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MEGALAKULT AZ MH ÖSSZHADERŐNEMI  
LOGISZTIKAI ÉS TÁMOGATÓ PARANCSNOKSÁG  

TUDOMÁNYOS TANÁCSA 

Németh Ernő1 

A Magyar Honvédség felsőszintű logisztikai irányító szervezeteinél 
az elmúlt évben végbement strukturális átalakulás – nevezetesen a HM 
HVK Logisztikai Csoportfőnökség megszűnése, feladatainak beintegrá-
lódása az MH ÖLTP-be, valamint a HM Gazdasági Tervező Hivatal 
megváltozott szerepköre és feladatainak részben történt átadása szintén 
az MH ÖLTP funkciói közé – a logisztikát érintően indokolttá tette a 
tudományszervezéssel foglalkozó testületek szervezeti megváltoztatását. 

Megszűnt az MH Integrált Logisztikai Tudományszervező Tanács, 
amely összefogta a HM HVK Logisztikai Csoportfőnökség, a HM Gaz-
dasági Tervező Hivatal, valamint az MH Összhaderőnemi Logisztikai és 
Támogató Parancsnokság, mint az MH legfelső színtű logisztikai vezető 
szerveinek tudományszervező munkáját. A szervezetnek végzett munká-
jáért ezúton is a köszönet és az elismerés hangján kell szólni. 

Az MH ÖLTP Tudományszervező Szekciója feladatát az elmúlt 
években eredményesen oldotta meg. Megalakulásától (2001) kezdve si-
keresen járult hozzá a parancsnok tudományos munka szervezésére irá-
nyuló tevékenységének segítéséhez. Azonban a megváltozott körülmé-
nyekhez igazodva a logisztika területén újra kellett gondolni a tudo-
mányszervező munka un. szervezeti kereteit, célszerűvé vált a Tudo-
mányszervező Szekció átalakítása. 

A fentiek figyelembevételével hosszabb előkészítő munka után 
megalakult az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Pa-
rancsnokság Tudományos Tanácsa, amely alakuló ülését 2004. május 
12-ikén tartotta. 

A TANÁCS elnökből (Dr. Horváth Tibor mk. alez., titkárból 
(Mingl Zoltán őrgy.) az MH ÖLTP különböző szervezeteitől delegált ta-
gokból (összesen 16 fő), valamint állandó meghívottakból, illetve az 
MH ÖLTP Parancsnokságon tudományos fokozattal rendelkezőkből áll. 

                                                      
1 Dr. Németh Ernő nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, c. főiskolai tanár, 
MH ÖLTP tudományos tanácsadó. 
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Ennek megfelelően a tanács összlétszáma megközelíti a harminc főt. Az 
állandó meghívottak sorai között található többek között a HM Logiszti-
kai és Haditechnikai Fejlesztési Felügyeleti Főosztály, a HM Gazdasági 
Tervezési Hivatal, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Magyar 
Logisztikai Egyesület, az MH Szárazföldi Parancsnokság, az MH Légierő 
Parancsnokság, az MH Híradó Parancsnokság, a Katonai Logisztika c. fo-
lyóirat képviselője. 

A tanács fő feladatai közé tartozik, hogy az MH egészére kiterjedő-
en a tudományos munka módszereivel elősegítse a katonai logisztikai és 
támogatási feladatok területén jelentkező elméleti és gyakorlati problé-
mák feltárását, a megoldási javaslatok kidolgozását. A tanács a tudomá-
nyos munka szervezése és végrehajtása terén széleskörű kapcsolatok ki-
építésére törekszik mind a katonai, mind a civil szféra, valamint a NATO 
tudományos szervezeteivel. 

A megalakult MH ÖLTP Tudományos Tanács munkájához ezúton 
is sok sikert, a katonai logisztika területén tudományos eredmények el-
érését kívánok. 


