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(2002. november 20.)

Áz MH IntegráIt Logisztikai Tudományszervező Tanács (a to-
vábbiakban: IL'|T') a,,Tudontány Napja" lendezvénysolozat keretóben

,,A katonai logisztikn.fejlesztósi leheíősógéveI" foglalkozó tudományos
konferenciát t endezett,

A Konfelencián a nagylétszámban meglrívottak többsége megjeIent.
Kópviscltctték magukat a HM ós az MLl felsőszintúi logisztikai szerve-
Zetek Vezetői, részt vettek a tal]il]téZetek szaktarrszék vezetói, tanárai, a
haderótlenrek logisztikai vezetői és beosztott szaktisztjei. tudorrrárlyos fo-
kozattaI lendelkezó nyLrgáIlonrányúl tábornokok és tisztek. tor"ábbá a Ma-
gyal Logisztikai Egyesiilet alel nöke.

A koní'crcrrcia cólja, a nléltó hozzájárulás a Magyar Tudorníny
Napja rnegünnepléséhez. Napirerrdjót a Katonaj Logisztika c. folyóilat
2002/2. szűníban kózzétett ,,Ptilyá7ati felhívás" -ra bekiildött és díjazás-
ban részesült tanulmínyok szerzői - ismertetése. az azokkal kapcsolatos
lrozzászólások és a szakteriiletek jeles képviselőinek a katonai logisztika
megírjításának elméletét gazdagítő díjrryeltes pályízatokkal kapcsolatos
vólerrrórryeinek kifejtése képezte,

A pályízati fellrívásra nyolc (8) önálló pílylmű (tanrrlmány) érke-
zctt, Többségiik nregfelelt a kikötött célkitíizéseknek és feltételeknek. A
tarrulmányokat 2 bír,áló értékelte, akik szakmai tudomáílyos fokozattal,
illetve jelentős szakmai tekintéllyel rendeIkeznek.

Az elkésztilt pontozásos rel]dszeríi (1 60) - értékelések alapján
az ILTT elnöke és a hátom Tudományszervező Szekció vezetőjéből álló
Bíráló Bízottság határozott a tanLrltllátryok sorrerrdjér,ől, nleIy alapján az
I. - ]IL díjat, illetve a különdíjat az alábbi tanulnúnJok kapták:

I. díj

,,Magyar Honvédség logisztikaí tómogató re ndszerének moderni-
zációja doktrhális szabályozúsának kialakítása" (OPPONENS - 56,5
pon0

Dr.Lovász Zoltán alezr€des (ZMNE)

228



II. dű

,,A Magyar Honvédsóg niníísített itlő-szaki nemzetgauksrigi igényei
tervezési folyanrutának értékelése" (IBIZA-97 - 54 polt)

Nagy István nrk. alezredes (HM GTH)

III. díj

,,A kűíonai logisztika korszeríísírésének tehetőségei" @,1,aÓ - 52
pont)

Dr. Szűcs László rryá. ezredcs (ZMNE)

Különdíj

,,A XXI. századi magyar katonai l,ogisztika azon aspektusai ós

nintái, melyek összekötnek" (MODUS VIVENDI 51,5 pont)

Dr. Csabai György nyá. alczrcdcs (MH ÖLTP)

A konferencián a díjazottak fordított son,endben mutatták be tanul-
nlátlyukat. A résztvevók hozzászólásaikkal, éSzrevételeikkel lrasznosatl
egészítették ki az adott témílk mondanivalóját.

Az ILTT elnöke, Dr. Jár,oscsík Mik]ós ezredes összefoglaló beszé-
dében úgy ítélte meg, hogy a Tudomárryos Konferencia várakozáson felül
hasznos vo]t és méltó a Tudomány Napja megürrnepléséhez. Felvetette az
lLTT elnökségének, hogy ez a konferencia hagvonánytelenltó lehet.
irányt nutat az elkövetkező évekre az ilyen jellegíi konferenciák lleghir-
detésére, illetve megrendezésérc.

Szerkeszlőség
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