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MEGALAKULT A KATONAI INTEGRÁLT LOGISZTIKAI 
TUDOMÁNYSZERVEZŐ TANÁCS 

Csabai György - Németh Ernő1 

Előzmények 
A Magyar Köztársaság kormánya az 1999. évi júliusi határozatá-

ban elrendelte a Magyar Honvédség minden területére kiterjedő Straté-
giai Felülvizsgálatot. A stratégiai felülvizsgálat eredményeinek összesí-
tése után az Országgyűlés a 61/2000. és a 62/2000. számú határo-
zatokban írta elő a Magyar Honvédség 10 évre szóló, azaz a hosszú távú 
átalakításának céljait, fő irányait, ütemeit és a részletes bontású létszá-
mokat. 

A 2000. augusztus 01-jén megkezdett haderőreform felölelte a 
szervezeti struktúra átalakítását, a csapatok diszlokációját, a Honvé-
delmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációját, a vezetés és 
irányítás módosítását, a logisztikai támogatás rendszerét, a haditechni-
kai és infrastrukturális fejlesztést, továbbá a személyi állománnyal, 
munka- és életkörülményekkel és kiképzéssel kapcsolatos teendőket. 

Megalakulás 

Miután a harmonizálás érdekében megtörtént a katonai logisztika 
NATO szerinti felosztása termelői logisztikára (angolul production 
logistics) és fogyasztói logisztikára (consumer logistics), valamint felál-
lításra került a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai és 
Támogató Parancsnoksága, ezért a katonai logisztikai szakterületen 
folytatandó tudományos tevékenység összehangolására a kialakult hely-
zetnek, struktúráknak és jogszabályoknak adekvát új testületekre és sza-
bályozókra volt szüksége. A kialakult helyzet gyors feloldása érdekében a 
három felsőszintű logisztikai vezetőszerv vezetői, nevezetesen a Honvé-
delmi Minisztérium Gazdasági Tervező Hivatal (HM GTH) főigazga-
tója, a Honvédelmi Minisztérium-Honvéd Vezérkar Logisztikai Cso-
portfőnökség (HM-HVK) csoportfőnöke és a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH 
ÖLTP) parancsnoka 19/201. számú közös intézkedésben előírta az In-
tegrált Logisztikai Tudományszervező Tanács (ILTT) felállítását és 
három Tudományszervező Szekció megalakítását. 

                                                      
1 Dr. Csabai György nyá. alezredes, a hadtudomány kandidátusa. 
Dr. Németh Ernő ezredes, a hadtudomány kandidátusa, MH Közlekedési Szolgálatfőnök.  
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Első lépések 

Az Integrált Logisztikai Tudományszervező Tanács alaprendeltetése 
az, hogy összehangolja a Tudományszervező Szekciók területein végzen-
dő kutatási tevékenységet a csapatok mind teljeskörűbb NATO-konform 
és annak adekvát módon végrehajtandó logisztikai támogatása érdekében, 
azaz a 21.századnak megfelelően. 

 

Az ILTT rendeltetésével összefüggő fő feladatai 
 A logisztikai rendszerfejlesztések tudományos megvitatása és 

tudományos elbírálása; 

 A tárcaszintű szakmai döntések tudományos igényű előkészíté-
se; 

 A katonai logisztika rendszerébe, a logisztikai gazdálkodás fo-
lyamataira, a szervezeti fejlesztésekre kiható tudományos kuta-
tások elvi szabályozása, a központi témák meghatározása; 

 A Tudományszervező Szekciók kutatási témáinak összehango-
lása, tevékenységük támogatása; 

 Kapcsolatok felvétele és a tudományos együttműködés kiépíté-
se a szakterületen belül és a szakterülethez kapcsolódó katonai-, 
illetve nemzetgazdasági szférával; 

 A tudományos munkavégzés bázisának kiszélesítésével, az er-
kölcsi és anyagi ösztönzés lehetőségeivel elősegíteni az érdemi 
és szakterületen mindenkor jelenlévő problémákra reagálni ké-
pes tudományos munkavégzést; 

 Koordináló szerepkör betöltése a Tudományos Szekciók közöt-
ti tudományos munkamegosztás tervezés és előkészítés terén; 

 A Tudományos Szekciókban folyó tevékenység időszakos ér-
tékelése, a követelmények és a szükséges tennivalók meghatá-
rozása; 

 Szoros kapcsolattartás a katonai tanintézetek tanszéki tanári, il-
letve tudományos kutatásokban résztvevő hallgatói állományá-
val; 
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 A Katonai Logisztika c. folyóirat kiadásával összefüggő felté-
telek biztosítása. 

Az ILTT felelőssége kiterjed a felsőszintű logisztikai vezetőszerve-
ken belül folyó tudományos munka koordinálására, összefogására, vala-
mint a Tudományszervező Szekciókat érintő döntések meghozatalára. 
Döntési felelősségét a tagjai közé tartozó Tudományszervező Szekció ve-
zetők önálló szavazati jogával érvényesíti. 

A tanács összetétele: 

Szavazati joggal rendelkező tagjai: 

Elnök: Dr. Járocsák Miklós ezds. Ph.D.(HM GTH) 
Titkár: Bakó Antal ezds. (MH ÖLTP) 
Tagok: Illich Ferenc ezds. (HM-HVK LCSF) szekcióvezető 

Dr. Sztrárszky Zoltán ezds. univ. (HM GTH) szekcióvezető 
Dr. Németh Ernő ezds. Kandidátus, Ph.D. (MH ÖLTP) 
szekcióvezető. 
. 

Állandó meghívottak: 

1. Dr. habil. Szűcs László nyá. ezds. kandidátus, Ph.D. (ZMNE 
Logisztikai Tanszék) 

2. Dr. habil. Kende György mk. ezds. kandidátus, Ph.D. (ZMNE 
Haditechnikai Tanszék) 

3. Zóka József mk. alez. MH SZFP-ság Logisztikai Főnökség 

4. Dr. Vasvári Tibor ezds. univ. MH LEP-ság Logisztikai Főnök-
ség 

5. Doór Zoltán a Magyar Logisztikai Egyesület alelnöke 

6. Tóth József nyá. ezds. a Katonai Logisztika folyóirat felelős 
szerkesztője. 

Kidolgozásra került az ILTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZA-
BÁLYZATA, amely részletesen tartalmazza a közös parancsban megha-
tározottak szerint: 

 az ILTT rendeltetését, 
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 fő feladatait, 

 felelősségét, 

 tagjait, 

 az elnök, titkár és a tagok feladatait és hatáskörét, felelőssé-
gét, 

 az együttműködés területeit: 

 a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szaktanszékei-
vel, 

 a Haderőnemek logisztikai főnökségeivel, 

 a HM – HVK szervek és szervezetek tudományszervező 
testületeivel. 

 a polgári szféra képviselőivel, ezen belül: 

– Magyar Logisztikai Egyesülettel, 

– Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazga-
tási Egyetem védelemgazdasági Tanszékével, 

– Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövet-
ségével, 

– Szaktestületeket támogató HM Részvénytársaság-

okkal. 

 a nemzetközi kapcsolattartásban rejlő lehetőségek tudomá-

nyos kiaknázását, 

 az ILTT működési rendjét: 

– negyedévenkénti ülésezés a rendes tagok, az állan-
dó meghívottak és a napirendhez kapcsolódó külön 
meghívottak részvételével, 
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– tudományos szakinformációk gyűjtésére, feldolgo-
zására és felhasználására vonatkozó ajánlások, 

– a tudományos eredmények nyilvántartásának, köz-
readásának szabályai. 

Polgári és katonai logisztikai együttműködés 

A polgári és katonai együttműködés keretében a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság 2001. novem-
ber 30-i ünnepi, a „Logisztikusok Napja” alkalmából megtartott állo-
mánygyűlésén Keszthelyi Gyula mk. dandártábornok az MH ÖLTP pa-
rancsnoka és Prof. Dr. Knoll Imre, a Magyar Logisztikai Egyesület 
elnöke „Együttműködési Megállapodás”-t írtak alá. Ez az új típusú 
szakmai együttműködés hasznos lesz úgy a polgári, mint a katonai logisz-
tika számára. Hiszen új lehetőség nyílik a logisztikai elméleti alapvetések 
és gyakorlati eredmények kölcsönös megismerésére, kicserélésére és 
hasznosítására. A többi csak rajtunk múlik. 

Elkészült és jóváhagyásra került az ILTT 2002. évi tudományos 
munkaterve, amely szerint a három felsőszintű logisztikai vezetőszerv 
2002. évi fő feladataihoz kapcsolódó tudományos tevékenységet a követ-
kező fő irányokra koncentrálja: 

 a HM GTH 2003 – 2005. évi rövidtávú, illetve a 2003 – 
2008. évi középtávú védelmi tervezés katonai feladataira épü-
lő tervezés katonai feladataira épülő erőforrás és költségter-
vek kidolgozása, a szabályzók tudományos igényű előkészíté-
se, 

 a HM – HVK LCSFségnél a logisztikai modernizáció elfoga-
dott koncepciójából adódó feladatok megvalósításának irányí-
tása. Az Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína tudományos 
igényű kidolgozásának befejezése, 

 az MH ÖLTP-nél a logisztikai rendszer modernizációjából 
adódó új működési rend és a kapcsolódó szervezeti átalakítás 
tudományos megalapozása, a csapatokra irányuló közvetlen 
logisztikai támogatás folyamatossága fenntartásához kötődő 
feladatok végrehajtása. 
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Az ILTT munkaterve alapján a 2002. évre tervezett, negyedévekre 
bontott napirendek főbb témái többek között: 

 az ILTT megalakítása és az éves munkaterve megvitatása, el-
fogadása, 

 a Katonai Logisztika c. folyóirat megújítása, az új Szerkesztő 
Bizottság összetételének megismerése, 

 a Tudományos Szekciókon belüli kutatómunka helyzetének 
megítélése, 

 a katonai logisztika rendszere átalakításával kapcsolatos kér-
dések tudományos megközelítése, 

 tájékoztató a Katonai Logisztika c. folyóirat helyzetéről, 

 együttműködés helyzete a katonai logisztika irányító és vég-
rehajtó szervezetei között, 

 a Magyar Logisztikai Egyesület és a katonai logisztika kap-
csolata, 

 beszámoló az ILTT 2002. évi feladatának végrehajtásáról, 

 az ILTT 2003. évi tervezett feladatai. 

Gyakorlatilag egy időben alakultak meg a felsőszintű katonai lo-
gisztikai szervezetek Tudományos Szekciói és érvényes okmányaik alap-
ján folyamatosan tevékenykednek. 
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AZ INTEGRÁLT LOGISZTIKAI TUDOMÁNYSZERVEZŐ 
TANÁCS 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
TUDOMÁNYOS PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSÁRA 

A pályázat tárgykörei: 

A haderő különböző szintjeihez tartozó termelői és fogyasztói lo-
gisztikai folyamatok gyakorlati megvalósulásának értékelése és elemzé-
se, a feltételrendszerek biztosítottsága, a NATO katonai logisztikai alap-, 
és irányelveinek érvényesülése, valamint a nemzetgazdasági lehetőségek 
felhasználása szempontjai figyelembevételével. 

A pályázat tárgyköre: a hármas szempontrendszer szerint részekre 
bontható, így az értékelés - elemzés a feladatok és a megvalósítással ösz-
szefüggő feltételek biztosítottságára vagy a NATO katonai logisztikai 
alap -és irányelveinek érvényesülésére, illetve a nemzetgazdaság bevoná-
si lehetőségeire külön-külön is irányulhat. 

A pályázat célja: Az elméleti és gyakorlati szakemberek kutatási és 
valós tapasztalatai eredményeinek tudományos igényű összegzésével elő-
segíteni a folyamatban lévő logisztikai modernizáció mind teljeskörűbb 
megalapozását, valamint hozzájárulni a 2002. évben még nyitott koncep-
cionális kérdések megválaszolásához. 

A pályázat formája: Tanulmány. 

Pályázati feltételek: 

• A pályaműveket (tanulmányt) 5 példányban kell beküldeni a megje-
lölt címre, jeligével ellátva. 

• A tanulmányt készítő nevét, rendfokozatát, munkahelyét, lakcímét, 
adó és TAJ számát, adósávját, nyugállományúak esetében a polgári 
nyugdíjas igazolvány fénymásolatát jeligével ellátott, lezárt boríték-
ban kell elhelyezni. (A boríték felbontására csak a tanulmány értéke-
lésének megtörténte után kerül sor). 

• Benyújtási ideje, helye: A tanulmányok beérkezési határideje: 2002. 
szeptember 30. az Integrált Logisztikai Tudományszervező Tanács 
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elnökségéhez (Dr. Jároscsák Miklós ezredes). 1885. Budapest, HM 
Gazdasági Tervező Hivatal, Pf.: 25. Tel: 277-84, 236-5174. 

Díjazások: A pályázatot 2002. október hónapban külön felkért 
szakmai zsűri bírálja el. A legsikerültebb pályaművek I., II., III. díjban 
és különdíjban részesülnek: 

I. díj összege:  120.000 Ft. 

II. díj összege:  80.000 Ft 

III. díj összege: 60.000 Ft. 

Eredményhirdetés: A pályázatok ünnepélyes eredményhirdetésére 
a 2002. évi központi Logisztikusok Napja rendezvénysorozat keretében 
kerül sor. 

Közzététel: A díjazott pályaművek közlését a Katonai Logisztika 
folyóirat szerkesztő bizottsága a 2003. évi 1.-2. számában lehetővé teszi. 

A pályázatokkal kapcsolatosan felvilágosítást ad Dr. Jároscsák 
Miklós ezredes. 

 

Budapest, 2002. junius 

 

Az Integrált Logisztikai Tudományszervező Tanács  
    elnöksége 


