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ÁTALAKULÓ LOGISZTIKA AZ ÁTALAKULÓ NATO-BAN 

Vasvári Tibor – Papp Gábor 
1
 

Nemzetközi konferencia került megrendezésre – a budapesti NATO 

védelmi miniszteri értekezletet megelőzően – október 8-9-én Veszprém-

ben, a Honvédelmi Minisztérium, a Pannon Egyetem, a Miniszterelnöki 

Hivatal, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium valamint a 

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közös szervezésé-

ben. 

A konferenciára meghívást kaptak a logisztika fejlesztésében, elmé-

leti és gyakorlati kérdéskörében érdekelt szervezetek és neves személyi-

ségek. Az érdeklődést jellemezte, hogy 11 ország, mintegy 120 fővel 

képviseltette magát, köztük hazai és külföldi szakmai intézmények, 

NATO szervezetek, NATO és hazai felsőoktatási intézmények, a HM, 

NFGM, KM, FLÜ, ÖHP katonai és szakmai vezető állomány, civil-

katonai együttműködők, valamint a szakmai és tudományos élet reprezen-

tánsai. A kétnapos rendezvénynek a Villa Medici konferenciaközpont 
adott otthont.  

A konferencia alapvető célkitűzése volt a NATO átalakulási fo-

lyamat stratégiai célkitűzéseiből, valamint az átalakítás aktuális feladatai-

ból következő, a NATO logisztikára vonatkozó elvárások, követelmé-

nyek feltárása, összefoglalása. További jelentős célkitűzés volt a szövet-

ség és tagországok tárgyhoz tartozó fejlesztéseinek és tudományos mun-
kájának, eredményeinek bemutatása. 

A konferencia természeténél fogva alapvetően NATO kiterjesztésű, 

és a szövetség érdekében történő logisztikai folyamatok vizsgálatára 

összpontosított. A témák felölelték a civil és katonai együttműködés, a 

kiválósági központ létrehozásának és működtetésének fontosabb elemeit. 

A beszállítói oldalt elsősorban a végrehajtásban érintett szervezetek – 

NAMSA, Hellman Worldwide Logistcs, Kellog Brown and Root – 
részletesen, az időkorlát figyelembevételével elemezték. 

 

 

                                                      

1
 Dr. Vasvári Tibor nyá. ezredes, Papp Gábor nyá. alezredes. 
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A konferencia nyitó elnöksége:balról-jobbra: Dr Rédey Ákos Pan-

non Egyetem rektor, Debreczenyi János Veszprém város polgármester, 

Morber Ferenc nyá. altbgy, Mikita János altbgy HVKFh, Garamhegyi 

Ábel államtitkár, Dr Frieler Ferenc Pannon Egyetem dékán. 
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A konferenciát megelőző este Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki 

Hivatal szakállamtitkára köszöntötte a résztvevőket,- ezzel is kifejezve a 

konferencia, nemcsak szakmai szempontú jelentőségét – ahol kötetlen 

eszmecsere valósult meg a résztvevők között, mintegy megadva ezzel a 
tanácskozás alaphangulatát. 

A résztvevőket a konferencia fővédnöke, Dr. Szekeres Imre honvé-

delmi miniszter nevében Mikita János altábornagy vezérkar főnök he-

lyettes, Dr. Rédei Ákos professzor, a Pannon Egyetem rektora és 

Debreczenyi János, Veszprém város polgármestere köszöntötte. Kelle-

mes színfolt és jó „szakmai” bevezető megalapozás volt Veszprém vá-

rosról és vonzáskörzetéről, logisztikai szempontok és tartalmi összetevők 
szerint készített rövid kisfilm bemutatása. 

Garamhegyi Ábel, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztéri-

um nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelős szakállamtitkára beve-

zető előadásában kiemelte Magyarország logisztikailag kedvező közép-

kelet európai stratégiai helyzetét, logisztikai eredményeit és fejlesztési 

lehetőségeit. Hangsúlyozta, hogy a hazai logisztika tapasztalatok, vala-

mint a tudományos potenciál magas szinten képes hozzájárulni a NATO 

logisztikai átalakításához. 

Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai 

Kar dékánja a „NATO kiválósági központok új generációja: a logiszti-

kai kiválósági központ” című előadásában bemutatta a hazánkba terve-

zett NATO logisztikai kiválósági központ koncepcióját, a kiválósági 

központok új generációjának tapasztalatait, több olyan újszerű megoldás-

ról, fejlesztési eredményről is beszámolt, amely hozzájárulhat a NATO 

kiválósági központok hálózatának továbbfejlesztéséhez. 

Lawrance M. Lashkevich, a kanadai Materiel Systems and 

Supply Chain Department of National Defence vezérigazgatója átte-

kintette a politikai, gazdasági és biztonságpolitikai helyzetnek a logiszti-

kára – elsősorban a védelmi logisztikára – gyakorolt hatását, a kihívások-

ra adott válasz, az átalakítás, kanadai nemzeti aspektusait, valamint 

kiemelte a logisztikai kiválósági központok jelentőségét ebben a folya-

matban. 

James Soligan altábornagy, a NATO Szövetséges Átalakulási Pa-

rancsnokság törzsfőnökhelyettes, átalakítási igazgató a szövetség olda-

láról mutatta be az átalakulás szükségességét, röviden bemutatta az      

Átalakulási Parancsnokság funkcióját és a kiválósági központok meg-

határozó szerepét az átalakulás folyamatában. 
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Dr. Antoni Alfonz, az Európai Logisztikai Társaság elnöke, a 

Magyar Logisztikai Egyesület elnökségi tagja, egy nemzetközi – német, 

amerikai és kínai – logisztikai tudományos kutatási program alapján 

adott áttekintést a logisztikai trendekről és stratégiákról, a logisztika há-
lózat-szemléletű megközelítésének kompetenciáiról. 

A hazai katona logisztikai helyzetet és a nemzetközi szerepvállalás 

kiterjedését és általános tapasztalatait, valamint célirányos összefüggéseit 

Hazuga Károly vezérőrnagy az Összhaderőnemi Parancsnok szakmai 

helyettese ismertette, mintegy zárásaként a kétnapos tanácskozásnak. 

A konferencia demonstrálta, hogy Magyarország nagy súlyt helyez 

a NATO átalakulási folyamat támogatására, ennek szellemében került 

bemutatásra a NATO szakmai közösségének a hazánk által vállalt NATO 

logisztikai kiválósági központ koncepciója. A konferencia egyik kiemelt 

sajátossága volt, hogy az előadások angol nyelven kerültek ismertetésre. 

 

A kiválósági központ alapvető rendeltetése, hogy a tagállamok 

szintjén kétirányú tudástranszfert valósítson meg, elősegítse az átalaku-

lás folyamatát, valamint a katonai képzés és oktatás fejlődését, javítsa a 

tagállamok közti együttműködést és a közös képességek fejlesztését. 
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A logisztikai kiválósági központ a létrehozó nemzet részére is jelen-

tős előnyöket biztosít, elősegíti a nemzeti versenyképesség megőrzését, 

folyamatos továbbfejlesztését; közvetít a tudományos, gazdasági és vé-

delmi logisztikai szereplők között, nemzetközi beágyazottságot biztosít a 
nemzeti fejlesztéseknek. 

A szövetségen belül jelenleg logisztikai területen nincs ilyen jellegű 

komplex tudásközpont, illetve Magyarország nem rendelkezik felajánl-

ható hasonló logisztikai intézménnyel. Ezért is volt kézenfekvő hazánk 

számára a kezdeti megfontolás után a soron következő lépések megtétele. 

Mint ismert hazánk az egészségügy területén ilyen Kiválósági Központ 

létrehozása és működtetése szempontjából már előrehaladott erőfeszíté-
seket tett és folytat. 

A Veszprémi Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kara vállal-

ta fel a megvalósítás lépéseit, amihez úgy vélem, minden segítséget meg 

kell adni. A kar nemzetközi hírű tudósokkal rendelkezik, infrastruktúrát 

biztosít, valamint Veszprém város teljes partner ebben a kérdésben. 

Az ötlet és az igény már 2004- 2005-ben megjelent, és úgy tűnik, az 

érintettek e témában való széleskörű összefogása és támogatása előremu-

tató, mint ahogy ezt a konferencia megrendezése is szemléltette. Ugyan-

ilyen támogatás és biztatás volt kihallható az előadóktól és a felszólalók-

tól is. Az érdeklődésből és hozzászólásokból kitűnt a téma összetettsége 
és a szerteágazó kérdéskörök bonyolultsága. 

Mindenesetre a magyar logisztikai társadalom részére ez óriási ki-

hívás és megtiszteltetés is egyben. A továbbiakban most már az elhatá-

rozott szándékot követően komoly közvetlen szakmai előkészítő gyakor-

lati tevékenységre van szükség, vagy pedig ez is halványlángú ötletként 

marad meg. 

 


