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A korszerű logisztika hatékony válasz a kihívásokra: 

a Baptista Szeretetszolgálat új logisztikai központja 

 
 
Speciális szolgáltatás: 

 
a kölcsönös segítségnyújtás lehetőségének 
logisztikai biztosítása 
 

 
A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 

Révész Péter logisztikai vezető 
 

 

telefonszáma: 
 

+36 1 466 5978 

 

e-mail címe: 

 

revesz.peter@baptistasegely.hu 

 

Szervezet neve:  

 

Baptista Szeretetszolgálat, Utcafront Menedék  

 

Szervezet elérhetősége: 

 

1065. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57/1. 

www.baptistasegely.hu.  

 

 

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány „A karitatív szervezetek infrastrukturális 

fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében” című 

projektjének keretében a szakmai feltételeket és a kölcsönös segítségnyújtást 

jelentősen javító fejlesztéseket valósít meg az ország több régiójában. Cél egyebek 

mellett a Fejér megyei Pákozdon egy logisztikai központ infrastrukturális 

létrehozása, illetve fejlesztése. Mindez új távlatokat és lehetőségeket teremt. Az 

1700 négyzetméteres raktárépület mellett adománygyűjtő pont, illetve 

munkatársak, önkéntesek képzését szolgáló oktatási központ is 

létesül. 
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Pákozdon az új logisztikai raktárbázis alapkövét ünnepélyes külsőségek mellett 2018. 
szeptember 10-én helyezték el. A pákozdi zöldmezős beruházás része 1700 
négyzetméteren egy raktárépület, valamint az ahhoz csatlakozó irodák és az 
oktatóterem kialakítása. A projekt részeként megvalósuló eszközbeszerzést 
gépjárművek és karitatív segélyezésre, menekítésre használható eszközök beszerzése 
jelenti. Az új logisztikai központ a rászorulók gyorsabb és költséghatékonyabb elérését, 
krízishelyzetekben pedig a humanitárius gyorssegélyezést segíti a jövőben amellett, 
hogy a növekvő raktárkapacitás révén lehetőség nyílik nagyobb mennyiségű adományok 
fogadására és továbbítására is.  
 
A jelenkor kihívásai közepette egy segélyszervezet nem tudja már Istentől kapott 
feladatait kézi erővel, komolyabb logisztikai háttér nélkül végrehajtani, megvalósítani. 
Ennek a háttérnek a biztosítására egyre nagyobb energiákat és pénzügyi forrásokat 
kénytelen áldozni a Baptista Szeretetszolgálat is. Korábban ez csak Budapest és az 
ország különböző helyein lévő saját, de elsősorban bérelt raktárak igénybevételével, 
egyre növekvő gépjármű park használatával valósult meg. Ezeknek a 
háttérszolgáltatásoknak optimalizálására, összehangolására, a szűk személyi és anyagi 
erőforrások legcélszerűbb kihasználására egyre nagyobb igény mutatkozik ebben a 
felgyorsult világban.  
 
Nagy lépést tehet a szervezet a szervezettség és a kölcsönös segítségnyújtás felé azáltal, 
hogy raktározási és szállítmányozási székhelyét egy sikeres pályázatnak köszönhetően 
az új logisztikai központba, Pákozdra helyezi át, központosítva ezzel a természetbeni 
adományok tárolását, raktározását. Ennek a központosításnak köszönhetően a 
gépjárműpark tárolása és a járművek rendelkezésre kész állapotban tartása is egy 
helyre fog összpontosulni, ezzel segítve azok adminisztrációját, szervizelését, tervszerű 
állagmegóvó karbantartását is. 
 
A jelenleg épülő pákozdi logisztikai központ vezetését Révész Péter vállalta magára, aki 
korábban több minőségben is kapcsolódott a Baptista Szeretetszolgálathoz: volt 
programok támogatója, önkéntes, jelenleg pedig már, mint alkalmazott segíti a munkát. 
Korábban alapvégzettségének megfelelően elsősorban számítástechnikai, informatikai 
területen tevékenykedett. Ezt a pályát időről időre megszakította szolgálatra való 
elhívásának engedelmeskedve. A részben általa szervezett legnépesebb rendezvényen 
több mint 7 ezer résztvevő volt együtt Istent dicsőíteni, így a nagyobb tömegek 
mozgatásában, szervezésében is gyakorlatot szerzett. Révész Péter erőssége a 
megbízhatóság, a jó problémamegoldó és szervező készség. 
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A logisztikai központ látványterve 
 
 


