Tájékoztató - információ
Szabványosítással a V4-ek katonai, civil és akadémiai
fejlesztéseiért
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. közös szervezésében, a Nemzetközi Visegrádi Alap anyagi
támogatásával 2015. október 27-én a Ludovika Campuson „Globális
ellátási lánc-szabványok és megoldások honvédelmi alkalmazása a visegrádi (V4) országokban” címmel nemzetközi konferenciát
tartottak. A konferencia célja az egyes országok gyakorlatának, tapasztalatainak és terveinek bemutatása volt.
A konferencia partnerszervezetei:
 Brnói Védelmi Egyetem (Csehország),
 Logisztikai és Raktározási Intézet/GS1 Lengyelország,
 valamint a Fegyveres Erők Akadémiája (Liptószentmiklós,
Szlovákia),
fővédnöke dr. Pogácsás Imre dandártábornok, a Honvéd Vezérkar
Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnöke volt.
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A rendezvényt dr. Keszthelyi Gyula nyá. dandártábornok, a Magyar
Katonai Logisztikai Egyesület elnöke nyitotta meg és vezette, a társelnöki feladatokat Kétszeri Dávid, a GS1 Magyarország üzletkapcsolati igazgatója látta el.
Viszkei György, a GS1 Magyarország elnöke a termékazonosítás
szükségességéről beszélt, áttekintette azt a közel 3 évtizedes folyamatot, melynek eredményeként mára létrejött az elosztási láncok
minden pontját támogató, világszintű és homogén azonosítási és
nyomon követési rendszer, melyet a megalakult szervezet centralizáltan irányít. Elmondta, hogy Magyarország 1984 óta tagja a rendszernek, a GS1 Magyarország pedig 2006 januárjától működik a jelenlegi,
globális azonosító és kommunikációs rendszereket működtető
közhasznú nonprofit formában.
Az NKE részéről a konferenciát prof. dr. Kovács László mk. ezredes, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese üdvözölte. Hangsúlyozta, hogy
az NKE-nek, mint fiatal, de jelentős elődintézmények integrációjával
létrejött egyetemnek kiemelkedő fontosságú a nemzetközi együttműködések és kapcsolatok kialakítása és továbbfejlesztése.
Dr. Szenes Zoltán előadásában hangsúlyozta, hogy a szabványosítás több szálon is szorosan kötődik a NATO mai kihívásaihoz. A
NATO-beli szabványosítás célja a működési hatékonyság növelése,
külön szabványosítási hivatalt (NATO Stardardization Office) is létrehoztak a folyamat erősítésére. A konferencia az előadó szerint a
NATO szabványosításának alulról felfelé irányuló kezdeményezéseit
erősíti.
Thorsten Kirschner, a GS1 Germany ipari kapcsolatokért felelős
szenior menedzsere a GS1 szabványok bevezetéséről és alkalmazásáról beszélt a német védelmi ipar vonatkozásában. A GS1 szabványokat minden, a Bundeswehr-nek beszállító cégnek alkalmaznia
kell. A GS1 szabványok bevezetése német hadseregben 2007-ben
kezdődött és 2015-ben teljesedett ki.
A cseh tapasztalatokat dr. Martin Vlkovský őrnagy, a brnoi Védelmi
Egyetem kutatásért felelős dékánhelyettese vezette fel az egyetem
nemzetközi és kutatási tevékenységének ismertetésével. A komplex
logisztikai terület – a katonai, a humán és a katasztófavédelmi – fontosságát dr. Pavel Foltin ezredes, tanszékvezető emelte ki. Dr. Petr
Němec docens a cseh AURA cég által kifejlesztett, a NATO kodifiká277

ciós követelményeinek megfelelő eszközt, az ún. MC Catalogue-t
(anyagok kodifikációs katalógusát) mutatta be részletesen.
Szlovák részről dr. Miroslav Školník docens, a liptószentmiklósi
Fegyveres Erők Akadémiájának képviselője ismertette a NATO-beli
együttműködés törvényi és intézményi eszközeit. A 2004. április 1-je
óta tag Szlovákiának a NATO kodifikációs rendszer (NCS) bevezetéséhez számos új hazai törvényt kellett hoznia. A védelmi iparra vonatkozó szlovák szabványok NATO sztenderdeknek való megfelelőségére külön, a katonai szabványosításért, a kodifikációért és a kormányzati minőségbiztosításért felelős hatóságot alapítottak Trencsénben (UOSKSOK).
Anna Kosmacz-Chodorowska projektvezető elmondta, hogy, a
lengyel Gazdasági Minisztérium által alapított Logisztikai és Raktározási Intézet keretén belül 25 éve működő GS1 Poland 1999-től dolgozik együtt a lengyel hadsereggel. A lengyel Védelmi Minisztérium
tavaly döntött a GS1 szabványok bevezetéséről. A közeljövőbeli tervek között a termékcsomagolás megváltoztatását (pl. azonos raklapok bevezetését), a GLN (global location number) használatának elterjesztését, valamint a jelenlegi és potenciális beszállítók felé a szoros
kapcsolatfejlesztést említette.
Rebák Béla őrnagy, a HM Védelemgazdasági Hivatal Kutatásfejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatósága MKSZO Nemzeti Kodifikációs Iroda munkatársa a NATO kodifikációs rendszerének és a NATO raktári számának (NSN) hazai bevezetéséről beszélt. Az NSN bevezetése szoros összefüggésben van a
szabványosítással, a raktári szám bevezetésével kevesebb a készlet,
több a beszállító, konszolidáltak a beszerzések, az eszközök megoszthatók, mindez egy hatékonyabb hadsereg irányába mutat.
Az előadásokat követő panelbeszélgetésben több téma is megvitatásra került, így az ausztrál kodifikációs hivatal esettanulmánya, a
katonai felhasználású áruk gyártói részére útmutatók kidolgozása, a
beszállítói lánc biztonsága, interoperabilitás és a multinacionális láncok kérdése földrajzi szempontból.
A konferencia jó alkalmat jelentett a különböző projektekben és
programokban együttműködő V4-es partnerszervezetek számára a
téma megalapozására és folytatására is. A konferencia előadásaiból
hamarosan elektronikus kiadvány is készül.
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Védelmi Logisztika
Ritka eseménynek adott helyszínt a Stefánia Palota Gobelin terme
2015. december 14-én délután. A Magyar Tudományos Akadémia
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottsága és a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület tudományos konferenciát tartott Védelmi logisztika címmel.
A konferencia elnöki tisztjét Chikán Attila, az MTA levelező tagja
és Turcsányi Károly, az MTA doktora látták el.
Keszthelyi Gyula, a MKLE elnöke két előadást tartott, az elsőben
bemutatta az Egyesületet és szerepét a tudományos életben. Második előadása a katonai repülőterek hazai kettős (katonai és polgári)
hasznosításának lehetőségeiről és annak előnyeiről, potenciális
hasznáról szólt. A rendelkezésére álló igen rövid idő miatt csak vázlatosan tudta előadni, és úgymond felvezette a témát, ami így is komoly
érdeklődést keltett. Egy másik alkalommal, hasonló körben érdemes
lenne részletekbe menően kifejtenie gondolatait.
Csinka Mihály első előadásában az EU-s projektek katonai logisztikai felhasználásának lehetőségeiről beszélt. Második előadása még
az elsőnél is nagyobb figyelmet kapott, miután az „A katonai logisztika szerepvállalása a migráció kezelésében” címet viselte, és az elmúlt hónapokban elvégzett feladatok gyakorlati tapasztalatairól szólt.
Reméljük, hogy nemsokára részleteiben is olvashatjuk majd lapjainkon az elvégzett feladat elemzésének eredményeit, a levont következtetéseket.
Érdeklődéssel hallgatták a jelenlévők Csóka Antal előadását „A katasztrófa-elhárítás logisztikai rendszere és fejlesztésének kérdései”ről. Második előadása ugyancsak nagyobb figyelmet kapott, mivel az
is aktuális, és nem mindennapi feladatról, a migráció kezelésében
játszott szerepük gyakorlati tapasztalatairól szólt.
Az előadásokat követően kérdések hangzottak el, amelyekre adott
válaszok után spontán beszélgetés alakult ki az érintett témákról.
Chikán Attila zárszavában elmondta, hogy a konferencia tartalmas
volt, számára is sok új információt adott. Talán túl sok is volt a téma,
és ezért nem fért bele minden a rendelkezésre álló időbe. Így néhány
kérdés kibontása most elmaradt. Alkalmat kell teremteni ennek pótlására.
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Nemzetközi konferenciák
2015. október 12-16 között az MH Logisztikai Központ három
nemzetközi konferenciát szervezett. A NATO Ellátási és Beszerzési
Ügynökség (EDA), Műveleti Logisztikai Partnerségi Program (OLSP)
bizottságának ülésein a fő téma különféle szövetségi és Európai Uniós projektek logisztikai támogatása. Az OLSP 13. éves összejövetelére került most sor a balatonkenesei Rekreációs Központban.
A Magyar Honvédség 2009 óta vesz részt ebben a programban,
melynek célja, hogy a logisztika területén minél hatékonyabban tudja
támogatni a külszolgálatot teljesítő állományt. Jelenleg összesen hét
olyan program van folyamatban, amely hazánkat is érinti. Az OLSP
konferencia megszervezésében és lebonyolításában részt vett az MH
Összhaderőnemi Parancsnokság is.
Balatonkenesén ülésezett a NATO Üzemanyag Bizottság Üzemanyag-technikai Eszköz Munkacsoportja is, amely az üzemanyagtechnikai eszközök szabványosításával, és a szakterületre vonatkozó
szabályzókkal foglalkozik.

A munkacsoport folyamatosan vizsgálja, hogy milyen módon lehet
a műveleti területen egységesíteni az eljárásokat. A mostani ülés legfontosabb kérdései a tábori üzemanyag-technikai eszközök szabványosítása, valamint az alternatív üzemanyagok alkalmazása és azokat kezelő technikai eszközök fejlesztési tapasztalatai, környezetvédelmi kérdései voltak.
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2013 őszén született a döntés, melynek értelmében a NATO Szárazföldi Képességek Csoport Gyalogos Katona Rendszerek Bizottsága 2015. II. félévében Magyarországon tartotja soros, őszi ülését.
Magyarország 2003 óta vesz részt a bizottság munkájában. Ez a bizottság a Dismounted Soldier System (Gyalogos Katona Rendszer)
fejlesztésével is foglalkozik, amely a Magyar Honvédség számára is
kiemelt jelentőséggel bír.
Az MH Logisztikai Központ szervezésében, 2015. október 25-30
között került sor a NATO Szárazföldi Képességek Csoport Gyalogos
Katona Rendszerek Bizottságának (NAAG Land Capability Group
Dismounted Soldier System) ülésére Budapesten, a Stefánia Palotában.
Több, mint 10 szekcióban, 31 nemzet képviselői a NATOtagállamokból és partnerországokból, mindösszesen 225 tag folytatott egyhetes eszmecserét

A találkozó programjai közül kiemelkedő fontosságú volt az izbégi lőtéren megtartott haditechnikai bemutató és lövészet. A bemutatón hazai cégek
állították ki az általuk fejlesztett és forgalmazott termékeket. A termékek
között szerepelt a Sero Kft. Gepárd M6 (Hiúz) elnevezésű nagy hatótávolságú mesterlövész puskája és a Gamma Műszaki Zrt. saját építésű harcjárműve, a Komondor is.
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A Magyar Logisztikai Egyesület közgyűlése
A Magyar Logisztikai Egyesület 2015. október 28-án tartotta éves
közgyűlését, ahol elfogadták az új alapszabályt, az elmúlt három év
tevékenységéről szóló beszámolókat, és megválasztották következő
3 évre az egyesület elnökségét. Az elnökség összetétele:
Elnök: Dr. Doór Zoltán

alelnök: Czinkos Pál

tagok:
Hoffmann Vilmos
Dr. Keszthelyi Gyula
Krázli Zoltán
Regensburger Tamás
Dr. Veres Lajos
A felügyelőbizottsági tagjai:
Dr. Pál Ernő
Németh Ernő
Vértes Edit
Gratulálunk, munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Logisztikusok napi megemlékezések
December 01-e a logisztikusok fegyvernemi napja. Ez évben minden logisztikai katonai szervezet külön ünnepet tartott, mivel a központi rendezvényt törölték. Az MH Logisztikai Központ ünnepségén
felolvasták a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök közös köszöntőjét. A jeles alkalomból a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület
zászlószalagot adományozott az egység számára.
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A nap további része a fegyvernemi nap hagyományaihoz híven
zajlott. Az MH Logisztikai Központ szervezésében került sor az MH
Anyagellátó Raktárbázis Újszász utcai laktanyájában a Magyar Ellátó
Katonák emlékművének megkoszorúzására, és a kerekévfordulós
nyugállományú logisztikai vezetők köszöntésére.

Logisztikusok napi ünnepség az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságon
Az Országos Kataszrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) átvette a
Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepei közül a Logisztikusok napját”. Ennek megfelelően az OKF Gazdasági Ellátó Központ (GEK)
szervezésében december 01-én belsőséges ünnepséget rendeztek
Budapesten, a Mogyoródi úti objektumban.
Az ünnepségre meghívták mindazon szervezetek és tanintézetek
vezetőit, akik a GEK-el kapcsolatban állnak, így a Magyar Katonai
Logisztikai Egyesület elnökét is, akit egyéb elfoglaltsága miatt
Komondi Márton nyá ezredes az Egyesület alelnöke képviselt.
Az ünnepségen megjelent és az állományt köszöntötte Tóth Ibolya
tűzoltó ezredes asszony az OKF megbízott Gazdasági Főigazgató
helyettese.
A katasztrófavédelem ellátásában és kiszolgálásában résztvevő állományt ünnepi beszédében Csóka Antal tűzoltó ezredes a GEK
igazgatója köszöntötte és megköszönte az áldozatos munkát. Az ün283

nepség keretében a GEK igazgatója emléktárgyat adományozott a
meghívott szervezetek részére, így a Magyar Katonai Logisztikai
Egyesület részére is, melyet Komondi Márton alelnök vett át.

Ezt követően a kerek évfordulós és a példamutató helytállást tanúsító állományt köszöntötte, és részükre is emléktárgyat adott át. Az
ünnepség zárásaként az OKF Központi zenekarának fúvós kvartettje
tartott az alkalomhoz illő rövid, de nagy sikerű bemutatót.
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