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Ötéves az MH Logisztikai Központ 

2013. június 24-én jogelőd nélkül alapította a honvédelmi miniszter 
a Magyar Honvédség Logisztikai Központot. Az alakulat a megalakí-
tás napját választotta csapatünnepéül. A katona szervezet az idén 
június 21-én megalakításának ötödik évfordulóját ünnepelte.  

A csapatünnep alkalmából ünnepélyes sorakozót rendeztek a báró 
Hazai Samu laktanyában. Az alakulat személyi állománya és a meg-
hívott vendégek a laktanya parkjában, a Hazai Samu vezérezredes 
szobra körül sorakoztak fel. A rendezvény megnyitását követően a 
szervezet parancsnoka Baráth István dandártábornok idézte fel az 
elmúlt öt év legfontosabb eseményeit, történéseit. Beszédében ki-
emelte, nincs erős hadsereg erős logisztika nélkül. Megköszönte az 
állomány munkáját, és további hatékony, szakértelemmel, gazdasá-
gosan végzett becsületes, lelkiismeretes szolgálatra kérte őket. 

A parancsnok visszaemlékezését követően Huszár János altábor-
nagy a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese köszöntötte a megje-
lenteket. Beszédében úgy fogalmazott: az elmúlt öt év sok változást 
hozott mind a szervezet, mind az itt szolgálatot teljesítők életében. Az 
újabb és újabb feladatok mindannyiszor próbára tették a szervezet 
működési- és reagálóképességét. Állandóan új kihívások elé állították 
a logisztikai központ személyi állományát.  

 



Katonai Logisztika 2018. évi 1-2. szám 

10 

„Feladataik súlyát jól mutatja, hogy a logisztika mindig élesben 
dolgozik. Igen sokrétű feladatrendszerről beszélünk. Elég csak az 
olyan kiemelt feladatokat felidézni az elmúlt öt évből, amikor szükség 
volt a logisztikus katonák kiemelt helytállására: a logisztikai központ 
megalakulásával egy időben az évszázad dunai árvize 2013-ban, 
vagy épp a határvédelem logisztikai biztosítása közel három éven 
keresztül, amely hosszú évtizedek óta nem látott feladat elé állította a 
logisztikai szakembereket. Túlzás lenne azt állítani, hogy mindig min-
den zökkenőmentesen, hibák nélkül zajlott volna. A tökéletességhez 
vezető út mindenütt a világon sok buktatóval és csapdával tarkított. 
Az elismerés viszont elvitathatatlanul jár az önök kitartó és áldozatos 
munkájáért” – fogalmazott a Honvéd Vezérkar Főnökének helyettese. 
Majd hozzátette, a központ munkája nélkülözhetetlen a honvédség 
mindennapjaiban. Rámutatott, hogy a Magyar Honvédség ma jelen-
tős változás, a rendszerváltás időszaka óta nem látott fejlődés előtt 
áll.  

„A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban min-
den a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy egy, a kor kihívásainak meg-
felelő, felszerelésében modern, elkötelezettségében és morális tartá-
sában szilárd haderőt hozzunk létre. Az átalakítás sok munkával és 
áldozattal is jár, amelyhez mindenkinek hozzá kell tennie azt a több-
letteljesítményt, amely beosztásából és felelősségéből rá jut” – mond-
ta, és hangsúlyozta, a logisztikai szakterület szerepe a program meg-
valósításában is kiemelkedően fontos lesz. 
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Az ötéves jubileum alkalmából a Honvéd Vezérkar főnök zászló-
szalagot adományozott az alakulatnak. „A csapatzászló az összetar-
tozás, a bajtársiasság, a katonai értékek, az erények és a közös tör-
ténelmi, történeti múlt szimbóluma. Az erre kötött zászlószalag pedig 
a lelkiismeretesen és magas színvonalon elvégzett szakmai munka, a 
feltétel nélküli odaadó szolgálat elismerése, a köszönet jelképe” – 
mondta az altábornagy, aki ezt követően felkötötte a zászlószalagot a 
csapatzászlóra. A zászlószalag felkötése közben a Magyar Tartalé-
kosok Szövetsége díszütege öt díszlövéssel tisztelgett az ötéves ala-
kulat előtt. 

Baráth István dandártábornok köszönőbeszéde után elismerések 
átadására került sor. Az alakulat fennállásának öt éve alatt kialakított 
tradíció része a laktanya névadója szobrának megkoszorúzása, mely-
re az elismerések átadását követően került sor. Koszorút helyezett el 
Taksony és Táborfalva polgármestere, Ferencváros alpolgármestere, 
a Honvéd Vezérkar Főnök helyettese, koszorúztak továbbá a HM 
gazdasági társaságai, a nyugállományú szervezetek, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi Kara, a logisztikai társaságok ne-
vében. 

A nap további részében színes programokon pihenhetett a Köz-
pont állománya. A Rendezvényteremben három kiállításon megte-
kinthették az MH Anyagellátó Raktárbázis három amatőr művészének 
alkotásaiból kiállított festményeket, pirográfiákat és faragott faliórákat, 
egy grafiti fotósnak a laktanyában készült felvételeit és a Magyar 
Honvédség 170 éve kamarakiállítást. Megtekinthették az udvaron az 
MH vitéz Szurmay Dandár egy különleges díszelgő csoportjának be-
mutatóját is. Közben elkezdődött a már hagyományosnak mondható 
főzőverseny, ahol az idén a téma a gulyás volt. A sportversenyen hat 
csapat mérkőzött egymással. A délelőtt folyamán első ízben rendez-
ték meg a haditechnika-hadtáp futball örökrangadót, melyet 12-3 
arányban a hadtápfőnökség csapata nyert meg. Az egyik raktárépü-
letben egy airsoft pályát telepítettek a szervezők, ahol egész nap folyt 
a lövészet. Délután színvonalas kulturális műsort nézhetett meg a 
nagy meleg ellenére hősiesen kitartó állomány. Szobácsi Gergő, a 
Dumaszínház tagja szórakoztatta a vendégsereget, majd egy amatőr 
énekes pár egy tánccsoport kíséretében adott elő világslágereket. 
Majd az MH ARB állományába tartozó Varga János énekelt. A prog-
ramot a Bujáki Hagyományőrző Tánccsoport és a Helyőrségi Zenekar 
műsora zárta. A rendezvény a versenyek díjainak átadásával zárult.  

(Összeállította: Szendyné Horváth Julianna őrgy.) 


