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ESEMÉNYEK 

Honvédelmi Érdekegyeztet ő Fórum 
 

2013. november 28-án, csütörtökön ülést tartott a Honvédelmi Érdekegyeztető Fó-
rum (HÉF), melyen részt vett Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Köz-
pont parancsnoka is. 

 

A HÉF ezen ülésén, napirend előtt jelentette be Vargha Tamás, a HM parlamenti 
államtitkára azt a húszezer forintos juttatást, melyet a katonák kiváló munkájának és 
teljesítményének elismeréseként, a honvédelmi miniszter döntése alapján fizettek ki 
még karácsony előtt az állomány tagjai számára.  

Szintén napirend előtt szólt Czövek János, hozzászólásában ismételten kérte, 
hogy 2014-ben valósuljon meg a bérek húsz százalékos emelése. Újfent rámutatott, 
ez a lépés mindenképpen szükséges, hiszen erre már tizenegy éve nem volt lehető-
ség. Beszélt a katonák ruházati ellátásáról is, kiemelve, hogy több területen is szük-
ség van a megújulásra, különös tekintettel a munkavédelmi felszerelés kategóriájába 
tartozó bakancsok esetében.  

Vargha Tamás válaszában hangsúlyozta, a kormány megérti a béremelés iránti tö-
rekvést, és habár felsejlik már a fény az alagút végén, pillanatnyilag Magyarország 
teljesítőképessége kis lépéseket enged csupán megtenni.  

A ruházattal kapcsolatban Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Köz-
pont parancsnoka - a jelenlegi helyzetet 2007-től napjainkig konkrét számokkal alá-
támasztva – hangsúlyozta, a kiszállított mennyiség alapján elmondható, hogy javul a 
tendencia. Részletezte, hogy nemcsak saját kapacitásukat bővítik, hanem vállalko-
zók bevonásával is igyekeznek orvosolni a problémát. Azokhoz a katonai szerveze-
tekhez járnak ki, amelyek erre igényt tartanak például a köznapi viselet folyamatos 
ellátásának biztosítása érdekében. 

A felek megállapodtak abban is, hogy a kedvezményes étkezés térítésére kötele-
zettekkel kapcsolatos problémákra mielőbb, de legkésőbb január végéig megoldást 
találnak.  
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Baráth István dandártábornok elmondta, a közigazgatási államtitkár egyeztető 
megbeszélést hívott össze, a kidolgozói munka pedig folyamatban van, amelyet a 
munkavállalók képviselői örömmel fogadtak.  
 
 
Logisztikusok napja– 2013 
 

Tudományos konferencia 

A rendezvénysorozat első eseménye volt a már hagyományos tudományos konfe-
rencia, ami A katonai logisztika időszerű kérdései címet kapta. A szakmai konferen-
ciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kato-
nai Logisztikai Intézete, a Magyar Hadtudományi Társaság Logisztikai szakosztálya, 
illetve az MH Logisztikai Központ rendezte 2013. november 18-án az MH Logisztikai 
Központ Soroksári úti objektumában.  

Az idei rendezvény célja a Magyar Honvédség logisztikai rendszerében lezajlott 
változások bemutatása volt, illetve az átalakítások lehetséges irányainak tudományos 
értékű áttekintése külföldi példákkal szemléltetve. 

A rendezvény első blokkjában osztrák, cseh és német meghívott vendégek mutat-
ták be országuk hadseregének, ezen belül is a katonai logisztikai rendszerek válto-
zásait, azok irányait. A három külföldi példa alapján megállapítható volt, hogy orszá-
gonként más a kiindulási alap, mások a lehetőségek, ugyanakkor az elképzelések 
számos ponton hasonlóságot mutatnak. A változásokat alapvetően két tényező ge-
nerálja. Az egyik a gazdasági válságból eredő költségcsökkentési kényszer, a másik 
a megváltozott biztonsági környezet és feladatrendszer. A válasz mindkét tényezőre 
a szervezet átalakítása.  
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A második blokkban a Magyar Honvédség logisztikai rendszerének idei évi átala-
kításáról volt szó. Bemutatkozott a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal és a HM 
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal elemeinek összevonásával felállított HM Védelem-
gazdasági Hivatal, illetve a HVK Logisztikai Csoportfőnökség ismertette a katonai 
logisztika rendszerének átalakításával kialakult struktúrát, felelősségi területeket és 
hatásköröket. 

A rendezvény megmutatta, hogy szükség van az ilyen konferenciákra, az együtt-
gondolkodásra, hogy a vélemények közelebb kerüljenek egymáshoz.  

 

 

Koszorúzás 

November 28-án az MH Anyagellátó Raktárbázis mátyásföldi objektumában – a 
hagyományoknak megfelelően – a HMV Logisztikai Csoportfőnökség, az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe tartozó logisztikai katonai 
szervezetek, az MH Logisztikai Központ, az MH Anyagellátó Raktárbázis, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Budapesti Nyugál-
lományúak Klubja Logisztikai tagozata, a Katonai Logisztikai Egyesület képviselői 
megkoszorúzták a Magyar Ellátó Katonák emlékére állított emléktáblát. Szintén ezen 
a napon, a koszorúzást követően került sor a kerekévfordulós születésnapjukat az 
évben ünneplő nyugállományú logisztikai vezetők köszöntésére. 

 

Állománygyűlés 

2013. november 29-én, pénteken tartotta a logisztikusok napja alkalmából rende-
zett állománygyűlését a Stefánia Palotában az MH Logisztikai Központ. Az ünnepség 
a Magyar Honvédség logisztikai csapatainak hagyományos, központi rendezvénye, 
melyet az idén MH Összhaderőnemi Parancsnokság, a HVK Logisztikai Csoportfő-
nökség és az MH Logisztikai Központ közösen rendezett. A rendezvényen részt vet-
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tek a Magyar Honvédség logisztikai csapatainak képviselői is.  Ez a rendezvény adott 
ünnepi alkalmat arra, hogy az MH Logisztikai Központ parancsnoka, Baráth István 
dandártábornok átvegye köztársasági elnök által adományozott csapatzászlót.  

A rendezvényen részt vett és ünnepi beszédet mondott Vargha Tamás, a honvé-
delmi tárca parlamenti államtitkára, aki elmondta: a központ nyári létrehozása a Ma-
gyar Honvédség szervezeti rendjében végrehajtott változások egyik fontos állomása 
volt annak érdekében, hogy a logisztikai rendszer átszervezésével egy működésé-
ben, felkészültségében egyre hatékonyabb haderő jöhessen létre.  

Emellett az utóbbi években megnövekedett jelentőségű missziós szerepvállalás is 
telepíthető, interoperábilis harcoló és logisztikai képességeket igényel.  

Elmondta továbbá azt is, hogy a honvédség logisztikusai minden körülmények kö-
zött hozzáértő tervezéssel hajtják végre a kiképzések, gyakorlatok támogatását és 
köszönetet mondott a megjelenteknek tevékenységükért. 

 

 

 
Vargha Tamás hangsúlyozta: a csapatzászló a közösség összetartozását, a 

szakmai és emberi kapcsolatokat, a katonai szervezet tekintélyét és becsületét teste-
síti meg, amelyet minden erővel óvni és védeni kell, az általa kifejezett értékeket pe-
dig érvényesíteni kell a mindennapokban. A zászlószalag a lelkiismeretes és magas 
szakmai színvonalon teljesített munka elismerése, kitüntető szimbóluma.  
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A frissen adományozott csapatzászlóra Szegő László dandártábornok, a Köztár-
sasági Elnöki Hivatal honvédelmi főosztályvezetője, főhadsegéd kötötte fel a zászló-
szalagot.  

Ezután Baráth István dandártábornok, az alakulat parancsnoka mondott köszöne-
tet, hogy parancsnokként átvehette a katonai szervezetek legfontosabb szimbólumát, 
a hazához, nemzethez tartozás, az ahhoz való hűség és a katonai becsület jelképét. 
„Hiszem, hogy az új szervezet beváltja majd a megalakításához fűzött reményeket, 
és megfelel majd a követelményeknek” fogalmazott a dandártábornok, és biztosította 
a megjelenteket: mindent megtesznek majd azért, hogy minél magasabb szinten tá-
mogassák a honvédség alakulatait, és ezáltal új alapokra helyezzék a katonai logisz-
tikát. Mindez egyben a gazdaságosabb, működőképesebb honvédelem alapjainak 
megteremtését is jelenti. 

 

Csehországba látogatott a Logisztikai Központ parancsnoka 
 
Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka - cseh part-
nerének meghívására – 2013. december elején kétnapos látogatást tett a Cseh Köz-
társaságban, ahol találkozott a cseh vezérkar Támogató Főosztályának képviselőivel, 
és meglátogatta a cseh Logisztikai Ügynökséget, valamint annak szervezeteit. 

A látogatás apropóját az adta, hogy a Magyar Honvédség logisztikai rendszerének 
idei átalakításához hasonlóan a cseh haderő logisztikájában is jelentős változások 
történtek ebben az  évben. A vezérkaron belül a logisztikai, a híradó-informatikai és 
az egészségügyi főosztályok összevonásával létrehozták a Támogató Főosztályt. A 
főosztály alárendeltségében működnek az Összhaderőnemi Támogató Parancsnok-
ság felszámolása után létrehozott Logisztikai, Híradó-informatikai és Egészségügyi 
Ügynökségek.  
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A Támogató Főosztály képviselőivel történt megbeszélésen a felek összehasonlí-
tották az átalakítások során kialakított nemzeti rendszereket és megállapították, hogy 
az átalakítások mindkét félnél alapvetően egy irányba mutatnak, céljuk a haderő lo-
gisztikai támogatásának egységesítése és központosítása. A Logisztikai Ügynökség-
nél tett látogatás során Baráth dandártábornok megbeszéléseket folytatott dr. Jaromir 
Zuna dandártábornokkal, az ügynökség igazgatójával.  
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Feladatszabó értekezlet – 2014 
 

Hatékonyság, feszített tempó és szakértelem – ezek voltak a fő hívószavak a 
2014. február 18-án Budapesten, az MH Logisztikai Központban tartott értékelő- és 
feladatszabó állománygyűlésen. 
Dr. Benkő Tibor vezérezredes és Fucsku Sándor vezérőrnagy, az MH Összhaderő-
nemi Parancsnokság (MH ÖHP) parancsnoka is részt vett az MH Logisztikai Központ 
értékelő- és feladatszabó értekezletén.  

 

 

A Honvéd Vezérkar főnök beszédében köszönetet mondott a központ dolgozóinak 
az elmúlt időszakban elvégzett áldozatos munkáért. Mint kiemelte, az állománynak 
rendkívül feszített ütemben kellett végrehajtania a feladatokat annak érdekében, 
hogy az elődöknél hatékonyabban működő szervezet jöjjön létre. Továbbá az is na-
gyon fontos, hogy mindenki, aki a logisztika területén dolgozik, megértse a parancs-
noki szándékokat, és ezek végrehajtását szolgálja, illetve biztosítsa. 
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Baráth István dandártábornok, a központ parancsnoka részletesen beszélt a köz-
pont tavalyi létrehozása óta elvégzett munkáról. A pozitív változások között említette 
többek között a műszaki-technikai eszközök hadrafoghatósági mutatóit, a missziók, 
repülőterek technikai kiszolgálása területén elért eredményeket, illetve a központi 
logisztikai képességek bővülését a karbantartó-javító műhelytől kezdve a hímző mű-
helyen át egészen a méretes szabóságig. Mint fogalmazott, 2014-re nézve a haderő 
minden szegmensével szoros együttműködésben végzett, eredményes munkát vár el 
az állománytól. 

Az elöljáró szervezet értékelő állománygyűlését követően került sor az MH 
Anyagellátó Raktárbázis hasonló rendezvényére az alakulat mátyásföldi bázisán 
március 4-én.  A rendezvényen Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai 
Központ parancsnoka és dr. Pogácsás Imre ezredes, a HM Hadfelszerelési és Va-
gyonfelügyeleti Főosztály főosztályvezetője is részt vett.  
Nagy Attila ezredes, az MH ARB parancsnoka az elmúlt év összegzéseként elmond-
ta: a 2013. júniusi szervezeti átalakulást követően az alakulat fő feladata a különféle 
missziók, a hazai és nemzetközi gyakorlatok, a felajánlott erők, illetve a katonai szer-
vezetek haditechnikai és hadtáp szakanyaggal történő ellátása volt. Hozzátette: si-
kerként értékelhető a központi logisztikai képességek bővülése, a karbantartó-javító 
műhelytől kezdve a hímző műhelyen és a méretes szabóságon át a bútorjavító mű-
helyig. 

A parancsnok az alakulat idei feladataiként a logisztikai képességek további terve-
zett bővítését, valamint a központi logisztikai szakkiképzések megkezdését határozta 
meg.  

 

Baráth István dandártábornok feladatszabásában elmondta: a központi készletben 
lévő szakanyagokkal történő ellátást továbbra is a „jó gazda szemlélet”-et folytatva 
kell biztosítani. 

Dr. Pogácsás Imre ezredes kiemelte: a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított, 
inkurrens anyagok értéket képviselnek, az eladásukból származó bevételt a honvé-
delmi tárca teljes egészében a haditechnikai eszközök felújítására, képességeink 
fenntartására, megőrzésére tervezi fordítani 2014-ben is. 
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Ezt követően tartották meg az MH ARB bázisai értékelő-feladatszabó rendezvé-
nyüket, melyen mind az MH RB vezetése, mind az MH LK parancsnoka vagy a kép-
viselői részt vettek. 

 

 

 
 
Bővültek a központi logisztikai képességek 
 

Az MH Logisztikai Központ parancsnoka, Baráth István dandártábornok az értéke-
lő-feladatszabó értekezleten a pozitív változások közt említette a központi logisztikai 
képességek bővülését, ezen belül is a hímző műhely kialakítását és a méretes sza-
bóság bővítését. 

 

Az MH Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB) Budapest, Lehel utcai objektumában 
2014. évben kezdte meg működését a hímző műhely. A 2 fős csoport feladatai közé 
tartozik a Magyar Honvédség állományának hímzett államjelzőkkel, névfeliratokkal 
történő ellátása. A gyártás megkezdésével várhatóan rövid időn belül megszűnik az 
ellátó pontokon a HUNGARY és hímzett név feliratok régóta tapasztalható hiánya. A 
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későbbiekben a szakállomány feladatai rendfokozati jelzések, sapkajelvények és 
csapat karjelzések gyártásaival is bővülnek.  

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség felső vezetése részére a rep-
rezentációs feladatokhoz szükséges öltönyök, lábbelik magas minőségi színvonalon, 
mérték után történő készítését az MH ARB méretes szabóság végzi. Kapacitásának 
közelmúltbeli bővülése komoly eredményként értékelhető, melynek köszönhetően – 
varratási szolgáltatásaival, mérték utáni ruházati termékek készítésével és az igény-
jogosult állomány körének kiszélesítésével – rövid időn belül jelentősen csökkenthe-
tőek lesznek a ruházati konfekcionálásra fordított beszerzési költségek.  

 
Erősödő  német-magyar logisztikai együttm űködés 
 

Wolfgang Gaebelein dandártábornok, a Bundeswehr Logisztikai Parancsnokság 
parancsnokhelyettese látogatott el Magyarországra március 5-7 között. A német ka-
tonai vezetőt Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka 
hívta meg. 

A tárgyalásokon részt vett Schmidt Zoltán ezredes, az MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság megbízott logisztikai erők főnöke, Manfred Knopp ezredes, német véd-
erőattasé és az érintett területek német és magyar szakértői. 

A felek tárgyalásokat folytattak a német–magyar katonai logisztikai együttműkö-
désről, annak kibővítési lehetőségeiről, feladatairól. Ennek egyik fontos állomása a 
júliusi „Safety Fuel – 2014” elnevezésű üzemanyag-együttműködési gyakorlat, amely 
a német-magyar közös üzemanyag-tároló képességről szól. Távolabbi célként merült 
fel a közlekedési, szállítási és rakodási területeken történő együttműködés kialakítá-
sa. A felek egyetértettek abban, hogy az új területeken is - az üzemanyag együttmű-
ködéshez hasonlóan - kis lépésekkel és rövidtávú célok megvalósításával, az elért 
képességek megszilárdításával és azok fokozatos továbbfejlesztésével kell tovább-
lépni.  
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Cél: az egységesítés 
 

Március 28-án, pénteken ért véget az első, új tematika szerint végrehajtott raktá-
rosi/raktárvezetői szakkiképzés. Ezt a szakkiképzést még az idei évben összesen tíz 
különböző hadtáp és haditechnikai szakági szakmai kiképzés fogja követni. 

 

 
 

A szakkiképzések végrehajtásával kapcsolatban Csinga Mihály ezredes, az MH 
Logisztikai Központ (MH LK) parancsnokhelyettese elmondta: az elsődleges cél az 
egységesítés az anyaggazdálkodás minden területén, a távolabbi cél pedig az, hogy 
az MH Anyagellátó Raktárbázis állományának elméleti és gyakorlati ismereteit, 
szakmai tapasztalatát megosszák a katonai szervezetek szakállományával. 

A szakkiképzések végrehajtására igényfelmérés alapján kerül sor. Az idén − a már 
végrehajtott képzést követően − április 10-én az élelmezési raktárosok, április 15-én 
az üzemanyag-raktárosok számára indít szakkiképzést az MH LK az MH Anyagellátó 
Raktárbázison. A továbbiakban végrehajtanak még élelmezési, üzemanyag-, páncé-
los- és gépjármű-, fegyverzettechnikai, műszaki harcanyag-raktárosi, raktárvezetői 
szakkiképzéseket is. A szakképzettséggel nem rendelkező üzemanyag- és vegyivé-
delmi raktárosok, a hűtőkonténer-kezelők és az üzemanyagtöltő gépjármű-kezelők, 
valamint a WARDAM szivattyúállomás-kezelők kiképzésére szintén sor kerül még az 
évben. 

 

Csapatünnep az anyagellátóknál 

Ünnepi állománygyűléssel, koszorúzással és statikus bemutatóval köszöntötték az 
MH Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB) csapatünnepét április 17-én, csütörtökön, 
Budapesten. 

Mint ismeretes, a Magyar Honvédség védelemgazdasági és központi logisztikai 
feladatokat ellátó szervezeteinek tavalyi átalakításakor − június 23-i hatállyal − meg-
szűnt az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ, feladatai és személyi állománya az MH 
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Logisztikai Ellátó Központhoz (MH LEK) került át. Egy nappal később pedig megala-
kult az MH LEK jogutódja, az MH Anyagellátó Raktárbázis.  

A csütörtöki ünnepi állománygyűlésen elhangzott: az elmúlt évtizedekben hol leér-
tékelődött, hol erősödött az ellátó szervezetek tevékenységének megítélése, azon-
ban szükségessége sem korábban, sem napjainkban nem vonható kétségbe. Nyil-
vánvaló, hogy a hadsereg a megfelelő felszerelés, ellátás, az azt végrehajtó szak-
képzett állomány nélkül gyakorlatilag működésképtelen lenne.  

 
 

 
 
 


