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LOGISZTIKAI KONFERENCIÁKRÓL 

Németh Ernő1 

I.  A nemzetközi missziók logisztikai támogatása 

A Magyar Honvédség NATO tagságból eredő nemzetközi szerep-
vállalása nagy kihívások elé állítja nemcsak a feladatban résztvevőket, 
hanem azokat a szervezeteket és szakembereket is, akik a katonai lo-
gisztika és más területeken a sikeres feladat-végrehajtás érdekében 
mindent megtesznek. A nemzetközi szerződésekből erdő katonai köte-
lezettségek – különösen a kollektív védelmi, békefenntartó és humani-
tárius feladatok – teljesítése a honvédség egyik alapvető feladatai közé 
tartozik. A feladatok végrehajtása államilag finanszírozott. 

Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnok-
ság szervezésében 2005. április 6-ikán A nemzetközi missziók logisz-
tikai támogatásának tapasztalatai címmel egynapos konferencia ke-
rült levezetésre, a Budapest Zách utcai objektumban. 

A téma jelentőségére való tekintettel a rendezvényen részt vettek a 
Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, a haderőnemi parancs-
nokságok, az MH ÖLTP és alárendelt szervei vezető beosztású képvise-
lői. A minisztérium részéről nevezetesen Wapplerné Dr. Balogh Ágnes 
HM jogi helyettes államtitkár, Braun László mk. altábornagy vezérkari 
főnök I. helyettes, Tömböl László vezérőrnagy HKV törzsigazgató tisz-
telte meg személyes jelenlétével a konferenciát. A levezető elnök Dr. 
Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy az MH ÖLTP parancsnoka volt. 

A bevezető előadást Szabados József ezredes MH ÖLTP törzsfő-
nök integrált helyettese a Magyar Honvédség nemzetközi szerepválla-
lásának logisztikai biztosítása címmel tartotta. A konferencia indító 
(alap) előadásában az elmúlt időszak jellemzőiről, a törvényi szabály-
zókról, a nemzetközi szerepvállalásokról, a logisztikai biztosítás alapja-
iról, valamin a logisztika jövőbeli kihívásairól szólt. 

                                                      
1 Dr. Németh Ernő nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, az MH ÖLTP 
tudományos munkatársa. 



 262 

Ezt követően az alábbi témákban hangzottak el előadások: 

• A missziók logisztikai biztosítása NATO követelmények érvé-
nyesülése az MH nemzetközi szerepvállalásai során. (Szarka 
György mk. alez. MH ÖLTP); 

• A válságkezelő és békefenntartó tevékenységek költségvetési, 
pénzügyi biztosítása. (Katona József ezds. HM KPSZH); 

• A nemzetközi szerepvállalások összesített gazdasági kihatása a 
Magyar Honvédségre. (Kulcsár István ezds. MH ÖLTP); 

• A nemzetközi missziók logisztikai támogatásának megtervezé-
sének és megszervezésének problémái. (Dr. Fleischhacker  
Ferenc alez. MH ÖLTP); 

• Az MH nemzetközi missziói haditechnikai biztosítása. (Turi 
János mk. ddtbk. MH ÖLTP); 

• Nemzetközi kontingensek hadtáp ellátásának tapasztalatai. 
(Horváth Tibor ezds. MH ÖLTP); 

• A missziókban résztvevő katonai szervezetek közlekedési moz-
gatásának feladatai és tapasztalatai. (Nyitrai István örgy. MH 
ÖLTP); 

• Nemzeti hatáskörbe tartozó logisztikai biztosítás NATO tapasz-
talata. (Németh István ddtbk. DCOS SUPPORT NRDC IT); 

• Jelentés a missziók személyügyi biztosításának tervezése, szer-
vezése és végrehajtása során felmerülő akadályozó tényezőkről. 
(Kosaras László ezds. MH SZP); 

• MH Szárazföldi Parancsnokság felelősségi körébe tartozó misz-
sziók logisztikai biztosításának tapasztalatai, problémái.  
(Adorjáni István ezds. MH SZP); 

• Külföldi kontingensek ellátásának tapasztalatai, problémái. 
(Gavlik Péter mk. alez. MH 64. BSZJ Log. E.); 

• A MH Könnyű Gyalog Század (MH KGYSZD) működésével 
kapcsolatos logisztikai problémák. (Kiss László mk.szds. MH 
SZP). 
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Az előadásokból világosan kiderült, hogy a feladatok bonyolultsá-
ga, egymásra épülése minden szervezettől professzionális munkát kí-
ván, különös tekintettel a faladatok „csatlakozási” pontjaira. A sikeres 
végrehajtás érdekében elengedhetetlen az idejében és kellő szakmai 
megalapozottsággal bíró parancsok, utasítások kiadása, az információk 
időben történő átadása, a feladat végrehajtás folyamatos koordinálása. 

Az előadásokat követően hozzászólások, vélemények, érvek és el-
lenérvek hangzottak el a különböző szervezetek és szakterületek jelen-
lévő képviselői részéről. 

A konferencián elhangzottak alapján a logisztika nagy kihívásai 
közé tartozik az eszköz és anyagellátás precíz, folyamatos megszerve-
zése. A feladatok végrehajtásához szükséges fegyverzetet és más fel-
szerelést alapvetően az MH rendszeresített eszköziből kell biztosítani. 
Azonban speciális műveleti viszonyok, körülmények között a honvé-
delmi miniszter engedélye alapján, a feladat-végrehajtás idejére az MH-
ban nem rendszeresített felszerelés is biztosítható. 

A konferencián olyan eszközökből, felszerelésekből, anyagokból 
volt bemutató, melyeket már a missziókban résztvevők használnak, 
vagy a jövőben használni fognak. 

Ezek közül bemutatásra kerültek a használatos fegyverzetek, a fel-
sőruházatok, védőfelszerelések és különböző csomagolású hideg és zá-
rolt élelmiszerek egyrésze. 

A konferencia előadásinak anyagát az MH ÖLTP ez év közepén 
külön kiadványban megjelentette. 
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II. A XII. Logisztikai  szolgáltatási  konferencia 

A Magyar Logisztikai Egyesület a hagyományokhoz híven 
2005. április 28-29 között rendezte meg a XII. Logisztikai Szolgálta-
tási Konferenciát a rendezvényhez méltó helyen, Hőgyészen az Ap-
ponyi kastélyszállóban. A barokk kastélyt 1760 körül Mercy gróf épí-
tette, 1773-ban került az Apponyiakhoz. A zárt négyszög alaprajzú 
épületet a műemlékvédelmi szempontoknak megfelelően felújították, 
ma szálló. (További információk: info@apponyi.hu weboldalon!). 

Az egyesület olyan konferenciát rendezett az ország jelentős lo-
gisztikai szervezetei és azok képviselői részére, amely megfelelő szin-
ten képviselte azt a színvonalat, amit ezek a szimpóziumok az elmúlt 
több, mint egy évtized alatt az ország „vezető” logisztikusai számára je-
lentettek. 

A konferencia kezdéseként a Magyar Posta képviseletében Dr. 
Horváth Sándor üzletágvezető „Logisztikai kihívások és megoldások 
a Magyar Postánál” címmel tartott előadást. Ezt követően a MÁV In-
formatika Kft. részéről Kisteleki Róbert az elektronikus számlázásról 
tartott előadást, amelyben az elektronikus számlázás és aláírás kialaku-
lásáról, jelenlegi jogállásáról és EU kompatibilitásáról, valamint a biz-
tonsági és technológiai háttér ismertetéséről szólt. 

A harmadik előadás szintén informatikai témát, szorosan a logisz-
tikához kapcsolódva érintett. Nevezetesen Baráth Zoltán a Microsoft 
Hungary Kft. termékmenedzsere a Navision rendszer által nyújtott 
többletszolgáltatásokról beszélt. Továbbiakban Mátyásföldi Imre a 
LogControll Kft. ügyvezetője részéről érdekes előadás hangzott el az 
általuk webszolgáltatással nyújtott termelésirányítási tuningról. A kö-
vetkező előadást Hegedűs Viktor az LCP Systems Kft. ügyvezetője a 
„Vonalkód, hang és RFID technológiák hatékony használata a lo-
gisztikai gyakorlatban” címmel tartotta. Az előadás a közeljövő azono-
sítási rendszerét jelentő RFID gyakorlati alkalmazásának lehetőségeiről 
és az ehhez szükséges hardwer elemekről szólt.  

A kétnapos konferencián további előadások hangzottak el (az 
előadók névszerinti bemutatása nélkül) az időgazdálkodás és a munka-
szervezés  informatikai rendszeréről, a logisztika piacmegtartó szere-
péről, GIS technológiáról, amely az alapadatok begyűjtése után az al-
kalmazást segíti a szállítási, begyűjtési és egyéb diszpozíciós logisztikai 

mailto:info@apponyi.hu
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tevékenységek helyes és optimalizált működésének irányításában té-
mákban. 

Ezeken túl nagy érdeklődést keltő előadások a vállalatirányítás 
informatikai lehetőségeiről, a raktártechnika professzionális megol-
dásairól, azokról a vállalatszervezési lehetőségekről, amelyeket a jó 
logisztikai kontrollingok nyújtanak témákkal foglalkoztak. Külön ér-
demes megemlíteni a rádiófrekvenciás vonalkód azonosításról (RFID), 
a számítógéppel támogatott gyártási logisztikáról, valamint a logiszti-
kai szolgáltató központok és ipari parkok informatikai kapcsolatáról 
szóló előadásokat. 

A konferencia Doór Zoltán MLE elnök és jeles levezetőelnökök 
vezényletével, komoly érdeklődés kíséretében került megrendezésre. A 
konferencián elhangzott előadások anyaga a Magyar Logisztikai Egye-
sület www.mle.hu weblapján megtekinthetők. 

A rendezvényen a honvédség részéről több, a katonai logisztika 
különböző területén dolgozó szakember vett részt.  

Talán nem szerénység megemlíteni a résztvevő katonai logiszti-
kusok azon általánosítható tapasztalatát a kogresszuson elhangzot-
takról, mely szerint a polgári logisztika napjainkban a gyakorlati 
megoldások, a logisztikában rejlő lehetőségek kihasználása terén je-
lentős mértékben a katonai logisztika előtt jár. 

http://www.mle.hu/
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