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INFORMÁCIÓ – TÁJÉKOZTATÓ 

ÜLÉSEZETT AZ INTEGRÁLT LOGISZTIKAI  
TUDOMÁNYSZERVEZŐ TANÁCS (ILTT) 

2002. július 10-én az ILTT megtartotta soros (második negyedévi) 
ülését az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság 
(ÖLTP) bázisán kialakított Logisztikai Szakkönyvtárában. 

Az ülésen részt vettek az ILTT elnöke, az MH ÖLTP parancsnok he-
lyettese, a három felső szintű logisztikai szervezet Tudományszervező 
Szekció vezetője (képviselője), a ZMNE illetékes tanszékvezető profesz-
szorai, az MH Légierő Parancsnokság és a HM Oktatási és Tudomány-
szervező Főosztály képviselői, valamint a Magyar Logisztikai Egyesület 
alelnöke. 

Az éves munkarendnek megfelelően napirendre került a Tudo-
mányszervező Szekciók tájékoztatója és a 2002. évi tudományos tevé-
kenység díjazására fordítható költségek helyzete. 

Dr. Jároscsák Miklós ezredes, PhD. a HM Gazdasági Tervező 
Hivatal főigazgató általános helyettese, az Integrált Logisztikai 
Tudományszervező Tanács elnöke megnyitójában számot adott az ed-
dig végzett tudományos tevékenységről. Megjegyezte, hogy az MH Szá-
razföldi Parancsnokság logisztikai képviselője még egyszer sem tett ele-
get a meghívásnak.  

Ezután méltatta az MH ÖLTP bázisán kialakított logisztikai szak-
könyvtár létrejöttének jelentőségét. Úgy ítélte meg, hogy a célul kitűzött 
logisztikai tudományos kutatóhely megalakításának egyik alapfeltétele 
teljesüléséhez ad keretet a szakkönyvtár működése. Fontos, hogy a szak-
szolgálatok, a szolgálatfőnökségek a jelentősebb szabályzóik 1 – 1 példá-
nyát és könyvtári anyagaikat átadják a könyvtárnak, ezzel is gazdagítva a 
gyűjteményt.  

Kiemelte, hogy a Tudományszervező Szekciók aktív tevékenységet 
folytatnak és kiadásra került a Katonai Logisztika című szakfolyóirat el-
ső két száma, amellyel a folyóirat utolérte magát (a tanintézetek kiemel-
kedően publikálnak, a légierő is produkál, sajnos a Szárazföldi Parancs-
nokság logisztikusai részéről a publikációk hiányoznak). 
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A továbbiakban a Tudományszervező szekciók elnökei (képvise-
lői) tartottak tájékoztatót az elvégzett tudományos tevékenységeikről. 

• Dr. Sztrhárszky Zoltán ezredes, Univ., a HM Gazdasági Ter-
vező Hivatal igazgatója, a GTH Tudományszervező Szekció vezető-
je bevezetőjében jelezte, hogy a tudományos tervtől bizonyos értelemben 
eltértek, mert a napi aktuális feladatokat kellett előtérbe helyezni. A HM 
tudományos munkatervének megfelelően (ez késve került a birtokukba) 
elgondolást alakítottak ki a Védelmi Tervezés struktúrájára. Folytatták a 
termelői és fogyasztói logisztika elméleti megalapozását. Jelenleg a 
szakmai munka feltételeinek megteremtésén dolgoznak. A munkatervben 
szereplő feladatok végrehajtását időarányosnak tartja. 

• Dr. Fleischacker Ferenc alezredes, PhD., a HM –HVK LCSF-
ség Tudományszervező Szekciójának titkára tájékoztatást adott arról, 
hogy a munkaterv alapján szekciójuk: 

- a haderőfejlesztés logisztikai munkarend-
jének megvalósítása, 
- a Béke Műveletek feltételrendszerének megteremtése, 

- a NATO tapasztalatok szakmai feldolgozása, 

témák kidolgozását folytatja, melynek bizonyos részei elkészültek. 
Kidolgozásra került az „MH Katonai Közlekedési Rendszere” című ta-
nulmány (Sági László alez.). Elkészült a „Haderő Logisztika Doktríná-
ja” véglegesítés előtti kialakítása. Javasolta, hogy az elkészült írásos 
anyagokat, tanulmányokat a könyvtárban helyezzék el. 

Dr. Németh Ernő ezredes, a hadtudományok kandidátusa, az 
MH ÖLTP Közlekedési szolgálatfőnök, az MH ÖLTP Tudomány-
szervező Szekciójának vezetője tájékoztatott, hogy valamennyi előírt 
okmány elkészült. A szekció 14 főből áll (az alárendelt szervezetek is 
képviseltetik magukat benne), a tagok részére személy szerinti feladatok 
kerültek meghatározásra. A munkatervben szereplő feladatok időarányo-
san készülnek. 

Ez évben 42 tanulmányra van javaslat, ebből 36-ra van érvényes 
szerződés. Az elkészült tanulmányokat a könyvtárba elhelyezik. 

A szekcióüléseket rendszeresen megtartják és meghívnak rá egy – 
egy prominens személyt az aktuális előadás megtartására. Elhatározták, 
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hogy a legjobbnak ítélt tanulmány szerzőjét meghívják egy tanácskozás-
ra. 

Elkészült a könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete.  
A könyvtári tevékenység szervezési feladatait a szekció vezető, a felü-
gyeletet Dr. Tóth Rudolf ddtbk. látja el. Célszerűnek tartanák a könyvtá-
rat elnevezni a könyvtár alapítójáról (Jobbik István mk. ezds). 

Végül tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy a Magyar Logisztikai 
Egyesület elnöke – Knoll professzor – egy könyvet jelentetett meg, amely 
nagyon aktuális, jól felhasználható témát dolgoz fel. A könyv megrendel-
hető. 

Az elhangzott tájékoztatókat követően a többi napirendi pontot is 
magába foglaló hozzászólásokra került sor. 

• Dr. Tóth Rudolf mk. dandártábornok, PhD., az MH ÖLTP pa-
rancsnok-helyettese, tájékoztatta az ülést, hogy a Tudományos könyvtár 
felügyeletét ő látja el. Elmondta, hogy véleménye szerint a könyvtárban 
minden olyan anyagnak helye van, amely a logisztikával kapcsolatos. 
Minden tudományos munkát, szakmai kidolgozásokat (előterjesztés, 
utijelentés, folyóiratok, disszertációk, stb.) itt kell elhelyezni. 

Az INTERNET is nagyon fontos lesz a könyvtár fejlesztése érdeké-
ben. 

Tájékoztatott arról, hogy 2002. évre a tudományos munkára biztosí-
tott költségből az 5/1 Programköltségvetés jóváhagyott keretéből 500 
eFt-ot átadnak az ILTT részére a meghirdetett pályázatok és a tisztelet-
díjak finanszírozására. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2003. évre az 
ILTT és a három tudományos szekció saját szervezeteiknél tervezzék a 
tudományos tevékenység finanszírozásához szükséges pénzkeretet. 

• Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. ezds. ZMNE Haditechnikai 
tanszékvezető, dékán-helyettes tájékoztatott, hogy a doktori értekezé-
sek könyvtárban való elhelyezése jogi-kérdés. A szerzőkkel való meg-
egyezés esetén (ez érdeke a szerzőnek is) egy plusz példányt készítenek 
és az elhelyezhető a könyvtárban. Az országos Internet hálózatra minden 
további nélkül felkerülhetnek.  

Felhívta a figyelmet, hogy a tanulmányok elbírálásánál elsősorban a 
minőséget kell figyelembe venni. Több tanulmánykészítő – a mennyiségi 
finanszírozás miatt – terjedelmesebben készíti el munkáját, mint az szük-
séges lenne, pedig a rövid, lényegretörő művek értékesebbek. Javasolta, 
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az ILTT keretében mutatkozzanak be a legjobb tanulmányok szerzői. Ez 
történhetne „Bemutatkozó Konferencia” keretében. 

A ZMNE-en évente 100-as nagyságrendű anyag készül. Ezek egy 
része logisztikai. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy ezekből 
mi az igény és milyen jogi lehetőség van a könyvtárba történő átadásra.  

Szeptember 24-én Akadémiai ülés lesz Knoll professzor 80. szüle-
tésnapja tiszteletére. Erre meghívás lehetséges. A ZMNE-en tovább foly-
tatódik az alapkutatás: gyártói – felhasználói logisztika, a haditechnikai 
kutatások elemzése. 

Nagyon fontos a pályázatok kiterjesztése más szervezetek részére is. 

• Dr. Benke Gyula mk. ezredes, PhD., HM Oktatási és Tudo-
mányszervező Főosztály osztályvezetője kiemelte, hogy a logisztikai 
szervezetek úttörőmunkát végeznek az Integrált Logisztikai Tudomány-
szervező Tanács létrehozásával, a felvállalt programokkal és a különböző 
kutatási tervekben rögzített szakmai feladatok megfogalmazásával, azok 
kimunkálásával és széleskörű ismertetésével, folyóiratokban történő köz-
readásával. Egyszóval a haderőfejlesztésen belül a logisztika nagyon jó 
úton jár. 

A HM munkatervében az 5.sz. programbizottság („Katonai gazdál-
kodás és logisztika”) munkáját a három felsőszintű logisztikai szerveze-
teknél jobban koordinálni kell. 

Sajnálatosnak tartotta, hogy a ZMNE Védelemgazdasági Tanszék 
képviselője nem vesz részt az ülésen. Nagyon hasznos lenne a kutató-
munkába a ZMNE illetékes tanszékeit aktívabban bevonni. 

A főosztály igénye, hogy a jövőben ne rész, hanem komplex anya-
gok készüljenek, melyek elismerésére a 2002. évre mintegy 200 MFt áll 
rendelkezésre. 

A Tudományszervezők megbízatásának finanszírozási kérdéseit 
vizsgálják, megoldása folyamatban van. A tudományos információt, 
annak rendjét újból szabályozzák. A főosztály minden kiadványából el-
látja a logisztikai könyvtárat. 

Javasolta, hogy valamennyi tanintézetnél a szakdolgozatok témáit 
ILTT bevonásával célszerű kialakítani. Így a központi kutatási témák is 
megfelelő tanintézeti támogatást kaphatnának. Nagyon fontos lenne a 
PhD. témákat is hasonló módon megfogalmazni, megadni. 
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2003-ban HM Tudományos Tanács ülés lesz, melyre meghívókat 
adnak ki a logisztikai felsőszintű és végrehajtó szervezetek részére is. 

• Doór Zoltán úr a Magyar Logisztikai Egyesület alelnöke elisme-
réssel szólt az ILTT eddigi tevékenységéről és tájékoztatott, hogy a lo-
gisztikai folyamatok feldolgozására, kialakítására munkacsoport létreho-
zását tervezi. Ebbe szeretnék bevonni az Integrált Logisztikai Tudo-
mányszervező Tanács képviselőit is. 

• Dr. Jároscsák Miklós ezredes az ülés végén ismertette, hogy az 
ILTT által meghirdetett pályázati felhívásra (a Katonai Logisztika 
2002/2. számban megjelent) beérkező tanulmányok anyagi elismerésére a 
keretösszeg már rendelkezésre áll. A legjobbnak minősített pályázatokat 
(tanulmányokat) a jelzett „Tudományos Konferencia” keretében a 2002. 
évi „Logisztikusok Napja” rendezvénysorozaton belül tervezik bemutatni 
és az elismeréseket átadni. 

Az ülés záró részében kihangsúlyozta a szakmai tudományos testü-
letekben rejlő, vezetői tevékenységet mindenoldalúan támogatni képes 
lehetőségek meglétét, ugyanakkor hangot adott annak az elnökségi ké-
résnek, hogy az ILTT-t alkotó szervezetek vezetői fokozottabban tá-
maszkodjanak a szekciók és az ILTT munkájára. 

Szerkesztőség 


