Magyar Hadtudományi Társaság
Védelemgazdasági- és Logisztikai Szakosztály

BESZÁMOLÓ
a Védelemgazdasági- és Logisztikai Szakosztály 2016. évben végzett tevékenységéről

Statisztikai adatok, a szakosztály helyzete

A nyilvántartás szerinti taglétszám: 42 fő
Új tagok: 2017-ben új tag a szakosztályba nem jelentkezett, de „A katonai logisztikai időszerű
kérdései” elnevezésű szakmai-tudományos konferencián négyen is jelezték, hogy 2017-ben
tagfelvételüket kérik a Magyar Hadtudományi Társaság (a továbbiakban: MHTT)
Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztályába (a továbbiakban: MHTT VGLSZ).
A szakosztály vezetése
Szakosztály elnök: Dr. Horváth Attila alezredes CSc, Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a
továbbiakban: NKE) Katonai Logisztikai Intézet (a továbbiakban: NKE KLI);
Titkár: Petkovics Tamás doktorandusz NKE Katonai Műszaki Doktori iskola;
Tagok:
 Dr. Király László CSc;
 Dr. Sári Gábor alezredes PhD, Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
Összhaderőnemi Parancsnokság;
 Gáspár Tamás alezredes, Honvédelmi Minisztérium.
A Magyar Hadtudományi Társaság vezető testületeinek tagjai közt több szakosztálybeli
tagtársunk is tevékenykedik:




Dr. Király László az MHTT alelnöke és a Hadtudomány Szerkesztőbizottságának
elnöke;
Moldvai Rita alezredes az Intéző Bizottság tagja és a Társaság gazdasági ügyekért
felelős elnök-helyettese;
Markal Marietta alezredes a Felügyelő Bizottság tagja.

Az MHTT 2016. évi Tisztújító Közgyűlésén Gáspár Tamás alezredes az Intéző Bizottság
tagja és a Társaság gazdasági ügyekért felelős elnök-helyettese, szolgálati elfoglaltsága miatt
nem jelöltette magát. Dr. Csontos András ny. ezredes három cikluson keresztül töltötte be a
Felügyelő Bizottság elnöki tisztét. Az ezredes úr munkahelyváltozás miatt nem tudta vállalni
a bizottság elnöki tevékenység folytatását.

Szöveges értékelés
Az elfogadott munkatervünk és a meghatározott céljaink szerint a védelemgazdaság és a
katonai logisztika működési feltételeinek változásaira valamint a gazdaság biztonságát érintő
kérdésekre fókuszáltunk. 2016 decemberében felkérést kaptunk Takács Attila
dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnokától,
hogy a szakosztály a különleges jogrendi készletezéssel és védelemgazdasági feladatokban
járatos szakemberei nyújtsanak segítséget az újonnan felállított hadműveleti szintű, a kiemelt
stratégiai feladatokért felelős katonai szervezetnek. A dandártábornok úrral az együttműködés
kereteit tisztáztuk és a szakmai egyeztetésekre Király Lászlót, Medveczky Mihályt kértem fel.
Ebben tevekénységben nem szakosztály elnökként, hanem szakemberként veszek részt.
Rendezvényeinkről
A rendezvényeink közül kiemelkedik az évente megrendezett „Katonai logisztika időszerű
kérdései” című szakmai-tudományos konferencia, amely része a Magyar Honvédség
Logisztikusok Napi rendezvény sorozatának. A konferenciát a HHK KLI közösen a Magyar
Katonai Logisztikai Egyesülettel, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
védelemgazdasági és logisztikai szervezeteivel együttműködésben szervezzük meg. 2016-ban
a konferenciát november 29-én bonyolítottuk le. A rendezvény főszervezője Dr. habil.
Gyarmati József alezredes, egyetemi docens a HHK KLI Haditechnikai tanszék,
tanszékvezetője volt.
A konferencia nyitó, plenáris előadását Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai
Központ parancsnoka tartotta. A dandártábornok úr kifejtette, hogy az elmúlt időszakban a
világ több térségében romlott a biztonsági helyzet, amelyek hatásai a NATO-t és
Magyarországot is érintik. Olyan új kihívásokkal is szembe kell nézni, mint a migráció. Az új
biztonsági problémákra adott szövetségi és nemzeti válaszoknak nagyon komoly logisztikai
feltételei vannak. Kifejtette azt az álláspontját is, hogy a szükségessé váló és tervezett
fejlesztések során új logisztikai képességeket kell kialakítani. Előadása végén ajánlásokat
fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a jövőben milyen témákat tartana fontosnak a
tudományos-szakmai konferencia programjában.
A konferencia munkája öt szekcióban folytatódott:






Haditechnika története, szekcióvezető: Dr. Hajdú Ferenc alezredes, hat előadás
Haditechnika, szekcióvezető: Dr. habil. Gyarmati József alezredes, négy előadás
Műveleti logisztika, szekcióvezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes, hét előadás
Hadtáp és katonai gazdálkodás, szekcióvezető: Dr. Pap Andrea alezredes, hét
előadás
Katonai közlekedés, szekcióvezető: dr. Szászi Gábor alezredes, öt előadás

Az előadások témáiból írt lektorált tanulmányokat, a Katonai Logisztika hamarosan kiadásra
kerülő különszámában olvashatják az érdeklődők.
A szakosztály 2016. évi tevékenységének negatívuma volt, hogy a betervezett rendezvényeket
nem szerveztük meg. ennek okait szervezési nehézségekben, és szolgálati okokra lehet
visszavezetni. Ezen változtatni szükséges.
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A szakosztály tagjainak elismertsége
2016-ban több szakosztály tagunk előmenetelét és elismeréseit érdemes megjeleníteni a 2016.
évi jelentésben:









Prof. Dr. Báthy Sándornak az NKE HHK KLI egyetemi tanárának az NKE
Szenátusa 2016 júniusában az „NKE Aranyérem” kitüntető címmel tüntette ki,
2016 októberében „Professzor Emeritus” címet adományozott a részére. A
professzor úr az MHTT Hadtáp Szakosztályának és az MHTT Katonai Logisztikai
Szakosztályának elnöke volt, illetve az MHTT Védelemgazdasági és Logisztikai
Szakosztály tiszteletbeli elnöke.
Fodor Péter ezredest, a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatóját
Magyarország köztársasági elnöke dandártábornokká nevezte ki;
Kiss Dávid részére, az MHTT 2016. évi tudományos pályázatán a második
helyezettnek járó díjat ítélte oda az Elnökség. A pályamunkájának címe: A
hálótervezés és a hálózatelemzés, mint a védelemgazdasági struktúra
optimalizálásának eszköze különleges jogrend idején, a rendszerváltás előtt és
napjaikban.
Dr. Pap Andrea alezredest az NKE HHK KLI egyetemi docensét az NKE HHK
KLI Hadtáp- és Közlekedési Tanszék vezetőjének nevezték ki.
Dr. Pohl Árpád ezredest az NKE HHK KLI igazgatóját az NKE HHK dékánjának
nevezték ki;
Dr. Szászi Gábor alezredest az NKE HHK KLI egyetemi docensét az NKE HHK
oktatási dékán-helyettesének nevezték ki;

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,
A szakosztály tagjaink közül az alábbi tagtársaink publikáltak:

















Bányász Péter;
Báthy Sándor;
Cservenyi Dóra;
Gáspár Tibor;
Gruber Nándor;
Horváth Attila;
Király László;
Kiss Dávid;
Lakatos Péter;
Orbók Ákos;
Pap Andrea;
Petkovics Tamás;
Pohl Árpád;
Sári Gábor;
Szászi Gábor;
Taksás Balázs.

A 2016-os publikációk számát, az átnyúló megjelenés alatt álló, de a megjelenést 2016-ra
datáló cikkek, tanulmányok és könyvfejezetek miatt még nem lehet pontosan meghatározni.
Az egyes szerzők publikációit részletesen a Magyar Tudományos Művek Tára tartalmazza.
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A szakosztály tagjai közül többen is részt vesznek az MHTT 1995-ben kiadott Hadtudományi
Lexikon új kiadásának előkészítésében. A védelemgazdásággal és a logisztikai támogatással
összefüggő
szócikkek
„A
hadtudomány
műveleti
kiszolgáló támogató területei” főcsoportban jelennek meg. A hadtudomány műveleti
kiszolgáló támogató területei – 760 szócikk – szakszerkesztője Dr. Pohl Árpád ezredes, a
szakosztály tagjai közül az alábbi tagtársainkat kérték fel szerkesztőként:





a hadtáp támogatás elmélete: Dr. Pap Andrea alezredes;
a katonai logisztikai támogatás elmélete: Dr. Horváth Attila, a katonai logisztikai
támogatás elmélete;
a közlekedési támogatás elmélete: Dr. Szászi Gábor alezredes;
a védelemgazdaság elmélete: Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy;

2017 évi rendezvényterv








2017. február – Fórum a védelemgazdaság helyzetéről, korreferátumot tart Dr.
Medveczky Mihály
2017. május – Fodor Péter dandártábornok HM VGH főigazgató: Az MH
fejlesztési lehetőségei a pénzügyi lehetőségek tükrében
2017. szeptember – Dr. Sári Gábor alezredes: A logisztikai kiképzés és felkészítés
jellemzői követelményei
2017. október – Petkovics Tamás: A hadiipari és gazdasági-technológiai trendek
napjainkban
2017. november – Prof. Dr. Lakner Zoltán, SZIE, Élelmiszertudományi Kar,
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár által
szervezett konferencián külön szekció a Szakosztály tagjainak előadásaira
2017. november/december – „A katonai logisztika időszerű kérdései” szakmaitudományos konferencia
2017. november/december – Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy NKE KLI
adjunktus: Gazdaságbiztonság és védelemgazdaság.

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;
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.

Javaslatok
Javaslatok az MHTT kiemelt témáira:




a különleges jogrend védelemigazgatási és katonai feladatai;
a megváltozott geopolitikai követelmények biztonságpolitikai és katonai kihívásai;
a haderőfejlesztés lehetőségei, és lehetséges irányai.
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Mindenki Hadtudománya előadásra:



Kaposvári László dandártábornok HVK mb. logisztika csoportfőnök: A logisztikai
támogatás megváltozott rendszere és feladatai
Dr. habil. Horváth Attila alezredes: Az ellátási lánc, mint létfontosságú
rendszerelem

Elismerési javaslatok:



Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy MHTT Korponay-díj;
Dr. Sári Gábor alezredes MHTT oklevél.

Küldöttek névsora:






Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy;
Dr. Sári Gábor alezredes;
Petkovics Tamás doktorandusz;
Medveczky Mihály;
Varga László ny. ezredes.

Budapest, 2017. január 12-én

Dr. habil. Horváth Attila alezredes
szakosztályelnök
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