KOSZORÚZÁS „A MAGYAR ELLÁTÓ KATONÁK”
EMLÉKTÁBLÁNÁL
A Logisztikusok napja a „Magyar ellátó katonák emlékére” állított emléktábla koszorúzással záródott a Logisztikai Ellátó Központ
3. Raktárbázisán.
Az emléktábla koszorúzási ünnepségen megjelentek a HM és MH
vezetői, képviselői és a meghívott vendégek. Ünnepi megemlékezésen
Hazuga Károly vezérőrnagy az MH Összhaderőnemi Parancsnokság
parancsnok helyettese mondott ünnepi beszédet.

ÜNNEPI BESZÉD
Tábornok és Tiszt Urak!
Hölgyek és Urak!
Tisztelt Meghívott Vendégek!
A történelem homokórája továbbpergett, megint eltelt egy esztendő
és mi újra emlékezve rátok, főhajtással, tisztelettel itt állunk előttetek
fegyverhordozók, fegyverkovácsok, fegyvertári gondnokok, borbélyok,
felcserek és orvosok, élelmező biztosok, élelmező tisztek, kocsimesterek,
168

szállásmesterek, vonatosok, gh-sok, hadtáposok, haditechnikások, közlekedésiek, logisztikusok, és mások – egyszóval ellátó katonák.
Az évente megtartásra kerülő Logisztikusok Napja jó alkalom arra,
hogy visszaemlékezzünk szakmai elődeinkre, akiktől példamutatást, kitartást, áldozatkész szolgálatot, harci helytállást, a szakma szeretetét örököltünk.
Tisztelt Megemlékezők!
A hadrakelt erőkről történő gondoskodás, azok ellátása a magyar katonai történelemben több ezer esztendőre tekint vissza. A hadvezéreink
mindig is kiemelt figyelmet fordítottak erőik hadrafogható állapotban tartására, minél tökéletesebb hadfelszereléssel történő ellátására.
A történelem viharában hol leértékelődött, hol erősödött az ellátó
szervezetek tevékenységének megítélése, azonban szükségessége napjainkban sem vonható kétségbe. Nem szorul bizonyításra, hogy a hadsereg megfelelő felszerelés, ellátás, az azt végrehajtó szakképzett állomány
nélkül működésképtelen.
A haderő szervezetének, harci-technikai színvonalának, valamint
anyagellátásának rendszere mindenkor az adott korszak politikai, társadalmi, gazdasági adottságaira épült.
Idézzük fel röviden ezen korszakokat emléket állítva ezzel az
azokban dicsőséget szerzett ellátó katonáknak.
A honfoglalás kori magyarság, a korai és virágzó feudalizmus korában szervezetszerű katonai ellátó szolgálat még nem alakult ki. A hadseregről történő gondoskodás a katonaságot felállító főurak, valamint a
hadvezérek feladata volt, akiknek gazdasági alkalmazottak álltak rendelkezésre, az ellátás szervezésére és megvalósítására. Ők voltak az első katonai ellátók.
A harcba vonuló seregek elsődlegesen a magukkal vitt készletekből
éltek, amelyek általában helyszíni beszerzésből, zsákmányból pótoltak.
De voltak már esetek arra is amikor a tervezett hadműveletek irányában
előre, raktárakban tartalék készleteket halmoztak fel.
A mohácsi csata utáni időszaktól kezdődően a magyar haderő a
Habsburg császári hadsereg részét képezte, így anyagellátási szervezete
és rendszere is annak keretében alakult és fejlődött. Az anyagellátó
szervezetek fejlődését jól mutatta, hogy a 16. században megjelentek a
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csapatoknál az élelmezőmesterek, élelmezőbiztosok, piacmesterek és
még más beosztások, majd a 17. században létrehozták az ellátás legfelsőbb irányító szervét a főhadbiztossági és főélelmezési hivatalokat, a
táborban lévő csapatoknál pedig a tábori hadbiztosságot.
Ugyanezen időben hozták létre a harci-technikai anyagellátás vezetési és felügyeleti szervét az Országos és Házi Főszerhivatalt is.
Anyagellátó intézetként működtek a különféle anyagraktárak,
fegyverzet-, lőszer-, ruházat-, lábbeli és egyéb felszerelési cikkeket előállító, javító műhelyek, ezek azonban ebben a korban még nem rendelkeztek szervezetszerű katonai állománnyal és felszereléssel.
Az 1848-49-es szabadságharc hadseregének hadianyaggal való ellátása rendkívül súlyos feladat elé állította a forradalmi vezetést Az országban teljesen hiányzott a gyáripar, de bámulatosan rövid idő alatt teremtették meg a forradalom hadiiparát. A hiányosságok ellenére a
honvédsereg egy éven keresztül sikeresen harcolt az osztrák számbeli és
anyagi túlerővel szemben.
Az Osztrák-Magyar Monarchia haderéjének fejlődése magával
hozta a császári és királyi vezérkar létrehozását, amely a hadsereg szervezésén, a hadműveletek tervezésén kívül a hadműveletek anyagi biztosítását is végezte.
Szervezetileg létrejöttek a pénz-, élelem- és ruházati ellátás szakosított katonai szervei: a hadbiztosok, a számvevő katonai tisztviselők és
a csapatgazdászati tiszti beosztások. E szolgálatok pontos ellátásának
szabályozására a szakállomány munkájának segítésére már szakutasításokat is készítettek.
A háborús viszonyok során a Monarchia hadereje többmilliós tömeghadsereggé vált, új harceszközök jelentek meg. A nagy létszámú hadsereg fenntartása hatalmas anyagmennyiséget kívánt, így az ellátó állomány létszáma is egyre növekedett. Az ellátó szolgálatot dandár,
hadosztály, hadtest és hadsereg szinteken már rendszeresített ellátó intézetek végezték, szervezetszerű ellátó szakállománnyal, működésükhöz
szükséges felszereléssel és meghatározott anyagkészletekkel.
A hosszúra nyúlt I. világháborúban a Monarchia politikai és katonai vezetői csak a körülmények kényszerítő hatására tették meg intézkedéseiket a béke termelésről a hadigazdálkodásra történő áttérésre. Ez a
késedelem számos nehézség forrásává vált már a háború kezdetén, amikor nem volt elegendő fegyverzet, lőszer, ruházat és felszerelés. Mind170

ezek következtében mind a harcoló és mind az ellátó katonák is rendkívüli igénybevételnek, sok nélkülözésnek és szenvedésnek voltak kitéve a
különböző hadszíntereken.
A magyar haderő második világháborús véres tragédiája is azzal a
tanúsággal szolgál számunkra, hogy az anyagi felkészülés alapos megszervezése, az állományról való szakadatlan gondoskodás egyik fontos
előfeltétele annak hogy harcoló és őket ellátó, kiszolgáló katonáink
helyt tudjanak állni a korszerű harc nehéz körülményei között.
A háborút követő több mint fél évszázad alatt a technikai haladás következtében magyar haderő és annak ellátó szolgálata olyan
fejlődésen ment keresztül, amelyet elődeink el sem tudnának képzelni. Ellátó katonáink munkáját segítő inteligens eszközök, berendezések
jelentek meg, amelyek használatával egyszerűsödött, biztonságosabbá
vált munkájuk, a katonatársakról technikai eszközökről történő gondoskodás.
A közelmúlt ellátó katonáinak nem kellett életüket áldozni totális
háborús célokért, békés körülmények között folytathatták áldozatkész
munkájukat. Azonban mindig szem előtt tartották, tartják azt a híres
mondatot, hogy „az ellátás békében is harcfeladat”.
Az ellátó katonák élete, munkája soha nem volt egyszerű akár laktanyában, akár a gyakorlótéren, akár a harcmezőn, esőben, fagyban, sárban
és hóviharban mindig helytálltak. Az ellátó katona volt és ma is az a
személy aki korábban kel és később fekszik. Az ellátó katona az a katona aki tudása legjavát adva biztosítja a harc sikerét, bajtársai, katonatársai küldetésének eredményes végrehajtását. Az ellátó katona az a katona, akire mi utódok emelt fővel emlékezünk, hiszen tudjuk, hogy
harcban soha nem hagyta, hagyja ellátatlanul bajtársait.
Jelen idők ellátóinak sem jut könnyű feladat osztályrészül. Az
utóbbi évek sorozatos átalakítása, létszámcsökkentések, az ellátó rendszer
újragondolása újabb kihívásokat jelent számunkra. Jelentős feladat hárul
ránk a szövetségesi rendszerből adódó kötelezettségekből, a békefenntartás érdekében küldetésüket teljesítő nemzeti kontingensek ellátásából.
E kihívásoknak mind a honi területen, mind a műveleti területen tevékenykedő ellátó katonáink, elődeink példáján követve, nemzetünknek
elismerést szerezve, megfelelnek.
Emlékezzünk meg parancsnokainkról is. Hiszen az ellátó katonáink munkájukat nem önmaguk érdekében végezték, hanem parancsno171

kaik legjobb segítői voltak mind a békés kiképzési napokon, mind a
harcmezőkön. A parancsnokok adtak iránymutatást, és ők gondoskodtak magukról az ellátó katonákról.
Tisztelt Vendégeink!
Koszorúinkat elhelyezve tisztelegjünk ellátó katonáink emléke
előtt.
Ellátó katonák köszönetet mondunk tetteitekért, ígérjük, hogy
munkák során példaként szolgáltok számunkra.
Zárógondolatként egy volt logisztikai munkatársunk versével
köszönök el.
„Őshazától napjainkig
Küzdelmes napok jártak,
Számos harcban edződve
Mindenkit kiszolgáltak,
Kit a hajnal hasadása
Serény munkán ért,
A fáradt harcos már pihent,
Amikor ő nyugovóra tért,
Ti vagytok dicső elődeink
Kardcsiszárok gh-sok,
Hős ellátó katonák
Büszkék vagyunk rátok.”
Zsiborás János nyá. ezrdes:
Ellátó katonák emlékére
(részlet)
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