Ülésezett a Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztály-2017. február 22.
A Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztálya, február 22-én ülést
tartott az NKE, HHK Bolyai termében. A 42 tagú szakosztály elmúlt évi tevékenységét Dr. habil.
Horváth Attila alezredes elnök értékelte, előterjesztette a munkatervet és más javaslatokat.
- 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 időszaki készletezésben és a 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 - fogalmazott az elnök.
A rendezvényeikről szólva elhangzott, hogy azok közül kiemelkedik az évente megrendezett „Katonai
logisztika időszerű kérdései” című szakmai-tudományos konferencia. Azt a HHK KLI közösen a
Magyar Katonai Logisztikai Egyesülettel, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
védelemgazdasági és logisztikai szervezeteivel együttműködésben szervezik meg. Tavaly november
29-én tartották meg a tanácskozást. Az előadások témáiból írt lektorált tanulmányok hamarosan
megjelennek, a Katonai Logisztika különszámában.
Az elnök bejelentése szerint a szakosztály 2016. évi tevékenységének negatívuma volt, hogy a
betervezett rendezvények elmaradtak. Ennek okait szervezési nehézségekben, és szolgálati okokra
lehet visszavezetni. Ezen változtatni szükséges.
A szakosztály tagjai közül a múlt esztendőben hatan kaptak elismerést, előléptetést. A tagság 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. Tizenhárom szakosztályi tag tett közzé publikációt a beszámolási időszakban, s
ezen túl néhány tavaly leadott cikk közzététele áthúzódott idénre. Külön megemlítésre érdemes,
hogy a tagságból többen is részt vesznek az MHTT 1995-ben kiadott Hadtudományi Lexikona új
kiadásának előkészítésében.
Az évértékelés befejezéseként elhangzott, hogy előrelépés történt a tagfelvételben, illetve annak
előkészítésében, a szakosztályi középgeneráció erősítése érdekében.
A szakosztály 2017 évi rendezvényterve: 1./ „A katonai logisztika időszerű kérdései” szakmaitudományos konferencia 2./ Fodor Péter dandártábornok HM VGH főigazgató: Az MH fejlesztési
lehetőségei a pénzügyi lehetőségek tükrében. 3./ Fórum a védelemgazdaság helyzetéről,
korreferátumot tart Dr. Medveczky Mihály 4./ Petkovics Tamás: A hadiipari tendenciákról
(munkacím) 5./ Dr. Sári Gábor alezredes: A logisztikai kiképzés és felkészítés jellemzői
követelményei. 6./ Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy NKE KLI adjunktus: Gazdaságbiztonság és
védelemgazdaság.
A tanácskozás résztvevői egyöntetűen megszavazták a beszámolót és a munkatervet.

Dr. Király László, az MHTT alelnöke röviden ismertette a társaság vezetőségében beállt személyi
változások utáni új munkamódszereket, elképzeléseket. Hangsúlyozta, hogy az MHTT kiemelt célja a
társaság dinamizálása, a külső kapcsolatok szélesítése. Megkezdődött továbbá a kihelyezett üléseik
sora, amelyek egyikén megjelent a honvédelmi miniszter. Jó hír, hogy a Honvéd Vezérkar
Tudományos Tanácsa és az MHTT együttműködési megállapodást kötött. Az alelnök megemlítette,
hogy az MHTT munkaterve szorosan kötődik a karok rendezvénytervéhez.
A záró programon meghívottként részt vettek a Műveleti Logisztikai Tanszék nappali tagozatos
hallgatói. A védelemgazdaság mai helyzetéről Dr. Medveczky Mihály tartott előadást.
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