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TÁJÉKOZTATÓ A 2005 ÉVI ŐSZI LOGISZTIKAI  
RENDEZVÉNYEKRŐL, ESEMÉNYEKRŐL 

Németh Ernő1 

1. Ülésezett az MH ÖLTP Tudományos Tanácsa 

Szeptember 28-án a budapesti, Zách utcai objektumban meg-
tartotta idei harmadik ülését az MH ÖLTP Tudományos Tanács. 

Az ülést Anda Árpád dandártábornok, MH ÖLTP parancsnok he-
lyettes nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a tudományos tevékenységnek 
összhangban kell lennie a szervezet előtt álló szakmai feladatokkal. 
Főbb vonalakban ismertette a vezetés jövőbeli elvárásait a tudományos 
munka végzésével szemben.  

A tanácskozáson Prof. Dr. Fűrész József orvos ezredes MH tu-
dományszervező főszakorvos, MH Egészségvédelmi Intézet tudomá-
nyos igazgató „A K+F innováció helye és szerepe a katonai egészség-
ügyi képességek megszerzésében” címmel tartott nagy érdeklődéssel 
kísért előadást. 

Az ülés napirendjén szerepelt a tanács első félévi munkájának ér-
tékelése, valamint az év során még hátralévő feladatok egyeztetése. 

2. Fórum az Ország Új Védelmi Tervező Rendszeréről 

Az ország védelmének megszervezése sem szövetségi, sem 
nemzeti értelemben nem egyenlő a katonai védelem előkészítésével. 
A védelmi feladatok ellátására hivatott polgári és katonai szerveknek 
együttesen, összehangoltan kell fellépniük a terrorcselekmények meg-
előzésében, a természeti és ipari katasztrófák elhárításában, illetve a 
következmények felszámolásában, a lakosság védelmében; a gazdaság 
működőképességének fenntartásában, az infrastruktúra kritikus elemei-
nek védelmében; az ország fegyveres védelmének előkészítésében; a 
migráció kezelésében és sorolhatnánk.  

                                                      
1 Dr. Németh Ernő nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, az MH ÖLTP 
tudományos munkatársa. 
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Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnok-
ságának budapesti, Zách utcai objektumában 2005. november 3-ikán 
levezetett – a HM Védelmi Hivatala által szervezett – szakmai fóru-
mon a honvédelmi tárca közigazgatási államtitkára szólt az új orszá-
gos védelmi tervezőrendszer kialakításának szükségességéről, idősze-
rűségéről. Arról, hogy e tervezőrendszer a tervezési szinteken, a 
tervező szervezetek felelősségi körébe utalt védelmi feladatok tárcákon 
belüli, tárcák közötti, valamint szövetségi kereteken belüli összehangolt 
tervezéséhez, a különböző típusú védelmi tervek kialakításához és 
egymásra építéséhez, a védelmi feladatok eltérő időtávú megvalósulá-
sához szükséges erőforrások, költségek és költségvetési igények egysé-
ges tervezési elvek és módszerek szerinti alátámasztását biztosítaná. 

Az Országos Védelem Tervező Rendszer (OVTR) szükségessé-
gét illetően jelenleg a védelmi feladatok tervezése lényegében az éves 
költségvetési igények összeállításához kötődik. Ez pedig problémák so-
rát veti fel. Ugyancsak problémát jelent, hogy a védelmi feladatok ter-
vezése az ágazaton belül, illetve a védelembe bevont szerveknél nem 
egy egységes rendszerben és nem egymással összhangban történik. A 
különböző tervezési szinteken nem áll rendelkezésre az adott szintre 
differenciált tervezési módszertan, amelynek alkalmazásával pedig 
megalapozható a végrehajtás és az ahhoz szükséges költségvetési for-
rás. 

A szakmai konferencián elhangzott: ma már nem kérdés, hogy 
szükség van-e az új országos védelmi tervezőrendszer kialakítására. 

Létrehozására határozott kor-
mányzati törekvés van. Az 
OVTR kialakítását a védelmi 
célok, képességek és felada-
tok kormányzati stratégiai 
szintű meghatározása, terve-
zési területek szerinti lebontá-
sa és a komplex védelmi fela-
datok erőforrás és költség- 
tervekkel való megalapozása, 

a költségvetési forrásigények belső tartalmának láthatóvá tétele min-
denképpen indokolttá teszi. 

A védelmi feladatok országos – a majdan kormányzati irányítás és 
felügyelet alatt működő – tervezési rendszerének alapjait egy idén ho-
zott kormányhatározat szerint év végéig kell kimunkálni. Ezt a kidol-
gozó munkát szolgálta a szakmai konferencia is, melyen előadások, 

http://www.honvedelem.hu/files/9/3261/vedlmikonf3_p.jpg�
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korreferátumok hangzottak el az OVTR kialakításának helyzetéről, le-
hetséges változatáról, a honvédelmi tárca védelmi tervezőrendszeréről, 
az OVTR megvalósításának belügyminisztériumi, gazdasági és közle-
kedés minisztériumi elgondolásairól.  

Hivatkozás: A HM internetes honlapján 2005. november 03-án, 
„Konferencia az országos védelmi tervezőrendszerről” megjelent cikk-
re.  

3. Konferencia a nemzetközi missziók  
logisztikai támogatásáról 

Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnok-
ság szervezésében 2005. november 23-án „Nemzetközi katonai műve-
letek logisztikai támogatása” címmel egynapos konferenciát tartottak a 
Budapest Zách utcai objektumban. Ezen a konferencián részt vett Bra-
un László mk. altbgy. vezérkari főnök I. helyettes, a haderőnemi pa-
rancsnokságok, az MH ÖLTP és alárendelt szervei vezető logisztikai 
beosztású képviselői. A konferencia előadói között szerepelt Larry 
Lashkevich nyá. dandártábornok a Kanadai Védelmi Erőktől. 

 

 

 

 

 

Ez a konferencia a 
Katonai Logisztikusok 
Napja alkalmából sorra 
kerülő rendezvények kö-
zött került levezetésre és 
tulajdonképpen a tavasz-
szal hasonló témában 
megrendezett konferen-
cia folytatása volt. 
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A konferencia résztvevői koszorút helyeztek el az MH ÖLTP 
Jobbik István Szakkönyvtárában lévő, a könyvtár névadójának 
emlékére készített emlékfalnál. 

 

 

A konferenciateremben a missziós felszereléseket, eszközöket állí-
tották ki, a konyhatechnikai eszközökből pedig bemutatót szerveztek. 
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A november 23-ikai program része volt a -2005 
kiállítás megtekintése 

November 23. és 26 között hetedik alkalommal rendezték meg a 
Közép-európai Védelmi Felszerelés és Repülési Szakkiállítást, köz-
ismert nevén a C+D-t a HUNDEXPO területén. Az előző kiállításokat 
a szakmai és civil közvélemény rendkívüli érdeklődése kísérte, és ez 
most sem volt másként, mert az átalakulóban lévő Magyar Honvédség 
iránt változatlanul nagy a polgári szféra érdeklődése.  

Mint ahogy az közismert, megszűnt a sorkatonai szolgálat, ma már 
kizárólag önkéntesek és hivatásosok tagjai a haderőnek. Ugyanakkor 
bizonyos területeken várhatóan nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség a 
jövőben, ezek közé tartozik a technikai fejlesztés, a korszerű eszközök 
beszerzése. A kiállítás nagyszerű alkalom volt arra, hogy a Magyar 
Honvédség – a hazai védelmi ipar képviselői a külföldi kiállítók termé-
kei mellett – megmutassa magát a közönségnek.  

A HUNGEXPO ZRt. tehát 7. alkalommal rendezte meg a C+D 
szakkiállítást, amely a védelmi ipar piaci szereplőinek legjelentősebb 
magyarországi marketing-kommunikációs fóruma. A katonai-technikai 
seregszemle számos újdonsággal fogadta a látogatókat. Az idei C+D 
több szempontból is új körülmények közepette került megrendezésre. A 
hivatásos haderőre való áttérés után a jelenlegi piaci lehetőségek felmé-
résére nyújtott kiváló alkalmat a védelmi ipar hazai legjelentősebb 
szakkiállítása.  

Neves cégek, jelentős külföldi érdeklődés  

A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont „B” pavilonjában, és a 
„B” szabad területen többek között fegyverzettechnikai eszközök, pán-
célos- és gépjármű-technikai eszközök, katonai elektronikai és híradás-
technikai eszközök, mérőeszközök, katonai járművek, a védelmi elekt-
ronika kereskedői és gyártói mutatták be újdonságaikat. A HM és BM 
civil beszállítóinak kollektív bemutatkozása mellett olyan neves cégek 
termékeivel és szolgáltatásaival találkozhattunk, mint a SAAB, Rába, 
Raytheon, Daimler-Chrysler, ND Satcom Defence, Aerotechnika 
M&T, Hanwha Corporation és Thales. Ebben az évben 14 ország 
csaknem száz kiállítója fogadta újdonságaival, üzleti ajánlataival a 
szakembereket. 
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Most először: közönségnap 

Újdonság volt a november 26-i, szombati közönségnap. Ezen a 
napon színlelt támadást indítottak egy, a „B” pavilon mögött felállított 
„NATO tábor” ellen, bemutatták az itt felállított Ellenőrző Áteresztő 
Pont működését. Az érdeklődők megtekinthették a légi sugármentesítő 
konténer működését, a repülős kiképzés egyes elemeit. A bemutató elő-
adói színes műsorral gondoskodtak a közönség szórakoztatásáról. Szin-
tén ezen a napon kerültek sorra a három kategóriában – Lock On, Lock 
On vadászpilóta, IL2 – meghirdetett I. Európai Repülőszimulátor 
Bajnokság FORTIS Légiharc Kupa döntőjének összecsapásai.  

Gazdag szakmai program 

A C+D szakmai programjának részét képezte az „Európa bizton-
sága közös feladatunk” című konferencia a HUNGEXPO ZRt. és a 
HM Technológiai Hivatal szervezésében. Az előadók között volt Dr. 
Ahmet S. Ücer a NATO Kutatási és Technológiai Ügynökségének 
igazgatója, Bertrand de Cordoue, az Európai Védelmi Ügynökség Ku-
tatási és Technológiai igazgatója. Magyar részről előadást tartott Dr. 
Kunos Bálint a HM védelemgazdasági helyettes államtitkára, Boda 
Miklós a Nemzeti Kutatási és Technológiai hivatal elnöke és Dr. Ko-
vács Géza Péter a Magyar Védelmiipari Szövetség elnöke.  

 

 

http://www.honvedelem.hu/files/9/3489/cd7_p.jpg
http://www.honvedelem.hu/files/9/3489/cd7_p.jpg
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Hivatkozás: A HM internetes honlapján 2005. 11. 13-án és 14-én a 
C+D kiállításról megjelent tudósításokra. Szerző: Feith László. Fo-
tók:Rácz Tünde, Galovtsik Gábor. 

 

4. A Logisztikusok napja 

December első napja a logisztikusok ünnepe. Ebből az alkalom-
ból Havril András vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke az 
alábbi levélben köszöntötte az érintetteket. 

Tisztelt Logisztikusok! Katonák, Közalkalmazottak! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A Magyar Honvédség vezetése nevében nagy tisztelettel és őszinte 
megbecsüléssel köszöntöm Önöket december elseje, a logisztikusok 
napja alkalmából. 

Ezen a napon a figyelem azokra irányul, akik minden nap a hadse-
reg működésének biztosításán fáradoznak. Olyan tevékenységet foly-
tatnak, amely rendkívül sokrétű, szerteágazó. Ráadásul az a tér, amely-
ben feladataikat végzik, napjainkra jelentősen kitágult. Nemcsak a 
laktanyákban, a hazai gyakorlótereken, de sok száz, vagy több ezer ki-
lométerre az otthonunktól szintén Önökön múlik mindaz, amit egysze-
rűen logisztikai biztosításnak nevezünk, ami mögött nagyon sok ember 
munkája rejlik. Feladataik precíz végrehajtásához nagyon pontos terve-
zés, szervezés, koordináció szükséges a határainkon belül és a missziós 
feladatokat tekintve pedig a határainkon kívül is.  

http://www.honvedelem.hu/files/9/3502/kiall3_p.jpg
http://www.honvedelem.hu/files/9/3502/kiall3_p.jpg
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A logisztikusok a katonai hivatás azon részének szentelik tudásu-
kat, energiájukat, mely egyidős a hadseregek megjelenésével a történe-
lemben. A hadseregeknek mindig voltak olyan elemei, melyek azon 
munkálkodtak, hogy ellássák a harcolókat élelemmel, fegyverzettel, 
megoldják a szállítási feladatokat, gondoskodjanak a harcban elfáradtak 
pihenéséről. Az eszközök, a technikai feltételek nagyon sokat fejlődtek, 
a körülmények pedig változtak az évezredek során, de a cél, a szándék 
ugyanaz maradt, tevékenységükkel győzelemre segíteni a harcolókat.  

Amikor a haderő jelenéről, elért eredményeiről ejtünk szót, meg 
kell említeni a logisztikusok munkáját is. Tennivalóik napjainkban is 
emberpróbálók. A mostanra elért közös sikereinkben az Önök tevé-
kenysége is benne van, melyre büszkék lehetnek. Évek óta fáradhatat-
lanul végzik a haderő-átalakítással együtt járó eszköz-, anyagátcsopor-
tosítást, az inkurrencia kezelését, részt vesznek a haditechnikai 
fejlesztésben, a haderő képességeinek kialakításában. A négy kontinen-
sen, tizenöt országban békefenntartói, válságkezelői feladatot ellátó kö-
zel ezer fő logisztikai támogatása pedig olyan kihívás, melyre korábban 
nem volt még példa a Magyar Honvédség történetében. Az említett fe-
ladatok mellett ugyanakkor biztosítják a honvédség napi működésének 
feltételeit, az itthon lévő állomány kiképzését, felkészítését, végzik a 
missziós váltóállomány és a felajánlott erők felszerelését. Tevékenysé-
gükkel magas fokú szakmai hozzáértésről, elkötelezettségről, felelős-
ségtudatról, áldozatkészségről tesznek tanúbizonyságot.  

Az önkéntes magyar haderő kialakításának folyamata a logisztikai 
támogatási rendszerre is kihatással van.  A biztosítási feladatok végre-
hajtásán túl saját rendszerük korszerűsítésével is foglalkozniuk kell. Hi-
szem, hogy a haderő-átalakítások következtében kialakított helyzet sta-
bilizálásának időszaka a logisztikai területen is pozitív eredményekkel 
jár. A jövő év elejére befejeződnek a nagy volumenű anyagmozgással 
járó szervezeti változások, így több energiát fordíthatnak a logisztikai 
szakterület működési rendjének megszilárdítására, a logisztikai szakál-
lomány összekovácsolására is.  

A stabilizálással párhuzamosan természetesen folytatódnak fel-
ajánlásokhoz kapcsolódó korszerűsítések, fejlesztések, a missziós válla-
lások, melyek Önöktől továbbra is nagyon komoly helytállást igényel-
nek. A következő évek feladataira készülve azon fáradozzanak, hogy 
mindenkor képesek legyenek a kor kihívásainak, a NATO- és EU-
tagsággal járó követelményeknek megfelelni. A Magyar Honvédség 
előtt álló feladatok végrehajtásában határozottan számítok a logisztikai 
szakállomány tudására és tenni akarására.  
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Bízom abban, hogy a hivatásos és szerződéses, valamint a közal-
kalmazotti állomány azonosulni tud a szolgálat előtt álló komoly fela-
datokkal. Elvárom a szakterület teljes személyi állományától, hogy fe-
lelőssége tudatában, a hagyományoknak megfelelően végezze munká-
ját, őrizze meg működőképességét, hadrafoghatóságát. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Ezt az ünnepélyes alkalmat felhasználva köszönöm meg Önöknek 
mindazt a munkát, melyet a Magyar Honvédség hadrafoghatósága, mű-
ködőképességének fenntartása, feladatainak magas szintű végrehajtása, 
fejlesztése érdekében szakterületükön tettek és tesznek nap, mint nap. 
Úgy ítélem meg, hogy az állomány felkészültsége, hivatás- és szakma-
szeretete szilárd és megbízható alapot jelent az elkövetkezendő időszak 
feladatainak eredményes végrehajtásához. 

A feladatok, amelyek Önök előtt állnak, kitartást, áldozatkészsé-
get és hivatástudatot követelnek. Ehhez kívánok Önöknek szakmai si-
kereket, katonaszerencsét, erőt és egészséget, családjaik körében sok 
örömöt és boldogságot. 

A Katonai Logisztikusok rendezvénysorozat „időben”  
lebonyolított programja volt a hagyományos sportvetélkedő 

Október 27-én – a logisztikusok napját felvezető rendezvénysoro-
zat nyitányaként – hat sportágban rendeztek versenyeket az MH Össz-
haderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) 
Zách utcai objektumában. Az ötéves múltra visszatekintő esemény si-
kerét mutatja, hogy a kezdeti három helyett az idén már tizenkilenc ka-
tonai alakulat képviseltette magát a megmérettetésen, a résztvevők 
száma elérte a négyszázötvenet. 

A kellemes, kora őszt idéző 
időben megtartott viadalon – 
az MH ÖLTP, illetve aláren-
delt alakulatai mellett – há-
rom csapattal volt jelen a HM 
EI Rt., egy-egy alakulattal 
pedig a Szárazföldi Parancs-
nokság (MH 64. Boconádi 
Szabó József Logisztikai Ez-
red), a Légierő Parancsnokság 
(MH 1. Logisztikai és Támo-
gató Zászlóalj), és a Honvédelmi Minisztérium (a Védelemgazda-      

http://www.honvedelem.hu/files/9/3234/sport2_p.jpg�
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sági Főosztály, illetve a Hadfelszerelés Fejlesztési Főosztály közösen), 
továbbá a MATASZ. 

Hajnal István dandártábornok az MH ÖLTP törzsfőnöke, pa-
rancsnokhelyettes megnyitója után a labdarúgás és az asztalitenisz küz-
delmeivel kezdődött az esemény.  

Az első győztest a négyfős váltók úszóversenyén hirdették: az MH 
40. Galga Vezetésbiztosító Ezred kvintettje bizonyult a leggyorsabb-
nak, megelőzve az MH Támogató Ezred és a HM EI Rt. Vagyonke-
zelő Igazgatóságának csapatát. A váltófutás az MH Haditechnikai El-

látó Központ, a kötélhúzás és 
a pisztolylövészet pedig az 
MH Veszélyesanyag Ellátó 
Központ diadalát hozta. 
Utóbbi versenyszám egyéni 
küzdelmeit Meggyesné Hor-
váth Erzsébet főtörzsőrmes-
ter (MH Haditechnikai Ellátó 
Központ) és Pete Szabolcs 
százados (MH 40. Galga Ve-
zetésbiztosító Ezred) nyerte. 

A futballtorna első helye az MH Támogató Ezredé lett, asztalitenisz-
ben az MH ÖLTP csapatának tagjai vehették át a bajnoknak járó serle-
get. Az összetett pontverseny élén az MH Veszélyesanyag Ellátó 
Központ végzett, a dobogó második és harmadik foka az MH 40. Gal-
ga Vezetésbiztosító Ezrednek, illetve az MH ÖLTP-nek jutott. 

  

Hivatkozás: A HM internetes honlapján 2005. október 27-ikén 
megjelent cikkre, szerző: Feith László, Fotó: Tóth László 
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5. A logisztikusok napja alkalmából szervezett rendezvényso-
rozat fő aktusaként ünnepi állománygyűlést rendezett no-

vember 30-án az MH Összhaderőnemi és Logisztikai  
Támogató Parancsnokság 

 

Az ünnepségen megjelent 
dr. Fapál László, a Honvédel-
mi minisztérium közigazgatási 
államtitkára, Havril András 
vezérezredes, a HM Honvéd 
Vezérkar főnöke, Wapplerné 
dr. Balogh Ágnes, a Honvé-
delmi minisztérium jogi helyet-
tes államtitkára, dr. Gáspár 

Tibor mérnök vezérőrnagy, 
az MH ÖLTP parancsnoka. 
Jelen voltak a tárca logisztikai 
szerveinek vezetői, a haderő-
nemi parancsnokságok tábor-
nokai, tisztjei, valamint a lo-
gisztikai szervek egykori, ma 
már nyugállományú vezetői. 

Ünnepi beszédében 
Havril András vezérezredes 
méltatta a honvédség logiszti-
kai területén dolgozó szak-
emberek munkáját, akik tevé-
kenyen járultak hozzá az új, 
korszerű logisztikai biztosítá-
si rendszer születéséhez és 
formálásához. Kiemelte a 

NATO-követelményeknek 
megfelelő szervezeti változá-
sokat, s hangsúlyozta, hogy a 

nagy átalakítások mellett a logisztikai állomány – miközben saját szer-
vezetének korszerűsítésén dolgozott – folyamatosan biztosította a hon-
védség működését. Ezért valamennyi e területen dolgozó szakembert 
elismerés illet. Helytálltak és helytállnak a logisztikai szakterületen 
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dolgozók a határainkon túli missziók ellátásának folyamatos biztosítá-
sában. 

A jövőről szólva kiemelte a vezérkari főnök, hogy továbbra is meg 
kell felelni a szövetségi feladatokból eredő elvárásoknak, folytatni kell 
a fejlesztéseket, a technikai korszerűsítéseket.  

A haderő átalakításával, modernizációjával együtt jár a szolgálati 
kultúra megújításának korszakos feladata, hangsúlyozta Havril András 
vezérezredes. A Párbeszéd 2005 tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a 
hagyományok ápolása mellett a szolgálat számos területén halaszthatat-
lan változásokra, jelentős szemléletváltozásra van igény és szükség. A 
logisztika területén ez azt jelenti, hogy szabályzatcentrikus helyett 
embercentrikus ellátási szervezetre van szükség. Ez hozzájárul az állo-
mány közérzetének javításához, s erre a következő években nagy szük-
ség lesz, jelentette ki a vezérkari főnök, majd hozzátette: a Magyar 
Honvédség előtt álló feladatok végrehajtásában határozottan számít a 
logisztikai szakállomány tudására és tenni akarására. Végezetül megkö-
szönte a szolgálat nyugdíjas és aktív tagjainak azt a munkát, melyet a 
Magyar Honvédség hadrafoghatósága, működőképességének fenntartá-
sa, feladatainak magas szintű végrehajtása és fejlesztése érdekében vé-
geztek, végeznek. Az állomány felkészültsége, hivatás- és szakmaszere-
tete szilárd és megbízható alapot jelent az elkövetkező időszak 
feladatainak eredményes végrehajtásához.  

A beszédet követően ki-
tüntetések, elismerések át-
adására került sor. A honvé-
delmi miniszter és a köz-
igazgatási államtitkár által 
adományozott kitüntetéseket 
és elismeréseket dr. Fapál 
László, a vezérkar főnöke ál-
tal adományozott elismerése-
ket Havril András vezérezre-

des, az MH ÖLTP parancsnokának elismeréseit dr. Gáspár Tibor ve-
zérőrnagy adta át.  

Ezt követően az MH ÖLTP ideiglenes kuratóriuma által adomá-
nyozott arany emlékgyűrűt Ungvár Gyula nyugállományú mérnök ve-
zérőrnagy átadta dr. Gáspár Tibor mérnök vezérőrnagynak.  

A parancsnok ezt követően a logisztikusok napja alkalmából ren-
dezett sportbajnokság díjait adta át a győztes csapatoknak és egyéni 
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versenyzőknek. Végezetül a katonai logisztika 2005. évi tudományos 
pályázatára beérkezett pályaművek díjainak átadására került sor.  

A délután folyamán a hagyományoknak megfelelően az MH 
Hadtápanyag Ellátó Központban megkoszorúzták a Magyar Ellátó 
Katonák emléktábláját.  

A koszorúzáson részt vettek az MH ÖLTP vezetői, az alárendelt 
szervezetek parancsnokai és a meghívott vendégek. 

Koszorút helyezett el az MH ÖLTP parancsnoka, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum főigazgató helyettese, a MH EI Rt. Logisztikai 
Igazgatóság igazgatója, a ZMNE Bolyai Főiskolai kar Hadtáp és Pénz-
ügyi tanszék képviselői, az MH Hadtápanyag Ellátó Központ parancs-
noka és a Hadtáp Nyugdíjas Klub képviselői. 

    

 

A Logisztikusok Napja 2005. évi ünnepségsorozat záró rendezvé-
nye volt az 5. (Jubileumi) Logisztikusok Bálja, melyen a logisztikai ál-
lományon kívül a HM és az MH számos vezetője is részt vett. 
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6. Jubilált a honvédség logisztikai partnere: 

Tíz esztendeje – 1995. 
november 24-én – a Hon-
védelmi Minisztériumban a 
HM EI Rt. történetében új 
fejezetet nyitottak. Magya-
rország akkoriban – még 
PfP-országként – szerepet 
vállalt az egykori Jugoszlá-
via területén kirobbant vál-
ság rendezésében. Az Or-
szággyűlés felhatalmazása 
alapján a Kormány a NA-

TO illetékes szerveivel nemzetközi megállapodásokat kötött a vál-
ság békés rendezésében részt vevő IFOR-erők Magyarországon va-
ló átvonulásának, átmeneti állomásoztatásának biztosítása érdeké-
ben. E feladatokhoz szükség volt egy megfelelő gazdálkodó 
szervezetre, s ennek érdekében hozták létre a HM EI Rt. tizedik 
születésnapját novemberben ünneplő Logisztikai Igazgatóságát. 

Ez alkalomból rendeztek november 24-én ünnepséget az ÖLTP 
Zách utcai objektumában, melyen részt vett Zámbori Mihály, a HM 
kabinetfőnöke, helyettes államtitkár, Dr. Nógrádi György, az igazgató-
tanács elnöke, Szenes József dandártábornok a HM EI Rt. Logiszti-
kai Igazgatóság igazgatója, s ott voltak a vezérkar, a honvédség had-
erőnemeinek, együttműködő alakulatainak, a partner beszállító és 
megrendelő cégeknek a képviselő is. 

Szalay Miklós, az Rt. elnök-vezérigazgatója ünnepi beszédében 
felidézte a kezdeteket, amikor is a kialakított önálló igazgatóság műkö-
désének időtartamát csupán egy évre tervezték. Azonban az alapításban 
részt vevők a délszláv térségbeli folyamatok alapján is úgy látták, az 
igazgatóság ennél hosszabb ideig fog működni. Az első napoktól kezd-
ve üzleti alapon kellett sokoldalú logisztikai támogatást nyújtani az 
IFOR-misszió keretében hazánk területére érkező amerikai csapatok-
nak, valamint az úgynevezett északi ellátó csoportba (dandárba) tartozó 
európai NATO-tagállamok csapatainak.  

A vezérigazgató szólt arról is, hogy az amerikai fél ellátásával 
kapcsolatos, tömeges igények döntő hányadát az elhelyezési feltételek 
biztosítása tette ki, s emellett jelentős, szállítási feladatokkal, telekom-
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munikációs feltételek megteremtésével összefüggő koordinációs mun-
kát végeztek az igazgatóság szakemberei. Volt olyan időszak, amikor 
Taszáron tízezer katona „lakott”, s a repülőtér területének 95 százalé-
kát, a laktanya épületeinek közel felét az amerikaiak használták. Min-
dehhez hozzájárult a kaposújlaki repülőtér pótlólagos igénybevételé-
vel, valamint Pécsett, az északi ellátó csoport megalakításával 
kapcsolatos elhelyezési, vezetési és ellátási teendők sokasága.  

Az igazgatóság már 
kezdetben részt vett a taszári 
ingatlan korszerűsítési mun-
kálataiban. Az együttműkö-
dés során számos ilyen jel-
legű feladatot kellett végre-
hajtani. Mindemellett az él-
elmezési ellátás, az őrzés-
védelem, a lőtér-üzemelte-
tés, a szállítás és rakodás, a 
határátlépés és vámolás fe-
ladatainak ellátása, illetve a 

szabadidős programok segítésének magas színvonala is az igazgatóság 
szakembereinek nevéhez kötődik. 

A délszláv térségbeli enyhülés, a helyzet folyamatos normalizáló-
dása 1997-től együtt járt a magyarországi amerikai jelenlét folyamatos 
csökkenésével, az igazgatóság szempontjait tekintve, e munka megszű-
nésével, folyamatos árbevétel-csökkenéssel. (Mint ismeretes, a jelenlét 
2004. június 30-án megszűnt).  

Az igazgatóság az amerikai félnek nyújtott szolgáltatásokkal azon-
ban olyan szakismeretekre, tapasztalatokra tett szert – mondta Szalay 
Miklós –, hogy 1997-től, tehát még hazánk NATO-tagságát megelőző 
időszaktól – a Magyarországon útjára induló térítéses nemzetközi gya-
korlatok megtartásának logisztikai biztosítására vállalkozhattak. Ebben 
az évben ugyanis a várpalotai lőtéren holland, majd olasz katonai 
egységek tartottak éles lövészettel egybekötött gyakorlatokat – térítés 
ellenében. A térítési díj ellenében logisztikai kiszolgálásban részesül-
tek; e tevékenységet kormányhatározat alapján végezhette az igazgató-
ság. Tábori körülmények közötti szállás, tábori sátrak, azok berendezé-
sei, fűthetősége, a táborok energia- és közműellátása, a higiéniai 
feltételek megteremtése, az élelmiszerek beszerzése volt a fő feladatuk. 
Mindemellett megszervezték a táborok őrzés-védelmét, a lövészetek 
biztonsági feltételeinek biztosítását is. 
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Az e területen mutatkozó megrendelések felfutása – az olasz, a 
szlovén, a holland, valamint az amerikai katonai egységek magyaror-
szági gyakorlatainak gyakorisága – 2001-től alábbhagyott, 2004-től 
pedig lényegében stagnál e tevékenység. Ám ma már a magyar gya-
korlatok kiszolgálásában egyre nagyobb és bonyolultabb feladatokat 
kapnak. Valamennyi hazai magyar gyakorlatnak, katonai rendez-
vénynek térítéses szolgáltatásait ők szervezik, illetve felkészült alvál-
lalkozói végzik. 

Az igazgatóság tíz esztendejébe épp úgy bele tartoztak a kimagasló 
árbevételekkel fémjelzett sikerek, mint az éppen sikeres tevékenységek 
külső körülmények miatti megszűnése. A térítéses lövészetek stagnálá-
sának bekövetkeztekor is új profil után kellett nézniük, éppenséggel ak-
kortájt, amikor parlamenti döntés alapján a honvédelmi tárcát mentesí-
tették a bevételi kötelezettségek – azaz a vagyonelemek értékesítési 
kényszere – alól. A szóban forgó vagyonelemeket a HM ingyen adta át 
az Állami Privatizációs Rt.-nek, amely azután pályázatot írt ki az érté-
kesítés lebonyolítására, azaz az ingó vagyonelemek kezelésére és hasz-
nosítására. A pályázatot az EI Rt. nyerte meg. A feladat végrehajtásá-
nak, azaz a vagyonkezelés és hasznosítás, valamint a munkabiztonsági 
és környezetvédelmi követelmények kielégítésének feltételeit az rt. 
érintett szervezeteivel együttműködve – teremtette meg az igazgatóság. 
Sajátos tevékenységként gondoskodtak a CFE-szerződés hatálya alá 
tartozó haditechnikai eszközök kezeléséről, értékesítéséről és megsem-
misítéséről.  

Üzleti tevékenység hatékonyabbá tétele is hozzájárult ahhoz, hogy 
miután a honvédségi inkurrencia kezelésével és értékesítésével végül is 
igazgatóságot megbízták, rövid időn belül jelentős eredményeket értek 
el, 9 helyőrségben lévő állandó és ideiglenes inkurrenciaraktárakban 
dolgoztak szakembereik. 

A 2004-től ismét kedvezőtlen fordulat következett be: megszűnt az 
ÁPV Rt.-nek a honvédségi inkurrens ingó vagyonelemek átvételére 
vonatkozó kötelezettsége. Nem vehettek át a honvédségtől újabb keze-
lendő, illetve hasznosítandó vagyonelemeket. Az idei esztendő költség-
vetési törvényének értelmében a HM visszakapta az inkurrencia értéke-
sítésének jogát. E tekintetben tehát ekkortól a meglévő, az ÁPV Rt. 
tulajdonában lévő készletek minél gyorsabb ütemben való értékesítése, 
a tevékenység tervszerű felszámolása lett a fő feladatuk. Ennek érdeké-
ben számos jelentős árverésben vállaltak közreműködést. E tevékeny-
ség megszűnése miatt számos kitűnő szakember kollégánktól kellett 
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megválniuk. Olyan szakemberektől, akik munkája révén Magyarorszá-
gon egyedülálló szakmai kultúrát teremtettek meg.  

Az igazgatóság történetében ugyancsak sikertörténet volt mondta 
az elnök vezérigazgató – a mintegy másfél esztendeig Marcaliban mű-
ködtetett kiskereskedelmi bolt. Fennállásának ideje alatt országos is-
mertségre tett szert e bolt, miközben „levetett holmik” eladásából jelen-
tős forgalmat ért el. Ami pedig a legújabb elképzeléseiket illeti, arról 
elhangzott, hogy a korábban az egyik partnerünkkel közösen Veszprém 
közeli Újmajorban vásárolt ingatlant egyfajta logisztikai parkként akar-
ják működtetni. Ennek keretében az objektumban kialakították a MI-
LES kiképzési, kétoldalú szimulációs rendszer tárolásának, szerelésé-
nek, a vele kapcsolatos oktatásnak a feltételeit. Ezzel összefüggésben a 
HM Ingatlankezelési Hivatallal hosszú távú bérleti szerződést kötöt-
tek. Ugyancsak kitörési pontként tartják számon az e terület épületeiben 
kialakított elhelyezési, szállodai, táborozási feltételeket, s például az au-
tóversenyek megrendezését is. Új lehetőségei közül említsük meg: a 
HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatala nemrég pályázatot 
írt ki a honvédségi anyagok NATO-kóddal történő ellátására, NATO 
kodifikációs rendszer kialakítására. E pályázat nyerteseként már hozzá-
láttak a szakmai feltételek megteremtéséhez, sőt e pályázatot nemrég 
kibővítették a honvédség egységes termékkód-rendszerének témaköré-
vel, melyen ugyancsak dolgoznak az igazgatóság szakemberei.  

Az ünnepségen végül számosan vehettek át különböző szintű ki-
tüntetéseket, jutalmakat. 

Hivatkozás: A HM internetes honlapján 2005. november 24.-én 
megjelent tudósításra. Kép és szöveg: M. Tóth György.  


