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Baráth István dandártábornoknak, a Konferencia védnökének 
nyitó beszéde a konferencia plenáris ülésén 

Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim!  

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 2016. évi „A katonai logisz-
tika időszerű kérdései” című logisztikai tudományos konferencián.  

Hölgyeim és Uraim! 

Mint azt Önök is tudják, rendkívül fontos számunkra, hogy minden 
évben egyszer leüljünk és átbeszéljük a logisztika aktuális kérdéseit. 
Az aktualitást elsődlegesen mindig a katonapolitika és a katonai stra-
tégia új irányai adják. Ezekhez párosulhat az ország gazdasági telje-
sítő képességének alakulása, valamint sok más nemzetközi befolyá-
soló tényező, mint például a migráció, amely hatással van hazánkra, 
ezen belül a Magyar Honvédségre. 

A másik kiemelt terület a Magyar Honvédség azon belül a logiszti-
ka illeszkedése a nemzetközi környezetbe, a különböző szövetségi 
rendszerekbe. Ezen belül elemezzük és értelmezzük a tagságból fa-
kadó feladatokat, meghatározzuk a csatlakozási pontjainkat és terüle-
teinket, válaszokat adunk a szövetségeseink és partnereink által 
megfogalmazott kihívásokhoz; priorizáljuk a kialakult helyzeteket és 
azok egyes részfeladatait. A harmadik ilyen alapvető tényező: mi a 
helyünk és szerepünk a hazai környezetben, a ránk háruló feladatok 
végrehajtásában (kerítésépítés, határbiztosítás stb). 

Hölgyeim és Uraim! 

Mit is kell figyelembe vennünk a nemzetközi környezetben?  

Első sorban azt, hogy miként alakul a világ sorsa a Közel-Keleten: 
itt Afganisztánt, Irakot és Szíriát sorolom egy csoportba; a másik lé-
nyeges terület Oroszország és Ukrajna viszonya; harmadik fontos 
térség a Kaukázusi konfliktus övezetei; továbbá az sem elhanyagol-
ható, hogy most nem látszik teljesen tisztán Moldova helyzete sem; 
illetve ezeken túl, ezek függvényeként a nemzetközi migráció alaku-
lása.  
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A felsorolt eshetőségeken túl a közvetlen környezetünknél nem kell 
tovább mennünk, mert a saját szövetségeseinknél végbement válto-
zások is befolyásolhatják az eddig kitaposott irányt. Itt elég csak a 
BREXIT-re és az amerikai elnökválasztásra gondolni, vagy egy olyan 
eseményre, mint a nyári törökországi puccskísérlet volt. 

Azt hiszem, ha ezeket mind számba vesszük, akkor megállapíthat-
juk, hogy nekünk Magyarországon nincs is olyan egyszerű helyze-
tünk. Akár ha a gazdaságunk eddigi teljesítőképességére gondolunk, 
akár pedig arra, hogy a konfliktus körzetek igen közel vannak orszá-
gunk határához, a döntéshozóinkat nagy felelősség terheli. Nagy fele-
lősség terheli azokat is, akik a döntések előkészítésében részt vesz-
nek, és itt önmagunkra, gazdasági szakemberekre, logisztikusokra 
gondolok. 

Gondoljunk csak bele a legújabb vállalásunkra, a nehézdandárra, 
hogy már mennyi számvetést készítettünk. Az ellátási felelősségen 
túl mi azért is vagyunk, hogy megalapozott számvetéssel alá tudjuk 
támasztani, vagy meg tudjuk vétózni az alkalmazók elgondolásait. 
Nagyon nagy a felelősségünk és még több a munkánk, ha csak a 
honvédelmi szakpolitikai programról beszélünk, melynek ismételt 
pontosítása a jövő év, 2017 első negyedévének a fő feladata. És 
most elértünk az aktualitásokhoz, mert ezek a „logisztika időszerű 
kérdései”, ezek fogják meghatározni a jövőnket. Ez év nyarán a 
NATO legutóbbi csúcsértekezletén több olyan ajánlást fogalmaztak 
meg, amely mindenkit elgondolkodtat. 

Új fogalmak, új kifejezések jelentek meg fogalomtárunkban, és újra 
kell gondolnunk a fenyegetettség szintjét és fajtáját. 

Nézzünk néhányat ezekből az új fogalmakból, amelyek átírták fel-
adatainkat az elmúlt pár hónapban: 

- RAP vagy készenléti akcióterv; 
- VJTF - nagyon gyors reagálású alkalmi harci kötelék; 
- NFIU – NATO erőket integráló egység; 
- BNT - befogadó nemzeti támogatás; 
- RSOM - fogadás, állomásoztatás, előrevonás; 
- Military Shengen Zone – shengeni katonai zóna; 
- Freedom Movement – szabad mozgás. 
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Csak egy párat említettem, amely valamennyi hazai és nemzetközi 
értekezleten felmerül, tehát most sem feledkezhetünk meg róluk. 

A mai tudományos konferencián 5 szekció került kialakításra, 
szekciónként 4-7 előadással. A szekciók közül kiemelve párat, az 
előzőekben említett új fogalmakkal és új kihívásokkal foglalkozik, 
amelynek címei nagyon tetszenek:  

 Műveleti logisztika szekció: 
o Nyitrai Mihály alezredes: Afganisztán és a műveleti 

logisztika című előadása;  
o Klein János őrnagy: A tábori vezetési pontok logisz-

tikai ellátása; 
 Hadtáp és katonai gazdálkodás szekció: 

o Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy: Az EU-ban és azon 
belül Magyarországon kibontakozó gazdasági tren-
dek hatása a védelmi képességekre. című előadá-
sa… 

De a programot áttekintve ígéretesnek tűnik valamennyi előadás, 
hiszen új ismereteket szerezhetünk belőlük, vagy egyenesen tanulha-
tunk is az előadóktól, függetlenül attól, hogy múltbeli témát dolgoz-e 
fel, vagy a jelennel foglalkozik, esetleg a jövőt építi. 

Hölgyeim és Uraim! 

Meg kell jegyeznem, hogy a tudományos életbe is átterjedtek a 
napi élet „torzulásai”, hangsúlyeltolódásai. Ha megnézzük a hadi-
technikai szekcióba tervezett előadások címeit, akkor azt láthatjuk, 
hogy nagyon érdekes témákat feszegetnek az előadók, de konkrétan 
az üzemeltetés, üzemben tartás vagy üzemfenntartás és a javítás 
folyamataival nem foglalkozunk. Így van ez a napi élet területén is.  

Egyre jobban elveszi a szakállomány energiáját a közbeszerzés, 
vagy az anyagi biztosítás, amelyek önmagukban is nagyon fontosak, 
de nem feledkezhetünk meg azokról a folyamatokról, amelyek konk-
rétan a technikai kiszolgálások tervezésével, szervezésével és irányí-
tásával foglakoznak, esetleg a javításba adás rendszerét kontrollál-
ják. 

Ezeknek a folyamatoknak az elmaradása vezetett ahhoz, hogy ki-
maradt a Magyar Honvédség rendszeréből az 5. és a 6. számú 
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Technikai Kiszolgálás. Természetesen ehhez tökéletesen párosult a 
szakembergárda kiáramlása és a szűkös fenntartási forrásokból ere-
dő alkatrészhiány is. 

Tisztelt Hallgatóság! 

Mindezekből tisztán látszik, hogy a logisztika előtt óriási feladatok 
állnak. Felocsúdva a központi logisztika ez évi négy hullámban érke-
ző átszervezéséből, el kell kezdenünk megfelelni azon feladatoknak, 
amelyeket a honvédelmi szakpolitikai program megfogalmaz. 

Ezzel párhuzamosan át kell gondolnunk a logisztika jelenlegi szer-
vezeti struktúráját, ki kell alakítanunk azokat az új képességeket, 
amelyeket a következő 10 éves terv tartalmaz. Tisztán kell látnunk 
bizonyos fogalmakat, azokat nem szabad összekeverni, a ránk váró 
feladatokat egyformán kell értelmeznünk. Ha a kialakuló új képessé-
gekhez nem bírunk hozzárendelni új szervezeteket, akkor a régiekbe 
kell beépíteni azokat, de a struktúrát akkor is át kell alakítani, világos 
egyértelmű alá-fölérendeltségi viszonyokat kell megteremteni.  

Ezek a strukturális változások egy új logisztikai vezetési és irányí-
tási rendszert fognak megteremteni. Ilyen például, hogy végleges 
döntés szükséges a nemzeti RSOM (fogadás, állomásoztatás, előre-
vonás) parancsnokról, és a BNT (befogadó nemzeti támogatás) koor-
dináló központ kialakításáról vagy feladatainak delegálásáról. 

Tisztelt Résztvevők! Hölgyeim és Uraim! 

A mai naphoz kívánok mindenkinek sikeres és eredményes mun-
kát, és a mai nap tapasztalatait használják a további tevékenységük-
ben. Fontos megjegyeznem, hogy délután nem lezárunk egy vitát, 
hanem akkor fogjuk megkezdeni az építő munkát. 

Ezekkel a szavakkal kívánok mindenkinek sikeres munkát. 
Köszönöm a megtisztelő figyelmet. 
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