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Németh Ernő1

Ünnepi állománygyűlésen emlékeztek meg az MH Közlekedési
Szolgálat napjáról június elején a Közlekedési Múzeumban. Az állománygyűlésen részt vett Dr. Szenes Zoltán altábornagy a MH HVK főnöke, Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy az MH ÖLTP parancsnoka, a
fegyvernemi és szakági főnökségek képviselői, a közlekedési szolgálat
állománya és a szolgálat korábbi – jelenleg nyugállományú – szolgálatfőnökei.

Az ünnepi beszédet Szarvas László mk. aleredes MH Közlekedési
szolgálatfőnök tartotta. Ezt követően Dr. Szenes Zoltán altábornagy a
szolgálat történelmi és jelenkori tevékenységét méltatta, személyes jelenlétével elismerve a katonai közlekedés fontos szerepét a honvédség új kihívású feladatainak megoldásában.

Dr. Németh Ernő nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, c. főiskolai tanár,
az MH ÖLTP tudományos munkatársa.
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Hasonlóképpen elismeréssel szólt a katonai közlekedési szolgálat
feladatainak teljesítéséről, a honvédség hazai és a nemzetközi szerepvállalásaiban betöltött szerepéről Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy az ünnepséget követő fogadáson.
A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Szolgálat Napját
minden évben június 6-ikán, Baross Gábor – az egykorvolt „vasminiszter” – születésnapján tarják. Ezen a napon emlékeznek meg annak a XIX.
századi nagy volumenű államférfinak a munkásságáról, aki elévülhetetlen
érdemeket szerzett hazánk közlekedési infrastrukturájának kialakítása érdekében. Nagy felismerései közé tartozott a magyar honvédelem, az önálló Honvédség fenntartásának és a hazai szaktisztképzés megteremtésének
a szorgalmazása is.
A szolgálat napja apropóján szólni kell azokról a nagyszabású feladatokról, amelyeket ez a szolgálat a közelmúltban oldott meg. A hazai
ellátási és kiképzési feladatok segítése mellett a szolgálat értékes támogatást nyújt a délszláv békefenntartó műveletekben résztvevő hazai és
külföldi alakulatok tevékenységéhez, valamint a különböző nemzetközi
gyakorlatokon érintett alegységek mozgásainak megszervezéséhez és koordinálásához.
A NATO és benne a Magyar Honvédség képességei átalakulnak,
előtérbe kerülnek a könnyebb felszereléssel rendelkező, mozgékonyabb, a
világ bármely pontjára telepíthető, rövid készenléti idejű katonai alegységekkel végrehajtott műveletek. Az ilyen műveletekben hallatlanul megnő a katonai közlekedési szolgálat munkájának jelentősége, mind az
alegységek kitelepülése, ellátása, mind a visszavonásuk végrehajtása során szükséges nagytávolságú szállítások megszervezése és a szövetségesekkel való koordinálás terén.
A szolgálatnapi rendezvénysorozat közé tartozott az egyéni és csapat pisztoly lőverseny, tanulmány út a Dunán, illetve Taksony községben Baross Gáborról elnevezett tér ünnepélyes átadása, emléktábla avatóval egybekötve.
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