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LOGISZTIKAI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA  
2003. NOVEMBER 20. 

A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat és a Logisztikusok 
Napja alkalmából az Integrált Logisztikai Tudományszervező Tanács 
(ILTT) a szakterület fejlesztési feladatainak elősegítése érdekében tu-
dományos konferenciát tartott. 

A tudományos konferencia átfogóan foglalkozott azokkal a katonai 
logisztika szervezeti működési rendjét érintő problémákkal, amelyek 
megoldása a jelenleg tervezés alatt álló haderőreform végrehajtásával 
összességében sokszorosan felértékelődött. 

A konferencia alapját a szakterületi anomáliák megszüntetésére vá-
laszt kereső tudományos pályázatok képezték. 

Az ILTT 2003. évre meghírdetett pályázatra 11 pályamű érkezett, 
amelynek témái a „Katonai Logisztika” c. folyóirat 2002/2. számában 
került közzétételre. 

A tanulmányokat az ILTT elnökségéből alakult bizottság 2-2 szakbí-
rálónak adta ki, akik tudományos fokozattal, illetve jelentős szakmai te-
kintéllyel rendelkeznek. 
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A bíráló (értékelő) lapok alapján a bizottság megállapította az elért 
eredmények sorrendjét, a pályázat címét és szerzőjét, a következők sze-
rint: 

1 díj „A tárcaszintű erőforrás és költségtervezés egyes mód-
szertani kérdései” 
Briák Ottó mk. ezredes. (HM védelemgazdasági főtaná-
csos) 

2. díj „A légierő logisztikai biztosításának megszervezése” 
Dr. Vasvári Tibor alezredes (MH LEP) 

3. díj  „Az MH logisztikai rendszere működési rendje és fej-
lesztésének irányai”  
Baranyi Ferenc ezredes (MH ÖLTP) 
Lengyel András alezredes (MH ÖLTP) 

Különdíjak: 

• „A logisztika műszaki funkciója” 
Dr. Siku László mk. alez. (MH ÖLTP) 

• „A haderő felülvizsgálat utáni honvédség közlekedési 
támogató képessége” 
Dr. Szűcs László nyá. ezds. (ZMNE) 

• „A NATO logisztikai alapelvek és doktrínális irány-
mutatások alapján a nemzeti logisztika NATO har-
monizációs feladatainak megvalósítása” 
Kasza Zoltán mk. alez. (HM GTH) 

A többi 5 pályamű is magas tudományos színvonalon közelítette 
meg a termelői, illetve fogyasztói logisztika előtt álló feladatok megoldá-
sának lehetőségeit és hozzájárult a szakterület fejlesztéseinek elméleti 
megalapozásához. 

Ezek címei a következők: 

• „A logisztikai szakképzés követelményrendszere” (MH LEP) 

• „Az üzembentartás doktrinális kérdései” (ZMNE) 

• „A logisztika mint szükséges az egyetemes és az egész ere-
dendője” (HM GTH) 
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• „A védelmi célú állami tartalékolás rendszerének helyzete” (HM GTH) 

• „Minősített időszak normázottság helyzeteinek elemzése” (HM GTH) 

A tudományos konferencián a díjazottak átlag 15 percben ismertet-
ték tanulmányuk mondanivalóját, majd ezt követően a résztvevők kérdé-
seire, hozzászólásaira megadott válaszokra került sor. A résztvevők igen 
pozitív véleményt alkottak a tanulmányokról. 

A hozzászólásokból néhány kiemelt véleményt szükségesnek tar-
tunk röviden, illetve részletesebben közreadni. 

Dr. Tóth Rudolf mk. ddtbk. a hadtudományok kandidátusa 
(MH ÖLTP) 

Nagyon értékesnek tartotta a pályázatokat. Mindegyikből hasznos 
tanulságokat lehet levonni. A javaslatokat érdemes megszívlelni a logisz-
tikával kapcsolatos további feladatok végzése során.  

Farkasné Dr. Zádeczky Ibolya őrgy. (HM OTF) 

Elmondja a HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály minden-
kor kiemelt figyelemmel kiséri az ILTT tevékenységét, amely kezdettől 
fogva nagyon hatékonyan működik. Példaként szolgálhat más szerveze-
tek tudományos munkájához. 

Ezt bizonyítja, hogy a 2002 évben díjazott pályaművek egy részét a 
főosztály kiadványában is megjelentette. A jelenlegi tanulmányokból né-
hányat terveznek a jövőben is publikálni.  

Dr. Sándor András mk. ezds. PhD. (HM GTH) 

Nagyon érdekes és általános jellegű hozzászólása figyelemremél-
tó gondolatokat vet fel, melyet részletesebben adunk közre: 

A mai napon elhangzott hozzászólások, a pályaművek ismertetetése 
és értékelése, valamint közel egy éves ILTT tagságom alatt tapasztaltak 
alapján, fogalmazódott meg bennem ez a hozzászólás. 

Őszintén szólva a közmondás is arra utal, ha valaki tovább tanul, va-
lamilyen más értéket fog képviselni. Én harmadik éve küzdök, hogy gé-
pesített lövész parancsnokból – egy ilyen további felkészítés után – lo-
gisztikusként gondolkodó tervezővé válljak. 



 22 

Az eredmény nem kétséges, az átképzés sikerrel fog járni, de mindig 
megmarad a kettősség a gondolkodásban, amely szerintem nem hátrány. 

Mondanivalóm, gondolataim négy területet ölelnek fel. 

A mai napon megismert pályaművek és szerzőik is ezért a ha-
tékonyságért törtek lándzsát. Őszinte tisztelettel adózom fáradságos mun-
kájukért, és azokért a körülményekért amelyek közepette tudományos te-
vékenységüket – munkájuk mellett végzik. 

Nekem mint tudományszervezőnek csak ÁLOM az a helyzet, amely 
egyszer talán biztosítani fogja a kutatók számának növekedését, elismert-
ségüket, új kutató helyek kijelölését és felkészítését, a kutatási területek, 
valamint eredményeik hatékonyabb közreadását. 

Amikor össze lehet kapcsolni a „fenti és lenti„ szinteket , alulról-
felfelé és felülről-lefelé presztízs veszteség nélkül lehet információt szol-
gáltatni, gyakorlati tapasztalatokat kapcsolhatnak össze elméletekkel csa-
patok és intézmények, professzorok és alkalmazók, akik a napi életben is 
támogatást várnak. 

Mert van elég tapasztalat, van elméleti kutatómunka, de legtöbbször 
külön-külön, s így nem érik el a valós alkalmazásra teremthetőség szigorú 
küszöbét. 

Akik nagy ritkán olyan megtiszteltetésben részesülnek, hogy külföl-
di tanulmányokat is végezhetnek, szélesebbre nyitott szemmel érkeznek 
haza, és a hazai 90 fokos látószögek kinyílnak akár többszörösükre is, de 
garantáltan 180 fokra biztosan. 

A következőkben ezért a LÁNGOLÁS jelzőt alkalmazom, mert 7 
héten keresztül a Royal Military College of Science hallgatójaként 23 
ország, 28 hallgatójával az angliai Shrivenhamben, a Cranfield Uni-
versity, a Védelmi Akadémia, a Joint Staff College, a Stratégiai és 
Doktrinális Kutató Központ, a Logisztikai Kutatások Központja és 
más alsóbb rendű, de kadét képzéssel foglalkozó intézeteket magába fog-
laló oktatási-tudományos központban, védelmi diplomáciai tanfolyamon 
vettem részt. 

Maga a tudományos műhely patinás, de korszerű. Itt készül a brit ka-
tonai stratégia és doktrína, az elméleteket itt futtatják le munka-
csoportokban, nemzetközi tudományos élet kiválóságainak bevonásával. 
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Foglalkoznak hadászati – hadműveleti szintekkel, amit saját kadét 
szervezeteikkel próbáltatnak ki harcászati szinten. Ez vonatkozik a terve-
zésre, alkalmazásra és új elvek, módszerek kidolgozására is. Az elméleti 
változatok a helyszínen kipóbálhatók a szárazföldi és légierő valamint a 
logisztikai biztosítás ellátás és támogatás területeit illetően. 

A civil kontrollt, tudománya szintjén biztosítja a szervesen közre-
működő civil egyetem, ahol ugyancsak folyik a katonai tudományágakból 
oktatás. Ilyen típusú összetett szervezetű tudományos kutatóhely, minden 
kutató álma. Ide kijutni, és nem csak pár hetet eltölteni, hanem második-
harmadik diplomát szerezni, a habilitációt egy éves időtartamban itt vé-
gezetül befejezni, angolul disszertációt írni saját nemzeti katonai feladata-
ink megoldására, felhasználva széleskörű nemzetközi ismereteket, ezzel a 
felvértezettséggel itthon tanítani, alkotni, és tapasztalatot átadni – talán 
túlzó elképzelés, de egyre több ország lát fantáziát benne és megtervezte 
továbbképzései új rendjét. 

Jelenleg a nyugat-európai, afrikai, dél -amerikai hallgatókon túlme-
nően, lett, litván, észt, azeri, örmény, bosnyák, szlovén, lengyel, cseh, 
szlovák, bolgár hallgatók, kutatók tanulnak és dolgoznak az intézmé-
nyekben. Alapvető követelményként a NATO tagországok mind képvi-
seltetik magukat – Magyarországot kivéve. 

Tudom, hogy nemzetgazdaságunk keretei szűkösek, mi nem tudunk 
arra áldozni, hogy egy jobb, nyugati relációjú szolgálati gépkocsi beszer-
zése helyett – külföldi beiskolázással egy éves tanulmányi időt, ezzel egy 
újabb kiművelt emberfőt nyerjünk – a környezetünkben lévő országok 
mint jeleztem, vállalkoztak erre. 

Jelenleg mi itt, az Integrált Logisztikai Tudományszervező Tanács 
szintjén, kimunkált javaslattal, tanáccsal szolgálhatnánk egy fentiekhez 
hasonlatos „tudomány-bölcső” kialakítására, illetve kezdeti lépésekként 
következő 3-5 évben azok tudományos munkatársai, a tudományt műve-
lők felkészítésére – szinte előre menekülve, mert most kevesebb anyagi 
eszköz- költség felhasználásával felkészíthető a jövő kutatógárdáját maj-
dan irányító állomány, és nem fordítva, hogy a hajót vízre bocsájtjuk – 
majd elkezdjük kiképezni az állományt, matróztól a kapitányig.  

Összességében a külföldi tapasztalatok elemzésekor az állapítható 
meg, hogy a költségvetésben kiemelten kezelik a tudományos tevékeny-
séget, ez alátámasztható azzal a ténnyel is, hogy a harcképesség elérése, 
szintjének fokozásához szervesen kapcsolják a harckiképzést és a támo-
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gató tudományos tevékenységet, kutatásokat minden tudományos terü-
let, fegyvernem és szakág vonatkozásában. 

Ezért talán borúlátó módon hozzászólásom utolsó része a „lehűlés-
valóság” címszavakkal magyarázható. Lehetőségeinkhez mérten is igen 
csekélynek tűnnek a tudományos élet, a katonai szakmai feladatok, a pro-
fesszionalizmust támogató, ismertető cikkek, tanulmányok a folyó-
iratokban, nem használjuk fontosságának megfelelően a meglévő, vagy 
akár létesíthető web-lapokat, az esetlegesen belső körökben közreadható 
elektronikus információkat. 

Az információ csak akkor hatalom ha közvetlen támogatással ren-
delkezik, és jelenleg senki sem igényli a szakmai munka támogatását-
tudományosan, sőt az ellenkezője igaz, rossz döntések alátámasztása 
helytelen tudományos magyarázatokkal, például a stratégia és doktrína 
képzés, a harckiképzés önállóvá válásának akadályozásával. 

Pedig rendelkezünk jó személyi állománnyal, van lehetőségünk ku-
tatókat kiválasztani, megoldható lenne igen kis ráfordítással fontos szer-
vezeteknél kutatóhelyeket kialakítani és működtetni, mérhetetlen az az in-
formáció halmaz amely szervezeteink rendelkezésére áll. 

De nem akarjuk elismerni, hogy ez a kutató munka legalább olyan 
értékes mint a nap – mint nap tervezett, és végzett szakmai munka, amely 
most nem támaszkodhat még tudományos alapokon létrehozott tapaszta-
latokra, összegzésekre. 

Költői hasonlattal fenti jelentős értékek mellett elmegyünk, mint a 
földön heverő kavicsok között lévő drágakő mellett, azért mert: 

1. Nem nézünk le.. 

2. Rossz a szemüvegünk.. 

3. Nem hajlunk le, inkább elfordulunk……. 

4. S győzelmesen tovább haladunk a távolban felsejlő nagy sziklák 
felé, hátha ott találunk valami értékeset! 

Bízom abban, hogy a jelenség változni fog, és ez rajtunk az Integ-
rált Logisztikai Tudomány Szervező Tanácson, munkáján és kapcsola-
tain is múlni fog. Ehhez kívánok nagyon sok, és eredményes munkát 
mindenkinek!   
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A konferencia zárásaként Dr. Jároscsák Miklós ezds. PhD. Az 
ILTT elnöke kiemelte, a konferencia célkitűzését teljesítette, az elhang-
zott észrevételeket hasznosítják a tudományos munkában. A díjazott ta-
nulmányokat a „Katonai Logisztika” c. folyóirat 2003/külön számában 
megjelentetjük. 

Szerkesztőség 


