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ELŐSZÓ 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztkép-
ző Kar Katonai Logisztikai Intézete és a Magyar Hadtudományi Tár-
saság Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztálya ebben az év-
ben is megrendezte a „Katonai logisztika időszerű kérdései” c. konfe-
renciát. A konferencia része volt a „Magyar Tudomány Ünnepe” ren-
dezvénysorozatnak.  

A szervezők célja az volt, hogy olyan fórumot biztosítsanak a katonai 
logisztika gyakorlatával, valamint annak elméletével foglalkozó szak-
emberek számára, amely lehetőséget ad a különböző területek szá-
mára a tudományos kutatási eredmények, továbbá a gyakorlati meg-
oldások megismertetésére és bemutatására. A konferencia ennek 
megfelelően olyan széles körű bázisra épített, amelynek eredménye-
képpen már a szervezés első szakaszában látszott a rendkívül nagy 
szakmai érdeklődés.  

A rendezvény védnökei voltak:  

Baráth István dandártábornok  c. egyetemi docens 
a Magyar Honvédség Logisztikai Központ parancsnoka, 

Filótás István György dandártábornok  
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH 
HFKP) HVKF Tanácsadó Csoport vezető tanácsadó 

Fodor Péter dandártábornok  
a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal főigaz-
gatója, 

Kaposvári Zoltán László dandártábornok  
a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar 
Logisztikai Csoportfőnökség mb. csoportfőnöke, 

Dr. Keszthelyi Gyula ny. dandártábornok  
a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület elnöke, 

Schmidt Zoltán dandártábornok  
a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság 
logisztikai erők főnöke (parancsnokhelyettes). 
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A szervezőbizottságot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai Intézet állománya 
adta:  

Dr. Pohl Árpád ezredes 
NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet intézetvezető, 

Dr. Gyarmati József alezredes 
NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet Haditechnika Tanszék 
tanszékvezető, 

Dr. Horváth Attila alezredes 
NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet Logisztika Tanszék tan-
székvezető, 

Dr. Szászi Gábor alezredes 
NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet Logisztika Tanszék egye-
temi docens, 

Dr. Pap Andrea alezredes 
NKE HHK Katonai Logisztikai Intézet Hadtáp és Katonai Köz-
lekedés Tanszék egyetemi docens. 

A részvételi felhívás 2016 májusában került ki a Katonai Logisztikai 
Intézet honlapjára, amelyre 24 szerző és mintegy 120 fő résztvevő 
jelentkezett. 

Az előadásokat a szervezők öt szekcióba osztották be: 

 Haditechnika története; 

 Haditechnika; 

 Műveleti logisztika; 

 Hadtáp és katonai gazdálkodás; 

 Katonai közlekedés. 

A rendezvény lebonyolítására 2016. november 29-én került sor a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti kampuszán. 

A konferenciát Dr. Gyarmati József alezredes a konferencia főszer-
vezője és levezető elnöke nyitotta meg. A megnyitást követően Dr. 
Pohl Árpád ezredes a Katonai Logisztikai Intézet igazgatója üdvözölte 
a résztvevőket és néhány szóban elmondta a konferencia jelenét és a 
jövőbeni elképzeléseket, ezt követően felkérte Baráth István dandár-
tábornokot, hogy a plenáris rész bevezető előadását tartsa meg.  
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A plenáris előadást követően a szekció előadások következtek, ahol 
az egyes szakterületeket képviselő szakemberek ismertették a kato-
nai logisztika elméletének és gyakorlatának aktualitásait. 

Az előadók az előadásaikat írásos formában is elkészítették. A köz-
leményeket a konferencia szervezőbizottsága két-két szakmai lektor 
felkérésével ellenőriztette. Nyelvhelyesség szempontjából a Katonai 
Logisztika olvasószerkesztője végezte el a szüksége pontosításokat. 

A konferencia hasznos és eredményes munkájáról a Katonai Logisz-
tika jelen különszáma tájékoztatja a szakterület és a hadtudomány 
érdeklődő művelőit. 


