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HÍREK, INFORMÁCIÓK 

Az MH Logisztikai Központ és az MH Anyagellátó Raktárbázis alakuló 
állománygyűlése 

Alakuló állománygyűlést tartott június 24-én, Budapesten az MH Logisztikai Központ és az 
MH Anyagellátó Raktárbázis. Az MH Logisztikai Központ megalakításának fő célja a 
logisztikai rendszer leegyszerűsítése, átláthatóbbá tétele – mondta az állománygyűlésen dr. 
Benkő Tibor vezérezredes. 

 

 
1. ábra. Dr. Benkő Tibor vezérezredes az állománygyűlésen 

 

A Vezérkar Főnőkének véleménye szerint „A Magyar Honvédség képességei nem csak 
fegyvernemekből, haderőnemekből állnak, a jó logisztika ugyanilyen fontos” – emelte ki 
beszédében dr. Benkő Tibor vezérezredes. „A logisztika mindig élesben dolgozik” – szögezte 
le a Honvéd Vezérkar főnök. „Igen sokrétű feladatrendszerről beszélünk, és ezeknek a 
feladatoknak mindig meg kell felelni.” A vezérezredes elmondta: a cél a logisztikai rendszer 
leegyszerűsítése, átláthatóbbá tétele, a kialakított bürokrácia lehető legszűkebb keretek közé 
szorítása, miközben a katonai szervezetek ellátást, feladataik végrehajtását folyamatosan 
biztosítják. A június 24-én megalakult MH Logisztikai Központ parancsnoka Baráth István 
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dandártábornok. Az ünnepségen az MH Anyagellátó Raktárbázist vezető Nagy Attila ezredes 
vette át a csapatzászlót Csinga Mihály ezredestől, az MH Logisztikai Ellátó Központ 
parancsnokától. 

 

2. ábra. A csapatzászló átadása az alakuló állománygyűlésen 

 

Kopjafa avatási ünnepség az MH Anyagellátó Raktárbázisnál  

 

Kopjafa avatási ünnepségre került sor Budapesten, az MH Anyagellátó Raktárbázis Újszász 
utcai laktanyájában 2013. július 5-én. A meghívott Rába Imre nyugállományú altábornagy 
kiemelte: a múltban az áldozatos munkát ellátó logisztikusok kimagasló szakmaiságról, 
bajtársiasságról és emberségről tettek tanúbizonyságot, így a jelen nemzedéke büszkén 
tekinthet rájuk, mint példaképekre. Hozzátette: a logisztika végigkíséri a magyar 
hadtörténelmet, a honfoglalás korától a törökellenes háborúk és a Rákóczi szabadságharc 
időszakán keresztül napjainkig, s bár ezen idő alatt sok minden változott, egyedül az ellátó 
katonák léte nem kérdőjeleződött meg, hiszen ők a rendszer alapelemei, múltjuk és jelenük 
igazolja szükségességüket. A jövőt illetően pedig megjósolható, hogy a logisztika szerepe 
dinamikusan tovább fog fejlődni, és vele annak szervezete és infrastruktúrája is. Nagy Attila 
mérnök ezredes, az MH Anyagellátó Raktárbázis parancsnoka hangsúlyozta: ez az ünnepi 
alkalom lehetőséget ad arra, hogy egy pillanatra megállva visszagondoljunk az elődökre, 
akiknek tudását és tapasztalatait a mindennapi munka sikere érdekében fel kell használni. 
Ezek a pillanatok lehetőséget adnak arra, hogy az elődeink előtt fejet hajtva a mai 
mindennapok hőseire, saját magunkra is gondoljunk. Áttekintve a múlt és jelen tapasztalatait, 
saját magunknak és utódainknak élhető jövőt építsünk. A kopjafát a Székesfehérvári 
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Nyugdíjasklub Parancsnoki Tagozat Logisztikusok Baráti Köre ajándékozta a jelen 
logisztikusainak. Az ünnepség végén a tábori lelkészi szolgálatok képviselői felszentelték a 
díszesen faragott oszlopot, az MH Logisztikai Központ parancsnokhelyettese, Csinga Mihály 
ezredes pedig szalagot kötött rá, majd emlékplakettet adtak át a faragónak, valamint az 
adományozóknak. Az avatáson részt vettek a III. Ferdinánd huszárezred tagjai is, hogy 
tisztelegjenek az új emlékmű előtt.  

 

 

3. ábra. A kopjafa avatása az MH Anyagellátó Raktárbázis Újszász utcai laktanyájában 

 
Kinevezték a kaposvári logisztikai ezred parancsnokát 

 

Hende Csaba honvédelmi miniszter október elsejével kinevezte Gavlik Péter alezredest az 
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred parancsnokává. Az ezred volt 
parancsnoka, Bárdos Antal ezredes tartós külszolgálati vezénylése miatt, a logisztikai ezred 
parancsnoki beosztása megüresedett. Július 1-től a parancsnokhelyettes, Gavlik Péter 
alezredes megbízott parancsnokként látta el az ezred vezetésével kapcsolatos feladatokat. 
Gavlik Péter alezredes 1983-ban végzett a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán, tíz évvel 
később pedig a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián diplomázott. Tapolcán a harckocsi ezrednél 
kezdte pályafutását, majd 1993-ban a nagykanizsai gépesített lövészdandárhoz került. Az 52 
esztendős alezredes 1998-ban került Kaposvárra, majd rövid székesfehérvári kitérő után tíz 
éve logisztikai főnökként tért vissza Somogyba, ahol 2007-től az ezred 
parancsnokhelyetteseként dolgozott. Szolgált Boszniában, Irakban, Koszovóban és 
Afganisztánban, ahol missziós logisztikai tapasztalatait hasznosította és gyarapította. 
Munkáját 2013. augusztus 20-án Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerte el Magyarország 
Köztársasági Elnöke.  

 


