CSAPATZÁSZLÓ – ADOMÁNYOZÁSI ÜNNEPSÉG
A HM FEJLESZTÉSI ÉS LOGISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉGNÉL
2008. november 27-én megalakulásának egyik fontos mérföldkövéhez
érkezett a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség: a Logisztikusok Napjához
kötődően Dr. Sólyom László, a Magyar
Köztársaság elnöke csapatzászlót és
zászlószalagot adományozott a katonai
szervezet részére.
A Stefánia Palota Színháztermében megrendezésre került ünnepség
Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter és Havril András vezérezredes, a
HM Honvéd Vezérkar főnöke a
Logisztikusok Napja alkalmából született levelének ismertetésével kezdődött.

A köszöntő levél és zászlóadományozási okirat ismertetését követően Dr. Szekeres Imre ünnepélyes keretek között adta át a csapatzászlót
Dr. Horváth József dandártábornoknak, a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezérigazgatójának.
A köztársasági elnöki zászlószalagot.
Palásti Ferenc dandártábornok, a
Köztársasági Elnöki Hivatal Katonai Főosztályának vezetője kötötte
fel a zászlóra, melyet a történelmi
egyházak képviselői szenteltek meg.
Ünnepi beszédében a honvédelmi miniszter felelevenítette a HM
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség történetének állomásait hangsúlyozva, hogy a két hónap híján két éve alakult szervezet hatékonyan működik, kiváló eredményeket mutat fel. Az Ügynökség létrehozására a minisztérium és a honvédség szervezeti-vezetési struktúrájának megújítása
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keretében került sor, hiszen a tárca fontos törekvése volt a csapatok korszerű, racionális és hatékony ellátását biztosító logisztikai rendszer kialakítása.
Dr. Szekeres Imre elmondta: „Az Ügynökség feladatai közül a „leglátványosabb” a kutatás-fejlesztés, a beszerzés, a minőségbiztosítás, a
programmenedzsment, a nemzetközi ellátás szakfeladatait. A „kiemelkedő” jelző a Gripen-programé. A „legnagyobb nemzetközi sikert hozó”
vitathatatlanul a C-17-es program.” A miniszter külön megköszönte az
Ügynökség kiváló szakmai munkáját, melynek eredményeképpen Magyarország adhat otthont a NATO stratégiai légiszállító képességének. A
C–17-es program ötvözi a NATO és EU érdekeket, hosszú távú elkötelezettséget jelent, és egyben intenzív katonai, szervezeti együttműködést
követel meg.
A honvédelmi miniszter kiemelte, hogy az Ügynökség szerteágazó
feladat- és tevékenységrendszerét, magas színvonalú munkáját ismeri el a
csapatzászló, mely szimbólum szól mindazon szervezeteknek és személyeknek, akik a logisztikai területén munkájukkal biztosítják a honvédség
mindennapi működését.
Dr. Horváth József dandártábornok válaszbeszédében elmondta,
hogy a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség a világban történő változásokat és folyamatokat azonnal, gyors reagálási készséggel érzékeli,
alkalmazkodik hozzájuk és kezeli azokat. A vezérigazgató hangsúlyozta:
„E folyamatok kézbentartása felkészültséget, gyakorlatot, konfliktustűrő képességet, kreativitást, bátorságot és nyíltságot követel meg az Ügynökség valamennyi szakemberétől.” Az Ügynökség munkája a társadalmi és a szakmai közvélemény előtt zajlik: a gazdálkodási szabályok
betartása és betartatása, a transzparencia elvének érvényesítése, a racionális, szabályszerű gazdálkodás és cselekvés szervezetükben teljesedik ki.
Az ünnepi rendezvény záróakkordjaként Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, Hazuga Károly, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokhelyettese és Dr. Horváth József dandártábornok elismeréseket adott át a logisztika területén dolgozó szakembereknek, majd
az MH Légierő Zenekar műsorát hallgathatták meg az ünnepi állománygyűlés résztvevői.
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Az ünnepséget követő állófogadáson Mikita János mk. altábornagy, a HM Honvéd Vezérkar főnök
helyettese pohárköszöntőjében köszönetet mondott a logisztikusok felelősségteljes munkájáért, a Magyar
Honvédség feladatainak magas szintű
támogatásáért, valamint hivatás- és
szakmaszeretetükért, mely szilárd és
megbízható alapot jelent a jövőben is
a feladatok eredményes végrehajtásához.

Szöveg: Szabóné Szabó Andrea alezredes HM KTF PR Koordinációs Osztály kiemelt főtiszt.
Fotó: Hajdú Ferenc mk. alezredes a HADITECHNIKA főszerkesztője.
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