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LOGISZTIKUSOK NAPJA 
2003. december 1. 

„November 29-i ünnepi állomány-
gyűlésen Mikita János mk. vezérőr-
nagy 1előadása”. 

Szerkesztőség 

 

Tisztelt Ünnepi Állománygyűlés! 

Nagyon jóleső és felemelő érzés számomra, hogy ezen a központi 
rendezvényen, a honvédelmi tárca közigazgatási és katonai vezetése ne-
vében erről a helyről köszönthetem a haderő logisztikai szakállo-
mányát és itt mondhatok köszönetet a szakszolgálat valamennyi tagjá-
nak a mindennapi helytállásáért. 

                                                      
1 Mikita János mk. vezérőrnagy, HM-HVK Törzsigazgató. 
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Immár hagyományosan – minden év december elsején, a katonai 
logisztikusok ünnepén – ha csak egy napra is, de reflektorfénybe kerül a 
haderő harci – kiszolgáló támogatására hivatott szervezet, amelynek tag-
jai hazai és külhoni területen egyaránt folyamatosan és felelősen gondos-
kodnak arról, hogy a vállalt katonai küldetéseinkhez, illetve a csapatok 
alaprendeltetésének betöltéséhez szükséges logisztikai feltételek rendel-
kezésre álljanak.  

Ebben a körben talán felesleges megemlítenem, hogy a katonai lo-
gisztika ókorig visszavezethető történelme fordulópontokban gazdag. A 
Római Birodalom, Bizánc hadviselésében, majd a napóleoni háborúban 
és később a legújabb kori hadműveletekben a katonai logisztika fo-
lyamatosan fejlődött. Fejlődési szakaszai során mindvégig megőrizte em-
ber központúságát, a katonára irányuló ellátás prioritását. 

A szakterület fejlődési fordulópontjai egyértelműen a fegyverek, 
majd fegyverrendszerek és azok hordozói minőségi változásaihoz kötőd-
tek, illetve az adott kor technikai forradalmához kapcsolódtak. A had-
történelmet tanulmányozva azt is megállapíthatjuk, hogy a szemben álló 
felek közötti küzdelmet mindig a fegyverek közötti különbség, valamint 
az utánpótlás nemzetgazdasági bázisának ereje, tehát a gazdaság és annak 
katonai vetülete a logisztika teljesítőképessége döntötte el. Ez az axioma 
mára sem vesztett érvényességéből, sőt a katonai logisztika új menedzs-
ment szemlélete révén egyre jobban beépül a nemzetgazdaságba. 

Egyben ez azt is jelenti, hogy a logisztika történelmileg kialakult 
katonai alkalmazása újabb és újabb közös pontokon találkozik a polgári 
alkalmazással, aminek haszonélvezője nem lehet más, mint a Magyar 
Honvédség egésze.   

A mai logisztika teljesítménye a haderő támogatási rendszere jelen-
legi állapotát és feltételrendszerét tekintve rendkívül nagyra értékelhető, 
hiszen a nemzetgazdasági szervezetekkel közösen elért eredmények elle-
nére a szakszolgálatnak a XX. század utolsó évtizedeire jellemző körül-
mények között kell megoldásokat találni a XXI. század elején fennálló 
kihívásokra. 

Személyes ismereteim szerint az elmúlt évek óta valamennyi Logisz-
tikai Napnak külön mondanivalója, üzenete, vagy ha úgy tetszik mottója 
van. Talán a jelenlévők közül többen emlékeznek arra, hogy:  

• 1997-ben az új Logisztikai Főcsoportfőnökség és a Logisztikai 
Főigazgatóság, valamint csapat tagozatban a logisztikai ezredek 
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és a logisztikai zászlóaljak létrehozása, szervezeti és működési 
rendjük összehangolása állt a szakmai tevékenységek középpont-
jában; 

• 1998. év során a logisztikai szervezetek elé állított fő célkitűzés 
hazánk NATO csatlakozásához kapcsolódóan, a szövetségen be-
lüli logisztikai együttműködés feltételeinek megteremtésére irá-
nyult; 

• 1999. évet a NATO tag Magyarország hadereje logisztikai támo-
gató rendszerének új elemekkel történő felruházása jellemezte; 

• és legutóbb a 2000-2002. évek logisztikai fejlesztésének tartalmát 
a NATO harmonizációs törekvések felerősödése, a szervezeti - 
működési rend megreformálása képezte. 

A mai ünnepnap aktuális mottója a haderő hazai és nemzetközi fel-
adatainak lehető legteljesebb támogatása mellett, a tényleges logisz-
tikai képességek eléréséhez vezető út kijelölését, a 10 éves haderőreform 
logisztikai koncepciójának megfogalmazását és annak valóra váltását  
foglalja magában. 

Biztos vagyok abban, hogy a jelenlévők előtt is jól ismert a Magyar 
Honvédség helyzete, abból következően a lefolytatott védelmi felül-
vizsgálat eredménye, amely alapján kidolgozott részletes tervek felölelik 
az önkéntes rendszerű haderőre történő áttérés, a már régen esedékes 
haditechnikai fejlesztések, az infrastrukturális beruházások, a felké-
szítés – kiképzés, valamint a haderő működtetés új alapokon végrehaj-
tandó feladatait.  

Ebben a 10 évet átfogó tervező munkában – a tervezési decentrumok 
mellett – kiemelt szerep hárul az MH Összhaderőnemi Logisztikai és 
Támogató Parancsnokság és a HM Gazdasági Tervező Hivatal állo-
mányára, akiknek óriási felelőssége van a tárca feladat alapú erőforrás 
és költség tervezésében.  

A mindannyiunk jövője szempontjából oly fontos 10 éves haderő 
átalakítási tervről szükségesnek és érdemesnek tartom a következőket 
elmondani: 

• Ez a terv egyedülálló a Magyar Honvédség történetében, mivel a 
haderő minőségi átalakításának egymással összehangolt és a 
Pénzügy Minisztérium költségvetési prognózisára épített feladat-
rendszerét tartalmazza; 



 6 

• Ezideig még nem volt olyan átfogó haderő modernizálási tervünk, 
mely a NATO szövetség biztonságpolitikai céljaihoz igazítva je-
lölte ki a haderő szervezeti, személyi összetételét, technikai fel-
szerelését, illetve azokból kiinduló alkalmazását; 

• A 10 éves terv a forrásprognózisok szerint kiegyensúlyozott, így 
következetes végigvitele esetén biztosított lesz a jelenlegi haderő-
struktúra átalakítása és azzal összefüggésben a katonai szerveze-
tek készenlétének elérése. 

Bár a 10 éves terv – divatos szlenggel élve – egy szebb jövőt vázol 
fel számunkra, de annak megvalósulásáig szembe kell néznünk a katonai 
logisztika területén is a jelenlegi helyzettel és a közvetlenül előttünk álló 
feladatok megoldásával. Elismerésre méltó tény, hogy ma már a katonai 
logisztika külső jegyeit és belső tartalmát tekintve is betölti a 3. had-
erőnem szerepét, ezáltal súlya és szerepe megnövekedett, mind a termelői 
logisztika, mind a fogyasztói logisztika tekintetében. 

A katonai logisztika említett két ágához tartozó szervezetek konst-
ruktív együttműködésének eredménye, hogy a Balkánon, Afganisztánban 
és Irakban harci körülmények között tevékenykedő kontingenseink meg-
felelő járművekkel, felszerelésekkel, készletekkel, valamint jól működő 
utánpótlási rendszerrel rendelkeznek, amelyek révén minden tekintetben 
egyenrangú tagjai a nemzetközi kötelékeknek. Ezen kiemelt feladatok 
mellett nem törpül el a hazai és nemzetközi gyakorlatok professzionális 
szintű logisztikai támogatása, továbbá a haderő napi működésének ko-
ránt sem egyszerű biztosítása. Ugyanakkor itt szeretném megjegyezni, 
hogy a honvédelmi vezetés világosan látja a tiszteletet érdemlően teljesí-
tett feladatok mögötti feltételek hiányát és tisztában van azzal, hogy hosz-
szabb idő óta hiányzik a nemzeti támogatás katonai logisztikai rendszere, 
egy-két kivételtől eltekintve elavultak a szakági normák, valamint a gya-
korlati  lépések sora áll a szakmai vezetés előtt a készletképzés új szabá-
lyozása, a NATO konform anyagosztályok kialakítása, az inkurrens 
anyagok és technikai eszközök átadása vonatkozásában.  

Ezeken túlmenően az is nyilvánvaló, hogy a fogyasztói logisztika 
korábbi modernizációs törekvései nem jártak az elvárt eredménnyel, ami-
nek következtében a szakalegységekig lemenő szervezeti és vezetési 
struktúrát az elmúlt hetekben jóváhagyott koncepció mentén tovább kell 
formálni.  
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A sorozatos logisztikai átalakítások közepette bennem is megfogal-
mazódtak olyan kérdések, mint: 

• Miben rejlik a katonai logisztika ereje? 

• és hogyan képes teljesíteni a nemzetközi megítélés szempontjából 
is kiemelt feladatait? 

Szerintem a kérdésekre adható válasz a katonai logisztika egységé-
ben és vezetésének szilárdságában rejlik.  

Ez azt jelenti, hogy mára már a katonai és a polgári szférában egya-
ránt ismert, egyben elfogadott a katonai logisztika anyagnemfelelős szak-
ágazatokra épülő struktúrája, mely szakágazatok külsőleg kapcsolódnak a 
nemzetgazdasági partnereikhez, belülről pedig hatást gyakorolnak az 
egyes katona ellátására, illetve az adott fegyverrendszer vagy technikai 
eszköz üzemeltetésére. Nagy ereje és egyben stabilitása a katonai logisz-
tikának, hogy a NATO harmonizációs törekvések közepette megjelenő 
koncepcióváltási igények ellenére tántoríthatatlanul kitartott a szakági 
működés továbbvitele mellett.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Logisztikusok! 

A Logisztikai Napok hagyománya szerint évről – évre az ünnepi 
események része, az elindított és végrehajtott szervezeti – működési vál-
toztatások számbavétele. 

Ezen a téren - áttekintve a haderő fejlesztés elmúlt időszakát - azt 
láthatjuk, hogy egyetlen fegyvernem, vagy szakcsapat életében sem tör-
tént annyi és oly mélyreható változás, mint a katonai logisztika csapat- 
illetve központi tagozatában. A közvetlen logisztikai támogatás csapat 
tagozatában talán két évet élt meg az a szervezeti és működési konstruk-
ció, amely a logisztikai vezetést a törzs, a logisztikai műveleti központ és 
a logisztikai zászlóalj között megosztotta.  

Jelentős változást eredményezett a szakterület fogyasztói ágának ve-
zetésében a HM-HVK Logisztikai Csoportfőnökség megszüntetése, szer-
vezete egy részének és feladatrendszerének beolvasztása az MH ÖLTP 
vezetési rendjébe. Ezekkel a változások sora még nem ért véget, hiszen a 
HM Gazdasági Tervező Hivataltól három önálló feladat került az MH 
ÖLTP rendszerébe, amely mellett megalakult a katonai logisztika régóta 
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hiányzó miniszteriális láncszeme, mely űr a HM Logisztikai és Hadi-
technikai Fejlesztési, Felügyeleti Főosztály létrehozásával szűnt meg.  

A felsorolt és a katonai logisztika teljes rendszerére kiható változá-
sok csak az elmúlt egy év termékei, ugyanakkor meggyőződésem szerint 
a jelenlévők döntő többsége előtt ismert, hogy a fogyasztói logisztika tel-
jes egészére kihatóan, új koncepcionális alapokon fog átrendeződni a 
csapatok és a központi logisztikai szervezetek struktúrája. Ez az átrende-
ződés már része a jövő hadereje kialakításának, azon belül a logisztikai 
támogatás képesség alapú megszervezésének. A logisztikai szervezetek 
és képességek új koncepció mentén történő kialakítása azt az egyetemle-
ges célt szolgálja, hogy a logisztikai erőforrások koncentrálásával és egy 
adott időben többirányú felhasználásával lehetővé váljon a külföldön fel-
adatot teljesítő kontingenseink teljes körű és rendszerszerű logisztikai 
támogatása, amely mellett – azzal teljesen egyenértékűen – szakszerűen 
valósuljon meg a hazai területen felkészülő, kiképzést folytató erők te-
vékenységének biztosítása. 

Ezt az alapvető célkitűzést a leendő logisztikai szervezetek a minisz-
térium védelemgazdasági blokkjában együtt kell, hogy megoldják a köz-
ponti logisztikai tagozat és a haderőnemek vezető és végrehajtó szervei-
vel, valamint a csapatok logisztikai alegységeivel. 

A katonai logisztika eddig összefoglalt jellemzői alapján kijelenthe-
tem, hogy a 3. haderőnemet alkotó szervezetek vertikális és horizontális 
elrendeződését figyelembe véve szilárd és széles alapokon nyugszik a 
haderő logisztikai támogatása. 

A katonai logisztika nap, mint nap bizonyított stabilitásához hozzá-
járul a nemzetgazdaságra épülés és a folyamatos szakmai utánpótlás had-
erőn belüli bázisa, melyek szakmai jövőt formáló szerepére érdemesnek 
tartom külön kitérni. Mindannyian jól tudjuk, hogy a haderő logisztikája 
a kezdetektől egyre fokozódó mértékben, – illetve ahogy mondani szok-
tuk „ezer szállal” – kötődik a nemzetgazdasághoz. Ennek erősítése ma is 
döntő kérdés, hiszen a megcélzott képességekkel rendelkező honvédség 
kialakításának egyik peremfeltétele a lehető leggazdaságosabb működte-
tés, aminek egyetlen járható útja a felesleges terhektől való mentesítés és 
a feleslegesen lekötött erőforrások felszabadítása, majd azok képesség-
növelő célok érdekében történő felhasználása. 

Ez a logisztikai szakterületen másként nem értelmezhető, mint a je-
lenleg hadrenden belüli támogatások közül ki kell helyezni mindazokat, 
amelyek biztosítására a nemzetgazdasági szervezetek is képesek. Ma  
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már Magyarországon egyre több cég bízza profi szolgáltatókra saját lo-
gisztikai feladatainak ellátását és a gyakorlati példák sokasága bizonyítja 
a logisztikai outsourcing eredményeit. A Magyar Logisztikai Egyesület és 
számos tudományos felmérést végző szervezet egybehangzó véleménye 
szerint a honvédség logisztikája 100 %-os biztonsággal támaszkodhat a 
nemzetgazdaság ellátó, szolgáltató képességére, tehát a jövőbe vezető út 
kapuja nyitva áll. Ennél fogva már csak a logisztika vezetésén múlik, 
hogy mely szakterületeken, milyen mértékben és mikor él a logisztikai 
outsourcing lehetőségével. Itt szeretném ráirányítani a figyelmet arra is, 
hogy az új haderő logisztikai rendszerében nem kizárólag új képességeket 
kell megteremteni, hanem a szakágnak képesnek kell lennie az átadható 
képességektől történő megszabadulásra. Véleményem szerint ez a feladat 
meghatározó jelentőségűvé lépett elő a képesség orientált szervezetű és 
létszámú haderő kialakítás folyamatában. 

A katonai logisztika másik fejlődési lehetősége a szakállomány 
képzésben rejlik, mely révén négy kontinens 15 helyszínén és Brüsszel-
ben, a NATO központon belül magasan kvalifikált szakemberek képvise-
lik hazánkat. A Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola és Nemzetvé-
delmi Egyetemünk szaktanszékeit köszönet illeti a több évtizedes, magas 
színvonalú oktató munkájukért, amellyel nagymértékben járultak hozzá 
a szakma különböző vezetési szintjein végbement generációváltáshoz. 
Mellettük azonban nem feledkezhetünk meg azokról a gyakorlati szakte-
kintélyekről, akik tudásuk és tapasztalatuk átadásával segítették fiatalabb 
kollégáikat. 

Sajnos a szakma nagy öregjeinek számító kiválóságok közül az      
elmúlt év során elvesztettük Bakodi Zoltánt, Dr. Bakos Lászlót, Dr. 
Csabai Györgyöt, Giczy Györgyöt, Papp Józsefet a mérnököt, Pály Ist-
vánt és a napokban Penke Ferencet. Emléküket a katonai logisztikusok 
nagy családja kegyelettel megőrzi. 

Tisztelt Ünnepi Állománygyűlés! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A katonai logisztikusok méltán lehetnek büszkék arra, hogy 2003. 
évben az alapfeladatokon túl képesek voltak egy olyan minőségi pluszt 
nyújtani, amellyel az ország nemzetközi megbecsülését öregbítették.  

Ez a plusz ahhoz a különleges feladathoz kapcsolódik, amely a 
NATO szövetségesek előtt áll az iraki helyzet konszolidálásában.  
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Gondolom nem túlzok akkor ha úgy értékelem, hogy ma az egész 
ország aggodalommal, ugyanakkor büszkén figyeli a 300 fős logisztikai 
szervezetünk küldetésének teljesítését, ami példamutató emberi tartással, 
fegyelmezettséggel és szakmai felkészültséggel zajlik. 

Az iraki küldetését teljesítő szállítózászlóalj felkészítése, sivatagi vi-
szonyok közötti alkalmazásának megfelelő felszerelése, ezideig először 
alkalmazott tengeri szállításának megszervezése, majd a kitelepült logisz-
tikai egység utánpótlásának folyamatossága mind a szakterület erejét bi-
zonyítják. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy a katonai logisztika kiemelt és meg-
határozó szerepét nem az ünnep fénye emeli ki, hiszen az elért eredmé-
nyek önmagukért beszélnek. Az avatott szemek előtt az sem maradhat 
homályban, hogy az elért eredmények mögött alkotóan gondolkodó, a 
sorozatban jelentkező új kihívások tudományos igényű megválaszolásá-
ra képes szakállomány található.  

A szakmai fejlődés tudományos igényű megalapozása középpontjá-
ban a már 12. évfolyamába lépő Katonai Logisztika folyóirat áll, amely 
tág lehetőségeket biztosít mind a védelemgazdasági kérdések, mind a 
szűkebben vett logisztikai problémák elméleti és gyakorlati megközelíté-
sére. Ebben a gondolatkörben fogant a szakfolyóirat ezévi pályázatára 
benyújtott 11 pályamű, amelyek szerzői egymást múlták felül a szakmai 
problémák megválaszolásában. Itt szeretném kiemelni azt az áldozatkész 
szakmai tevékenységet, amely révén – szinte egyedülállóan a honvédség 
életében – a katonai logisztikusok pazar kiállítású múzeummal és egyre 
gyarapodó szakkönyvtárral rendelkeznek. Biztos vagyok abban, hogy a 
katonai logisztikusok példaértékű szakmaisága vezetett el bennünket oda, 
hogy a HM Gazdasági Tervező Hivatal eszmei vezérletével, hosszú 
évek tétovázása után eljutottunk egyik kiemelt NATO vállalásunk, neve-
zetesen a Befogadó Nemzeti Támogatás Központi Adatbázisa és Ké-
pesség Tervező Katalógusa létrehozása teljesülésének küszöbére. Ebben 
az országos szintű együttműködést és koordinációt igénylő feladatban 
nyújtott teljesítményéért a katonai logisztikát megkülönböztetett elisme-
rés illeti. 
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Tisztelt Ünnepi Állománygyűlés! 

Kedves Logisztikus Kollégák! 

Gondolom egyetértenek velem abban, hogy a mai jeles nap szónoka 
sem vonhatja ki magát az idő múlásának törvénye alól, aminek következ-
tében az ünnep méltatását hosszan már nem folytathatom. A Magyar 
Honvédség teljes logisztikai szakállományát köszöntő szavaim azzal sze-
retném zárni, hogy a tárca vezetése nevében kérem Önöket és Önökön 
keresztül a csapatok és a központi logisztikai szervezetek minden tagját 
a rendelkezésükre bocsátott évi több, mint 70 milliárd forintot kitevő 
költségvetés erőforrás alapú terveken nyugvó felhasználására, azáltal 
az előttünk álló 10 éves haderőreform sikeres elindításának elősegítésé-
re. Ebben, a haderő képességek minőségi átalakítására vállalkozó közös 
tevékenységben kiemelten számítunk a katonai logisztika eddigiek során 
is tanúsított helytállására, húzó erejére. 

A további eredményes munkához, az itthon és külföldön szolgálatot 
teljesítő szakállomány minden egyes tagja részére kívánok nagyon jó 
erőt és egészséget, magánéletükben sok boldogságot.   

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Ezt követően kinevezésre, előléptetésre, kitüntetések, elismerések 
átadására került sor.  

Itt adták át az Integrált Logisztikai Tudományszervező Tanácsnak a 
Katonai Logisztika c. folyóiratban meghírdetett pályázatára beérkezett 
kiemelkedő tudományos tanulmányok szerzőinek pályadíjait is. A ren-
dezvényen első alkalommal hangzott el az MH LEP zenekar vezetője ál-
tal komponált „logisztikusok indulója”, melyet e folyóiratban közrea-
dunk. 

A hagyományoknak megfelelően november 30-án megrendezésre 
került a „Logisztikusok Bálja”, melyen neves művészek közreműködé-
sével, mintegy 300 fő meghívott vendég ünnepelt, szórakozott. 

Szerkesztőség 

 

 


