Magyar Hadtudományi Társaság
Védelemgazdasági- és Logisztikai Szakosztály

EMLÉKEZTETŐ
a Védelemgazdasági- és Logisztikai Szakosztály 2017. február 22-i üléséről

Az ülés kezdete: 2017. február 22. 16:00
Az ülés helyszíne: NKE, HHK (1101 Budapest Hungária krt. 9-11.) Bolyai terem (A épület 8.
emelet)

Jelenlévők: Az emlékeztetőhöz csatolt jelenléti ív szerint.
Az ülésen a Szakosztály elmúlt évi tevékenységét Dr. habil. Horváth Attila alezredes elnök
értékelte, továbbá előterjesztette a 2017-es munkatervet. Az elhangzott beszámoló, és
javaslatok lényegi részeit a tagok előzetesen megkapták írott formában.
A 2017-es rendezvényterv az írott beszámolónak megfelelően lett előterjesztve, miszerint a
Szakosztály az alábbi események szervezésében és rendezésében fog részt venni:
 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.
A Szakosztály elnökének beszámolója után, Dr. Király László, az MHTT alelnöke röviden
ismertette a társaság vezetőségében beállt személyi változások utáni új munkamódszereket,
elképzeléseket, illetve az MHTT központi rendezvényeit a 2017-es évre. Az alelnök
megemlítette, hogy az MHTT munkaterve szorosan kötődik a karok rendezvénytervéhez,
ezért össze kell hangolni a tervezési, szervezési tevékenységet. Továbbá szóba került a
Hadtudományi Lexikon újabb kiadásával kapcsolatos feladatok ütemezése.
A tanácskozás résztvevői egyöntetűen megszavazták a beszámolót és a munkatervet.
Ez után az írásos beszámolóban levő elismerési javaslatokat is elfogadták, miszerint az
Szakosztály Dr. Taksás Balázs főhadnagy részére Korponay díj, illetve Dr. Sári Gábor
alezredes részére MHTT oklevél odaítélését javasolja.

A 2017. március 31-i küldöttgyűlésre a jelenlévő tagok egyöntetű szavazata alapján az alábbi
tagokat delegálja a Szakosztály, a hivatalból résztvevő tagokon felül:
 Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy;
 Dr. Sári Gábor alezredes;
 Petkovics Tamás doktorandusz;
 Medveczky Mihály;
 Varga László ny. ezredes.
Az ülés befejezése után a védelemgazdaság mai helyzetéről Dr. Medveczky Mihály tartott
előadást.
Budapest, 2017. február 27-én

Dr. habil. Horváth Attila alezredes
szakosztályelnök
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