Tájékoztató - információ
1. A Magyar Tudományos Akadémián a közelmúltban játszódtak le a választások a 3 éves, új akadémiai ciklusra. Az ujjá alakult tudományos bizottságok már felálltak, a tisztségviselők választása is már többnyire megtörtént.
Ebben a folyamatban az MTA Közlekedéstudományi Bizottságának tagjává
választották Dr. Turcsányi Károly ny. mérnök ezredes urat, az MTA doktorát, folyóiratunk Szerkesztő Bizottságának és lektorátusának tagját.
A MTA Közlekedéstudományi Bizottság névsora:
Bakó András, a közlekedéstudomány doktora
Bokor József, az MTA rendes tagja
Bokor Zoltán, PhD
Fi István, a műszaki tudomány doktora
ifj. Gáspár László, a közlekedéstudomány doktora
Holló Péter, az MTA doktora
Koren Csaba, a közlekedéstudomány kandidátusa
Kövesné Gilicze Éva, a közlekedéstudomány doktora
Monigl János, a műszaki tudomány kandidátusa
Orosz Csaba, PhD
Palkovics László, az MTA rendes tagja
Tánczos Lászlóné, az MTA doktora
Timár András, a közlekedéstudomány doktora
Tóth János, PhD
Turcsányi Károly, az MTA doktora
Varga István, PhD
Várlaki Péter, az MTA doktora
Westsik György, az MTA doktora
Turcsányi professzor úr az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálytól lépett át (felkérésre / megkeresésre) a VI. Műszaki Tudományok Osztályhoz, ahol
az elhunyt Michelberger Pál akadémikus helyett választották be a Közlekedéstudományi Bizottságba. A Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságban (LOÁB)
(amely akadémiai osztályközi, de nem tudományos bizottság, és a fenti két osztály állítja fel a szakmailag érintett tudományos bizottságokból delegálás útján)
betöltött a bizottság alelnöki megbízatását az új bizottság felállásáig (2015. első
negyedéve) tovább teljesíti.
249

250

2. Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Katonai Logisztikai
Egyesület és az MH Logisztikai Központ.

Az együttműködési megállapodást a két szervezet vezetői
az MH Logisztikai Központ Soroksári úti objektumában írták alá
A megállapodást május 7-én írta alá a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület részéről
dr. Keszthelyi Gyula nyugállományú dandártábornok, az egyesület elnöke, illetve az
MH Logisztikai Központ részéről Baráth István dandártábornok, a katonai szervezet
parancsnoka.
A megállapodás célja a két szervezet szakmai tevékenységének összehangolása, a
katonai logisztika tudományának fejlesztése, valamint a szakmai hagyományok és
kultúra megőrzése.
3. Újra Safety Fuel
A június végén kezdődő Safety Fuel − 2014 elnevezésű, közös magyar−német tábori üzemanyagraktár-telepítési és -üzemeltetési gyakorlatra való felkészülés első kiképzését tartották május 12−20. között az MH Anyagellátó Raktárbázis
hetényegyházai bázisparancsnokságán.
A gyakorlatra való felkészülés hetényegyházi első ütemének fő célja az volt, hogy a
résztvevők felfrissítsék ismereteiket, valamint gyakorolják a tábori üzemanyagraktár
telepítését, üzemeltetését, bontását és karbantartását.
A kiképzést az MH ARB-nál dolgozó, a Bundeswehr által 2012-ben kiképzett és a
németek által elfogadott vizsgával rendelkező állomány vezette. A kiképzés résztvevői az MH 5. Bocskai István Lövészdandár, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, az MH 37 II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, az MH 64. Boconádi Szabó Jó251

zsef Logisztikai Ezred, valamint az MH 54. Veszprém Radarezred üzemanyag szakmai képzettségű katonái voltak.

Folyamatban a Wardam-rendszer telepítése

Folyamatban a WARDAM-rendszer telepítése
4. A „21. század katonája”
Az MH Logisztikai Központ szervezésében a június közepén Budapesten rendezték
meg a V4-országok „21. század katonája” szakértői munkacsoportjának ülését.
A munkacsoport − integrálva a fegyvernemi programokat − a gyalogos katonák személyi felszerelésének komplex fejlesztéseivel foglalkozik. Az ülést a munkacsoport
lengyel vezetőjének kezdeményezésére hívták össze. A megbeszélés lehetőséget
teremtett a nemzeti fejlesztési programok áttekintésére, a lehetséges együttműködési
területek feltérképezésére és kialakítására.
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A megbeszéléseket az MH Logisztikai Központ törzsfőnöke Zsigmond Kálmán ezredes, nyitotta meg. A megnyitót követően a cseh képviselő tartott ismertetőt az „S-21”
nevű nemzeti fejlesztési programjukról. Az előadásban bemutatta a Zbrojovka termékcsaládra épülő kézifegyver-beszerzési projekteket, illetve a tervezett beszerzéseket. A lengyel partner előadásában a „TYTAN” programról kaptak részletes ismertetőt. A lengyel tervek szerint még az idén megkezdődik a lengyel alakulatok ellátása
korszerű optikai eszközökkel felszerelt fegyverzettel, illetve ruházattal, védőmellényekkel. A lengyel blokkot a lengyel Védelmi Ipari Holding képviselője előadása zárta, melyben a programban való szerepükről, eddig elért eredményeikről beszélt.

A V4 országok szakértői folytattak megbeszéléseket
A magyar delegáció tagjai ismertették a „Lövészkatona 2020” elnevezésű modernizációs programhoz kapcsolódó szakági programokat: a gépkarabély-modernizációs
programot, a PKM géppuska átalakítását, a GLOCK−17 pisztolyokat, illetve a védőmellények beszerzési eljárását, valamint az új ruházati felszerelések és a személyi
radiológiai egységcsomag fejlesztéseit. A kétnapos rendezvény technikai bemutatóval zárult.
5. Safety Fuel 2014
Június 29. és július 12. között hajtották végre a németországi Putlos közelében a
Bundeswehr Logisztikai Parancsnokság által a „Joint Logistics” német−magyar logisztikai együttműködés keretein belül rendezett Safety Fuel 2014 elnevezésű üzemanyag-technikai és együttműködési gyakorlatot.
A gyakorlat VIP-napján részt vett a Bundeswehr Logisztikai Parancsnokság parancsnokhelyettese, Wolfgang Gaebelein dandártábornok meghívására Baráth István
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dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka és Schmidt Zoltán ezredes,
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai erők főnöke is. Az MH Logisztikai
Központ, az MH Anyagellátó Raktárbázis és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság
közös szakalegységgel és törzstiszti állománnyal vett részt a gyakorlaton, mely a két
nemzet által vállalt közös üzemanyag-tároló (TÜZAR, WARDAM-II) képesség kialakításához vezető út fontos állomásának tekintendő.

A magyar küldöttséget Barát István dandártábornok vezette
Volker Thomas dandártábornok, az 1. Logisztikai Dandár parancsnoka megnyitóját
követően mindkét fél tájékoztató jelentést tett a meghívott vendégek részére a gyakorlat során kapott és végrehajtott feladatokról, az együttműködés megvalósulásáról.
Magyar részről Szabó Elek alezredes, a gyakorlat társigazgatója tette meg jelentését.
A továbbiakban a nap folyamán dinamikus és statikus bemutatókra került sor, amelyeken a német−magyar szakállomány számot adott a tábori üzemanyagraktár
(TÜZAR) és az annak részét képező WARDAM-II csővezeték-hálózat tábori körülmények között történő működtetéséről.
6. Tápiószecsőn megemlékeztek a fegyverzettechnikai szolgálat napjáról
A fegyverzettechnikai szolgálat napját ünnepelték augusztus 1-jén az MH Anyagellátó Raktárbázis tápiószecsői bázisán. A rendezvényen az alakulat korábbi parancsnokai mellett jelen voltak az egykori dolgozók, valamint volt fegyverzettechnikai középiskola korábbi tanárai és diákjai is.
A megnyitóbeszéd és a vezérkarfőnöki köszöntőlevél felolvasása után a két legidősebb vendéget ajándékozta meg a bázisparancsnok helyettese. Ezt követően dinamikus bemutatók kezdődtek.
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A rendezvény részvevői tűzoltó bemutatót is megtekinthettek

A nagykátai Honvéd Tüzér Hagyományőrző Csapat bemutatója nyitotta meg a dinamikus bemutatók sorát
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A gyerekek is nagyon élvezték a fegyverbemutatót
Elsőként a nagykátai Honvéd Tüzér Hagyományőrző Csapat, majd a Magyar Tartalékosok Szövetsége tüzérségi bemutatója ébresztette a környéket. Ezután egy
ralibemutató következett, később az érdeklődők egy tűzoltó- és egy rendőrkutyás
bemutatót is láthattak.
A statikus bemutatók során számos fegyverzettechnikai eszközt vehettek kézbe és
ismerhettek meg a résztvevők. Volt kiképzéstechnikai bemutató, ahol a gyakorlóeszközöket próbálhatták ki a vendégek és rendőrségi sátorban a tömegoszlató felszereléssel és a nyombiztosítással is ismerkedtek az érdeklődők. A programot gyermekprogram tette még színesebbé.
7. KLB-II. Ésszerű átcsoportosítás
Az MH Logisztikai Központ tavalyi létrehozásával megkezdődött a központi logisztikai
feladatokat ellátó szervezetek átalakítása, racionalizálása. A központ parancsnokává
Baráth István dandártábornokot nevezték ki. A racionalizálás következő szakasza
idén kezdődött. Ennek keretében az ország területén lévő raktárakban tárolt haditechnikai anyagokat és eszközöket fokozatosan összevonják, illetve leselejtezik, az
így felszabadult objektumokat pedig kiürítik. Az idei év legnagyobb erőpróbája az MH
Logisztikai Központ és az MH Anyagellátó Raktárbázis számára is ehhez kapcsolódott: ez a KLB-II. néven futó feladat volt. A név mögött az MH Anyagellátó Raktárbázis két bázisának bezárása húzódik meg: a káli és a kalocsai, Miskey úti objektumoké. A cél: 2014. december 31-ig leüríteni és bezárni a két bázist. A Magyar Honvédség hadrendjéből kivont, további felhasználásra feleslegessé vált inkurrens eszközök
felszámolása a hosszú távú haderőreform része. A rendszerváltás előtti tömeghadse256

reg leszerelése következtében ugyanis tízezer tonnákban mérhető haditechnikai
eszköz, felszerelés vált feleslegessé. Ennek a hatalmas mennyiségű anyagnak az
őrzés-védelme, tárolása, kezelése jelentős erőforrásokat köt le a tárca költségvetéséből, csökkentve így a honvédelmi feladatok végrehajtására és a modernizációra
használható erőforrásokat.

Érkezik a harcanyagot szállító konvoj
A raktárbázisok felszámolása tehát az optimális működés, a takarékosság jegyében
történik. Az átcsoportosítások összköltsége nagyjából 137 millió forint lesz, viszont a
raktárak bezárásától több száz milliós megtakarítást remél a honvédelmi tárca. A kiürítés feladatai 2014. május 26-án kezdődtek meg. Ezen a napon elsőként – a legnagyobb tehertételként – a központi készletek átcsoportosítása vette kezdetét. A feladatot az MH Logisztikai Központ parancsnoka, Baráth István dandártábornok irányította.

A lőszerszállítmány konténerben érkezett
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A bezárásra kijelölt raktárakban tárolt közel négyezer-kétszáz tonna lőszer, majd’
hatszáz tonna egyéb harcanyag, valamint száznyolcvanhét gépkocsi és harcjármű
átcsoportosítását kellett végrehajtani Táborfalvára, Pusztavacsra és Nyírtelekre. A
központi készletek átcsoportosítását szeptember 30-áig kellett végrehajtani. Ezt követőn az objektumok területének átvizsgálására és mentesítéséra került sor. Közben
a katonai szervezet saját anyagai átcsoportosítása is folyamatosan zajlott. Az átcsoportosítások ütemtervét tartani tudták, annak ellenére jól haladnak, hogy a munkát a
szélsőséges időjárás, a napokig tartó rekkenő hőség és a gyakori esőzések alaposan megnehezítették.

A Folyik a lőszerek elhelyezése a raktárban
A technikai eszközök átcsoportosítása során a tatai harckocsi dandár az MH központi
tárolású készletéből kapott 14 darab T-72 típusú harckocsit. A lánctalpasok egy vasúti szerelvényen érkeztek az MH 25. Klapka György Lövészdandárhoz.

Érkezik az irányvonat a tatai vasútállomásra
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A kalocsai vasútállomásról szeptember 5-én, pénteken délután gördült ki az a vasúti
szerelvény, amely tizennégy darab T-72-es harckocsit szállított Tatára – az MH Katonai Közlekedési Központ szállítmánykísérő katonáinak biztosítása mellett.
A szakzsargonban irányvonatnak nevezett szerelvény közel tíz órás út után, Kiskőröst és Budapestet érintve, még péntek este megérkezett a dunántúli helyőrség vasúti pályaudvarára, a lánctalpasok lepakolását azonban csak szombaton délelőtt
kezdték meg a harckocsi-zászlóalj katonái.

Folyik a lánctalpasok levontatása a vasúti kocsikról.

Vontatókkal tolták le a szerelvényről a mozgásképtelen harcjárműveket
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Ezeket a harckocsikat eddig Kalocsán, az MH Anyagellátó Raktárbázis raktárában,
fedett hangárokban, úgynevezett tartós raktározási körülmények között tárolták. Mivel üzemanyaggal és egyéb folyadékokkal – például motorolajjal és fagyállóval – sincsenek feltöltve, ezért a lánctalpasokat harckocsi-vontatók segítségével vagonírozták
be Kalocsán és a tatai kipakoláson is két darab VT-55-ös, valamint egy VT-72-es
segítette a munkát.

Az 1-es főúton, gumiszőnyegen keltek át a harcjárművek
Az eszközöket a tatai harckocsi-zászlóalj katonái egyenesen a laktanyába szállították, ahol valamennyit zárt, fedett hangárban helyezték el. A vontatóknak és a vontatmányoknak a vasútállomás és a laktanya közötti, mintegy egy kilométeres út során
át kellett haladniuk az 1-es számú főúton is. Ezt az átkelést szabályszerűen, a közúti
forgalom ideiglenes lezárásával, a lánctalpak alá fektetett gumiszőnyeg segítségével
hajtották végre a harckocsizó katonák.
Eközben zajlott az inkurrens anyagok értékesítése és elszállítása is. Kalocsáról az
Excalibur Defense Kft. - két értékesítési pályázat megnyerését követően – összesen
80 darab T-72 típusú harckocsit szállított el. Naponta három eszközt, tréleren vittek el
Csehországba, ahol a cég képviselője elmondása szerint valószínűleg szétszerelik
őket.
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8. Pályakezdő tisztek konferenciája
Pályakezdő tisztek részére szervezett konferenciát az MH Logisztikai Központ. A
szeptember 9-én, Táborfalván megrendezett konferencián elhangzottak is segítik
majd a tisztképzés, a pályakezdők szocializációjának folyamatban lévő „finomhangolását”.

Az MH Logisztikai Központ parancsnoka megnyitójában elmondta, hogy megismerjék
a pályakezdő tisztek első beosztásaikban szerzett tapasztalatait
A tanácskozás témája a 2008 után a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és más, polgári felsőoktatási intézményekben
végzett tisztek beilleszkedésével, szocializációjukkal kapcsolatos tapasztalatok öszszegzése volt.
A konferencia − amelyre meghívták többek közt dr. Boldizsár Gábor ezredest, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánját,
Bozó Tibor dandártábornokot, az MH Altiszti Akadémia parancsnokát és Molnár Zsolt
ezredest, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokát is − tájékoztató előadásokkal kezdődött. Kovács Tamás, a HM Humánpolitikai Főosztály vezetője az életpályamodell
lehetőségeiről, a közszolgálati szférába történő átjárhatóságról szólt, dr. Boldizsár
Gábor ezredes az egyetemi oktatás aktuális kérdéseit vetette fel, Deme Balázs alezredes pedig a végzősök első tiszti beosztásba helyezésének tapasztalatait összegezte.
Ezt követően pedig az érintettek, a pályakezdő tisztek mondták el a témával kapcsolatos tapasztalataikat. Csák Attila főhadnagy, Berényi Ádám, Simon Csilla, Győri
Ádám, Huszár Dániel és Metzger András hadnagyok egybehangzóan állították: az
egyetemi tanulmányaik során magas szintű elméleti ismereteket sajátíthattak el, kiválóan felkészült professzoroktól és oktatóktól tanulhattak. Egyöntetűen javasolták,
hogy a honvéd tisztjelölteknek a korábbi évekhez képest lényegesen több időt kellene eltölteniük a csapatoknál. Tapasztalataik szerint ugyanis a frissen avatott tisztektől
az elöljáróik elsősorban a napi feladatok gyors és szakszerű megoldását várják el. Az
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egyetemi diploma, a hadnagyi csillag azonban még nem jelenti azt, hogy a pályakezdő képes megfelelni a sokéves tapasztalattal bíró kollégái, parancsnokai elvárásainak. A beilleszkedésben nagy segítséget jelentett számukra a mentori rendszer, de
mindegyikük hangsúlyozta a jó munkatársi, emberi kapcsolatok kialakításának jelentőségét is. Egy tapasztalt, a helyi viszonyokat kiválóan ismerő idősebb altiszt, egy
közalkalmazott tanácsainak elfogadása ugyanis nagymértékben segíthet abban,
hogy egy pályakezdő hasznos tagja lehessen az adott közösségnek.

A hallgatóságban helyet foglaltak a pályakezdő tisztek.

Dr. Boldizsár Gábor ezredes elmondta, hogy a pályakezdő tiszteket nem minden
szakmai számra képzik, hanem felkészítésük során egy tudáscsomagot kapnak,.
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Az MH Logisztikai Központ parancsnoka, Baráth István dandártábornok szerint sok,
megfontolásra méltó javaslat hangzott el. A hozzászólók az MH Logisztikai Központ
kezdő beosztásainak a teljes spektrumát átfogták. Annak pedig kimondottan örült,
hogy az érintettek nem „protokoll” hozzászólásokkal húzták az időt, hanem a gondjaikról, problémáikról, a munkájukat nehezítő körülményekről is nyíltan beszéltek. Az
elhangzottakat feldolgozzák, összesítik és megküldik az elöljárónak. Azt azonban
már a tanácskozás helyszínén kijelentette, hogy néhány felvetésre rövid időn belül,
saját hatáskörben is intézkedni fog.

Dr. Pohl Árpád ezredes hozzászólásában felhívta a figyelmet arra, hogy amiről most
beszélni lehet, azok a régi, kifutó képzéssel kapcsolatban szerzett tapasztalatok. Az
új típusú képzésben résztvevők csak három év múlva szereznek diplomát
A konferencia eredményességét dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja is megerősítette. Véleménye szerint az elhangzott hozzászólások, javaslatok többsége figyelembe vehető a tisztképzés rendszerének „finomhangolásakor”, annak ellenére, hogy a tanácskozáson részt vevő pályakezdők még a régi képzésben tanultak, tapasztalataik csak
ezzel kapcsolatban lehetnek.
Az új típusú oktatás rendszere ugyanis a 2010-es kormánydöntést követően csak
2012-ben indult. Az ebben részt vevő honvéd tisztjelöltek most másodévesek, ezért
az egyetemi képzés hatékonyságával kapcsolatos véleményüket legkorábban három
év múlva ismerhetjük meg.
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9. Nyugdíjas-találkozó Hetényegyházán
Az MH Anyagellátó Raktárbázis hetényegyházai bázisparancsnokság az immár hagyományosnak tekinthető nyugdíjas-találkozóját szeptember 26-án rendezte meg.
A találkozót Bugyi András alezredes, az alakulat parancsnoka nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelenteket, majd Pintér Csaba őrnagy tartott tájékoztatást a bázis jelenéről és a legfontosabb szakmai feladatokról. Ezt követően a bázis bejárására, jelenlegi helyzetének bemutatására került sor. Az egykori munkatársak nagy örömmel
látogattak vissza korábbi munkahelyükre, hogy felidézzék a régi emlékeket, találkozzanak a jelenlegi munkatársakkal és a még aktív, volt kollégákkal.

A találkozót Andó István zászlós előadása tette színesebbé
10. Horvát-magyar logisztikai megbeszélések
Kétnapos horvát-magyar logisztikai megbeszélés kezdődött október 27-én Budapesten, az MH Logisztikai Központban.
Az MH Logisztikai Központ parancsnoka, Baráth István dandártábornok meghívására
horvát logisztikai delegáció érkezett Budapestre Drago Matanovič vezérőrnagy, a
Horvát Haderő Támogató Parancsnokság parancsnoka vezetésével. A találkozó célja
a Joint Logistics program keretében induló horvát-magyar logisztikai együttműködés
feladatainak egyeztetése és megbeszélése volt. A két tábornok a megbeszélések
során egyeztetett a Safety Fuel program horvát fél általi elérési lehetőségeiről, a horvát üzemanyag-szakági állomány kiképzésének magyarországi lehetőségeiről. A két
logisztikai vezető a megbeszélések során kölcsönösen tájékoztatta egymást tevékenységéről.
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A találkozó „family-photo”-ja
11. A zuglói lángművész
Sokan látogattak el Szeder Tamás pirografikus művész kiállításának megnyitójára,
amelyet Zuglóban, a Cserepesházban tartottak október 31-én, pénteken délután. A
művész az MH Anyagellátó Raktárbázis közalkalmazottja.
A kiállítást Rózsa Géza őrnagy, az MH Anyagellátó Raktárbázis Lehel úti objektumának parancsnokhelyettese nyitotta meg. Mint elmondta: „Az égetett, barnás grafikák a
tájakat, a városokat, az embereket, valamint a múltat, a jelent és a jövőt tükrözik.”

A kiállítás megnyitója
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Az őrnagy beszélt a kezdetekről is: egyszer Tamás a női munkatársak részére, nőnapra, egy fába égetett rózsát készített, amit minden férfi kolléga aláírt. „Az ajándéknak óriási sikere lett. Miután Tamásnak sikerült egyedi stílusát kialakítania, úgy érezte célba ért, megtalálta azt az eszközt, amivel ki tudja fejezni önmagát és elénk tudja
tárni ezt a tükröt” – mondta a parancsnokhelyettes.
Szeder Tamás a közönséget méltatta. „A közönség, akinek tetszik vagy éppen bírálja
az alkotást, aki értelmet ad az alkotónak, hogy alkosson, aki figyelmezteti a hibákra.
A nagybetűs közönség, aki naprakész visszajelzés minden művész számára, így
számomra is” – mondta a pirografikus.
Az MH Anyagellátó Raktárbázis közalkalmazottja elárulta, hogy tizenöt évet élt Zuglóban, a Cserepesház mögötti négyemeletes épületben. „Mivel itt születtem, nagyon
sok emlék köt engem ehhez a környékhez és magához a helyiséghez is, régebben
én is sokszor megfordultam itt” – mondta az alkotó.
A művész 2012 óta foglalkozik a pirografikákkal, és autodidakta módon gyakorolja
készítésüket. Elárulta azt is, hogy kedvenc képe mindig az utolsó, jelen esetben
a Nagyanyó csibéi.
A tárlat november 26-ig volt látható a Cserepesház kávézójában.

A művész néhány alkotása.
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12. Ünnepi megemlékezés és nyugdíjas találkozó Kálban
Ünnepi állománygyűléssel egybekötött nyugdíjas találkozót szervezett október 28-án
az MH Anyagellátó Raktárbázis káli bázisparancsnoksága a jogelőd megalakulásának 61. évfordulója alkalmából.
Az elöljáró szervezeteket Zsigmond Kálmán ezredes, az MH Logisztikai Központ
törzsfőnöke és Terék Tamás alezredes, az MH Anyagellátó Raktárbázis parancsnokhelyettese képviselte. Az eseményen megjelentek a környező települések polgármesterei, az MH ARB további bázisparancsnokai, az HM EI Zrt. vezetői, a Honvédszakszervezet alelnöke, valamint a bázis jelenlegi és már nyugállományba vonult
egykori munkatársai is.

A díszes vendégkoszorú
Pintér Attila őrnagy, bázisparancsnok-helyettes üdvözölte a megjelenteket, és köszönetet mondott az együttműködő szervezeteknek a bázis érdekében végzett áldozatos
munkájukért.
Terék Tamás alezredes szintén köszönetét fejezte ki a személyi állománynak az elvégzett munkáért, és reményét fejezte ki, hogy az átszervezés kapcsán munkahelyet
változtatni kényszerülő kollégák a jövőben is megtalálják majd számításaikat.
Az ünnepség hivatalos részét követően a Felsőszentiváni Kísérleti Színpad előadásában Tamási Áron Szép Domokos Anna című novellájának feldolgozását tekinthették meg a résztvevők Kalmár János rendezésében.
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13. Aktív és nyugállományú katonák találkoztak Táborfalván
A hagyományos, éves nyugdíjas-találkozót rendezték meg az MH Anyagellátó Raktárbázis táborfalvai bázisán november 14-én.

Szabó Viktor őrnagy mutatta be a Bázis jelenlegi tevékenységét
A vendégeket a helyőrségi klubban fogadták, ahol az aktív és a nyugállományú katonák megbeszélték az elmúlt év történéseit. A közös ebéd után a jó hangulatról Kádárné Hegedűs Veronika zászlós és Csizmadia Géza operett dalokból és sanzonokból összeállított műsorral gondoskodott.

A találkozó résztvevői
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14. Nyugdíjasokkal együtt ünnepeltek
Bár üzemünk emberi korban számítva már majdnem nyugdíjas korú, ennek ellenére
továbbra is a huszonévesek lendületével, lelkesedésével nézünk szembe a jövővel
és az új kihívásokkal – köszöntötte november 14-én a fennállásának 64. évfordulóját
ünneplő MH Légijármű Javítóüzem dolgozóit Bozóki János ezredes, az alakulat parancsnoka.
Alakulatuk napját ünnepelték a kecskeméti MH Légijármű Javítóüzem dolgozói. Jogelődjük, a Tábori Repülőjavító Műhely Szentkirályszabadján, 1950. november 15-én
alakult meg, s a 25. vadászrepülő hadosztály alárendeltségébe tartozott. Létrehozásakor egy olyan képesség kialakítása volt a cél, amely lehetővé teszi, hogy a repülőgépek üzemeltetése során bekövetkező, az üzemeltető alakulatok műszaki lehetőségeit meghaladó műszaki hibák kezelését akár harctéri illetve műveleti területen is
olyan módon lehessen megoldani, hogy ne kelljen a gyártóhoz vagy az ipari hátteret
biztosító vállalatokhoz fordulni.

A parancsnokok együtt
Az ünnepi állománygyűlésre az üzem volt dolgozóit is meghívták. Az egykori parancsnokok közül Horváth Béla, Egri Károly, Tóth Sándor és Svehlik János ezredesek jöttek el a találkozóra. A legfiatalabb „nyugdíjas” a négyéves Polgár András
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Zente volt, aki nagypapáját, Polgár András nyugállományú századost kísérte el a
találkozóra.

A legifjabb résztvevő
Az ünnepség hivatalos része elismerések átadásával zárult, majd a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar szórakoztatta a „születésnapját” ünneplő üzem dolgozóit, a
meghívott nyugdíjasokat és vendégeket.
Az elismerések átadását a kerek születésnapjukat ünneplők köszöntése követte:
Tóth Lajos nyugállományú alezredes idén töltötte be 90. életévét, Turzó Pál nyugállományú főtörzszászlós pedig a 80. születésnapja alkalmából fogadta a gratulációkat.
Az üzem egykori dolgozói közül 70 évesek lettek: Buka György, Nyári Imre, Gulyás
Imre nyugállományú alezredesek, Panyik Imre nyugállományú őrnagy, Deák Sándor,
Horváth Ferenc, Miklós Csaba, Németh László, Panyik Imréné és Uram Jánosné. A
60. születésnapjuk alkalmából pedig Gunther Ferenc, Budai Lajos nyugállományú
őrnagyokat, Dudás István nyugállományú századost, Olariu Tiborné nyugállományú
törzszászlóst, Tóth Józsefnét és Vida-Szücs Arankát köszöntötte Bozóki ezredes.
15. Hatvanéves a tápiószecsői bázis
Ünnepi állománygyűlésen idézték fel az MH Anyagellátó Raktárbázis tápiószecsői
laktanyájának múltját. A november 24-i esemény különlegesnek számít a bázis katonái számára, hiszen immáron hatvan éve üzemel a helyőrség.
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Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka beszédében
felidézte a tápiószecsői bázis múltjának főbb korszakait, kiemelve, hogy az itt szolgáló katonák minden időkben és körülmények között ellátták kötelességeiket. Akkor is,
amikor a laktanya a fénykorát élte, és akkor is, amikor szűkülő lehetőségek nehezítették a mindennapokat.

Ezen az ünnepségen búcsúztatta el Baráth István dandártábornok az MH LK-nál
szolgálatot teljesítő önkéntes műveleti tartalékos szolgálatra behívott kollégákat is
Az emlékek felidézésén túl az ünnepségen elismeréseket és emléktárgyakat is átadtak, majd a székesfehérvári MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató
Ezred zenekara adott műsort. Az ünnepi állománygyűlést a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosai zárták, Kárpát-medencei táncaikból adtak elő egy csokorral. A jeles évforduló alkalmából dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök emlékplakettet adományozott a bázisnak.
A kerek évforduló adott alkalmat arra, hogy a bázis állománya megvalósíthassa régi
álmát, a csapatmúzeumot. A helyi nyugállományúak klubja, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a bázis állománya közös munkája eredményeképpen avathatták fel az emlékhelyet. A rendezvényt nyugdíjas-találkozó zárta.
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A rendezvényen részt vettek a kaposvári huszár hagyományőrző egyesület tagjai is.
16. Dinamikus és statikus bemutatót tartottak
Az MH Logisztikai Központ Anyagellátó Raktárbázis tápiószecsői laktanyájába látogattak el a V4-ek logisztikai csoportfőnökei november 26-án, szerdán. Többek között
egy különleges dinamikus bemutatón is részt vettek.

A V4 országok logisztikai vezetői
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A vendégek a délelőtti órákban előadásokat hallgattak meg az MH Logisztikai Központ főbb eredményeiről, tapasztalatairól, a nemzetközi együttműködésekről, valamint a missziós szerepvállalásokról is
.

BTR-80/A ABV vizsgálata
Az előadásokat követően Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ
parancsnoka a honvedelem.hu kérdésére válaszolva elmondta: az elmúlt két napban
Budapesten rendezték meg a V4 logisztikai csoportfőnökök plenáris megbeszélését.
Szó esett a Capable Logistician 2013 (CL 13) elnevezésű gyakorlat megrendezésének tapasztalatairól, a V4-ek harcjármű-fejlesztési programjáról, valamint tárgyalásokat folytattak a CL 15 gyakorlat részleteiről. Ezt jövő tavasszal Magyarországon rendezik meg.
A nap célja az volt, hogy bemutassák az MH Logisztikai Központ rendszerét, képességeit és az anyagellátó raktárbázist.
Tápiószecsőn a környezet alkalmas arra, hogy a delegáció számára megmutassák
azokat a mobil képességeinket, eszközeinket, amiket egy adott művelet alapján
országvédelemre alkalmaznak. 2016. január 1-jétől a V4 európai harccsoportban
Magyarország élesben vetheti be a harctéri üzemanyag-ellátó képességét.
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A bemutató egyik mozzanataként kifröccsenő olaj miatt keletkezett tüzet imitáltak,
melyet a tűzoltó alegység el is oltott és a sérültet kimenekítette.
A dinamikus bemutatót a statikus bemutató követte, ahol közelebbről szemügyre lehetett venni a technikai eszközöket. A rendezvény végén a V4-es logisztikai csoportfőnökök megtekintették a két napja megnyitott csapatmúzeumot.
17. Nyílt nap az MH Anyagellátó Raktárbázison
A logisztikusok napja alkalmából rendezett nyílt nappal ünnepelt az MH Anyagellátó
Raktárbázis december 1-jén. Rendhagyó módon gyerekek is ellátogattak az alakulat
budapesti, Újszász utcai laktanyájába.

A kerületi gyerekek a lövész fegyverekkel ismerkednek
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Gyerekzsivajjal telt meg a statikus haditechnikai bemutatónak otthont adó hangár az
MH Anyagellátó Raktárbázis Újszász utcai objektumában. A gyerekek közül legtöbben a XVI. kerületi intézmények diákjai voltak, de a KatonaSuli-programban részt
vevő iskolák növendékei is többen éltek a laktanyai nyílt nap adta lehetőséggel, hogy
közelebbről megismerkedjenek néhány technikai eszközzel. A bejáratnál rögtön egy
vadászrepülőgép pilótaülését lehetett kipróbálni, kicsit beljebb pedig lőfegyverek fogásával és célra tartásával ismerkedhettek az érdeklődök. A gyerekek nagy érdeklődéssel forgatták a katonák egyéni felszerelési tárgyait is.

2015. évi Logisztikusok napi rendezvénysorozat
1. Központi ünnepi állománygyűlés
Az idei évben a központi logisztikai állománygyűlés legfőbb szervezője és rendezője
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság volt. Mint az az elmúlt években hagyománynyá vált, a három rendező – a HVK Logisztikai Csoportfőnökség, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és megalakulása óta az MH Logisztikai Központ – minden évben rotációval vezényli a központi rendezvények megszervezését és lebonyolítását.
Így került a sor az idén az MH ÖHP-ra a központi állománygyűlés megszervezésében. Így lett a rendezvény helyszíne Székesfehérvár.
A rendezvényen felolvasták Hende Csaba honvédelmi miniszter és dr. Benkő Tibor
vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök közös köszöntőlevelét, amelyben az aláírók
úgy fogalmaztak: a logisztikai haderőnem tevékenysége a mindennapokban szinte
láthatatlan, de nélkülözhetetlen a haderő életében. Mint írták, a logisztikus szakemberek csatái nem a harcmezőn, hanem a háttérben zajlanak, és azért küzdenek,
hogy biztosítani tudják a Magyar Honvédség anyagi-technikai feltételeit – határainkon innen és túl.

Az ünnepi beszédet Dr. Pogácsás Imre dandártábornok mondta
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„Munkájuk a katonák nemes küldetésének szilárd alapja. A logisztikusok számos
nehéz helyzetben álltak már helyt. 2014-ben a szakállomány minden fontos küldetést
teljesített. Ők azok, akik a gyakorlatokra is elsőként érkeznek, és az utolsók között
távoznak” – hallhattuk.

A rendezvényen elismeréseket is átadtak
Dr. Pogácsás Imre dandártábornok, a Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfőnöke
ünnepi beszédében kiemelte: ez egy speciális szolgálat, mert a logisztikus szakember nemcsak a hazát, hanem szaktudásával az összes katonát szolgálja.
„A folyton változó külső és belső környezet hatással van szakmai feladatainkra, és ez
folyamatosan új kihívásokat támaszt felénk. A munkát csakis együttműködéssel, közös gondolkodással, kreatívan lehet sikeresen megoldani. Így tudjuk teremteni azt a
képességet, amire a katonáknak minden időben szükségük van” – szögezte le a
dandártábornok.
Az ünnepségen Benkő Tibor vezérezredes, Fucsku Sándor vezérőrnagy, az MH
Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, Pogácsás Imre dandártábornok és
Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka elismeréseket adtak át.
A logisztikusok napi központi állománygyűlés a veszprémi „Military Girls” verseszenés műsorával zárult. A rendezvényen közreműködött az MH Székesfehérvári
Helyőrségi Zenekar.
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2. Magyar ellátó katonák emléktáblája megkoszorúzása
A központi logisztikusok napi rendezvénysorozat második jeles mozzanata a hagyományokhoz hűen a „Magyar ellátókatonák emlékére” állított emléktábla megkoszorúzása. A Budapesten, az MH Anyagellátó Raktárbázis laktanyájában álló emlékműnél
rendezett ünnepségen a jelenlegi logisztikai alakulatok parancsnokai, valamint a
nyugdíjasklubok képviselői főhajtással emlékeztek azokra az elődökre, akiktől a
szakma szeretetét, az emberekről és a harci-technikai eszközökről történő gondoskodás nemes feladatát örökölték.

A Magyar ellátó katonák emléktáblája az Újszász utcai laktanyában

„Az idei év rendhagyó, mivel az idén kerek évfordulót ünneplünk, mert 25 éve jött
létre a Magyar Honvédség Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség, az a szervezet,
melynek megalakításához − 1989. december 1-jéhez − kötődik a logisztikusok napja
is. Ennek a szervezetnek a létrejötte mérföldkövet jelentett a logisztika életében” −
emelte ki megemlékező beszédében Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka. Hozzátette: a logisztikusok napjának megünneplése komoly hagyományokra épül. A történelem viharában hol leértékelődött, hol erősödött
az ellátó szervezetek tevékenységének megítélése, azonban annak szükségessége
sem korábban, sem napjainkban nem vonható kétségbe.
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3. Kerekévfordulós nyugállományú logisztikai vezetők köszöntése

A rendezvényen résztvevő logisztikai vezetők
Az nap zárásaként − mint minden évben a három rendező és a rendezvénynek otthont adó MH ARB vezetői − idén is köszöntötték a nyugállományú, kerek évfordulós
egykori logisztikai vezetőket, akik baráti beszélgetések során idézték fel a múlt eseményeit.
4. Tudományos konferencia
A logisztikusok napi rendezvény sorozat hagyományos eleme a logisztika időszerű
kérdéseit feldolgozó szakmai konferencia. Az idei évben december 03-án rendezte
meg a tanácskozás idei évi szervezője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, Katonai Logisztikai Intézete. A rendezvény lebonyolításának az Egyetem Hungária körúti kampusza adott otthont.
A szimpózium plenáris blokkal vette kezdetét, melyben bevezető előadások hangzottak el a logisztika meghatározó szervezetei vezetőitől. Nyitó előadásában a HVK logisztikai csoportfőnöke Dr. Pogácsás Imre dandártábornok az MH logisztikai rendszere előtt álló kihívásokról, stratégiai feladatokról beszélt. Előadásában többek között felhívta a figyelmet arra, hogy a logisztikai rendszer folyamatos átalakuláson
megy keresztül, és ehhez alkalmazkodnia kell a szervezetnek. Mint mondta: a jó logisztikusnak kétfajta szolgálatot kell végrehajtania: az egyik a haza szolgálata, a másik pedig a katonák szolgálata. A dandártábornok kitért azokra a – korábbihoz képest
másfajta gondolkodásmódot követelő – programokra is, amelyek hazánk NATOcsatlakozása óta az egész logisztikai rendszer számára meghatározóak: ilyen volt
például a Gripen harcászati repülőgépek rendszerbe állítása, a honvédség gépjárműparkjának megújítása, valamint a korszerű híradástechnikai eszközök beszerzése.
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A konferencia levezető elnöke Dr. Pogácsás Imre dandártábornok és Prof. Dr. Báthy
Sándor ny. ezredes voltak
A logisztikai vezetési és irányítási rendszer, valamint a központi ellátás rendszerének
ismertetése után a logisztikai csoportfőnök szólt a kihívásokról is. Pogácsás tábornok
előadásában szó esett arról a kérdéskörről, amely az egyik legfontosabb a logisztikai
támogatás területének kihívásai közül: a képességfenntartás. Ez a terület a közbeszerzéstől az eszközcserén át, a katonák egyéni harcfelszerelésétől a harceszközprogramokig komoly feladatok elé állítja a logisztikai szakállományt.

A szimpóziumot Dr. Pogácsás Imre dandártábornok nyitotta meg
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Filótás István dandártábornok a HM Hadfelszerelés Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője a HM Hadfelszerelés-fejlesztési Főosztály vezetője elemezte a hazai hadiipar lehetőségeit a hadfelszerelési fejlesztések tükrében. Előadásában részletesen
beszámolt a szervezetet érintő változásokról, a hadiipar aktuális helyzetéről, a jelenlegi képességekről, a humán erőforrások helyzetéről, de kiemelten foglalkozott a beszerzési stratégiát érintő kérdésekkel, valamint a honvédelmi tárca szerepvállalásával is. .
Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka előadásában
újfajta gondolkodásmódra ösztönözte a jelenlévőket, az évtizedes tapasztalatok felhasználásának szükségességét hangsúlyozva.
Ezt követően Schmidt Zoltán ezredes, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai erők főnöke előadása következett, amely az MH ÖHP feladatrendszerében
bekövetkezett változásokat elemezte, melyek az MH LK létrehozása okozott. A plenáris blokkot a házigazda: Dr. Pohl Árpád ezredes, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Logisztikai Intézet vezetője előadása zárta, amely az új
rendszerű logisztikai tisztképzés fő kérdését vette górcső alá: nevezetesen eltűnt-e a
szakma? A szünet után a tanácskozás négy szekcióban folytatódott. A hadtáp és
gazdálkodási területek, a haditechnikai területei, a katonai közlekedés és a műveleti
logisztikai, és felkészítési szekciókban a területek elméleti és gyakorlati szakemberei
tartották meg előadásaikat, melyeket a szekcióülések végén vitákkal zártak. Az
egész napos rendezvény ismét plenáris üléssel zárult, melyen összegezték az elhangzottakat.
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