
Magyar Hadtudományi Társaság 
Védelemgazdasági- és Logisztikai Szakosztály 

 

 

BESZÁMOLÓ 
a Védelemgazdasági- és Logisztikai Szakosztály 2020. évben végzett tevékenységéről 

I. Statisztikai adatok 

Létszámadatok: 

A nyilvántartás szerinti taglétszám: 46 fő 

 

A tagság létszáma 2020-ban 1 fővel növekedett: Kenessei Zsolt főhadnagy. 

 

A szakosztály vezetése: 

Szakosztály elnök: 

Dr.  Horváth Attila alezredes 

email: horvath.attila@uni-nke.hu 

telefon: +36 1 432 9000 / 29-138 

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. A ép. 7 em. 739. iroda 

 

Szakosztály titkár: 

Bencsik Gábor főhadnagy 

email: bencsikgab@gmail.com 

telefon: +36 70 9450559 

1055 Budapest, Balaton utca 7-11. A. ép. 3. em. 399/C. iroda 

 

További vezetőségi tagok: 

 Dr. Csaba Zágon pü. őrnagy; 

 Gáspár Tamás ezredes; 

 Dr. Király László; 

 Dr. Sári Gábor alezredes;  

 Szabó Árpád ezredes. 

 

A vezetőségi tagok megújítására a 2020. évben nem került sor. 
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A szakosztály tagjai közül az alábbi tagtársaink a következő tisztségeket töltik be: 

 dr. Kenessei Zsolt gazdasági elnökhelyettes; 

 Dr. Király László az Etikai Bizottság elnöke; 

 Dr. Pap Andrea a Díj Bizottság tagja. 

A szakosztály tagjai közül elismerésben részesültek: 

 Dr. Tóth Bence (Korponay János díj) 

Megtartott rendezvényeink 
 

A SARS-2 CoV-2 (COVID-19) humánjárvány és a megbetegedések megfékezésére hozott 

korlátozó kormányzati intézkedésekre tekintettel a 2020-as évben az alábbi rendezvényt 

tartottuk meg: 

Dátum Rendezvény megnevezése 

Résztvevők 

száma 

(körülbelül) 

2020. november 25. A „Katonai logisztika időszerű kérdései” című online 

konferencia 

100 

II. Szöveges értékelés 

Az elfogadott munkatervünk és a meghatározott céljaink szerint a védelemgazdaság és a katonai 

logisztika működési feltételeinek változásaira és aktuális feladataira fókuszáltunk. Ezt a 

megtartott rendezvényünk is alátámasztja. 

A szakosztály vezetése: 

A vezetőség stabilan és megbízhatóan működik. A szakosztály titkára 2020. májusában új 

beosztásába történt kinevezésével egyidejűleg bejelentette a szakosztály elnökének, hogy 

jelentősen megnövekedett munkaterhe miatt a titkári feladatokat ellátni a továbbiakban nem 

tudja. A szakosztály elnöke a bejelentést tudomásul vette.  

Rendezvényeinkről 

Rendezvényeink közül kiemelkedik az évente megrendezett „Katonai logisztika időszerű 

kérdései” című szakmai-tudományos konferencia, amely része a Magyar Honvédség 

Logisztikusok Napi rendezvény sorozatának. A megtartott rendezvényünkről részletesen: 

„Katonai logisztika időszerű kérdései” című szakmai-tudományos konferencia: 

A konferencia rendezői voltak: 

Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (logisztika); 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar; 

Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztály. 

A konferencia védnökei voltak:  
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Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka; 

Dr. Maróth Gáspár a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a 

haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos. 

Program: 

11.00: Dr. Pohl Árpád dandártábornok: Vezetői, elnöki köszöntő  

11.05: Schmidt Zoltán vezérőrnagy: A Magyar Honvédség logisztikai támogató rendszerének 

fejlesztési irányai, lehetőségei  

11.35: Kérdések, vita 

11.45: Dr. Derzsényi Attila alezredes: Képesség alapú beszerzés lehetősége a katonai 

logisztikában  

12.05: Kérdések, vita 

12.15: Dr. Taksás Balázs százados: XXI. század, hadviselés, katonai logisztika - Miről is 

szólnak a hírek napjainkban 

12.35: Kérdések, vita 

12.45: Szünet (40’) 

13.25: Sebők István alezredes: A Magyar Honvédség új sorozatlövő fegyvere a CZ BREN 2 

gépkarabély - új típus, új lehetőségek 

13.45: Kérdések, vita 

13.55: Dr. Gávay György Viktor százados: Korszerű terepjárásfokozó berendezések 

alkalmazása katonai terepjáró gépjárműveken 

14.15: Kérdések, vita 

14.25: Dr. Horváth Attila alezredes: Logisztikai kihívások világjárvány idején 

14.45: Kérdések, vita 

14.55: Dr. Tóth Bence: Budapest vasúti elkerülhetőségének barnamezős alternatívái 

15.15: Kérdések, vita 

15.25: Dr. Szászi Gábor ezredes: Az európai közlekedési infrastruktúra fejlesztésének 

sajátosságai a védelmi igények és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése közötti 

szinergia alapján 

15.45: Kérdések, vita, a konferencia zárása 

 

A szakosztály folyamatban levő tevékenységei 

A szakosztály tagjainak kutatási területei: a védelemgazdaság helyzete, a logisztikai támogatás 

elmélete és gyakorlata, a hadiipar helyzete, logisztikai infrastruktúra, az ellátási láncok 

biztonsága, gazdaság biztonság, logisztikai felkészítés és kiképzés. 

Stratégiai célkitűzések 

A szakosztály vezetésének új tagokat kell megnyernie ahhoz, hogy a szakosztály élete és 

tevékenysége ne „laposodjon el” és „ne ürüljön” ki.  

Megcélzott csoportok: 

 a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség logisztikai szolgálatának 

vezető állmonya; 
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 az NKE HHK katonai logisztika alapképzési szak és a katonai műveleti logisztika 

mesterképzési szak hallgatói valamint az NKE doktoranduszai; 

 a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 

logisztikai tisztjei, altisztjei. 

A szakosztály tagjaink közül az alábbi tagtársaink publikáltak (MTMT adatbázis 

alapján): 

Fsz. Tagtársunk neve 2020-as publikáció(k) száma 

1. Bencsik Gábor 2 

2. Budavári Krisztina 1 

3. Csaba Zágon 3 

4. Fábos Róbert 0,5 

5. Horváth Attila 1 

6. Király László 1 

7. Lakatos Péter 3 

8. Pohl Árpád 2 

9. Szajkó Gyula 0,5 

10. Taksás Balázs 5 

11. Tóth Bence 4 

 

Szakmai javaslatok a Társaság működésének fejlesztéséhez 

Az elmúlt időszakban – szemben a korábbi évek gyakorlatával – jelentős javulást tapasztaltunk 

az MHTT és a szakosztályunk tagnyilvántartásának összehangoltsága területén. 

Szakosztályunk részéről a tagfelvételről, kilépésről, valamint a tagdíjfizetési állapotról történő 

egyeztetés az MHTT-vel folyamatos. 

Továbbmutatva azonban javasoljuk az MHTT vezetésének, hogy egy korszerű tagnyilvántartási 

adatbázisra alapozva folytassa a továbbiakban a háttérben zajló ügyintézési folyamatokat. Egy 

online, web alapú applikáció jelentősen segíthetné a központi és a szakosztálybeli 

nyilvántartások egységes kezelését, de akár a tagdíj online befizetését, és a tagok saját adataiban 

beállt változások regisztrálását is. 

III. 2021. évi munkaterv (rendezvényterv (vázlat)) 

2021. február elején megtartandó szakosztályülésen kerül pontosításra. 

IV. Javaslatok, témajavaslatok a Társaság 2021-es központi rendezvényére vagy 

rendezvényeire, a „Mindenki hadtudománya” és „Hadtudomány 

mindenkinek” előadás-sorozat előadásaira illetve előadóira. 

Javaslatok az MHTT kiemelt témáira: 

Az MHTT kiemelt témáira, előadásaira való javaslatokat a 2021. február elején megtartandó 

szakosztályülés határozatai alapján tesszük meg. Várható javaslati területek: 

 a különleges jogrend védelemigazgatási és katonai feladatai; 

 a területvédelmi rendszer kihívásai; 
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 a megváltozott geopolitikai követelmények biztonságpolitikai és katonai kihívásai; 

 a haderőfejlesztés lehetőségei, és lehetséges irányai, kiemelten foglalkozva a Zrínyi 

2026 haderőfejlesztési program védelemgazdasági és logisztikai vonatkozásaival 

Javaslatok MHTT vezetőségében történő személyi változásokra: Nemleges. 

V. Javaslatok elismerésekre 

2021. február elején megtartandó szakosztályülésen kerül pontosításra. 

VI. Küldöttek névsora az MHTT küldöttgyűlésre 

A küldöttek névsorának összeállítása a 2021. február elején megtartandó szakosztályülésen 

kerül pontosításra. 

 

Budapest, 2021. január 26-án 

 Dr. habil. Horváth Attila alezredes  

 szakosztályelnök 


