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TÁJÉKOZTATÓ – INFORMÁCIÓ 

VÉDELEMGAZDASÁG  ÉS  LOGISZTIKA 

Lukács Péter
1
 

„A közép-európai térség biztonságának aktuális védelemgazdasági 

és logisztikai vetületei” címmel kétnapos nemzetközi védelemgazdasági 

és logisztikai konferenciát tartott a Honvédelmi Minisztérium a Pan-

non Egyetemmel közös szervezésben 2008. november 13-14-én 

Veszprémben. 

A rendezvény fővédnö-

ke Szekeres Imre honvé-

delmi miniszter volt, aki 

örömmel tett eleget a fel-

kérésnek és személyesen nyi-

totta meg a konferenciát. „A 

Magyar Honvédség műkö-

désének alapelve a racio-

nális védelemgazdálkodás; a 

logisztikai biztosítás és a fej-

lesztések gondos tervezése. 

Növelni kell a szárazföldi 

erők mobilitását, a légtér-

védelem hatékonyságát, biz-

tosítani szükséges a stra-

tégiai légi szállítást és nem 

utolsó sorban a katonák 

egyéni felszerelésének a kor-

szerűsítését, a vezetés színvo-

nalát növelő eszközök fej-

lesztését” – hangsúlyozta a 

miniszter, megjegyezve: ezek a kiemelt feladatok határozzák meg hosszú 

távon a magyar haderő fejlesztését. 

                                                      

1
 Lukács Péter mk. alezredes, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, 

Programtervezési és Vezetési Igazgatóság, kiemelt főtiszt. 
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Szekeres Imre szerint a globális gazdasági környezetben a honvéd-

ség számára is egyre fontosabbá válik az innovációs tevékenység, éppen 

ezért van fokozott jelentősége a civil és katonai együttműködésen alapuló 

kutatásoknak, fejlesztéseknek. Egyre nagyobb szerepet kap a civilek, vál-

lalatok bevonása a katonai műveleteknél, fontos ez a gyorsan változó igé-

nyekhez történő rugalmas alkalmazkodás érdekében is. 

Első előadóként Rédey Ákos, a Pannon Egyetem rektora beszélt a 

Pannon Egyetem regionális és nemzetközi szerepvállalásáról. Bemutatta 

a kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységet, mellyel a régió szellemi 

tudásbázisává akar válni az intézmény. Az innováció és az oktatás szoros 

kapcsolatban vannak egymással, a partnerséget, a belföldi és külföldi vál-

lalatokkal történő együttműködést kiemelten kezelik a tudáscentrumok-

ban, mellyel a NATO célkitűzéseinek megfelelő kutatási eredményeket 

biztosít a Pannon Egyetem. 

 

 

 

 

 

 

A konferenciát meg-

tisztelte jelenlétével és 

előadást tartott több ha-

zai és külföldi szakértő, 
többek között a NATO, 

EDA vezető tisztségvise-

lői, de előadást tartott a 

görög védelmi miniszter 

helyettese is. (az előadók 

neve és az előadások té-

mája részletesen a cikk 
végén). 

 



 157 

Az előadók részletesen szóltak a védelmi kutatás-fejlesztés irányai-

ról, a támogató logisztikai trendekről és a válságkezelés témaköréről, a 

biztonsági ipar témaköréről valamint annak gazdasági kérdéseiről. Az 

előadók bemutatták szervezetük szerepét a védelmi K+F fejlesztésében, 

hangsúlyozták a nemzetközi együttműködés fontosságát, a nemzetközi 

válságkezelésben való részvétel logisztikai aspektusait. 

A konferencia előadói: 

1.  Richard FROH, 

Deputy Assistant 

Secretary General for 

Armaments, NATO 

Védelmi beruhá-

zások 

2.  Ioannis Plakiotakis 

görög Nemzetvédelmi 

Minisztérium minisz-

ter-helyettes 

Védelmi K+F 

növekedése az 

EU gazdasági 

növekedésének 

függvényében 

3.  
Carlo MAGRASSI 

ddtbk. 

EDA Deputy Chief 

Executive for strategy 

Az EDA szerepe 

a védelmi képes-

ségek fejleszté-

sében 

4.  
L.M. Lashkevich 

OMM, CD 

Director General 

Materiel Systems and 

Supply Chain National 

Defence Headquarters 

Missziók felelős-

ségteljes logiszti-

kai támogatása 

5.  Jacques Bongrand 

NATO Research and 

Technology Board 

Chairman 

A NATO RTO 

jelenlegi tevé-

kenységének fő 

irányai 

6.  Dr. Garamhegyi Ábel 

NFGM, nemzetközi 

gazdasági kapcsolato-

kért felelős szakállam-

titkár 

A magyar védel-

mi ipar – Új 

irányban 

7.  
Dr. Horváth József 

vörgy. 

HM Fejlesztési és Lo-

gisztikai Ügynökség, 

vezérigazgató 

A katonai képes-

ségek logisztikai 

támogatása és a 

védelmi ipar 

8.  
Szenes Zoltán nyá. 

vezds. 

Zrínyi Miklós Nemzet-

védelmi Egyetem 

A NATO védel-

mi-gazdasági ak-

tuális kérdései 
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9.  
Hazuga Károly 

vörgy. 

MH Összhaderő-

nemi Parancsnok-

ság, parancsnok lo-

gisztikai helyettes 

A MH missziós logisztikai 

támogatásának aktuális 

kérdései 

10.  
Kereki László 

ezds. 

HM VTF, főosztály-

vezető-helyettes 

A Magyar Honvédség vé-

delmi tervező rendszere 

11.  
Szarvas László 

ezds. 

NAMA Deputy 

Director 

A stratégiai légi szállító 

képesség és annak logisz-

tikai aspektusai 

12.  Dr. Ráth Tamás 

HM FLÜ Technoló-

giai Igazgatóság, 

igazgató 

Védelmi kutatás-fejlesztés 

13.  

Kissné  

Dr. Szabó Csilla 

szds. 

HM FLÜ BI 

A védelmi beszerzési 

rendszer működési gya-

korlata, összhangja az EU 

ajánlásaival 

14.  
Prof. Dr. Rédey 

Ákos D.Sc. 

Pannon Egyetem, 

rektor 

A Pannon Egyetem regio-

nális és nemzetközi sze-

repvállalása 

15.  Dr. Kristóf János 
Pannon Egyetem, 

rektorhelyettes 

A Pannon Egyetem sze-

repvállalása a kiválósági 

központ létrehozásában 

16.  
Dr. Friedler  

Ferenc 

PE Műszaki Infor-

matikai Kar Dékán 

Korszerű operációkutatási 

eszközök a globalizált vi-

lágban 

17.  
Dr. Kovács  

Zoltán 

PE Gazdaságtudo-

mányi Kar Dékán 

Intermodális szállítások 

döntéstámogatása 

18.  
Dr. Keller  

Krisztina 

PE Nagykanizsai 

Kampusz 

Magyarország vízügyi po-

litikája biztonságpolitikai 

szempontból 

 


