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Tisztelt Logisztikusok! 

Fegyvernemi napjuk alkalmából tisztelettel köszöntjük a szakterületen szolgáló katonákat és 

polgári dolgozókat. Ez a nap a fegyvernemi kultusz, az együvé tartozás ünnepe. Legyenek 

büszkék, ünnepeljék a múlt és jelen eredményeit, az azért dolgozó állományt. 

„A logisztika dolga, hogy a hadsereget zsolddal ellássa, a feladatnak megfelelően 

felfegyverezze és elossza, védelmi és harci eszközökkel felszerelje a hadművelet minden igénye 

szerint, időben és jól.” – fogalmazta meg a logisztika fő feladatait VI. Bölcs León, a IX. 

században élt bizánci császár. Bár a fegyvernemi nap hagyománya alig múlt negyedévszázados, 

amint a fenti idézet is bizonyítja, a logisztikus szakma a hadseregek megjelenésével egyidős.  

A hosszú történelmi múlt, az értékek köteleznek, ezért fontos, hogy ne hagyják feledésbe 

merülni azt a sok áldozatos munkát, amellyel elődeik megteremtették a szakma hagyományait, 

teljesítették feladataikat az ország határain innen és túl. 

Tisztelt Logisztikusok! 

A hagyományok a történelem távlatába nyúlnak, azonban a kor biztonsági kihívásai új 

feladatok elé állítják a logisztikus szakmát. Fontos, hogy új értékeket, új tudást teremtsenek, 

naprakész válaszokat adjanak ezekre az új igényekre. Az elmúlt évek során már bizonyítottak e 

téren: az új kihívásokra adott válaszok ékes példája volt a migrációs válsághelyzet kezelésének 

logisztikai biztosítása, a szövetségi és missziós feladatok támogatása, a Zrínyi 2026 

Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program feladatai, valamint az Önkéntes Tartalékos Rendszer 

támogatása. Komoly szakmai kihívást jelentettek a hazánk területén végrehajtott nemzetközi 

gyakorlatok, különösen a Saber Guardian 2017 gyakorlat logisztikai biztosítása, amely 

feladatnak kiválóan megfeleltek, hiszen munkájukat nemzetközi elismerés is övezte. 

Megbízhatóan teljesítettek a szakanyag és költségvetési gazdálkodás, a közlekedési és technikai 

biztosítás, valamint az egészségügyi logisztika területén is. 

A Magyar Honvédség ma jelentős változások előtt áll. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és 

Haderőfejlesztési Programmal, az utóbbi huszonöt év legnagyobb és legátfogóbb 

modernizációs programjával olyan megújulásba kezd a Magyar Honvédség, amelyre már 

nagyon régóta nem volt példa, és hosszú időre meghatározza majd a honvédelem jövőjét. Érinti 

a katonák egyéni felszerelésének, harctéri fegyverzetének, a haditechnikai képességek 

fejlesztését, az évtizedekkel korábban elhanyagolt fegyvernemek újbóli felvirágoztatását. E 

feladatokban Önökre kulcsfontosságú szerep hárul. A programnak köszönhetően történelmi 



lehetőség előtt áll a Magyar Honvédség, amelyet akkor tudunk valóra váltani, ha továbbra is 

elkötelezetten, magas színvonalon végzik munkájukat.  

Tisztelt Logisztikusok! 

Az ünnep alkalmából köszönetünket fejezzük ki Önöknek mindazért a felelősségteljes 

munkáért, melyet a Magyar Honvédség hadrafoghatósága, működőképességének fenntartása, 

feladatainak magas szintű végrehajtása érdekében végeztek és végeznek. Meggyőződésünk, 

hogy felkészültségük, hivatástudatuk és szakmaszeretetük szilárd, megbízható alapot jelent a 

jövőben is az előttünk álló feladatok eredményes végrehajtásához. Felelősségteljes hivatásuk 

teljesítéséhez kiemelkedő szakmai sikereket, katonaszerencsét, erőt, egészséget, 

magánéletükben örömet, boldogságot kívánunk Önöknek. 
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