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TÁJÉKOZTATÓ – INFORMÁCIÓ 

KATONAI  LOGISZTIKUSOK  NAPJA 

Logisztikusok napjára 

Tábornokok, Tisztek, Zászlósok, Tiszthelyettesek, Tisztesek, Hon-
védek, Köztisztviselők, Közalkalmazottak! 

Szép katonaünnepeink sorában december elsején ünnepeljük a 
logisztikusok napját. Ezen a napon megkülönböztetett figyelemmel és 
tisztelettel fordulunk a logisztikai beosztásban lévő katonákhoz. A Hon-
védelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség felső vezetői nevében el-
ismeréssel köszöntöm a logisztikai szolgálat teljes személyi állományát. 
A mai ünnep éppen 15 esztendős múltra tekint vissza. 1989. december el-
sején alakult meg az akkori MN Anyagi-Technikai Főcsoportfőnöksé-
ge, az MN Fegyverzettechnikai és az MN Hadtáp Főcsoportfőnökség 
egyesüléséből. Ez az ünnep alkalmat ad emlékezni az elődökre, akik fel-
ismerték, hogy a jövő útja nem lehet más, mint a haderő-támogatás szét-
tagoltságának összevonása és felvállalták egy új anyagi-technikai, később 
logisztikai rendszer bevezetését.  

Az 1990-ben kezdődött integráció megteremtette a szakterület fejlő-
dési lehetőségét. Az elmúlt időben a logisztikai szolgálat személyi állo-
mánya magas fokú szakmai hozzáértéssel, jó eredménnyel végezte mun-
káját, megőrizve szakmai elkötelezettségét. Folyamatos volt a személyi 
állomány napi ellátása, a technikai eszközök kiszolgálása, az objektumok 
működtetése mind idehaza, mind az ENSZ vagy a NATO-vezette misszi-
ókban. Tervezték és szervezték a jövő hadserege logisztikai feltételrend-
szerének megteremtését, a jelentős mennyiségű technikai eszköz anyag-
készletének átcsoportosítását, az önkéntes haderőre történő áttérés 
logisztikai támogatását és a NATO-tagságból fakadó nemzeti elkötele-
zettségeink logisztikai támogatását. A magyar katonák afganisztáni és 
iraki tevékenysége nemzetközi elismerést kapott. Ebben az Önök munká-
jának elismerése is benne van. Az MH ÖLTP irányította MH Szállítósza-
kasz 2004. november 22-én eredményesen befejezte egy éves küldetését, 
amit Bosznia-Hercegovinában a kanadai kontingens érdekében végzett.  

Éppen ezért a mai ünnepen örömmel mondok köszönetet és fejezem 
ki elismerésemet a logisztikai állomány elmúlt időszakban végzett ered-
ményes és példamutató munkájáért.  
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A honvédség érdemi átalakítása új lendületet vár a logisztikai szak-
emberektől is. A professzionális haderőben minden eddiginél nagyobb 
szerepet kap a képzettség, az önállóság és a kezdeményező készség. A 
NATO- és EU-követelmények szerves részét képezik a megújulásnak. Az 
új kihívások új feladatok elé állítja az állományt.  

Tovább kell folytatni rendszerünk megújítását, a kor színvonalán ál-
ló élet- és munkakörülmények kialakítását, a korszerű Központi Logisz-
tikai Bázis létrehozását, a nemzeti támogató képesség fejlesztését, a lo-
gisztikai információs rendszer kiépítését és az önkéntes haderő logisztikai 
feltételrendszerének javítását. Nagy figyelmet kell fordítani a képesség-
fejlesztés logisztikai beszerzési feladatainak végrehajtására, a gazdaságos 
ellátási és üzembentartási feladatok szervezésére. Ehhez járul még a NA-
TO-szövetségesekkel való szoros logisztikai együttműködés a béketerem-
tő folyamatokban.  

És még mennyi feladat vár önökre a haderő haditechnikai korszerű-
sítési programjának végrehajtásában. A szakterületek ontják a feladato-
kat. De hogy ezt jól, szakszerűen és priorizáltan tudják teljesíteni, ahhoz 
alapos felkészültség, szakmai munka, tisztességes, lelkiismeretes és pél-
damutató magatartás szükséges.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

A logisztikusok napja alkalmából köszönetemet és elismerésemet fe-
jezem ki azért az értékes és áldozatkész munkáért, melyet a Magyar Hon-
védség átalakítása, felkészítése, működtetése érdekében végeztek. Felké-
szültségük, hivatás és szakmaszeretetük megfelelő alapot ad az 
elkövetkező időszak jövőt formáló kihívásaihoz. Az Önök hatékony köz-
reműködése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Magyar Honvédség a jövő-
ben is képes legyen megfelelni új feladatainak és a kor kihívásainak. 

A logisztikusok napja alkalmából további eredményes munkát, si-
keres katonai pályát, feladataikhoz erőt és egészséget, magánéletükben 
pedig sok boldogságot kívánok.  

Szenes Zoltán altábornagy 
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Katonai Logisztikusok Napja  
rendezvénysorozatról 

Németh Ernő1 

Immár több mint egy évtizede annak, hogy december elseje a kato-
nai logisztikusok fegyvernemi napja. Ezen a napon, 1989. december 
01-én a megalakult a Magyar Néphadsereg Anyagi-Technikai Főcso-
portfőnökség, és ezzel megteremtődött a katonai logisztikai támogatás 
jövőbeli alapja. 

Ahogy a Magyar Honvédség logisztikai rendszere az elmúlt évtized-
ben fejlődött, úgy teljesedett ki ez a szakmai nap mind változatosabb, 
több eseményből álló ünneppé. Ez az immár jeles katonai ünnep minden 
évben alkalmat ad arra, hogy tisztelettel emlékezzünk az elődökre és 
tisztelegjünk azok előtt a katonai logisztikusok előtt, akik a Magyar 
Honvédség működtetését és fenntartását napjainkban már 20 különböző 
szakágazaton belül végzik, gondoskodva a személyi állomány ellátásáról, 
a technikai eszközök üzemeltetéséről, a szállítási és a tábori elhelyezési 
feladatok szervezéséről és végrehajtásáról. 

A katonai logisztikusok napi rendezvénysorozat fő szervezője, ko-
ordinátora megalakulásától kezdve (2000) az MH Összhaderőnemi 
Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP). Annak érdeké-
ben, hogy 2004-ben is a hagyományoknak megfelelően méltóképpen és 
színvonalasan megünneplésre kerüljön ez a szakmai nap az MH ÖLTP 
vezetése az alábbi események, rendezvények megtartása mellett döntött: 

• Sportvetélkedők (az MH ÖLTP alárendeltek bevonásával) kiírását 
és levezetését; 

• Tudományos konferencia (Logisztikai vitaforum) megszervezését; 

• Névadóval egybekötött könyvtár átadási ünnepség megtartását; 

• Emlékülést, az I. Világháború kitörésének 90. évfordulója alkal-
mából és a „Magyar ellátó katonák” emléktáblájának megkoszo-

                                                      
1 Dr. Németh Ernő nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, MH ÖLTP tudo-
mányos munkatársa. 
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rúzását, valamint az ellátók múzeumának megtekintését az MH 
Budapest, XI. ker. Daróci úti bázisán;  

• Az elkészült új raktár és felújított laktanyaépület ünnepélyes át-
adása; 

• Központi ünnepi állománygyűlés megtartását; 

• A „Katonai Logisztikusok Bálja” színvonalas megszervezését. 

A betervezett programok szervezett végrehajtása érdekében az MH 
ÖLTP parancsnoka külön intézkedést adott ki, amelyben szervezőbizott-
ság és hat albizottság került kijelölésre. Az intézkedésben külön került 
szabályozásra a báli nyitótánc szervezésével kapcsolatos feladat. 

1. A sportvetélkedőknek, (versenyeknek) az MH Budapest, X. ker. 
Zách utcai objektuma adott helyet. A jelentkezők csapat, ill. egyéni szá-
mokban mérhették össze sportbeli felkészültségüket, tudásukat az alábbi 
számokban: 

• Kispályás labdarúgás; 

• Kötélhúzás; 

• Úszás; 

• Váltófutás; 

• Pisztolylövészet; 

• Egyéni és páros asztalitenisz.  

A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy az MH ÖLTP és alárendelt 
szervezeteitől több százan vettek részt a különböző sportszámokban kiírt 
versenyeken. A díj egy része a katonai logisztikusok napi ünnepi állo-
mánygyűlésen került átadásra. 

2. A Logisztikai Vitafórumot „A Magyar Honvédség logisztikai és 
támogató rendszere a haderő-átalakítás tükrében” címmel a Zách utcai 
objektum színháztermében tartották. A vitafórumra meghívást kaptak a 
HM-HVK legkülönbözőbb szintű vezetői, az MH Szárazföldi Parancs-
nokság, az MH Légierő Parancsnokság logisztikai vezetői, a Magyar 
Hadtudományi Társaság, a ZMNE, ill. a Magyar Logisztikai Egyesület 
(MLE) képviselői, összesen több mint száz fő. 
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A bevezető előadást a vitafórum címével megegyező témában     
Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy az MH ÖLTP parancsnoka tartotta. 
Ezt követően a NATO logisztika aktuális kérdéseiről, a Központi Logisz-
tikai Bázis létrehozásáról, a Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani 
Műveleti Központ tevékenységéről, a nemzeti támogatás új koncepciójá-
ról (MH Szárazföldi Parancsnokság), a légierő logisztikai képességeiről 
(MH Légierő Parancsnokság) címmel szakavatott előadók tartottak a fel-
sorolt témákban rövid korreferátumot. A korreferátumokat követően 
Doór Zoltán a MLE elnöke a civil-katonai logisztika együttműködés le-
hetőségeiről, Dr. Jároscsák Miklós ezredes a Katonai Logisztika c. fo-
lyóirat főszerkesztője pedig a 2004. évi pályázatra beérkezett művekről 
tartott a jelenlévők részére rövid tájékoztatást. Ezek után a jelenlévők       
Dr. Tóth Rudolf mk. dandártábornok levezetőelnök vezetésével kötet-
len, őszinte véleménynyilvánításon alapuló vitát folytattak a fenti témák-
ról.  

3. Az MH ÖLTP Jobbik István Szakkönyvtár átadására a Zách 
utcai objektum 12. épületének első emeleti könyvtártermében került sor. 
Az eseményről bővebben kívánok szólni a cikk végén. 

4. A katonai logisztikusok napi rendezvénysorozat egyik kiemelt 
eseménye volt, a „Magyar ellátó katonák emléktáblájá”-nak megkoszo-
rúzása, amely Budapesten a XI. ker. Daróczi út 5. sz. alatti katonai ob-
jektumban található. A koszorúzás után a résztvevők az Első Világhábo-
rú kitörésének 90. évfordulója alkalmából emlékülésen vettek részt. 
Ezen az emlékülésen Dr. Lugosi József ezredes a HM Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum főigazgató helyettes (múzeumi igazgató) tartott tudomá-
nyos előadást az Első Világháború ellátási feladatairól, kellőképpen mél-
tatva az abban résztvevő magyar ellátó katonák bátorságát, áldozatos 
munkáját. 

5. Új raktár és felújított laktanyaépület átadása 

Az ellátás-kiszolgálás minőségének javítását szolgálja az az új 
raktárépület, amely november végén került átadásra az MH Támo-
gató Ezred (Budapest, Zách u.) bázisán. 

Az ezred tevékenységi köre – amint az a nevéből is kikövetkeztethe-
tő- kiterjed a Budapesten lévő honvédségi szervek, intézetek (nevezetesen 
a minisztériumi objektumokban lévő legkülönbözőbb HM és HVK szer-
vek, az MH ÖLTP vezető szervei, stb.) ellátási-kiszolgálási feladataira. 
Ezek közé a feladatok közé sorolható a napi élelmezés megoldása, a ru-
házati ellátás, híradó és elektronikai, a humán, a kiképzési és az elhelye-
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zési anyagellátás ugyan úgy, mint a különböző objektumokban lévő épü-
letek működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzése. Ez 
a szerteágazó tevékenység nagyfokú odafigyelést, szervezett munkavég-
zést igényel. A feladatok megoldásához szükséges raktározást eddig az 
ezred több egymástól távol lévő korszerűtlen raktárak igénybevételével 
oldotta meg. 

Az átadásra került új, korszerű raktár központi beruházásból, közel 
300 mFt.-ból lett megépítve. Az 1760 m2-en megépült raktár tervezésé-
nél figyelembe vették a korszerű anyagtárolás és mozgatás követelmé-
nyeinek való megfelelést. Ezért a raktár úgy lett megépítve, hogy az ajtók 
mérete és a belső térben lévő polcrendszer szerkezete, elrendezése lehe-
tővé teszi az elektromos emelő és a kézi targoncák alkalmazását, vagyis 
az emberi fizikai erő kiváltását. 

A raktár adminisztrációja képes az elektronikus és a hagyományos 
nyílvántartás vezetésére, a belső tér kialakításánál pedig az alábbi anya-
gok szakosított szakanyagtárolását valósították meg: 

• Élelmezési anyagok; 

• Ruházat; 

• Híradó és elektronikai anyagok; 

• Humán és kiképzési anyagok. 

A raktár berendezéséhez tartozik 8 db. iroda, 2 db. vizesblokk, va-
lamint elektromos behatolás- és tűzjelzőrendszer. A munkát 8-10 fő 
szakképzett raktáros végzi, illetve irányítja. 

A raktár átadásán megjelent Dr. Szenes Zoltán altábornagy HM-
HVK vezérkari főnök, Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy MH ÖLTP 
parancsnok, a haderőnemek és az alakulat parancsnokságának képvi-
selői. 

Az MH Támogató Ezred objektumában ugyan ekkor lett átadva 
a laktanya-rekonstrukciós programban felújított XV. épület. 

Ebben a felújított laktanyaépületben az alábbi kiszolgáló szervek 
találhatók: 

• A kor követelményei szerint kialakított orvosi rendelő, gyengél-
kedő (ezredsegélyhely); 
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• A Törzstámogató Század körlete; 

• Fotólabor; 

• Iroda az MH ÖLTP és alárendeltjei érdekképviselet részére. 

Külön említést érdemel az első és a második emeleten kialakított 
körletkomplexum, amelynek kialakításánál a hivatásos és a szerződéses 
katonák kulturált elhelyezési feltételeinek a megteremtése volt a köve-
telmény. Ennek megfelelően 2 fős körletek lettek kialakítva úgy, hogy 
minden helyiségben személyenként öltözőszekrény, asztal, szék, szobán-
ként TV, rádió áll a bentlakók rendelkezésére. Az épületben egyszerre 
70 fő fektetése, elhelyezése oldható meg. A bentlakás korszerű feltételeit 
szolgálja továbbá szintenként a külön női és férfi vizesblokk, a klubhelyi-
ség, a külön dohányzó, teakonyha és a megfelelően felszerelt mosóhelyi-
ség. A századvezetés részére 10 db. iroda, a század anyagainak elhelyezé-
sére pedig raktárhelyiség áll rendelkezésre. Külön gondoltak a század-
vezetésben dolgozó vidékről bejárókra, mivel az átöltözésükhöz 2 db. öl-
töző van biztosítva. A folyamatos szolgálat épületügyeleti helyiségben 
oldható meg. 

A Támogató Ezred XV. épületének felújítás utáni átadásán 
ugyan azok a vezető beosztású személyek vettek részt, akik az új rak-
tár átadására is meghívottak voltak. 

A laktanya-rekonstrukció kertében megújuló MH Budapest Zách 
utcai objektum napjainkban az ott szolgálók részére korszerű elhelyezé-
si, ellátási-kiszolgálási, sportolási, valamint a szabadidő kulturált eltöl-
téséhez megfelelő olyan feltételeket nyújt, amely a kor követelményei-
nek, ezzel együtt a NATO elvárásoknak is egyre inkább megfelel. 

6. A Katonai Logisztikusok Napja alkalmából szervezett rendez-
vénysorozat ünnepi állománygyűléssel, majd azt követően a „Katonai 
Logisztikusok Bálja” rendezvénnyel zárult. Az ünnepi állománygyűlésen 
adta át a Magyar Logisztikai Egyesület Aranyjelvényét Doór Zoltán el-
nök Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy az MH ÖLTP parancsnok részé-
re. A kitüntetéssel az egyesület vezetése elismerte azt a munkát, amit a 
parancsnok úr és a katonai logisztikusok a katonai logisztika korszerűsí-
tése és a katonai-polgári logisztika együttműködés fejlesztése érdekében 
az elmúlt években végeztek. 
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Névadóval egybekötött könyvtárátadás az  
MH Összhaderőnemi logisztikai és támogató parancsnokságon 

A 2004. évi Katonai Logisztikusok Napja rendezvénysorozat kere-
tében november 29-ikén névadóval egybekötött ünnepélyes könyvtárát-
adásra került sor az MH ÖLTP Budapest, Zách utcai objektumának 12. 
épületében. 

Az ünnepségen részt vett Dr. Szenes Zoltán altábornagy HM-
HVK vezérkari főnök; Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus, a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora; Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőr-
nagy, az MH ÖLTP parancsnoka; Keszthelyi Gyula mk. dandártábornok 
az MH ÖLTP korábbi parancsnoka, aki Nápolyból jött haza, hogy a meg-
nyitóbeszédet elmondja. A felsoroltakon kívül az ünnepségen képviseltet-
ték magukat a HM-HVK különböző szervei, a seregtestek, a ZMNE 
Egyetemi Központi Könyvtár, az MH ÖLTP parancsnokság és alárendelt 
szervei, civil szervezetek, valamint a névadó családtagjai. 

Az eseményre azért most kerülhetett sor, mert több mint két évi elő-
készület után a szakkönyvtár a jelenlegi helyén most lett kész az avatásra. 

A könyvtár kialakulásának rövid története: 

A szakkönyvtár története több mint 10 éves. 1992-ben az MH Repü-
lőfőnökségből kivált a repülőműszaki szakterület, és az Anyagi-technikai 
Főcsoportfőnökség részeként létrejött a Magyar Honvédség Repülőmű-
szaki Szolgálatfőnökség. Ennek alárendeltségében megalakult a Magyar 
Honvédség Repülőműszaki Intézet. Az akkori szolgálatfőnök, Jobbik 
István mérnök ezredes és az akkori anyagi-technikai főcsoportfőnök 
Hollósi Nándor tábornok egyetértésével és támogatásával úgy döntött, 
hogy az intézetnél létre kell hozni egy úgynevezett „Etalon” könyvtárat, 
amely a repülőeszközök műszaki leírásainak, légi üzemeltetési, földi ki-
szolgálási, javítási utasításainak hatályos gyűjteménye.  

Ez az etalon könyvtár lassacskán szakkönyvtárrá alakult, egyre több 
olyan szakirodalomi munka, könyv tartozott az állományába, ami a napi 
munkához, de különösen a szakmai fejlődéshez nyújtott támogatást.  

Az Intézet felszámolása után, az MH Logisztikai Főigazgatóság 
megalakulásával a Repülőműszaki Szolgálatfőnökség vette át a könyv-
tárat, majd az újabb átszervezést követően az MH Összhaderőnemi Lo-
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gisztikai és Támogató Parancsnokság, mint jogutód nemcsak átvette, 
de tudományos igényeknek megfelelően továbbfejlesztette. A szakkönyv-
tár jelenleg a katonai logisztika különböző szakterületeiről mintegy 
4500 kötettel rendelkezik. 

Sokan és sokat tettek annak érdekében, hogy az eredetileg etalon 
könyvtárként létrehozott gyűjtemény a jelenlegi szakkönyvtárrá alakul-
hasson. A gyűjtemény gyarapítása – gondolhatnánk – vásárláson alapult. 
Valójában a könyvtár állománya a vásárlás mellett jelentősen gyarapodott 
adományozók révén is. A teljesség igénye nélkül csak néhány név az 
adományozók közül: Jobbik István felesége, Mártika, Hollósi Nándor, 
Dr. Tóth Rudolf, Szenes József, Kaufmann János, Dr. Jászi Brúnó, 
Tóth László, és sokan mások. Az adományozók saját házi könyvtárukból 
több mint 400 szakkönyvvel és számtalan folyóirattal, tudományos publi-
kációval járultak hozzá könyvtárunk bővítéséhez. Köszönet érte.  

Köszönet mindazoknak, akik a szakkönyvtárrá formálásban közre-
működtek, könyvtárosoknak, informatikusoknak, az elhelyezési feltételek 
megteremtéséért közreműködőknek, a tudományos tanács tagjainak. 

Külön köszönetet érdemel a ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár 
vezetése, személy szerint Bakos Klára főtanácsos könyvtárigazgató, 
Czuthné Garai Ágnes főtanácsos könyvtárigazgató-helyettes és Dr. Hor-
váthné Tóth Zsuzsanna tanácsos osztályvezető. Nevezettek a könyvtáro-
si szakma iránti elhivatottságukhoz híven a kezdetektől felkarolták és se-
gítették az új szakkönyvtár létrehozásának ügyét. Komoly szakmai 
segítséget adtak a könyvtár jelenlegi helyén a berendezésre vonatkozó el-
képzelés kialakításától kezdve a könyvtár működéséhez szükséges doku-
mentumok elkészítéséig. 

Említést kell tenni Tamás Jenő nyá. alezredes munkájáról, aki az 
etalon könyvtár létrehozásától kezdődően szívén viselte a könyvtár ügyét, 
működtette azt, óvta, ápolta, gyarapította a gyűjteményt, annak érdekében 
hogy szakembereink számára mindig rendelkezésre állhasson a szükséges 
információ. 

A névadó - Jobbik István - munkásságáról: 

Az MH ÖLTP Szakkönyvtára olyan embertől kapta a nevét, akinek 
egész életét a magas fokú hivatástudat, a lelkiismeretesség, a helytállás, a 
szakma szeretete jellemezte. 
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Felelős beosztások ellátása mellett sokat olvasott, tanult, írt. A ma-
gas színvonalú katonai szakmai folyóiratok és szakkönyvek, állandó ol-
vasmányai közé tartoztak. Minden érdekelte a katonai repülés kapcsán, de 
különösen a harci alkalmazás, a repülés dinamikája, az aerodinamika, a 
repülésvezérlés, a vezérelhetőség problémái, a hajtóműelmélet. Közvetlen 
szakterületén túl a fegyverzet, a rádió- és lokátor-technika, az elektronikai 
rendszerek, a fegyverzetvezérlés kérdéseiben is elmélyült.  

Az előbbiekben említett témakörökben, tudományos értékű szakfor-
dításokat és tanulmányokat jelentetett meg. Legjelentősebb alkotása „A 
korszerű repülőgépek aerodinamikai jellemzői”, „A változtatható geo-
metriájú szárnnyal felszerelt repülőgépek aerodinamikai és repülési jel-
lemzői, valamint – sajátosságai” című összefoglaló kétkötetes tanul-
mány. Az általa írt művek (több ezer oldal!) a most átadott könyvtár 
anyagát gazdagítják. A könyvtárban meglévő anyagaiban fellelhetők a 
gondolatai a szolgálatról, a hivatásról, a tudományos igénnyel végzett ku-
tatói munkáról, amely mind az utódoknak szóló üzenet arról, hogyan kell 
tartalmasan leélni az életet, hogyan kell megfelelni az elvárásoknak, a ki-
hívásoknak, hogyan kell példát adni emberségből, hogy mit jelent a szó 
teljes értelmében a haza szeretete. 

A szakkönyvtár Jobbik István mk. ezredes († 2004. jan. 16.), volt 
MH repülőműszaki szolgálatfőnök nevét –az özvegy hozzájárulásá-
val- 2004.november 29-ikétől vette fel. A szakkönyvtár két teremből 
(összesen 205 m2) úgy lett kialakítva, hogy az egyik teremben maga a 
könyvtári rész, a másikban pedig az olvasó-internetes terem, négy in-
ternetes munkahellyel áll az olvasók, internetezni kívánók rendelke-
zésére. 

A szakkönyvtár jövőjéről: 

A szakkönyvtár megalakulása, névválasztása mindannyiunkat köte-
lez arra, hogy gyűjteményét gyarapítsuk, hogy értelmesen használjuk fel 
az itt felhalmozott tudást, ezért lehetőséget kell teremtenünk, hogy min-
den a tudomány iránt érdeklődő, kutatás iránt elkötelezet kollégánk hoz-
záférhessen a könyvtár anyagához.  

Ennek megfelelően a szakkönyvtár továbbfejlesztésénél az MH 
ÖLTP vezetése és a Tudományos Tanács célul tűzte ki, hogy a jövő-
ben a katonai logisztika és támogatás valamennyi szakmája a szak-
könyvtár gyűjteményében méltóképpen képviseltesse magát. Ezért va-
lamennyi szakterületről a dokumentum értékű anyagok, kiadványok, 
intézkedések a szakkönyvtárba kell, hogy kerüljenek. A szakkönyvtárban 
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rendszeresen olvashatóvá kell tenni a hazai és a külföldi, polgári, vala-
mint a katonai logisztika legkülönbözőbb –elsősorban tudományos jelle-
gű- szakmai folyóiratait. Itt lesznek fellelhetők, kutathatók azok a tanul-
mányok, doktori disszertációk, útijelentések, amelyek az elmúlt és az 
elkövetkező időszakban a katonai logisztika legkülönbözőbb területeiről 
íródtak. Ebben az évben megkezdődik a könyvtár anyagának korszerű 
rögzítő eszközökre történő feldolgozása, annak érdekében, hogy megfele-
lő módon csatlakozni tudjunk a honvédségi könyvtárak elektronikus 
(OLIB) rendszeréhez. A szakkönyvtár a jövőben méltó bázisa kell, hogy 
legyen a katonai logisztika és támogatás tudományos kutatóhelyének. 

A szakkönyvtár  

helye: MH ÖLTP, Budapest, X. Zách utca 4. 12. ép. I. em. 

címe: MH ÖLTP Jobbik István Szakkönyvtár 

           1581 Budapest, Pf. 31.  

tel.: (HM) 577-30; 576-82; 578-62. 

fax: 57-911 

A Katonai Logisztikusok Napja rendezvénysorozat megtartása mél-
tóképpen reprezentálta annak elismerését, hogy a katonai logisztikusok 
– ma már egyre nagyobb mértékben a civil logisztikusokkal együttmű-
ködve – áldozatkész munkát végeznek annak érdekében, hogy a Magyar 
Honvédség a hazai és a NATO kötelezettségből eredően feladatainak si-
keresen eleget tudjon tenni.  
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ÖLTP sportbajnokság 
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Logisztikai Vitafórum 
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Könyvtárátadás 
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Ünnepi állománygyűlés 
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Logisztikusok bálja 
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VI. épület és raktárátadás 

 

 

 

 


