Magyar Hadtudományi Társaság
Védelemgazdasági- és Logisztikai Szakosztály

BESZÁMOLÓ
a Védelemgazdasági- és Logisztikai Szakosztály 2017. évben végzett tevékenységéről

Statisztikai adatok
Létszámadatok:
A nyilvántartás szerinti taglétszám: 40 fő
A tagság kor szerinti eloszlása:
35 év alatt:
35 és 62 év között:
62 év felett:

2 fő
22 fő
16 fő

A tagság 2017-ben 2 fővel csökkent, új tagfelvétel nem történt. Továbbá 1 fő a tagdíj
nemfizetése miatt előreláthatólag 2018 folyamán kizárásra kerül.
A szakosztály vezetése:
Szakosztály elnök:
Dr. habil. 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. szoba
Szakosztály titkár:
Petkovics Tamás
email: petkovics.tamas@uni-nke.hu
telefon: +36 1 432 9000 / 29-457
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. A ép. 7 em. 746. szoba
Vezetőségi tagok:
• Dr. Király László CSc;
• Dr. Sári Gábor alezredes PhD, Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
Összhaderőnemi Parancsnokság;
• Gáspár Tamás alezredes, Honvédelmi Minisztérium.
A vezetőségi tagok megújítására 2014-ben került sor.

Megtartott rendezvényeink

Dátum

Rendezvény megnevezése

Résztvevők
száma
(körülbelül)

2017. február 22.

Szakosztályüléssel egybekötve Dr. Medveczky
Mihály előadása a védelemgazdaság jelenlegi
helyzetéről

15-20 fő

2017. május 31.

Fodor Péter ddtbk. előadása, melynek címe: „A
honvédelmi tárca költségvetési finanszírozásának
helyzete és fejlesztésének lehetőségei”

15-20 fő

2017. október 26.

Dr. Taksás Balázs és Petkovics Tamás közös
előadása: „Védelemgazdaság és hadiipar az
értékláncok mentén”

10 fő

2017. november 29.

A „Katonai logisztika időszerű kérdései” című
konferencia, közösen az NKE HHK-val rendezve.

139 fő

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. Ezt a megtartott rendezvényinkről készült táblázat is alátámaszt ja.
A szakosztály vezetősége:
Stabilan és megbízhatóan működik
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. 2017-ben
a konferenciát november 29-én bonyolítottuk le. A rendezvény főszervezője Dr. habil. Horváth
Attila alezredes, egyetemi docens, szakosztály elnök a HHK KLI Műveleti Logisztikai Tanszék,
tanszékvezetője volt.
A konferencia nyitó, plenáris előadását Mogyorósi József az MH Logisztikai Csoportfőnökség
mb. csoportfőnök-helyettese tartotta. Az ezredes úr értékelte a 2017-es év logisztikai feladatait
és a nemzetközi gyakorlatok végrehajtását. Ismertette, hogy a fejlesztések során új logisztikai
képességeket kell kialakítani.
Résztvevő: 139 fő
Rendezők: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Magyar
Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztály
1. Plenáris ülés: egy előadó, levezető: dr. habil Horváth Attila alezredes;
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2. Haditechnika szekció: három előadó, szekcióvezető: dr. habil Gyarmati József
alezredes;
3. Haditechnika történeti szekció: öt előadó, szekcióvezető: dr. Hajdú Ferenc ezredes;
4. Hadtáp és katonai szekció: öt előadó, szekcióvezető: dr. Pap Andrea alezredes,
5. Katonai közlekedési szekció, öt előadó, szekcióvezető: dr. Szászi Gábor ezredes;
6. Műveleti logisztika-, kiképzési és felkészítési szekció: öt előadó, szekcióvezető: dr.
habil Horváth Attila alezredes
7. Nemzetközi szekció: négy előadó előadó, szekcióvezető: Venekei József alezredes.
Előadók: Wolgang Heissenberger alezredes; az osztrák Bundesheer Logisztikai
Iskolája, Martin VLKOVSKÝ PhD őrnagy cseh Védelmi Egyetem, Luděk RAK PhD
százados cseh Védelmi Egyetem, Nyitrai Mihály alzredes Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar.
Összesen: egy plenáris előadás és 27 szekció előadás, mindösszesen: 28 előadás.
Felhasznált költség: az egyetemi keret terhére: 150 000
Programváltozások:
A plenáris ülésen Kaposvári László dandártábornok a Honvéd Vezérkar Logisztikai
Csoportfőnökség mb. csoportfőnöke helyett, Mogyorósi József ezredes a Honvéd Vezérkar
Logisztikai Csoportfőnökség mb. csoportfőnök-helyettese tartotta meg „A Magyar Honvédség
logisztikai támogatási rendszerének helyzete és Fejlesztésének lehetőségei” című megnyitó
előadást. Ezt a változást a módosított programban már nem tudtuk javítani.
A haditechnika történet szekcióban: dr. Hajdú Ferenc nem tartotta meg az előadását, helyette
Sebők István őrnagy és Gávay György százados kaptak lehetőséget. Sebők István őrnagy
előadásának a címe: „Beszerzés vagy fejlesztés, dilemmák és gondolatok a Huba-hadrendhez
kapcsolódó aknavető programhoz.” Gávay György százados előadásának a címe: „Katonai célú
járművek alkalmazásának lehetősége a közszolgálatban, az elmúlt évtized tapasztalatai alapján.
A német Uwe Patz alezredes helyett, az osztrák Wolgang Heissenberger alezredes tartott
előadást az alábbi címmel: Logistic System of the Austrian Armed Forces”
Egyéb rendezvények és tagi szereplések
Dr. Lakatos Péter, a HHK docense előadást tartott a World Congress of Engineers and Scientists
(WSEC) 2017 Világkongresszuson, melyet az EXPO-2017 „A jövő energiája” nevet viselő
nemzetközi kiállítás keretében rendezték meg Kazahsztán fővárosában, Asztanában, 2017.
június 19-20-án. Dr. Lakatos Péternek a KÖFOP projekt révén volt lehetősége elutazni a
világkiállításra, ahol a humán erőforrással és az oktatással foglalkozó alszekcióban tartott
előadást a Visegrádi Négyek és Ausztria gazdasági fejlettsége, logisztikai teljesítménye és
karbon lábnyoma, vagyis szén-dioxid kibocsátása közötti összefüggésekről.
A HM Védelemgazdasági Főosztály által 2017. november 20-21. között a mátraházi Kiképzési
és Rekreációs Központban a Honvédelmi Igazgatási Tárcaközi Munkacsoport tagjai részére
szervezett szakmai felkészítő ülésen Dr. Király László, Dr. Medveczky Mihály és Kiss Dávid
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előadást tartottak - A hadigazdálkodásnak, a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének múltja,
jelene és jövője a tudomány tükrében - címmel.
A szakosztály tagjainak elismertsége:
1. Dr. Sári Gábor ezredes megkapta az MHHT kitüntető oklevelét;
2. Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy 2017. november 29-én a „Katonai logisztika időszerű
kérdései” című szakmai-tudományos konferencián átvehette az MHTT Korponay-díját.
3. Dr. Lakatos Péter 2018. november 30-án különdíjban részesült hallgatóival a Belügyi
Tudományos Tanács és a Rendőrség Tudományos Tanács pályázatán, amely
"Közszolgálati logisztika a gyakorlatban, avagy az illegális migrációval kapcsolatos
rendőrségi feladatok támogatása" címmel került benyújtásra. Az alkotók a migrációs
kihívást, valamint az azzal kapcsolatos logisztikai problémák vizsgálatát vették górcső
alá, felhívva a figyelmet a déli határon kialakult határvédelmi helyzetre és a rendőrség
logisztikai, ellátási rendszerére terhelődő nyomásra.
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
Csaba Zágon
Fleischhacker Ferenc
Gáspár Tibor
Horváth Attila
Király László
Kiss Dávid
Lain Tamás
Lakatos Péter
Orbók Ákos
Pohl Árpád
Sticz László
Sári Gábor
Szászi Gábor
Taksás Balázs

A 2017-es publikációk számát, az átnyúló megjelenés alatt álló, de a megjelenést 2017-re datáló
cikkek, tanulmányok és könyvfejezetek miatt még nem lehet pontosan meghatározni. Az egyes
szerzők publikációit részletesen a Magyar Tudományos Művek Tára tartalmazza.
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:
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•
•
•
•

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;

A szakosztály tagjai közül többen aktívan részt vesznek a társ polgári szervezetek – Magyar
Logisztikai Egyesület; Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság valamint a
Magyar Közgazdasági Társaság rendezvényein és képviseletet valósítunk meg a MTA VEABveszprémi Regionális Területi Bizottság- Logisztikai Munkacsoportjában. Ezen szakmai
társszervezetekkel az együttműködés továbbra is kiváló.
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.

Szakmai javaslatok a Társaság működésének fejlesztéséhez
Az elmúlt időszakban különös gondot jelentett az MHTT és a Szakosztály tagnyilvántartásának
az összehangolatlansága. Szakosztály részéről nincs megfelelő információ a központi
elérhetőségeken keresztüli tagfelvételről, illetve kilépésről, tagdíjfizetési állapotról. Ugyanígy
a központi nyilvántartásnak is csak késve, vagy torzultan van információja a szakosztályban
zajló tagsági változásokról.
Ezért 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.

2018. évi rendezvényterv (vázlat)
Dátum

Rendezvény megnevezése

2018. tavasz/nyár

Workshop a globális és hazai védelmi szférában zajló
innovációs törekvésekről, a technológiai fejlődés
tovagyűrűző hatásairól

2018. ősz

Dr. Taksás Balázs és Petkovics Tamás közös előadás

2018. november

A „Katonai logisztika időszerű kérdései” című
konferencia, közösen az NKE HHK-val rendezve.
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A rendezvényterv részletes kidolgozására a 2018. február hónapban megtartott szakosztályülés
után kerül sor.

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, kiemelten foglalkozva a Zrínyi
2026 haderőfejlesztési program védelemgazdasági és logisztikai vonatkozásaival

További részletes kutatási témajavaslatokat átadtuk a Társaság vezetésének.
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. Medveczky Mihály MHTT oklevél.

Küldöttek névsora az MHTT küldöttgyűlésre
•
•
•
•

Dr. Medveczky Mihály;
Petkovics Tamás;
Dr. Sári Gábor alezredes;
Dr. Varga László ny. ezredes.

Budapest, 2018. január 23-án

Dr. habil. Horváth Attila alezredes
szakosztályelnök
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