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A KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT NAPJA 

(2005) 

Jancsek Tibor1 

2005 június 6-án ünnepi állománygyűlésen emlékeztünk meg a 
Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat Napjáról az MH Össz-
haderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) ta-
nácstermében.  

Az állománygyűlésen résztvett az MH ÖLTP törzsfőnökének in-
tegrációs helyettese, (Szabasos József ezredes), az MH Közlekedési 
szolgálat állománya és a szolgálattal kapcsolatban álló polgári cégek, 
szervezetek meghívott képviselői. 

Az ünnepi beszédet az MH közlekedési főnök helyettese mondta. 
Ezt követően Szabados József ezredes a szolgálat történelmi és jelenko-
ri tevékenységét méltatta, kiemelve a katonai közlekedés fontos szere-
pét a honvédség új kihívásaiból adódó feladatainak megoldásában.  

Elismeréssel szólt a közlekedési szolgálat feladatainak teljesítésé-
ről, a honvédség hazai és a nemzetközi szerepvállalásaiban betöltött 
szerepéről.  

A Közlekedési Szolgálat Napját minden évben június 06-án, Ba-
ross Gábor – az egykori „vasminiszter” – születésnapján tartják. Ezen 
napon emlékeznek meg annak a XIX. századi nagy formátumú állam-
férfinak a munkásságáról, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett hazánk 
közlekedési infrastruktúrájának kialakításában. Nagy felismerései közé 
tartozott a magyar honvédelem, az önálló Honvédség fenntartásának és 
a hazai szaktisztképzés megteremtésének szorgalmazása is.  

A szolgálat napja apropóján szólni kell azokról a nagyszabású fe-
ladatokról, amelyeket a katonai közlekedés a közelmúltban oldott 
meg. A hazai ellátási, haderő-átalakítási és kiképzési feladatok végre-
hajtása mellett a szolgálat értékes támogatást nyújt a különböző nem-
zetközi műveletekben résztvevő hazai és külföldi alakulatok tevékeny-
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ségéhez, valamint a nemzetközi gyakorlatokon érintett alegységek 
mozgásainak megszervezéséhez és koordinálásához. 

A NATO és benne a Magyar Honvédség képességei átalakulnak, 
előtérbe kerülnek a könnyebb felszereléssel rendelkező, mozgéko-
nyabb, a világ bármely pontjára telepíthető, rövid készenléti idejű kato-
nai alegységekkel végrehajtott műveletek. Az ilyen műveletekben hal-
latlanul megnő a közlekedési szolgálat munkájának jelentősége, mind 
az alegységek kitelepítése, ellátása, mind a visszavonásuk végrehajtása 
során szükséges nagytávolságú szállítások megszervezése és a szövet-
ségesekkel való koordinálás terén. 

A szolgálat napi programok keretében a szolgálat vezetése a 2004-
ben Taksony községben felavatott Baross szobor koszorúzásával emlé-
kezett meg az egykori vasminiszterről. Ezt követően az MH Katonai 
Közlekedési Központ szervezetéhez tartozó Közlekedési Anyagrak-
tár (Táborfalva) területén a szolgálat állománya, sportrendezvényekkel, 
csapat- és egyéni pisztoly lőversennyel egybekötött rendezvénysorozat-
tal zárta a napot. 
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