Bizottságának 
együttes, kihelyezett üléséről a ZalaZone jármű-próbapályán, 

különös tekintettel a katonaijármű-tesztpályarészre 

Összefoglalás 
2019. szeptember 18-án együttes, kihelyezett ülést tartott az MTA Köz-
lekedés- és Járműtudományi Bizottsága és Logisztikai Osztályközi Ál-
landó Bizottsága Zalaegerszegen, a ZalaZone Járműipari Tesztpályán. 
A ZalaZone próbapálya elsősorban az önvezető járművek tesztelésére 
épült. A kihelyezett ülés előadásai is erre a témára koncentráltak. Kö-
zülük egy a Zalaegerszegen jövőben kialakítandó katonaijármű-teszt-
pályarész koncepciójáról tájékoztatott, ahol hazai fejlesztésű off-road 
katonai autonóm járművek tesztelésének lehetőségét teremthetik meg.  

Kulcsszavak: MTA Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság, MTA 
Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság, ZalaZone Járműipari Teszt-
pálya, off-road katonai autonóm jármű, katonaijármű-tesztpályarész 

Bevezetés 

Az MTA Közlekedés- és Járműtudományi Bizottsága 2019. szept-
ember 18-án tartotta idei harmadik, ezúttal a Logisztikai Osztályközi 
Állandó Bizottsággal együttes, az épülő ZalaZone Járműipari Tesztpá-
lya meglátogatásával egybekötött, kihelyezett ülését, amelynek témája 
az Autonóm járművek fejlesztésével kapcsolatos kutatási-fejlesztési és 
oktatási tevékenység volt. A ZalaZone Járműipari Tesztpálya elsősor-
ban az önvezető járművek tesztelésére épült. A kihelyezett ülés elő-
adásai is erre a témára koncentráltak. Közülük egy a Zalaegerszegen 
jövőben kialakítandó katonaijármű-tesztpályarészről tájékoztatott, ahol 
hazai fejlesztésű autonóm off-road járművek – UGV-k (Unmanned 
Ground Vehicle – vezető nélküli szárazföldi robotjármű) – tesztelésére 
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lenne lehetőség. Jelen beszámoló az MTA két érintett bizottságát, va-
lamint a bizottságok katona-tagjait is bemutatja. Ismertetésre kerülnek 
az MTA bizottságok kihelyezett ülésének előadásai is, különös tekin-
tettel a katonaijármű-tesztpályarészre. Kiemelendő, hogy a Zrínyi 2026 
haderőfejlesztési program során döntő fontosságú mind a szárazföldi 
robotjárművek fejlesztésének kérdése, mind az MTA-val fenntartott 
szakmai-tudományos kapcsolatok, az ismertetett rendezvény pedig 
mindkét területet érintette. 

Az MTA Közlekedés- és Járműtudományi Bizottsága 

A Magyar Tudományos Akadémia Közlekedés- és Járműtudományi 
Bizottsága (KJTB) az MTA IV. Műszaki Osztályához tartozik. A Közle-
kedés- és Járműtudományi Bizottság – illetve az osztály – által gondo-
zott tudományterületek: akusztika, anyagtudományok-technológiák, 
automatizálás-számítástechnika, áramlás-hőtechnika, elektrotechnika, 
elektronikus eszközök-technológiák, energetika, építészettudomány, 
gépszerkezettan, informatika, közlekedéstudomány, metallurgia, szál- 
és kompozit-technológia, szilárd testek mechanikája, távközlési rend-
szerek, vízgazdálkodás-tudomány. Az osztály ügyrendben szabályo-
zott módon működik, havi rendszerességgel tart osztályüléseket. Az 
évi rendes közgyűléshez és a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcso-
lódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasó-
üléseket, emléküléseket, ankétokat rendez. Figyelemmel kíséri, segíti 
és értékeli az osztály területére eső tudományos tevékenységet, állást-
foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdések-
ben, véleményt nyilvánít az osztályhoz tartozó akadémiai kutatóintéze-
tek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok, egye-
temi és közgyűjteményi, valamint egyéb (ágazati) kutatóhelyek tevé-
kenységéről. A szabályzatban meghatározott módon közreműködik a 
Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésé-
vel kapcsolatos eljárásban. Az osztály tudományos és tudománypoliti-
kai munkáját diszciplináris és interdiszciplináris, tudományos bizottsá-
gok segítik.  

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya 
Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság elnöke dr. habil. Timár And-
rás, a közlekedéstudomány doktora. Az MTA Műszaki Tudományok 
Osztálya Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság titkára dr. Török 
Ádám. A Bizottság egyetlen katona tagja / állandó meghívottja dr. Tur-
csányi Károly, az MTA doktora. 
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Az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottsága 

Az MTA IV. Agrártudományok Osztályhoz tartozó Logisztikai Albi-
zottságból, és a VI. Műszaki Tudományok Osztály, valamint a IX. Gaz-
daság- és Jogtudományok Osztály logisztikusaiból alakult meg 2012-
ben az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság.  

Menjünk vissza egy kissé az időben, tekintsük át az előzményeket. 
A logisztika, mint ismeretrendszer, már az 1980-s évektől teret nyert 
magának hazánkban, civil tudományos szervezete, a Magyar Logiszti-
kai Egyesület (MLE) 1990-ben alakult meg. Ehhez csatlakozott a mo-
dern katonai (NATO) logisztika az 1990-es évek közepétől. Természe-
tes módon született meg tehát az igény arra, hogy ez az ismeretrend-
szer szervezeti kereteket kapjon a tudományos közélet legfelső szint-
jén, a Magyar Tudományos Akadémián. Erre 1996-ban nyílt először 
alkalom, amikor a Marketing Bizottság a logisztika befogadásáról dön-
tött, és Knoll Imre professzor vezetésével létrejött a Logisztikai Albi-
zottság. Az első önálló Logisztikai Bizottság (később Logisztikai Tudo-
mányos Bizottság) 2005-ben jött létre az MTA Gazdaság- és Jogtudo-
mányok Osztályán.  

Az MTA bizottsági szervezeteinek átalakításakor (bizottságok szá-
mának csökkentése, illetve összevonások végrehajtása) a VI. és a IX. 
osztály elnökségeinek egyeztetése eredményeként 2011-ben született 
döntés arról, hogy a két osztályhoz tartozó logisztikusok közül delegá-
lással álljon fel az új akadémiai ciklusra (2011–2014) a IX. osztályhoz 
tartozó Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság. Ez azt jelentette, 
hogy az MTA-n a logisztika képviselete ismét egy szervezetbe került. 
A bizottság megalakítására és tisztségviselőinek megválasztására 
2012. február 14-én az osztályelnök vezetésével megtartott ülésen ke-
rült sor. A Bizottság elnökévé Chikán Attila professzort (BCE), az MTA 
levelező tagját választották. A Bizottság alelnökei az ezt követő két 
akadémiai ciklusban Kulcsár Béla professzor (BME), a műszaki tudo-
mány kandidátusa, és Turcsányi Károly professzor, ny. ezredes (NKE), 
az MTA doktora lettek.  

A katonai logisztikát az integrált bizottságban további 3 fő képvi-
selte: dr. Tóth Rudolf nyá. mk. dandártábornok, a IX. osztály delegáltja, 
illetve dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. dandártábornok és dr. Hegedűs 
Ernő mk. alezredes, a bizottság állandó meghívottjai. A katonai logisz-
tika képviseletének ez a mértéke kifejezésre juttatja szakterületünk el-
ismertségét.  
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A 2017–2021 közötti akadémiai ciklusra a Bizottság elnökévé Tur-
csányi Károlyt, társelnökévé Chikán Attila akadémikust választották. 

A logisztika megjelenése és eddigiekben kivívott helye az akadémiai 
tudományos közéletben, a szakterület (ezen belül a katonai logisztika) 
számára korszakos jelentőséggel bír. 

A zalaegerszegi kihelyezett ülés előadásai 

Az ülést a tesztpálya már elkészült, modern konferencia-központjá-
ban a KJTB elnöke, Dr. Timár András nyitotta meg, majd Háry András 
projektvezető üdvözölte a résztvevőket, röviden ismertetve a tesztpá-
lya kivitelezésének indokait, céljait és megvalósításának folyamatát. 
Az előadó vezetésével a résztvevők ezután autóbuszról megtekintették 
a próbapálya néhány elkészült részét és a műszaki épületben a 
SZTAKI és a Széchenyi István Egyetem, illetve a BME kísérletekre elő-
készített, az önvezetés egyes elemeinek vizsgálatára már alkalmassá 
tett járműveit, majd visszatértek a konferencia-központba. 

 
1. számú ábra. A zalaegerszegi tesztpálya fogadóépülete 

Jósvai Szilárd (ZalaZone) előadásában részletesen bemutatta a 
tesztpálya-projekt koncepcióját, az önvezető/autonóm közúti járművek 
fejlesztéséhez szükséges, bármely megrendelő számára elérhetővé 
tenni kívánt szolgáltatásokat, a kivitelezés jelenlegi állását és annak 
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befejezését követően, majd itt elvégezhető (hagyományos és különle-
ges, azaz az autonóm járművekkel kapcsolatos) teszteket, kísérleteket 
és méréseket. Ezek egymásra épülését a „szimuláció-laboratóriumi 
vizsgálat – tesztpályán végzett mérés – részben zárt közúton végzett 
mérés – közúti forgalomban végzett mérés” piramisába rendezve 
szemléltette, majd egyenként elemezte. Kiemelte, hogy a ZalaZone 
tesztpálya egyik újdonsága, hogy azon valós és szimulált városi 
(„Smart City”), illetve külsőségi forgalomban (autópályán, országhatá-
rokat átlépő utakon) is lehetővé válik majd a közúti járművek alacsony 
és nagy sebességű tesztelése.  

 

2. számú ábra. A ZalaZone tesztpálya objektumainak rendszere és a 
tesztpálya-építési program fázisai 

A létesítmények kivitelezése megközelítően a tervezett ütemben ha-
lad, elkészült a konferencia-központ, a megrendelők járműveinek táro-
lására, laboratóriumi (próbapados) tesztelésére és a pályatesztekhez 
szükséges felszerelésére, felkészítésére alkalmas műszaki épület, az 
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ipari parkhoz kapcsolódó innovációs (oktatási és kutatási) központ, a 
dinamikus és a fékhatás-vizsgálati, illetve nagy sebességű mérések 
elvégzésére alkalmas próbapálya-szakasz, valamint a városi forgalmi 
körülmények közötti mérések elvégzéséhez szükséges úthálózat nagy 
része is. Kiépült a pálya területén igényelt gyorsaságú adatátvitelt le-
hetővé tevő 5G-s távközlési rendszer is. 

Varga István (BME) előadásában a BME autonóm járműirányítási 
mérnök MSC és a jármű-üzemmérnök BProf szakok oktatási program-
ját, valamint az EFOP programok keretében folyó, az autonóm jármű-
vek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatásokat ismertette. Rámutatott, 
hogy pesszimista becslések szerint is legkésőbb 2040 körül várható az 
autonóm járművek széleskörű elterjedése, s ehhez igazodóan a felső-
oktatásban mielőbb célirányos képzéseket kell indítani. Az önvezető 
(autonomous) és okos (connected) járművek tesztelése önmagában 
fontos, de emellett vizsgálandó a jármű környezet-felismerési képes-
sége, kölcsönhatása más járművekkel, a közlekedőkkel és az infra-
struktúrával, valamint maga a kommunikációs technológia is. Ehhez új 
szakemberekre van/lesz szükség, ezért a BME Közlekedésmérnöki és 
Járműmérnöki karán megkezdődött az oktatási anyag korszerűsítése 
a járműmérnök, a közlekedésmérnök és a logisztikai mérnök BSc, MSc 
(duális) képzésben, megkezdődött az autonóm járműirányítási mérnök 
(Autonomous Vehicle Control Engineer) MSc képzés angolul és várha-
tóan 2020-ban kezdődik a jármű üzemmérnök Bprof képzés is, magya-
rul.  

Az előző előadásban már bemutatott K+F+I tevékenységi piramisra 
utalva hangsúlyozta a számítógépes szimulációk fontosságát (pl. vir-
tuális környezet és közúti forgalom generálása valós járművek teszte-
léséhez), azok gazdasági és időmegtakarítási előnyeit. Rövid videóban 
bemutatta a BME kísérleti önvezető járművének manőverezését a Za-
laegerszegi Járműipari Tesztpályán. Végül kitért az EU támogatással 
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében 
a BME vezetésével, illetve részvételével, más egyetemek közreműkö-
désével folyamatban lévő, az autonóm járművekkel kapcsolatos három 
kutatási programra is. 

Ocskay István ezredes (MH Modernizációs Intézet) előadásában a 
„ZalaZone autonóm tesztpálya katonai kiterjesztésének lehetőségei-
vel” foglalkozott. Az amerikai haderő már nagy számban fejleszt és al-
kalmaz autonóm katonai járműveket. A jövőben a Magyar Honvédség 
is kialakíthat az Autóipari Próbapálya Kft. területén egy terep-pályát és 
egy kutatóbázist, megteremtve a katonai célú autonóm járművek – 
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harctéri robotok – vizsgálatának és fejlesztésének hazai bázisát. A za-
laegerszegi próba pálya ilyen módon jelentős szerepet tölthet be a ha-
zai UGV fejlesztések és vizsgálatok területén. (Ehhez kötődően 2018. 
november 12-én „Autonóm on- és off-road járművek katonai alkalmaz-
hatóságának lehetőségei” címmel került sor tudományos konferencia 
szervezésére Zalaegerszegen, az Autóipari próbapályán.)  

A folyamatban lévő haderő-korszerűsítési program keretében, több 
éves előkészítés, az illetékes minisztériumok eredményes egyezteté-
sét követően kerülhet sor a hadiipari célú „off road” (terepjáró) katonai 
járművek hazai gyártásának újraindítására, s az ahhoz szükséges 
tesztek, vizsgálatok elvégzésére. Ilyen autonóm járművekre harci és 
logisztikai, sebesültszállítási, elektronika-szállítási, felderítő, műszaki 
és katasztrófaelhárítási feladatok elvégzésénél van szükség.  

 
3. számú ábra. A zalaegerszegi ZalaZone járműipari tesztpályája 

(Fotók: ZalaZone) 

A ZalaZone Járműipari Tesztpálya közvetlen közelében katonai tu-
lajdonban lévő területen jó lehetőség nyílik a tesztpálya „katonai kiter-
jesztésére”, azaz az említett feladatok elvégzésére alkalmas önvezető 
katonai járművek nehéz terepadottságok, illetve háborús városi romok 
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közötti tesztelésére. A 2020-as évek első felében megvalósítani terve-
zett katonai tesztpályának alkalmasnak kell lennie: 

− járműdinamikai képesség- és funkcióvizsgálatokra;  

− mozgékonyság-vizsgálatra;  

− tartóssági- és fárasztóvizsgálatokra;  

− autonóm járműrendszerek járműteszt oldali fejlesztésének tá-
mogatására; 

− megfelelő pályaelemek kialakításával a járművezetők képzé-
sére.  
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tika 25. évf., 3–4. sz. (2018); 
Hegedűs Ernő: „A katonai logisztikai szakterület képviselőinek részvé-
telével megalakult az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottsága.” 
Katonai Logisztika 20. évf., 3. sz. (2012); 
Turcsányi Károly: „Logisztika az akadémiai tudományos közéletben – 
megalakult az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottsága.” Kato-
nai Logisztika 20. évf., 4. sz. (2012). 

A Központi Raktár alapkőletétele 

A Központi Logisztikai Bázis szükségességének gondolata már ré-
gen felvetődött a Magyar Honvédség logisztikai vezetése részéről. Az 
írott anyagokban előtalált dokumentumok először 2002-ből származ-
nak. 

A 2017. májusi hónap fordulópontot jelentett a tervezésben, mert 
egy 20 ezer m2-es raktárcsarnok megépítése került előtérbe zöld me-
zős beruházásként, Veszprém Ipartelepen, a hozzá kapcsolódó kiszol-
gáló létesítményekkel. 

Központi Raktár megtervezésének fő céljai voltak: 

− a logisztikai anyagok és eszközök központi bázison történő 
tárolásának modernizálása, a tárolási feltételek korszerűsí-
tése; 

− az anyagok raktárban való mozgatásának, a raktárműveletek 
irányításának átalakítása, az alkalmazott technológia átveze-
tése az 1970-es évekből a XXI. századba; 

− a raktártechnológiában és az anyagok nyilvántartásában kor-
szerű, vonalkódos anyagazonosítás bevezetése; 

− a központi logisztikai raktárkapacitás növelése, a regionális 
ellátás alapjainak megteremtése. 
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A Magyar Honvédség új logisztikai központi raktárának megvalósí-
tása a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kereté-
ben indult meg. Október 8-án ünnepélyes keretek között lerakták az új 
létesítmény alapkövét. A területen megkezdődtek a földmunkák és a 
régészeti feltárások. 

Az infrastruktúra beszerzése során, a „kulcsrakész” elvet követve, 
nem csak az épületek felépítése, hanem azok infokommunikációs, biz-
tonságtechnikai és vagyonvédelmi rendszerekkel való ellátása, búto-
rokkal való feltöltése és a műhelyfelszerelések telepítésére is sor kerül. 
A szerződés értelmében a raktár 2020 harmadik negyedévében át-
adásra kerül. 

A raktár megvalósulása óriási lépés a logisztikai rendszer fejleszté-
sében, hiszen a raktár a polcrendszerén kívül 23 000 raklapnyi anyag 
befogadására, korszerű tárolására és nyilvántartására lesz képes. 

 
Elhelyezik az alapkőben az „üzenetet a jövő számára” 

Az MH szintű központi raktározási feladatokat ellátó új, zászlóalj 
szintű szervezeti egység az MH Anyagellátó Raktárbázis szervezetén 
belül kerül kialakításra.  

Összeállította: Schmidt Zoltán ddtbk. és Pataki Zsolt alez. 
Fotó: Kálmánfi Gábor, HM Zrínyi Nonprofit Kft. 



Katonai Logisztika 2019. évi 3. szám 

245 

Tudományos konferencia a logisztikusok napja 
alkalmából 

December másodikán tartják a katonai logisztikusok napját, amely-
nek apropóján minden évben konferenciát rendeznek, hogy áttekintsék 
a terület időszerű kérdéseit. Idén a hamarosan érkező új haditechnikai 
eszközökkel kapcsolatos háttértámogatási feladatok adtak különleges 
jelentőséget A katonai logisztika időszerű kérdései című szakmai-tu-
dományos konferenciának.  

Pohl Árpád dandártábornok, a HHK dékánja megnyitójában arról be-
szélt, hogy a szakma új kihívások elé néz, a konferencia feladata, hogy 
megkezdjék és folytassák a közös gondolkodást. „Az egyik legnagyobb 
kihívás az üzemfenntartás, üzembentartás területén várható” – utalt a 
Pohl Árpád a logisztika előtt álló két legnagyobb kihívásra. Hamarosan 
megérkeznek a Magyar Honvédséghez a Honvédelmi és Haderőfej-
lesztési Program keretében rendelt új technikai eszközök, amelyek 
merőben új szemléletet követelnek a katonai logisztika területén dol-
gozó szakemberektől.  

 
Pohl Árpád dandártábornok megnyitója 
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karán (HHK) rendezett konferencián az is elhangzott: az új 
technika megfelelő infrastruktúrát és jól képzett, idegen nyelvet be-
szélő szakembereket igényel, az utánpótlásban nagy szerepe van az 
Egyetemnek. 

Az üzemfenntartás többek között a hadrafoghatóság-, és az eszkö-
zök eredeti állapotát megközelítő állapot fenntartását célozza – erről 
Ocskay István ezredes, a MH Modernizációs Intézet kutatás-fejlesztési 
igazgatója beszélt. Az érkező új eszközök állapotfüggő karbantartást 
igényelnek majd, aktuális állapotukról műszeres diagnosztikával kap-
nak képet, ami jelentősebb szenzoros felmérő eszközöket igényel, vi-
szont elősegíti az olcsóbb fenntartást. Érdekes adat, hogy egy vadász-
repülőnél 50-100 ezer szenzor, egy harckocsinál 2500-3000 szenzor 
szolgáltat diagnosztikai adatot, ami a Magyar Honvédség 30 éves 
technikai kiszolgáló rendszerének fejlesztését is megköveteli. Különö-
sen úgy, hogy a korábban létező javító zászlóaljak megszűntek, így a 
technikai kiszolgálás ezen lépcsői is hiányoznak – mutatott rá az ezre-
des, aki beszélt a hamarosan érkező 44 darab Leopard 2A7 HU harc-
kocsi logisztikai igényeiről is. Mint elmondta: a kiszolgáló állomány ki-
képzése mellett gondolni kell például arra is, hogy az új harckocsik 120 
milliméteres simacsövű ágyúi és NATO kompatibilis lőszerei a lőszer-
raktárak átalakításának igényét hozzák magukkal, a karbantartás új-
fajta szerszámokat, míg a tartalékalkatrészek biztosítása eddigiektől 
eltérő raktárszemléletet követel.  

A szakember szerint az üzemben tartás gyökeresen új szemléletet 
követel, az új haditechnikához megfelelő infrastruktúra és más javítási 
szemlélet szükséges, így ugyanis itthon is el lehet végezni majd a na-
gyobb javításokat, ami költséghatékonyabb, mintha a gyártót kellene 
igénybe venni. 

A konferencián szó volt a légierő 14 darab, negyedik generációs Gri-
pen vadászgépének logisztikai igényeiről is. Tóth András nyugállomá-
nyú ezredes arról beszélt, hogy ezek a gépek új üzembentartási, javí-
tási koncepciót és kiképzési stratégiát igényeltek és különösen fontos-
nak tartotta kiemelni a feladatokhoz nélkülözhetetlen idegen nyelvtu-
dás meglétét.  A rendezvényen elhangzott: az év 365 napján, kiemel-
kedően és akadály nélkül működik Bánkúton, Medinán és Békéscsa-
bán a 3D-s radar, amely a Szövetség védelmi rendszerének része.   



Katonai Logisztika 2019. évi 3. szám 

247 

Előadásában Balogh László alezredes hangsúlyozta, hogy a NATO-
ban elismerősen szólnak az üzemeltetést végző mérnöki állomány tel-
jesítményéről. Ezzel kapcsolatban Balogh László megjegyezte: kocká-
zatot jelent a mérnöki állomány utánpótlása és benntartása a rendszer-
ben. 

A konferencián szó volt még az érkező Leopard 2A7 harckocsik és 
a PzH 2000 típusú önjáró löveg üzembentartásának tapasztalatairól, 
valamint a H145 és H225 típusú helikopterek rendszeresítéséről is. A 
tanácskozás a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága légierő és logisztika haderőnemi szemlé-
lőségei, továbbá a Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnöksége, va-
lamint a Magyar Hadtudományi Társaság együttműködésében valósult 
meg. 

Szerző: Tasi Tibor 
Fotó: Szilágyi Dénes | 2019. 11. 30. 17:59  

Ünnepi állománygyűlés a logisztikusok napja 
alkalmából 

A Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban megtartott ün-
nepi állománygyűléssel emlékeztek a logisztikusok napjára az MH Lo-
gisztikai Központ katonái és dolgozói december 2-án, hétfőn.  

Az ünnepségen Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség 
parancsnoka is részt vett. 

Harminc évvel ezelőtt, 1989. december 1-jén alakult meg az Anyagi 
Technikai Főcsoportfőnökség, amelyre emlékezve lett ez a nap a lo-
gisztikai szakemberek ünnepnapja. 

A rendezvényen felolvasták dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
és Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának 
a logisztikusok napja alkalmából írt köszöntő levelét.  

„Egy kiemelkedően fontos szakterület képviselőit köszöntjük most, 
akik leginkább a háttérben tevékenykednek, így munkájuk kevésbé lát-
ványos, ugyanakkor nélkülözhetetlen. Ilyenkor a figyelem azokra a 
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rendkívül sokrétű, szerteágazó munkát végző katonákra és honvé-
delmi alkalmazottakra irányul, akik folyamatosan azon fáradoznak, 
hogy biztosítsák a Magyar Honvédség zavartalan működését… Az el-
múlt egy évben a logisztikai szakállomány ismét bebizonyította, hogy 
méltó a bizalomra és képes átlagon felüli eredményességgel ellátni a 
rábízott feladatokat” – írták. 

 
Az ünnepség szónoka Scmidt Zoltán dandártábornok 

Az MHP Haderőnemi Szemlélőség (logisztika) által megrendezett 
állománygyűlésen Schmidt Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvéd-
ség Parancsnoksága logisztikai haderőnemi szemlélője úgy fogalma-
zott: ezen alkalmak lehetőséget teremtenek a visszatekintésre, az ed-
digi eredményeink összegzésére és a közös, új élményeken keresztül, 
a csapat erősítésére.  „Megragadva az alkalmat, az eddigi eredményes 
és magas színvonalon végzett tisztességes munkáért, helytállásért, el-
ismerésemet és köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki ezen a te-
rületen szolgál” – mondta ünnepi beszédében Schmidt Zoltán dandár-
tábornok. 

Szerző: Faragó Fanny  
Fotó: Dévényi Veronika 

https://honvedelem.hu/author/Farag%C3%B3+Fanny
https://honvedelem.hu/author/D%C3%A9v%C3%A9nyi+Veronika
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A Magyar Ellátó Katonák emlékművének 
megkoszorúzása 

A logisztikusok napi megemlékezések keretében 2019. december 
2-án 15.00-kor a logisztikai szervezetek, a Magyar Katonai Logisztikai 
Egyesület vezetői és a különböző nyugdíjas logisztikai szervezetek 
képviselői megkoszorúzták a Magyar Ellátó Katonák emléktábláját.  

Az eseményen Dr. Keszthelyi Gyula nyugállományú dandártábor-
nok, a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület elnöke mondta el ünnepi 
gondolatait. „Ma az ellátó katonára emlékezünk, azokra a magyar ka-
tonákra, akik már a honfoglalást követően végezték a csapatok logisz-
tikai támogatásának feladatait. Az ellátás funkciója kezdetben az élel-
mezésre és a fegyverzetre korlátozódott, majd a hadművészet elvei-
nek és eszköztárainak fejlődésével, folyamatosan kiszélesedett. Egy 
dolog azonban nem változott: minden korban megtaláljuk az ellátásért 
felelőst és az ellátást végző katona személyét” – fogalmazott. Beszéde 
végén hangsúlyozta: a történelem igazolta, hogy a logisztikusok képe-
sek kezelni a problémákat és a legreménytelenebb helyzetekben is 
megtalálják a legjobb megoldást. 

 
Keszthelyi Gyula nyugállományú mérnök dandártábornok ünnepi 

megemlékezése 

A megemlékezés során Totha Péter Joel vezető tábori rabbi, Jákob 
János dandártábornok, protestáns tábori püspök, valamint Takács Ta-
más ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség lelkészi karának vezetője 
mondott imát. 
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Átadták a honvédség új helikoptereit Szolnokon 

December 13-án adták át a Magyar Honvédség számára az első 
négy Airbus H145M könnyű szállítóhelikoptert. Az ünnepélyes ese-
ményre az MH 86. Szolnok Helikopterbázison került sor. 

A gépek átadásán részt vett Szabó István, a Honvédelmi Miniszté-
rium honvédelmi államtitkára, Korom Ferenc altábornagy, a Magyar 
Honvédség parancsnoka és Kilián Nándor dandártábornok, a Magyar 
Honvédség Parancsnokságának légierő haderőnem szemlélője is. Az 
Airbus részéről Jens Siebrecht, a vállalat közép- és kelet-európai terü-
letekért felelős alelnöke és Axel Humpert, az Airbus H145 program ve-
zetője vett részt az ünnepségen.  

 
Az új helikopterek egyike Szolnokon, a helikopterbázis felújított 

hangárjában 

A frissen felújított hangárban természetesen a főszerepet a négy, 
már Szolnokra érkezett H145M forgószárnyas kapta. A gépekkel kap-
csolatban Szabó István elmondta, hogy a sebesültkiürítési, kutató-
mentő, felderítési, határőrizeti, illetve személy- és teherszállítási fel-
adatok mellett könnyű támadófeladatok elvégzésére is alkalmasak 
lesznek. Ehhez az Airbus „HForce” fegyverzeti képességből a jelenleg 
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elérhető legmagasabb szintű lett megrendelve, amely megfelel a 21. 
század követelményeinek mind hatékonyság, mind pedig pontosság 
tekintetében. 

 
Az ünnepélyes átvétel pillanata 

Forrás: HONVEDELEM.HU 

Szerző: Trautmann Balázs 
Fotó: Dévényi Veronika 




