
LOGISZTIKUSOK NAPJA

Az 1999'-évi "Logisztikusok napja'' központi rendezvényére
KaposváÍott kerüIt sor. Az ünnepí megenlé kezes díszvendége Dr' Kárász
János (vezérőrnagy) a HM gazdasági íigyekért felelős helyettes
államtitkár volt. Á Kajztliőasdgí Elnők Katonai Irodájának vezeíője
képviselte a MH Főparuncsnokát' Megjelentek a HVK vezető ltÍborno-
kaÍ, a haderőnemi vezérkarokat képviselő túbornokok, Íőtisztek, a budű-
pesti hel!őrségpuancsnok' a csapatokal és logisztikusokat képvíselő veze-
tő áIlomány, a MH LogisztikaÍ Főigazgatóslig vezetői, nyugáIlomlÍnyú
volt logisztikai vezetők és természetesen az elismerésben részesült katonai
és polgári állomány.Az ünnepéIyen felolvasósra kerüIt a Mag1lar
Közlórsaság Elnökének levele és a Maglar Honvédség Parancsnokónak
köszöntése.

Az ünnepi beszédet Süíő Tamás vezérőrnagl a MH 2. gépesílell
hadoszttily parancsnoka furtofta, melyeít szószerint adunk köue.

Szerkesztőség

A''logisztikusok napjalI Központi Rendezvény

tlNxnpr nrszÉo
(I999' l 2.01. Kaposvár)

Ttsztelt ÁIlománygl ülés !

Hölgeim és araim!

A mai napon egy kerek évfordulót ünnepelünk és az évforduló mögött
a Magyar Honvédség ery közel 10'000 főt számláló minden szinten és
mindennap "élesben" dolgozó állomanyát' a logisztikai szolgalatok munka-
társait köszöntjük, akik immríron 10. éve december elsején állnak meg egy



rövid időre visszatekinteni az elmúlt év tevékenységére és tisztelegnek a szol-
gálat múltjanak, illetve ismerik el az év szalrlnai legjobbjait.

A Magyar Honvédség Parancsnoka 1999. december Ol-jét az MH
Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség és ezze| párhuzamosan a csapatok
integrált szolgálatai megalakulásának napját az napjává nyil-
vánította.

EzÍ a hagyományt követve 1998. december 01-én modemizálfuk
ünnepünk nevét, így az elmúlt évtől ery átfogóbb, nemzetközileg érthe-

tőbb megnevezéssel LoGISZTUSoK NAPJÁT köszöntjük.

Megtisáeltetésnek tartom, hogy ezen a kerek évfordulón egy olyan
helyőrség ad otthont az ÖnÖk ünnepének, ahol logisaikai szakcsapat dísz-
lokál, ahol az első lépések lettek megfogalmazva, késóbb megtéve a
nemzetközi misszióban részwevő magyar kontingensek ellátás4 a nemzeti
támogatrís érdekében.

Mint ennek a helyőrségnek a parancsnoka és mint olyan katonai
vezető, aki pályafutása sorrín mindig is igyekezett a feladatok és feitételek
összhangjrának biaosítísára, ezen belül is az anyagi-technikai feltételek
megteremtésére' különösen megtisáelőnek tartom, hogy ezen aZ ünnepen
én szólhatok Önökhöz és a Magyar Honvédség nagy családja nevében
köszönthetem Önöket és Önökön keresztiil azokat a tiszteket, zászlósokat,
tisáhelyetteseket, honvédségi közalkalmazottakat, szerződéses és sorál_

lomrínyt' akik a mindennapi elláüíssal, a technikai feltételek megterem_

tésével és fenntartiísával, a minősített időszak anyagi-technikai feltéte'
leinek biáosíúísával, a szükséges készletek beszerzésével, triLrolásával,

elosztásával, szá|lításával, a működéshez és felkészítéshez nélkülözhetet_
len ingatlanállomány kezelésével foglalkoznak, hogy csak néhríLrryat emel-
jek ki abból a szerteágazó, de céljaiban teljesen közös és egyirányú tevé-
kenységhalmazból, melyek teljesitése az Önök kötelezettsége.

Tíz év! Ebben a rohanó világban talán egy pillanat és mégis mennyi-
mennyi történt.

Hányszor történt, hogy a hadsereg átalakítrísával, sokszor a kényszer-
szülte csökkentésével párhuzamosan módosuljon az e|Iátás szervezeti és

működési rendje'



l989' még csak a folyamat kezdete. Az akkori integrálódas, a fegyver-

zettechnika csapatpróbái kialakított szervezeti kereteit alapnak tekintve, az

ágazati működést alapvetően nem befolyásolva fejlődött anyagi_technikai

szolgálattá a hadtáp szervezeti egyesítésével.

A törzsek integrációját' a szakcsapatok és alegységek közös szervezeti
rendben történő egyesítése követte. A repülőműszaki szo|gálat, majd az
elhelyezési szolgálat is integrálódott az el\átők nagy családjához. A
lendület később az egészségügyi szolgálat békében önállóvá válásával
megtört. A pénzügyi szervezetek átalakításával a számviteli rendszer is

gyökeresen átalakult, de ide lehet sorolni az ideiglenes tárolók és inkur-
rencia raktárak kialakítasát, részei újbóli felszámolását, a kiképzés rend_

szerének teljes átalakítását, valamint a nagy hagyományokkal rendelkező
és még ma is hiányzó szsrvezetek kényszerű megszüntetését. De úgy gon_

dolom, hogy ez az ünnepi pillanat nem a következmények felsorolásáé,

hanem a köszöneté, Mé a tiszteleté, hogy ilyen körülmények köZött is a
Magyar Honvédség megőrizte míiködőképességét és ebben meghatároző

az Önök' a logisztikusok tevékenysége.

HöIpeim és Uraim!

Kedves Vendégeink!

Az elmúlt évek során a Magyar Honvédség logisaikai szakállománya,

mind a tervező-szervező törzseknél, mind a végrehajtó tagozatban egy sor

kihívással került szembe. A feltételek folyamatos romlása, értem alatta a

költségvetés elégtelenségét, az öregedo, műszaki-technikai szampontból

elavult haditechnikai eszközök túlüzemeltetését, a honvédségi objektumok

áIlagának rohamos romlását, a folyamatos átalakítások és az ezt követő

inkurrencia növekedés ellenére elmondhatjuk, hogy ha nem is a kívánt' de

a feltételek adta maximális szinten tudtunk eleget tenni a követel-

ményeknek.

A hadsereg működik, a kijelölt katonai szervezetek nagy nemzetközi

elismerést kiváltva teljesítik most már szövetségi kötelezettségeiket az

országhatáron kívül. Sikeresen birkóztunk meg számtalan nemzetkrjzi

gyakorlat támasáotta nehézségekkel. Folyamatosan, sokszor erőnkön felül is

vállalunk újabb és újabb terheket a nyelvképzés, az új szöVetségi €gytitt-



működési követelmények elsajátítása nem kis felelősségével és ez nem-
csak a logisztikai szolgálat sajátossága, ezért használom a többes szám
első személyt.

Napjainkban indítottuk a Nemzeti Támogató Elem 400' utánszállító
konvoját okucaniba. De igazságtalan |ennék, ha nem szólnék azokról a
nem várt, de megvalósu|t feladatokróI' amelyek idén a rendkívüIi idójárás
okozta ár- és belvíz, a hó helyzet, a VIZESES feladat következtében
nehezíteuék helyzetünket.

Az Önök szolgálata - talán úgy érezhetik - az egyik olyan szolgálat,
amelyre általában a parancsnokok és a katonai vezetők csak akkor figyel-
nek fel, ha valami nincs rendben, ha a feltéte]ek akadoznak, ha az alapren-
deltetés csorbu].

Hajlamosak vagyunk természetesnek venni, hogy a feladatok mögött
mindig és mindenkor ott van a sztikséglet kielégítéSe is. Pedig ez ktilönö_
sen az elműlt 10 évben nem Volt annyira természetes'

A parancsnokaink nem csak az Íinnep miatt, ellenkezőleg a dolgos
hétköznapokon nyújtott szakszerű, leleményes, nemegvsZer a valószín[it_
lenség korlátait is átlépó áldozatvállalásuk miatt megtanulták tisztelni a

logisztikai szolgálat munkatársait. Azt hiszen eá plasztikusan mutatja a
jeIenlegi rendezvény is.

Miközben ezt tették, tettük magunk is szinte napi résztvevői letttink
ennek a folyamatnak. Megtanultunk szembenézni az elégtelenségekkel'
ugyanakkor a Inegfelelő sűlyképzéssel számolva eleget tenni a követelmé-
nyeknek.

Amikor az tinnep apropójaként terméSzetesen a hel}'tá]Iásrol. a ló
nlunkárti] és áldozatráIlalásról szól a köszöntő. nen szabad Irleettledkez-
;:i]rtl lirlói 'ie;]l. i:,:cr 'neg szános eIégtelcnség r an lelen ]i ]]aa ]_]: ]-
j'li t lll ' t;ll '1elienlzo l:eg. 11e tnár nteEe1ent a 'oeie 
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és újra meg kell küzdeni a jelentkező kihívásokkal. Ez azonban már nem
megy önállóan. A parancsnokoknak és a szolgálatok vezetőinek, beosztott_
jainak, valamennyi vezető szintnek egyformrín kell gondolkodnia és a
maga területén gondoskodni a működés feltételeinek megteremtéséről.

Ismert Önök előtt, hogy befejeződött a Magyar Honvédség stratégiai
felülvizsgálata, amelynek reményeink szerint a következménye egy finan-
szírozható, a szövetségi kötelezettségeknek képességeiben megfelelő, kisebb,
de ütoképesebb haderó lesz.

Természetes, hogy ezzel az átalakulással együtt jár egy újabb kihívás
az Önök részére, nevezetesen biÍosítanunk kell a hadsereg új szervezeti
rendre való áttérését és ugyanakkor át is kell alakítani a logisztikai ellátás
rendszerét is.

Ebben az átalakulásban már nem érvényesülhetnek a begyakorolt
sémák, már nincs mögötttink olyan tartalék anyagban, eszközben és szak_
állományban, hogy át lehessen kódolni néhány baklövést, rossz döntést.

Most már az új, minőségében a jelenlegitől lényegesen eltérő, a nem-
zetközi szintéren a NATo szövetségesi rendből adódó követelményeknek
is minden területen megfelelni képes haderő logisztikai ellátását kell
megszervezni. Ahol brír ma még nem elegendő, de azért mégis nagyobb
költségvetési feltétel fog rendelkezésre állni. Ahol újra kell gondolni az
eddigi prioritásokat, új alapokra kell helyezni a működés feltételeit, a XXI.
század szintjére kell emelni természetesen csak fokozatosan azokat.

Mindezzel párhuzamosan gondoskodni kell önmaguk és a következő
generációk szakmai felkészítésének az új kihívásokhoz való igazitásárő|.

Hölgleim és Uraim!

Ma az ünnepi megemlékezés bevezető gondolataiban a l0 éves múlt-
ról és helytállásról szóltam, most újra ezen gondolatok}roz kell visszatérni,
mert úgy érzem, hogy a jövő sikerét és nemcsak szakmai téren, hanem
általában az MH működésére kihatóan is meghatározza majd az Önök
tevékenysége.



Biztos vagyok abban, hogy ez aZ elhivatottság elegendő biztosíték az
előtttink álló időszak feladatai megvalósításiítroz. Ez a testiileti szemlélet'
amely megmutatkozik a mai ünnepi állománygyülésen megjelentek
összetéletében is át fogja segíteni a logisaikai szolgálatot a nehézségeken
és képesek lesznek megfelelni az új kihívásoknak is.

Mai ünnepségünk fényét a jöVőbe vetett hittink mellett a múltról való
méltó megemlékezés is emeli. KöSzöntöm a szakma nagy öregjei közül az
itt jeleniér'őket. azokat az elódókel akik tanítómesterei voltak a maiaknak,
azokat akik oh an alapot fudtak tén1 1eges szolgálatuk időszakában lerakni,
melr elegendó r'olt a r'áltozások és nehézségek okozta feszültségek eny-
hítésére. azokat a}iik tanácsaikla] és aggódó eg}ijttérzésükkel még nap_
jainkban is hatni tudnal

Mint ahogy a bevezetómben is említetem ez a szolgálat a nap minden
percében "éIesben" dolgozik. Ezen az ünnepi állomán1'gr'ülésen mindarr-
nyiunk nevében szeretném köszönteni azokat a kollégákat, akik most is
itthon, illetve külÍi'ldön végzik feladataikat. Egr pillanatra megállva' de
soha nem késlekedve gondoskodnak az ellátandókról'Az ünneplés nem-
csak a múltban végzett tevékenység elismerését szolgálja' hanem az erő-
gyűjtését' a hit megerősítését' az elsúÍllsás. fokozását is, amely a jövő
érdekében koncentrálódik.

Most mikor gyakorló parancsnokként újból tisaelgek a Magyar
Honvédség logisztikai szakállomán1'a elótt szeretném abbéli reményem_
nek is hangot adni, hogy a következő években nagyobb és jobb lehető-
ségek lesznek az Önök körében a hadsereg fejlesaés és fenntartiís érdekében.

Kívánom, hogy érjenek el minél több szakmai sikert, mert ez csak a
katonák ellátását, a működés javulását szolgálhatja.

Személy szerint jó erőt, egészséget' a magánéletben sok boldogságot
kívánok a logisaikai szakállomány egészének.

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket.

Az ünnepi beszéd után minisxíeri, állűmíitkdlÍ, helyettes áIlamtitkári ,
a Honvéd Vezérkar Főnöki, Haderőnemi vezérkar főnöki, Logisztikai



Főcsoportfőnöki , ME Logisztikai Főigazgafuii és mds elismerések ( kitiin-
tetések' előIépletések' jutalnuk' stb.) ótaúÍsdra kefiilt sor' Ezt követően a
MH Közponli MíÍvészegtüttesének katonakórusa és szólistói szórakoz-
tat ák ű rélztvevőkel. Az ünnepÍ megemlékezés ebéddel zórult.


