LOGISZTIKUSOK NAPJA RENDEZVÉNYEKRŐL
Németh Ernő1

Összefoglaló információk a 2008.
évi „Logisztikusok Napja” ünnepségekről.
December elseje a logisztikusok naptárában piros betűs ünnep,
ugyanis ekkor van a Magyar Honvédség katonai szervezeteiben dolgozó
„ellátó” katonák és közalkalmazottak hagyományos fegyvernemi ünnepe a Logisztikusok Napja.
December 1-je a Logisztikusok Napja. Ebből az alkalomból
dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter és Havril András vezérezredes, HM Honvéd Vezérkar főnök az alábbi levélben köszöntötte az
érintetteket.
Tábornokok, Főtisztek, Tisztek, Zászlósok, Tiszthelyettesek,
Tisztesek, Honvédek, Köztisztviselők, Közalkalmazottak!
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetése
nevében köszöntjük Önöket szakmai ünnepük, a Logisztikusok Napja
alkalmából. Köszöntjük a munkánk anyagi és technikai feltételeit, mindennapjaink hátterét biztosító szakembereket. Szinte nincs olyan területe
a katonai szakmának, amelyen – láthatóan, vagy kevésbé észrevehetően –
a logisztika ne lenne jelen. Önök a háttérben, megbízhatóan dolgoznak –
nélkülözhetetlenségüket valójában csak a munkánkat közvetlenül érintő
ügyekben érzékeljük. Munkájuk lényege a folyamatos támogatás, ami
nélkül a még oly kiválóan kiképzett csapatok sem érhetnek el sikereket.
Méltó követői elődeiknek, akik egykor a harcmezőkön bizonyították felkészültségüket és szakmai tudásukat.
A 21. század a logisztikusok számára is új kihívásokat hozott. A katonai élet mindennapjainak, a kiképzéseknek, a gyakorlatoknak a kiszolgálása mellett a határainkon túl – esetenként attól több ezer km távolságban – tevékenykedő magyar katonák munkájának támogatása is az Önök
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feladata. A magyar katonalogisztika ezen a téren is magas fokú felkészültségről, a feladat iránti elkötelezettségről tesz tanúbizonyságot.
A Magyar Honvédség logisztikai támogatási rendszere, szervezete is
jelentősen átalakult az utóbbi években. 2007. január 1-jétől a feladatrendszerüket kettéválasztottuk termelői és fogyasztói logisztikára. A 2008-as
év bizonyította, hogy az új működési rend bevált, a létszámában kisebb
szervezet képes a korábbi feladatok teljesítésére. E szerint kell folytatniuk
munkájukat a jövőben. Önök megalapozták bizalmunkat, hogy a katonalogisztika hivatásos és szerződéses, valamint a közalkalmazotti állománya továbbra is az eddig megszokott magas színvonalon végzi munkáját.
Az ünnepi alkalomból köszönetet mondunk Önöknek felelősségteljes munkájukért, a Magyar Honvédség feladatainak magas szintű támogatásáért. Meggyőződésünk, hogy felkészültségük, hivatás- és szakmaszeretetük szilárd és megbízható alapot jelent a jövőben is a feladatok
eredményes végrehajtásához.
Mindehhez kívánunk önöknek szakmai sikereket, katonaszerencsét, erőt és egészséget, magánéletükben sok örömöt, boldogságot!
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