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Magyarország honvédelmi miniszterének és a Honvéd Vezérkar főnökének köszöntő levele 

a Logisztikusok Napja alkalmából. 

 

Tábornokok, Tisztek, Altisztek, Tisztesek, Honvédek! 

Kormánytisztviselők, Közalkalmazottak! 
 

Megkülönböztetett tisztelettel és őszinte megbecsüléssel köszöntjük a logisztikai 

szakterületen szolgálatot teljesítő valamennyi hivatásos és szerződéses katonát, 

kormánytisztviselőt, és közalkalmazottat december elsején, a Logisztikusok Napja alkalmából. 

Ezen a napon – jogelőd szervezetük, az egykori Anyagi Technikai Főcsoportfőnökség 

megalakulásának évfordulóján – egy olyan jelentős szakterület képviselőit ünnepeljük, akik 

tevékenysége nélkülözhetetlen, amely nélkül sem szárazföldön sem a levegőben nem lennénk 

képesek sikereket elérni. 

Az Önök csatái nem közvetlenül a hadszíntereken zajlanak, hanem a háttérben a 

feltételek megteremtése során. Azért, hogy kitartó munkával biztosítsák a Magyar Honvédség 

működésének anyagi és technikai feltételeit az ország határain belül és távoli földrajzi 

térségekben egyaránt. Ezzel meghatározó részt vállalnak katonai szervezeteink 

mindennapjaiban. 

A rendelkezésre álló, gyakran korlátozott források és nehéz feltételek mellett is 

hozzáértően tervezik, szervezik a napi élet, a kiképzések és gyakorlatok logisztikai 

támogatását, és számos nemzetközi műveletben nyújtanak biztos hátteret a magyar katonák 

számára. 

A logisztikus beosztást betöltő személy gyakran úgy érezheti, hogy mostoha 

körülmények között kell megvívnia mindennapi csatáit, hogy biztosítottak legyenek a Magyar 

Honvédség működésének anyagi-technikai feltételei országhatáron innen és túl. De higgyék 

el, az Önök erőfeszítése, áldozatkész munkája nem merül feledésbe. Mindezen feladatok 

végrehajtásában tanúsított munkájukért köszönet illeti Önöket! 

Nem kell nagy múltra visszatekinteni ahhoz, hogy ékes bizonyítékokat találjunk a 

logisztikai szakterületen dolgozók példamutató helytállására. A mögöttünk álló időszak 

kihívásai közül kiemelkedő volt a „Capable Logistician 2015” nemzetközi logisztikai 

gyakorlat, melynek előkészítése és végrehajtása magas fokú szakmaiságot, elhivatottságot, 

professzionalizmust követelt meg. Önök ezen a területen kiválóan vizsgáztak. A hazai vezetői 

állomány mellett kivívták a nemzetközi partnereink, szövetségeseink elismerését is. 



A számos tervezett feladat mellett olyan váratlan, a korábbiaktól eltérő 

megmérettetésben volt részük, mint például az egész európai kontinenst érintő migrációs 

nyomás csökkentését célzó intézkedések végrehatásának logisztikai biztosítása. Az elmúlt évek 

a logisztikai rendszer átalakításáról szóltak, melyek szervezeti, strukturális változásokat 

hoztak az Önök életében. Ezzel az új kihívással szemben folytatott „harcban” most 

lehetőségünk volt a logisztikai vezetési, irányítási és végrehajtási rendszerünket kipróbálni. A 

gyakorlati élet bizonyította, hogy a választott irány jó, azt követni kell, hogy a modernkor 

követelményeinek közösen meg tudjunk felelni. 

Legyenek büszkék, hiszen Önök többszörösen bizonyították rátermettségüket, 

elhivatottságukat, rendelkeznek mindazon adottságokkal, melyek napjaink hadseregében 

felbecsülhetetlen értéket képviselnek. Törekedjenek mindezek megőrzésére. Az állomány 

felkészültsége, hivatás- és szakmaszeretete szilárd és megbízható alapot jelent a jövőben is 

feladataik eredményes végrehajtásához. 

Bátran kijelenthetjük, hogy jogosan vagyunk büszkék Önökre, akik mindenhol ott 

vannak: elsőkként érkeznek szolgálati helyükre, legyen az a laktanya, vagy a műveleti terület, 

és az utolsók között távoznak onnan, hogy a szervezeteink, kontingenseink működését 

biztosítsák. 

Tisztelt Logisztikus Hölgyek és Urak! 

Az ünnep alkalmából köszönetünket fejezzük ki Önöknek azért a felelősségteljes 

munkáért, melyet a Magyar Honvédség hadrafoghatósága, működőképességének fenntartása, 

feladatainak magas szintű végrehajtása érdekében szakterületükön végeztek és végeznek nap 

mint nap. Meggyőződésünk, hogy felkészültségük, hivatástudatuk és szakmaszeretetük szilárd, 

megbízható alapot jelent a jövőben is az előttük álló feladatok eredményes végrehajtásához. 

Felelősségteljes hivatásuk teljesítéséhez kívánunk Önöknek kiemelkedő szakmai 

sikereket, katonaszerencsét, magánéletükben sok örömet, boldogságot, erőt és egészséget. 

Budapest, 2015. december 01. 
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