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Tájékoztató - információ 

Újraválasztották a Magyar Tudományos Akadémia Logisztikai 
Osztályközi Állandó Bizottságát 

Az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságának lejárt a mandátuma a soros 
hároméves akadémiai ciklushoz kapcsolódóan. A bizottság felállításában két akadé-
miai osztály, a VI. Műszaki Tudományok Osztálya  és a befogadó IX. osztály vett 
részt.  

A Bizottság tagjainak megválasztása az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudomány-
ok Osztályának 2015. februári ülésén történt meg. A bizottság alakuló ülését Bélyácz 
Iván osztályelnök, az MTA rendes tagja vezette le.  

A bizottságba választható tagok összlétszáma 25 fő volt, az állandó meghívottak 
száma legfeljebb 20 fő (ebbe a keretbe az akadémikusok nem számítanak bele). A 
tagok általában az egyetemek és a kutató intézmények tudományos fokozattal ren-
delkező munkatársaiból kerülnek ki. Az állandó meghívottak esetében a tudományos 
fokozat és a szakterület magas szintű vezetői-, irányítói-, fejlesztői gyakorlata számít 
a jelölésnél, illetve a megválasztásnál. A tiszteletbeli tagok felkérése esetében a ki-
emelkedő logisztikai tudományos életpálya és a tudományszervezői tevékenység 
játszik meghatározó szerepet. Számuk nem meghatározott, de esetükben az orszá-
goson túl a nemzetközi elismertség is nélkülözhetetlen jelölési tényező. 

 
Az MTA Logisztikai Osztályközi Bizottság tagjai, 2015 

Név, tudományos fokozat, 

a bizottságban betöltött 

funkció 

Delegáló 

osztály 
Oktatási intézmény 

Munkaköri  

beosztása 

Chikán Attila,  

az MTA levelező tagja,  

a bizottság elnöke 

IX. Osztály Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanár 

Turcsányi Károly,  

az MTA doktora,  

a bizottság alelnöke 

VI. Osztály 
Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem 
egyetemi tanár 

Wimmer Ágnes, PhD,  

a bizottság titkára 
IX. Osztály Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docens 

  
  

Bányai Tamás, PhD  VI. Osztály Miskolci Egyetem egyetemi docens 

Bányainé Tóth Ágota, PhD  VI. Osztály Miskolci Egyetem egyetemi docens 

Bohács Gábor, PhD VI. Osztály 
Budapesti Műszaki és Gaz-

daságtudományi Egyetem 

tanszékvezető  

egyetemi docens 

Bokor Zoltán, PhD VI. Osztály 
Budapesti Műszaki és Gaz-

daságtudományi Egyetem 

tanszékvezető 

egyetemi docens 
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Bóna Krisztián, PhD VI. Osztály 
Budapesti Műszaki és Gaz-

daságtudományi Egyetem 
egyetemi docens 

Dobos Imre, az MTA doktora IX. Osztály Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanár 

Duleba Szabolcs, PhD IX. Osztály Nyíregyházi Főiskola főiskolai docens 

Földesi Péter, PhD VI. Osztály Széchenyi István Egyetem 

rektor, tanszék-

vezető egyetemi 

tanár 

Gelei Andrea, PhD IX. Osztály Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docens 

Gritsch Mátyás, PhD  IX. Osztály 

Budapesti Gazdasági Főisko-

la, Budapesti Corvinus Egye-

tem 

főiskolai do-

cens/egyetemi 

docens 

Halászné Sipos Erzsébet, 

CSc 
IX. Osztály Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docens 

Horváth Annamária, PhD  IX. Osztály 
Budapesti Gazdasági Főisko-

la 
főiskolai docens 

Illés Béla, PhD  VI. Osztály Miskolci Egyetem 
dékán, 

egyetemi tanár 

Kovács Zoltán, CSc IX. Osztály Pannon Egyetem 
tanszékvezető 

egyetemi tanár 

Mandják Tibor, PhD  IX. Osztály 
Budapesti Corvinus Egyetem 

/ EM Normandie 

egyetemi docens 

/ professzor 

Matyusz Zsolt, PhD IX. Osztály Budapesti Corvinus Egyetem 
egyetemi ad-

junktus 

Pató Gáborné Szűcs Beáta, 

PhD 
IX. Osztály Pannon Egyetem egyetemi docens 

Rohács Dániel, PhD VI. Osztály 
Budapesti Műszaki és Gaz-

daságtudományi Egyetem 

tanszékvezető 

egyetemi docens 

Tátrai Tünde, PhD IX. Osztály Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docens 

Tóth Rudolf, PhD IX. Osztály 
Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem 
egyetemi docens 

Vastag Gyula, az MTA dokto-

ra 
IX. Osztály 

Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem 

intézetvezető 

egyetemi tanár 

Városiné Demeter Krisztina, 

PhD 
IX. Osztály Budapesti Corvinus Egyetem 

tanszékvezető 

egyetemi tanár 

Vörösmarty Gyöngyi, PhD IX. Osztály Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docens 
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Tiszteletbeli tagok: 

Knoll Imre, az MTA doktora 

Monostori László, az MTA levelező tagja 

Tánczos Lászlóné, az MTA doktora 

Tomcsányi Pál, Az MTA rendes tagja 

Állandó meghívottak  

Név, tudományos fokozat Beosztás Munkahely 

Benkő János, CSc  egyetemi tanár Szent István Egyetem 

Déri András ügyvezető 
Logisztika-rendszertechnika 

Kft. 

Hegedűs Ernő, PhD 
mérnök főtiszt, folyóirat 

szerkesztő 
Honvédelmi Minisztérium 

Keszthelyi Gyula, PhD elnök 
Magyar Katonai Logisztikai 

Egyesület 

Kiss János, PhD  egyetemi docens Budapesti Corvinus egyetem 

Kiss Péter  logisztikai igazgató Chinoin 

Kőhegyi Anita  ügyvezető 

Magyar Logisztikai, Beszer-

zési és Készletezési Társa-

ság 

Kunos Bálint, dr. univ. védelemgazdasági szakértő Budapesti Corvinus Egyetem 

Mondovics János  ügyvezető 
Logisztikai Fejlesztési Köz-

pont 

Némon Zoltán  főtitkár Logisztikai Egyeztető Fórum 

Pónusz Mónika főiskolai tanár Tomori Pál Főiskola 

Prezenszki József, CSc  
Budapesti Műszaki és Gaz-

daságtudományi Egyetem 

Réger Béla,PhD egyetemi docens 
Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem 

Sebestyén László  
minőségügyi és logisztikai 

szakértő 
 

Szegedi Zoltán, CSc  egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem 

Szenes Zoltán, CSc  
tanszékvezető egyetemi 

tanár 

Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem 

 
Felelősségteljes munkájukhoz sok sikert, új tudományos eredményeket kívánunk! 
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Németh Ernő1 

Képes beszámoló 

a Magyar Logisztikai Egyesület konferenciájáról 

„BELÉPŐ A JÖVŐBE” Innováció és Logisztika 

 

 

 

 

A Magyar Logisztikai Egyesület 2015 februárjában tartotta két napos jubileumi, 
XX. Logisztikai Konferencia és Fórum rendezvényét, „BELÉPŐ A JÖVŐBE” 
Innováció és Logisztika címmel. A rendezvényen a Magyar Katonai Logisztikai 
Egyesület öt fő részvételével képviseltette magát. 
 

A 2015-ös év fókusza a logisztikai innováció, melyhez kapcsolódóan a K+F hazai 
és nemzetközi eredményeiről a témában elismert előadók tartottak a fórumon nagyon 
színvonalas előadásokat. A plenáris ülések mellett a résztvevők külön szekciók 
előadásaiból választhatták ki a számukra legérdekesebbnek tartott témákat, amelyek 
a programok utolsó szakaszaiban kerekasztal beszélgetések formájában váltak 
interaktívvá. 

A kétnapos rendezvényen a szekcióüléseken négy fő téma szakértői 

                                                           
1
 Dr. Németh Ernő ny. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, Cs.C 
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képviseltették magukat. Nevezetesen a járműipar, az információtechnika, valamint 
a logisztikai szolgáltatásban alkalmazott innováció. Az első nap délutánján külön 
katonai szekcióban lettek megtárgyalva a védelmi logisztika jelenlegi helyzetével és 
a további feladatokkal kapcsolatos, aktuális kérdések. 

A résztvevőknek a konferencián lehetőségük volt a magyar mellett a nemzetközi 
eredményekről is tájékozódni, mivel az előadók között több elismert külföldi szakértő 
is szerepelt. 

 
A fórum célja volt a részvevők informálása volt az aktuális innovációs 

eredményekről, folyamatokról, a hazai és a nemzetközi gyakorlatról. Több szegmens 
képviseltette magát a témában, amivel sikerült a részvevők széles körében az 
érdeklődők figyelmét elnyerni. Többek között nemzetgazdasági, oktatási, általános 
vállalati, szolgáltatóipari aspektusból is megismerkedhettek az alkalmazott 
eszközökkel és gyakorlati példákkal. 
 

A fórum címében szereplő innováció megértéséhez szükségesnek tartok némi 
információval szolgálni. Az innováció, mint szakkifejezés magyarosítására tett 
javaslat az újdonságművelés, melynek jegyében a legújabb információk kerülnek 
megosztásra az innováció és a logisztika kapcsolatrendszerén keresztül. Az 
innováció napjainkban elsöprő gyorsaságú modernizációs folyamat, mely egyre 
nagyobb mértékű, legyen szó új módszerről, termékről, eszközről, szolgáltatásról.  

A jelen és a jövő magas szintű fejlesztései felvetik a kérdést az ember - gép 
kapcsolatát illetően is, a két szereplő harmonizált működésének a lehetőségét 
kutatva. Egyre nagyobb hangsúlyt kap ugyanis a robotizálás és az IT (information 
technology). Ugyanakkor a gyártáshoz kapcsolt logisztikai folyamatok mellett nem 
elhanyagolható a szolgáltatásban jelenlévő logisztika, ahol (akárcsak a termelésben) 
ugyancsak fellelhetőek az innovatív lehetőségek és kényszerek. 
 

Továbbiakban a teljesség igényére való törekvés nélkül szeretnék néhány, 
különösen nagy érdeklődést kiváltó előadás témáival foglalkozni. 

I. 3D nyomtatású alkatrészek határai 

Előadó: Falk György - 3D Nyomtatási Üzletág Igazgató - Varinex Informatikai Zrt. 

Az előadó a 3D nyomtatók terjedésével, a professzionális 3D nyomtatók eszközeivel, 
valamint a logisztikai termékek és a 3D nyomtatás kapcsolatával foglalkozott. 
 
Az írott szövegnél sokkal többet mondanak az előadásból válogatott diaképek. 
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A 3D nyomtatók terjedése 
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Részlet a 3D-s nyomtatás lehetőségeinek széles skálájából 

 
A választási lehetőségek néhány részlete 
 

 

Bizsuk és dísztárgyak 

 

 

Gépi alkatrészek 

 

 

Nyomtatott logisztikai tálcák 
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Stratasys/Objet a legújabb 3D-s nyomtató 
 

 

 

Amit a konferencián kézbe is lehetett venni 
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Nyomtatott JIG-ek
2 

 

 

 

Nyomtatott motortartó és palackfúvó szerszám 
 

 

 

A fenti „eszközökből” 33-35000 darabot adnak el negyedévenként világszerte! 

A 3D- nyomtatás jövője: 

Compression of Time: fejlesztés idejének csökkentése 

Cost of Error: a terméke lehetséges hibáinak korai kiszűrése 

Confidentiality: a „bizalmas” fejlesztések házon belüli megoldása 

Creativity: a kreativitás serkentése házon belül 

További cél: 

A közvetlen- szerszám nélküli- gyártás! 

                                                           
2
 JIG-eknek nevezzük azokat a gyártásban használt kiegészítő berendezéseket, melyek lehetővé 

teszik az azonos munkadarabok gyors és pontos rögzítését, pozícionálását. A pozicionáló 
berendezéseknél gyakorta alkalmazzák a "pokajoke" módszert, amely megakadályozza az alkatrész 
hibás beillesztését, így gyorsítja a termelést, csökkenti a hibaszázalékot. Amennyiben a felhasználási 
terület egyedi minősítéssel (pl: ESD) rendelkezik, úgy a minősítésnek megfelelő anyagokból készül a 
berendezés. 
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II. A hazai innováció és a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ ) 

Előadó: Dr. Greiner István általános elnökhelyettes. 

Az előadásban szó volt a MISZ tevékenységéről a műszaki, technológia innováció 
érdekképviseletében, érdekérvényesítésében, az innováció élénkítésében, 
népszerűsítésében, valamint a tehetségkutatásban vállalt szerepéről. A Szövetség 
tagintézményei különböző egyetemek, kutatóintézetek, innovatív vállalkozások, non 
profit szervezetek, illetve különböző szövetségek. 
 

Az előadó szerint az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és 
szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások 
alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a 
menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkaerő szakmai 
ismereteinek bővítése és megújítása. 
 

Az innováció nem csak a K+F, még ha most csak arról is beszélünk. Az 
innováció egyszerre lehet tőkeszegény és tőkeigényes és betölthet exportőr, valamint 
importőr szerepet is. Magyarországon a startup3 nagyon tőkeszegény, az importőr 
szerep pedig szellemi tulajdonjogok problémakörét veti fel. Az innováció területén 
magasak az értékek, melyekhez általában az érintettek alacsony áron szeretnének 
hozzájutni. 
 

A hazai innováció típusai között említhetők az akadémiai (egyetemek, 
kutatóintézetek), a nagyvállalati (hazai és külföldi), a kkv4 (innovatív, követő, 
beszállító), a startup (IT5 szektor, jogi klinikai) szervezetek, valamint ide soroljuk a 
logisztikai, a humán, illetve a marketing típusokat is. 
  

A hazai innovációs lehetőségekről szólva a téma előadója elmondta, hogy az 
előttünk álló hétéves pénzügyi ciklusban 550 Mrd HUF vissza nem térintendő és 
200 Mrd HUF visszatérintendő támogatás áll rendelkezésre. Oda kell figyelni a 
szakmának a szétosztás elveire, meg kell vizsgálni, hogy van-e ennyi életképes 
innovációs lehetőség. Ma a GDP6 1,4%-a a K+F, a ciklus végére 1,8+ kellene, 
hogy legyen. A jövő záloga mindenképp a felsőoktatás. Vizsgálni kell az innovációs 
ciklusidőt és azt, hogy miként lehet mérni az eredményeket. 

Az innováció szárnyalás vagy hanyatlás? Ez még eldöntendő kérdés. „A világ 
visszatér abba a korba, amikor a növekedés nem intenzív - vagyis nem a 
technológiai fejlődés a fő húzóereje -, hanem extenzív, azaz legfeljebb a több vagy 
jobb munka, tőke és forrás „húzza.”7 

A jövőt illetően alapként kell tekinteni az alkalmazott kutatás és a 
technológiai fejlesztés egyensúlyát. 

                                                           
3
 A startup általában az újonnan alakított, nagy növekedési potenciállal rendelkező induló 

vállalkozásokat jelenti, melyet többnyire termék vagy üzleti modell innováció jellemez. 
4
 A kkv betűszó a kis-, illetve középvállalkozások kifejezés rövidítése. 

5
 Az IT information technology. 

6
 GDP a bruttó hazai termék (angolul gross domestic product GDP, ejtsd: dzsídípí) többnyire         egy 

ország adott idő alatti (általában egy év) termelésének a mérőszáma. 
7
 Napi Gazdaság, 2014. május 7., Sebastian Buckup 
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III. Ember és gép, avagy kinek lesz állása tíz év múlva? 
  
Előadó: Bőgel György Ph.D. professzor (Közép-európai Egyetem, CEU). 

 
Amint azt az előadó elmondta napjaink problémája, hogy a fiatal, pályakezdés 

előtt állók részére mit ajánljunk, mit tanuljanak, milyen pályát érdemes választani? Az 
ebben való gondolkodásban az a helyes, ha nem csak azt mérlegeljük, hogy éppen 
most mire van szükség. Jobb, ha megpróbálunk előrelátóan gondolkozni, s azt 
vizsgáljuk, hogy az iskola befejezése után a jelen pályakezdőinek előre láthatóan az 
élete során 40-50 évig kell majd dolgoznia. Ezekre fel kell készülni és ebben a 
kérdésben jó lenne lelkiismeretesen gondolkozni. 
 

Át kell gondolni, hogy mire is van szükség manapság, melyek az úgymond kurrens 
szakmák, ezek közül melyik az, amelyiket érdemes elsajátítani és lehetőleg vizsgálni 
kell, hogy mi fog történni ezekkel a szakmákkal öt, tíz vagy akár húsz év múlva. 
Érdemes eltöprengeni azon is, hogy a logisztika területén mit lehet ajánlani a 
pályakezdőknek. Érdemes-e a logisztikával foglalkozni? Meg kell nézni, hogy hol 
vannak a logisztika területén olyan állások, munkakörök, amelyek öt-tíz vagy akár 
húsz év múlva is biztos megélhetési lehetőséget fognak nyújtani. 
 

Nagyon felgyorsultak azok a változások, amelyek miatt megszűnhetnek az eddig 
biztosnak tekintett szakmák, és eddig nem ismert új szakmák keletkezhetnek. Arra 
kell készülni a mai friss diplomásoknak, hogy az egyetem befejezése után legalább 
hét-nyolc radikális változás lesz az életpályájuk során, mégpedig olyan 
változásokkal kell számolniuk, amikor az egész munkakör, az egész iparág, 
amelyben addig dolgozott, radikálisan meg fog változni. 
 

Az innováció témájánál maradva, mindenki bizonyára jól emlékszik a tudományos 
fantasztikus filmekből az un. replikátorra8, amivel tárgyakat, akár ételeket is elő 
lehet állítani. Erre valamikor úgy tekintettünk, mint egy csodára, de ma már 
megjelentek az említett 3D-s printerek, melyekkel valóságos tárgyakat lehet 
előállítani digitális jelekből. Ezek a printerek - kisebb méretben - ma már nem 
kerülnek többe, mint egy korszerűnek mondható laptop. Ezek be fognak kerülni a 
háztartásokba, és hamarosan arra kell készülnünk, hogy bizonyos tárgyakat nem a 
boltokban fogunk megvásárolni, hanem már otthon is elő fogjuk tudni állítani őket. 
Tehát már nincs messze az az idő, amikor az un. replikátor közönséges háztartási 
cikké válik. Az előadó említést tett egy GE9 termékről, ami egy repülőgép-hajtómű, s 
melyhez szükséges alkatrészek közül sokat 3D-s printerekkel fog előállítani. Nem 
néhány alkatrészt, kettőt-hármat, hanem közel százezret. 
 

Ebben az esetben is rögtön jelentkezik a logisztika, mert ennek a közel százezer 
alkatrész mennyiségnek az előállítási folyamatának is megváltozik a logisztikája. 
Ezeket eddig valahol előállították, eljuttatták az összeszerelés helyére, s ez a 
folyamat mostantól kezdve máshogy fog lejátszódni. 

                                                           
8
 A replikátor egy faj a Csillagkapu című sci-fi filmsorozatban. Az általában gép-pókhoz vagy egyéb 

külsejű gép-bogárhoz hasonlító faj egyedei saját magukat képesek sokszorosítani. 
9
 A GE (General Electric) 1989 vége óta sikeresen működik Magyarországon, mára a cég mind az öt 

fő üzletága aktív hazánkban. Jelenleg a GE a legnagyobb amerikai munkáltató (több mint 13 000 
munkatárs), és befektető, valamint az egyik legnagyobb exportőr Magyarországon, melyhez 
hozzájárul több mint 2 000 kulcsbeszállítója is. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagkapu_%28televíziós_sorozat%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sci-fi
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A termelési technológiák változása, az új technológiák megjelenése - és ezek 
közül csak az egyik a 3D-s printeré - radikálisan megváltoztatja a logisztikát is! 
 

Napjainkban már megjelentek a konténerszállító drónok10, tehát már nem csak 
katonai célra használjuk őket. Tudni kell azonban, hogy ezek a szerkezetek jelenleg 
sokkal fejlettebbek, mint az alkalmazásukkal kapcsolatos jogszabályi környezet. Ma 
az egész „drón világ” arra vár, hogy milyen feltételekkel lehet, és hogy milyen 
szabályozott módon szabad használni őket. Ez azért van, mert egyébként ezek a 
repülőtárgyak veszélyesek lehetnek és sokkal fejlettebbek, mint ahogyan azt 
gondoljuk. Amennyiben megszületik a szabályozás (Magyarország egyébként ebben 
élen jár! (A cikkíró megjegyzése.)), akkor óriási változások lesznek a logisztikában. 
Ma már Budapesten a Metróban látni olyan hirdetéseket, hogy „Kedves szülők 
vegyetek a gyerekeknek drónt!” 
 

A fórumon bemutatott „drón” 

 

 

 

Napjainkban már létezik és kipróbált jármű a vezető nélküli autó. Ezzel az 
eszközzel újra itt vagyunk a logisztikánál, mert adva van egy autó, amihez nem 
szükséges vezető. A technológia mára már kész van, és 60-70-100 km-eket tudnak 
megtenni ezekkel az autókkal. A nagy gyártóknál a tervek már készen vannak, 
megint csak a jogszabályi változásokra kell várnunk ahhoz, hogy tömegesen 
elterjedjenek. Az elterjedés megkezdését három, négy évre becsülik. El kell 
gondolkozni tehát azon, hogy az eddig biztosnak számító gépjárművezetői munkakör 
a jövőben mennyire lesz biztonságos. Meg kell jegyezni, hogy ezek az autók egy 
nagyon fontos emberi tevékenységet az un. szenzomotoros11 mozgást képesek 
helyettesíteni. Eddig azt gondoltuk, hogy ez a képesség csak az ember kiváltsága és 
az ezzel kapcsolatos szakmák biztonságban vannak. Ma már úgy tűnik, hogy ez már 
egyáltalán nem igaz. 
 

                                                           
10

 A pilóta nélküli repülőgép (angolul Unmanned Aerial Vehicle, UAV, am. „személyzet nélküli légi 

jármű”, vagy Remotely Piloted (Aerial) Vehicle, RPV, am. „távolról irányított (légi) jármű”, vagy drón 
(az angol drone = here (méh) szóból) elsősorban katonai feladatokra alkalmazott olyan repülőeszköz, 
mely valamilyen ön- vagy távirányítással (leggyakrabban a kettő kombinációjával) rendelkezik, emiatt 
fedélzetén nincsen szükség pilótára. 
11

 Szenzomotoros. mozgató és érzékelő szervek összehangolásával kapcsolatos. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Here_%28zoológia%29&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Háziméh
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Távirányítás&action=edit&redlink=1
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Másik nagyon fontos tevékenység az optikai felismerés12, amire ma már a gépek 
is egyre inkább alkalmasak. Meg lehet említeni pl. a kapálást, a gyomlálást, mint 
tipikus emberi tevékenységet, de most már vannak olyan gépek, amelyek képesek az 
ilyen feladatok elvégzésére. 
 

Napjainkban vannak olyan patikák, ahol az elektronikus receptek alapján a 
robotok keresik meg a gyógyszereket és szolgálják ki a betegeket, a kórházi 
osztályokat. (Budapesten a Honvéd Kórház gyógyszertárában már tíz éve „dolgozik” 
hasonló robot! A cikkíró megjegyzése.

13
). A gépek tehát egyre több emberi feladatot 

vesznek át! 
 

Ma már vannak olyan robotok, amelyeket kézmozdulatokkal lehet programozni. Az 
embernek tehát el kell gondolkozni azon, hogy tulajdonképpen ki is szolgál ki 
kicsodát. A gép szolgálja ki az embert vagy egyre inkább az ember szolgálja ki a 
gépet! Ezek a technológiák egyre inkább kezdenek átmenni a tömeges 
felhasználásba. 
 

Az autonóm közlekedési eszközök, a mobil robotok és már megint itt is vagyunk 
a logisztikánál! Ezt azért lehet kijelenteni, mert mindezek mögött masszív 
informatikai trend sorakozik. Az információs technológia mindenütt, mindenben 
megjelenik. Ma már nincs külön informatikai iparág, mert az információs technológia 
ott van mindenben. Ugyan úgy ott van például az autóban, mint a hűtőszekrényben. 
Ahol megjelenik az információs technológia, ott megjelenik az automatizálás és ott 
feltűnnek az algoritmusok, megjelennek a robotok. Ezek a trendek minden jel szerint 
nem fognak megváltozni, ezek nem alkalmiak, hanem hosszú évtizedek óta léteznek, 
s nem fognak megváltozni, hanem radikálisan átalakítják a világot. El kell 
gondolkozni tehát azon, hogy melyek azok az emberi tevékenységek, szakmák, ahol 
a robotok fogják felváltani az emberi munkát. 
 

Annak a valószínűsége például, hogy a közgazdászok munkáját az elkövetkező 
húsz évben robotok fogják felváltani 43%. De ilyen a valószínűség a pilóták esetében 
is. Ma már egy modern utasszállító repülőgépen a pilóta csak kb. öt percig vezeti a 
gépet. Egyre inkább az a tapasztalat, hogy a pilóta, amikor átveszi a vezetést, akkor 
valami bajt csinál, mivel egyre kevésbé van meg a rutinja, mivel egyre kevesebbet 
vezet. 
 

A papok vagy az egyéni fitnesz tanácsadók nagyobb biztonságban vannak, mint 
néhány olyan szakma képviselői, amelyeket manapság népszerűnek tartunk. 
  

Az előadásban szó volt továbbá a TED-ekről és a BILL-ekről. A világ egyre inkább 
ezekre bomlik és közöttük folyamatosan nő a távolság. Kik is ők valójában? A TED-
ek magasan képzett értelmiségiek, azok az emberek, akik az említett algoritmusokat 
meg tudják írni, akik a robotokat meg tudják építeni, azok, akik olyan intellektuális 
munkát végeznek, ami robotokkal, algoritmusokkal egyelőre nem helyettesíthető. Ide 

                                                           
12

 Az optikai karakterfelismerés (rövidítve OCR az angol optical character recognition szavakból) 

a számítástechnikában olyan eljárás, mely lehetővé teszi a fizikai hordozón (leggyakrabban papíron) 
szereplő analóg írás, szöveg digitális formába történő alakítását. Az átalakított szöveg ezután könnyen 
használható, feldolgozható számítógépes környezetben. Ide soroljuk az arcok felismerését is. 
13

 Lásd:  Szűcs Attila őrgy., főgyógyszerész, „A gyógyszerellátás logisztikája” c. cikkét. Katonai 
Logisztika folyóirat, 2007.2. szám. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Számítástechnika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Papír
http://hu.wikipedia.org/wiki/Analóg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Digitális
http://hu.wikipedia.org/wiki/Számítógép


245 
 

tartoznak a diplomások, a menedzserek, az orvosok, mérnökök, tudósok, 
professzorok, a tartalom-fejlesztők. A BILL-ek pedig azok, akiknek nincs diplomája, 
„kékgalléros” munkát vagy valamilyen kiszolgáló jellegű tevékenységet végeznek, pl. 
egy autógyárban a futószalag mellett vagy valahol az adminisztrációban dolgoznak. 
Vagyis nem teljesen „tudatlan” emberek, de nincs többjük egy jó középfokú 
végzettségnél. 
 

Az üzenet lényege, hogy a TED-ek és a BILL-ek között folyamatosan nő a 
távolság! Az előzők estében úgy néz ki, hogy a jövőben biztonságban vannak, ezek 
körében nagy lesz a foglalkoztatottság, s nagy részük jó állást fog találni magának. A 
második kategóriába tartozóknál a jövőben várhatóan folyamatosan romlani fog a 
helyzet. Ez 1960-tól kezdve egy masszív tendencia, tehát több mint ötven éve tart. 
 

A politikai aktivitás tekintetében, vagyis mennyire vesznek ezek az emberek a 
formális, legitim politikai tevékenységben? El mennek-e például szavazni? Azt lehet 
látni, hogy a BILL-ek egyre inkább lekerülnek a politikai térképről. Nem lehet tudni, 
hogy mit fognak csinálni, de ha csinálni fognak valamit, nagy a valószínűsége annak, 
hogy radikalizálódni fognak, csak nem lehet tudni milyen irányba. Bűnözés terén a 
TED-ek megint jobb helyzetben vannak, ezen a területen a BILL-ek estében radikális 
és gyors a növekedés. 

A fenti dolgok arra utalnak, hogy miközben innovációról, technikai fejlődésről 
beszélünk, nem árt azon elgondolkozni, hogy ennek milyen társadalmi 
következményi lesznek! 

A szülők szempontjából az a konklúzió, hogy jobb a gyerekből TED-et, mint BILL-t 
nevelni. A mai világban Magyarországon is az útkeresés állapotában vagyunk, senki 
sem tudja, hogy mi lenne a jobb megoldás. Az lenne-e jobb, hogy a gazdaságban 
több lenne a verseny vagy vissza kéne „fogni” és az lenne-e a jobb, ha az állam 
erőteljesebben avatkozik be a gazdasági folyamatokba vagy éppen fordítva? Az 
valószínű, hogy minél tovább az oktatásban kell tartani a gyerekeket, akik erre nem 
alkalmasak, azokat időben ki kell venni az iskolából és a különböző szakmák felé kell 
„terelni”. 

A kérdés továbbra is itt lebeg a levegőben, hogy az a szakma, amit ma 
megtanulok, az a szakma létezik-e majd öt, tíz, vagy akár több év múlva? 
 

Az első nap délelőttjén nagy érdeklődést kiváltó előadást tartott Brigadier-
Generál (retired) Larry Lashkevich a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) 
tiszteletbeli tagja. A dandártábornok úr vezetője az International Business 
Development, Logistik Unicorp szervezetnek (Kanada). Előadásának címe angolul: 
Delivering Results and Achieving Succes in Hungary through Innovation and 
Logistics. 
 

A védelmi innovációs szekciót Dr. Pogácsás Imre mk. dandártábornok (HM 
logisztikai csoportfőnök) vezette, aki bevezető előadását A Magyar Honvédség 
logisztikai rendszerének kihívásai címmel tartotta. A szekcióülésen a védelmi 
logisztika szintén neves külföldi (NATO) és hazai képviselők tartottak előadást. Ezen 
a szekcióülésen volt hallható Dr. Tollár Tibor tü. dandártábornok (Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) Fejlesztési irányok és eredmények a 
katasztrófavédelemben című előadása is. 
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Lashkevich tábornok úr előadásának, illetve a védelmi szekcióban elhangzott 
előadások témáit terjedelem hiánya miatt ebben a cikkben nem célszerű tárgyalni. 
Ezzel, jelentőségénél fogva is, várhatóan külön cikk fog foglalkozni a 
kiadványunkban. 
  

A két napos rendezvényen a bevezetőben említett négy fő témában további 
előadások és interaktív beszélgetések voltak. Ezekről a rendezők napi 
folyamatossággal adtak tájékoztatást az érdeklődők részére a Magyar Logisztikai 
Egyesület Facebook oldalán, illetve az ugyanott megjelenő MLE TV csatornán (you 
tube). 
 

A rendezvény fókuszában tehát az újdonság a „logisztika iparban” témaköre volt, 
melyben minden résztvevő számára biztosítva volt a naprakészség, valamennyien új 
információkkal gazdagodhattak, amit a mindennapi munkavégzés során a jövőben 
hasznosítani tudnak. 
 

Képek a rendezvényről: 

 

 
 

Dr. Keszthelyi Gyula, Larry Lashkevich   Larry Lashkevich 
 
 

 
 

Professzor Bőgel György PhD  Dr. Doór Zoltán 
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A résztvevők egy csoportja    Dr. Keszthelyi Gyula, Dr. Pogácsás Imre 

 
 

 
 
Dr. Gáspár Tibor, Dr. Németh Ernő, Pásztor István Az MH Logisztikai Központ képviselete 

 
 
A cikk megírásához felhasznált anyagok: 

1.) A fórumon elhangzott (a cikkben szereplő előadók) anyagai; 

2.) Az MLE fórummal kapcsolatos kiadványainak anyaga; 

3.) Az MLE Facebbok oldalán megjelentek; 

4.) Az MLE TV Facebook (yotube) fórummal kapcsolatos műsoranyaga; 

5.) Wikipédia (2015. február.) 
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Hírek, események: 

1. Magyar sikerágazat: a gasztronómia 

Gasztronómiai Világbajnokságon vett részt a Magyar Honvédség csapata 2014. 
november 20-28-a között Luxemburgban. 1996-óta a Magyar Honvédség szakács-
csapatát rendszeresen meghívják a különféle nemzetközi megmérettetésekre.  A 
korábbi évek legjobb civil és katonaszakács csapatai vettek részt a luxemburgi 
Gasztronómiai Világbajnokságon, ahol november 25-én - Bálványos Zsolt alezredes 
vezetése alatt - a magyar katonaszakács csapat a svájci katonaszakács és további 
10 civil szakácscsapattal mérhette össze tudását és kreativitását.  

 

A csapat és a versenyművek egy része 

Ezen a versenyen a regionális kategória versenykiírása alapján kellett elkészíteni 
a menüket, összesen huszonhét különböző ételt: finger food (könnyű harapnivalók), 
nyolcszemélyes tál, három főétel, gálamenü, illetve ehhez kapcsolódóan nyolc desz-
szertet. „Megfelelünk a nyugati trendeknek, de mindig csempészünk egy kis magyar-
ságot is az ételekbe.  Így a mostani versenyen is terítékre került a tokaji kacsamáj, a 
magyaros csirkezúza és a céklaleves is” – mesélte Mudra József alezredes, a csapat 
felkészítője. De készült füstölt libamelles libamáj kocsonya parajjal és kápia papriká-
val töltve, savanyított jégcsapretekkel, párolt sárgarépával. A versenynap előtti reg-
gelen 8 órától másnap hajnali 4 óráig a delegált katonaszakácsok megállás nélkül 
sütik, főzik, mártják, kenik és díszítik a kiírás alapján a remekműveket. „Úgy kell el-
készíteniük a különböző fogásokat, hogy miután hajnali 4 órakor végeztek a munkák-
kal, és azokat elszállították a kiállító terembe, közel tizenkét órát kell kibírniuk a me-
nüknek, a kiállító termek klímájában és a reflektorok és díszvilágítások fényének hő-
jében.”  Ehhez természetesen nagy odafigyelés és szakmai tudás kell. A magyar 
csapat szakmai tudását ezüstéremmel ismerték el. 
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Készülnek a remekművek 

Mudra József alezredes a felkészülés menetéről elmondta, hogy az egész folya-
matban a legnehezebb a tervezés, azaz fejben elképzelni a menüt: hogyan álljon a 
tálon, tányéron, vagy éppen hogyan domináljanak a színek. Mivel a 2016-os szakács 
olimpián biztos indulók vagyunk, így a jelenlegi karácsonyi pihenés mellett azért min-
denki fejében már ott motoszkál a gondolat, hogy mi legyen két év múlva. Azt is el-
mondta, hogy 2016 januárja és márciusa között valamelyik katonai szervezetnél ösz-
szegyűlnek majd a szakácsok. Ahol is az addig összeszedett ötleteket vitatják meg 
és kezdik a tervező munkát. Majd következik a papíron felvázolt, elkészített ételek 
lefőzése, lesütése és párolása. Szeptemberre fényképekkel együtt összeáll az a me-
nüsor, amivel a csapat október végén a németországi Erfurt városában elinduló olim-
pián ringbe száll. 

 

Az egyik elkészült desszert 



250 
 

2. FOURLOG 2015 - logisztikai kiképzés leendő tiszteknek 
 

A FOURLOG a Cseh Köztársaság, Ausztria, Szerbia és Magyarország logisz-
tikai szakos tisztjelöltjeinek szakmai felkészítése és együttműködési gyakorlata. Az 
idei évben már tizenkettedik alkalommal rendezték meg március 8−21. között. A gya-
korlás három országban zajlott.  

A FOURLOG Logisztikai Kiképzés célja a részt vevő intézmények különböző ka-
tonai logisztikai szakirányain tanuló hallgatók felkészítése egy esetleges béketámo-
gató művelet alkalmával a többnemzeti törzsben várható szakfeladatok végrehajtásá-
ra. 

 

Eligazítás: a feladatok ismertetése… 

 

 

és a többnemzetiségű hallgatóság 
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Annak ellenére, hogy a felkészítés leginkább egy klasszikus törzsvezetési gyakor-
lathoz hasonlítható, az idén az Ausztriában végrehajtott első fázis során számos 
gyakorlati feladatot is teljesítettek a hallgatók. Egyebek mellett gyakorolták a szabá-
lyos rádióforgalmazást, az ideiglenes-ellenőrző áteresztő pontok, valamint élelmezé-
si, üzemanyag- és lőszerellátó pontok telepítését és üzemeltetését, továbbá azt is, 
hogy miként kell a különféle robbanótesteket felderíteni és megjelölni. Magyarorszá-
gon elsősorban a műveleti terület logisztikai felderítését, valamint szakági tervezési 
feladatokat hajtották végre a hallgatók. Ebben öt Pest megyei település: Érd, Szent-
endre, Mogyoród, Veresegyháza és Vecsés, valamint a kecskeméti MH 59. Szent-
györgyi Dezső Repülőbázis, mint „hadműveleti terület” segíti a hallgatók munkáját. A 
magyarországi feladatok emlékeztetnek leginkább a törzsvezetésre, míg a befejező 
csehországi fázis a gyakorlati felkészítést helyezte előtérbe. Brnóban alegységpa-
rancsnokként mérettettek meg a hallgatók: a logisztikai század funkcionális támoga-
tási elemeinek körleteit rendezték be a terepen, valamint a nemzeti támogató elem 
tábori körülmények közötti telepítését, illetve a különféle konvojműveleteket gyakorol-
ták. 

3. Szily-nap 
 

Az MH Logisztikai Központ a ferencvárosi Szily Kálmán Műszaki Szakközép-
iskola meghívására április 01-én részt vett az iskola hagyományos nyílt napján. 

 

A kvíz kitöltésével sokan megpróbálkoztak: a telefonos segítség  
elfogadott eszköz volt! 

A ferencvárosi Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
március 31-én és április 1-jén rendezte meg a Szily-napot. A rendezvény tradicionáli-
san kétnapos: több helyszínen többféle programot kínál az érdeklődőknek. A nyílt 
nap a második nap, amelyre külsős résztvevőket is meghívnak.  Mára a hagyomány 
részét képezi, hogy a Magyar Honvédséget is meghívják a rendezvényre. Az idén az 
MH Logisztikai Központ, az MH Anyagellátó Raktárbázis és az MH 1. Honvéd Hadi-
hajós és Tűzszerész Ezred képviselte a honvédséget. 
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A tűzszerész eszközök statikus bemutatója is nagy érdeklődést keltett 

A katonák mellett részt vett még a rendezvényen a Közép-Pesti Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség Önkéntes egysége és a IX. kerületi hivatásos Tűzoltóság egyik 
egysége is. A nyílt napon részt vevő két katonai szervezet kis technikai bemutatót 
rendezett a diákok számára: a logisztikusok statikus bemutatóján a kézifegyvereket, 
egyenruhákat és az egyéni védőfelszerelés részeit nézhették meg, próbálhatták ki a 
diákok, a tűzszerészek védőruházatukat és egy robotot mutattak be, és volt lézer-
fegyveres lövészet is. Nagy sikert aratott a robbanóanyag-kereső kutyák bemutatója 
is. Az elmúlt évhez hasonlóan a katonák ismét egy szellemi fejtörővel készültek, me-
lyek megoldói jutalmul a Zrínyi Kiadó egy-egy szép kiadványát vehették át. 

 

 

Egy kis gyakorlati bemutató: célra tarts! 
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4. Raktárosi továbbképzés gyakorlati feladatokkal 
 

Az MH Anyagellátó Raktárbázis idén is több alkalommal szervez különböző 
szakterületen központi logisztikai szakkiképzést a Magyar Honvédség alakulatainál 
szolgálatot teljesítő raktárvezetőknek és raktárosoknak. 

 

 

A ruházati szakanyag raktárosok a sátor felállítását gyakorolják 

Az MH Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság Lehel úti objektumában a 
április elején élelmezési raktárvezetők és raktárosok vettek részt négynapos szakki-
képzésen. A kiképzés részeként tábori élelmezési ellátópont kiépítése volt a gyakor-
lati feladat.  A Magyar Honvédség élelmezési szolgálata gyakorlatokon, katasztrófa-
elhárítási feladatok közben és háborúban mozgó, illetve állandó ellátópontokat hasz-
nál és telepít. Ezek feladatai közé tartozik az élelmiszerek beszerzése, átvétele, táro-
lása és a nyersanyagok feldolgozása, a honvédek meleg, illetve hideg élelemmel 
történő ellátása. A 2013. júniusi árvíz idején például az MH Anyagellátó Raktárbázis 
jogelőd szervezete, az MH Logisztikai Ellátó Központ Inkurrencia Raktárbázis Kalo-
csa, Miskei úti objektumába egy előkészítő törzs érkezett 114 fővel a szentesi MH 
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred állományából, hogy kiépítsék a tábori ellátó-
pontot, ahol az árvízvédelmi feladatokba bevont nagy létszámú erők étkeztetését 
látták el a Duna déli szakaszán, Kulcs községtől az országhatárig. 

Ferenczi Attila alezredes, az MH Anyagellátó Raktárbázis élelmezési szakterület-
ének osztályvezetője kiemelte az élelmezési ellátópontok fontosságát: „A Magyar 
Honvédségben az anyagi ellátás kiemelten fontos ága az élelmezés. Kitelepülések 
alkalmával − például árvízkor, katasztrófahelyzetben vagy gyakorlaton − az állomány 
ellátása prioritást élvez” − mondta. A szakkiképzésen részt vevők az utolsó napon 
elméleti és gyakorlati vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról. 
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Gyakorolnak az élelmezési szakanyag raktárosok 

 

 

 

A tanfolyam résztvevői 
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5. Napi rutin helyett szakértelem 
  

Málházási gyakorlatot hajtott végre az MH NRF-2015 Nemzeti Támogató Eleme 
(NTE) az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és az MH Logisztikai Központ pa-
rancsnokának együttes elrendelése alapján. 

 

 

A feladat vétele 
 

A gyakorlat célja a központi tárolásban lévő anyagok átvétele és málházása volt, 
az átadást az MH Anyagellátó Raktárbázis szakállománya végezte. Ennek végrehaj-
tásához nemcsak logisztikai és szállítmányozási ismeretekre van szükség, az átadó 
felek részéről is komoly felkészülést igényel a feladat. 

A gyakorlat során egy időben hat tehergépjármű indult útba öt különböző helyre, 
egymáshoz képest ötperces különbséggel: a katonák páncélos-, ruházati és híradó 
anyagot vettek át és rakodtak fel a teherautókra, méghozzá a szakági főnökök és 
magasabb szintű elöljárók ellenőrzése mellett. A feladatot végül hibátlanul teljesítet-
ték. 

6. A logisztikai központ alárendeltségébe kerültek 
 

A 2015. április 01-i hatállyal kiadott szervezési intézkedés értelmében az MH Lo-
gisztikai Központ alárendeltségébe került az MH Katonai Közlekedési Központ, az 
MH Légijármű Javítóüzem, illetve az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ez-
red Nemzeti Támogató Központja át-alárendelésre került az MH Anyagellátó Raktár-
bázis állományába. 

A katonai szervezetek átadás-átvétele részben lezajlott: az NTK átvétele még fo-
lyamatban van. 

„Magas színvonalú, harmonizált szakmai együttműködés” – hangsúlyozta beszé-
dében Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka április 
10-én, pénteken, amikor az MH Katonai Közlekedési Központ (MH KKK) az MH Lo-
gisztikai Központ (MH LK) alárendeltségébe került. 
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Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása 

A báró Hazai Samu Laktanya dísztermében megrendezett ünnepi állománygyűlé-
sen elhangzott: az MH KKK április 1-jei hatállyal az MH Összhaderőnemi Parancs-
nokság (MH ÖHP) alárendeltségéből átkerült az MH LK alárendeltségébe. A rendez-
vényen ünnepélyes keretek között írta alá az átadás-átvételt rögzítő jegyzőkönyvet 
Fucsku Sándor vezérőrnagy, az MH ÖHP és Baráth István dandártábornok, az MH 
LK parancsnoka. 

„A Katonai Közlekedési Központ hozzáértése, képessége, szakmai tudása megha-
tározó volt, így a megválás nem lehet akkora ünnep számunkra. Köszönet az elmúlt 
nyolc év aktív munkájáért, és kívánom, hogy a jövőben is ebben a struktúrában hajt-
sák végre a hazai és nemzetközi szállítási feladatokat az ország védelmének elköte-
lezettségében” - mondta a rendezvényen Fucsku Sándor vezérőrnagy. Mogyorósi 
József ezredes, az MH KKK parancsnoka megköszönte az ÖHP támogatását és 
szakmai együttműködését. „Természetesen az együttműködés megmarad és ez után 
is törekszünk arra, hogy ugyanazon a színvonalon, legjobb tudásunk szerint hajtsuk 
végre az elöljáró által szabott szállítási feladatokat” – hangsúlyozta. 

Az MH Katonai Közlekedési Központ ezred jogállású szervezet, az MH logisztikai 
rendszerébe illesztve végzi a katonai szervezetek, csapatok belföldi és nemzetközi 
viszonylatú közlekedés támogatási feladatainak tervezését, szervezését, koordinálá-
sát és végrehajtását, valamint annak irányítását, ellenőrzését. „Ezen feladatrendszer 
lényegében nem változik, ennek magas színvonalú teljesítését várom el a jövőben is 
a Közlekedési Központtól”- fogalmazott az állománygyűlésen Baráth István dandár-
tábornok. 

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségéből az MH Logisztikai 
Központ szakmai irányítása alá került át az MH Légijármű Javítóüzem. Az erről szóló 
dokumentumot április 17-én, pénteken írták alá a kecskeméti alakulatnál.  Az alakulat 
alárendeltségének változásáról szóló jegyzőkönyvet az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság parancsnokának képviseletében Schmidt Zoltán ezredes, az MH 
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ÖHP logisztikai erők főnöke, illetve Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai 
Központ parancsnoka látta el kézjegyével. 

 

 

Barát István dandártábornok beszéde 

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségéből az MH Logisztikai 
Központ szakmai irányítása alá került át az MH Légijármű Javítóüzem. Az erről szóló 
dokumentumot április 17-én, pénteken írták alá a kecskeméti alakulatnál.  Az alakulat 
alárendeltségének változásáról szóló jegyzőkönyvet az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság parancsnokának képviseletében Schmidt Zoltán ezredes, az MH 
ÖHP logisztikai erők főnöke, illetve Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai 
Központ parancsnoka látta el kézjegyével.  

 

 

Állománygyűlés a hangárban 

Schmidt ezredes megköszönte a kecskeméti alakulat parancsnokának és teljes 
személyi állományának azt a munkát, amit az elmúlt években végeztek. Bozóki 
János ezredes, az MH Légijármű Javítóüzem parancsnoka pedig az ÖHP eddigi 
támogatásáért és az együttműködésért mondott köszönetet. „Célunk, hogy a kialakult 
kölcsönös bizalom és az együttműködés a jövőben is fennmaradjon. Az elmúlt nyolc 
évben tudásunk legjavát adtuk, és ígérjük, hogy a jövőben is a tőlünk telhető 
legjobbat és legtöbbet tesszük” - mondta. 
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A két aláíró: Baráth István dandártábornok és Schmidt Zoltán ezredes 

„A légijármű javítóüzem feladatrendszere nem változik a jövőben, más feladata 
nem lesz, csak sokkal több”- fogalmazott az állománygyűlésen Baráth István 
dandártábornok.  Az alakulat önálló állománytáblával rendelkező ezred jogállású 
szervezet, amelynek fő feladata a Magyar Honvédség légijárműveinek és 
tartozékainak, valamint a haditechnikai eszközeinek a csapatok lehetőségeit 
meghaladó mértékű javítása, karbantartása konstrukciós változtatása békében és 
minősített időszakban, akár hadműveleti területen is. A Magyar Honvédség egyetlen 
olyan alakulata, amely a megfelelő jogosultságokkal és képességekkel rendelkezik a 
repülőtechnikai eszközökön történő közép szintű időszakos ellenőrzések, 
karbantartások illetve modernizációs feladatok elvégzésére. 

7. Hetven éve Mátyásföldön 

A jogelőd katonai szervezet megalakulásának hetvenedik évfordulóját ünnepelték 
a április 17-én Budapesten, az MH Anyagellátó Raktárbázisnál. 

A XVI. kerületi Erzsébetligeti Színházban megtartott ünnepi állománygyűlésen 
Druzsin József százados ismertette a Honvéd Vezérkar főnök köszöntőlevelét, majd 
a csapatünnep történeti áttekintéssel folytatódott. „Az anyagellátó raktárbázis Má-
tyásföldön települő parancsnokságának telephelye mellett egy idén 99 éves múltra 
visszatekintő, de ma már használaton kívüli, füves repülőtér található, mely olyan 
események helyszíne volt, amelyek sok esetben meghatározó szerepet játszottak a 
magyar történelemben is. Így elmondható, hogy élő történelmi múlttal és hagyomány-
nyal rendelkező helyszínen teljesítjük szolgálatunkat” - mondta a százados. 

A 70. évforduló alkalmából dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök 
és Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka emléktár-
gyat adományozott az alakulat részére. Az állománygyűlésen a kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó katonák és polgári alkalmazottak elismeréseket, illetve jutalmakat ve-
hettek át. A jubileum alkalmából a Székesfehérvári Logisztikusok Baráti Köre zászló-
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szalagot adományozott, amit Rába Imre nyugállományú altábornagy helyezett el az 
alakulat csapatzászlaján. 

 

 

Druzsin József százados beszéde a laktanya történetéről 

 

 

Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ parancsnoka  
emléktárgyat adományozott az alakulat részére 
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Az MH Anyagellátó Raktárbázis a jogelőd katonai szervezetek megalakulásának 
70. évfordulója alkalmából rajzpályázatot hirdetett „Katonaság gyermekszemmel” 
címmel. A beérkezett rajzokat 6 és 10 év közötti gyerekek készítették abban a témá-
ban, hogy ők miként képzelik el a katonák mindennapjait és feladataikat. Az ünnepi 
állománygyűlésen Nagy Attila ezredes, az MH ARB parancsnoka átadta az elismeré-
seket a pályázaton nyertes gyermekek részére. 

A 70. évforduló alkalmából szervezett rendezvénysorozat méltó lezárása volt a 
kopjafa megkoszorúzása. A kopjafa állítása régi hagyomány: eredetileg a halott har-
cosok sírját jelezte. Mára elterjedt az egész országban: szokássá vált ilyen módon 
emléket állítani jeles személyeknek, eseményeknek. Köztéri parkokban vagy jeles 
személyhez fűződő intézmények kertjeiben állnak ezek a faragott oszlopok, amik 
maguk is jeles alkotók megbecsülendő művei. 2013 óta vitéz Varga Károly nyugállo-
mányú főtörzszászlós, a Somogyi Hagyományőrző Huszár Egyesület huszárstrá-
zsamestere alkotásának köszönhetően mementóként az MH ARB laktanyájában is 
áll egy díszesen faragott kopjafa. 

 

Koszorúzás a kopjafánál 
 

Alig két héttel a neves évfordulót követően ismét ünnepelt az MH Anyagellátó 
Raktárbázis: Jászberényi úti objektuma ünnepelte fennállásának 65. évfordulóját. 
Tekintettel a május 04-i Szent Flórián napra, ami a vegyivédelmiek fegyvernemi nap-
ja a két ünnepet egy alkalommá sűrítve ünnepelt a Bázis. Ünnepi állománygyűlésen 
emlékeztek az elmúlt 65 év történéseire. Az MH Logisztikai Központ és az MH 
Anyagellátó Központ parancsnokai elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát vég-
ző kollégáknak. A napot a Honvéd Művész Együttes Nemzeti Tánckara remekbe 
szabott műsora zárta. 
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8. Veszélyes anyagok, tűz, együttműködés: a honvédség és a katasztrófavé-
delem közös gyakorlata 

Közös katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak az MH Anyagellátó Raktárbázis 
(MH ARB), illetve a katasztrófavédelem szakemberei Pusztavacson és Táborfalván, 
április 22-én. A gyakorlat célja az volt, hogy a katasztrófavédelmi szakemberek job-
ban megismerjék a Magyar Honvédségnél rendszeresített veszélyes anyagokat, illet-
ve azok működését és hatásait. A gyakorlatot Baráth István dandártábornok, az MH 
Logisztikai Központ (MH LK) parancsnoka és Oláh Péter tűzoltó őrnagy, a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője Pusztavacson nyitotta 
meg. „Minden évben tartunk közös együttműködési gyakorlatokat a különböző veszé-
lyes anyagot tároló bázisainkon, abból a célból, hogy az esetlegesen érintett civil la-
kosságot vagy a bázis állományát, javait biztonságosan kimenekítsük. A célunk az, 
hogy egyre magasabb szintre emeljük ezeket a gyakorlatokat, tehát a Pest megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az MH Logisztikai Központ szintjére, hiszen ren-
geteg együttműködési pontunk van a katasztrófavédelemmel, Pest megyével és más 
megyékkel is. Gondolok itt akár az elmúlt évek árvízi munkálataira vagy a vörösiszap 
katasztrófára” – mondta el a közös gyakorlaton a honvedelem.hu kérdésére vála-
szolva Baráth István dandártábornok.  

 

Boros Sándor alezredes a hatás bemutatón 

„Jó döntéseket, jó beavatkozásokat csak akkor lehet véghezvinni, ha megvan a 
kommunikáció a szervezetek között” – hangsúlyozta az együttműködés szükséges-
ségét Oláh Péter tűzoltó őrnagy. Hozzátette: az a cél, hogy Pest megye összes tűzol-
tósági felügyelője olyan speciális ismeretanyagot szerezzen a különböző robbanó-
anyagok viselkedéséről, fizikai paramétereiről, amelyet a későbbiekben a különböző 
katasztrófavédelmi helyzetek során alkalmazni tud. A megnyitót követő elméleti fog-
lalkozás során a résztvevők megismerkedhettek a Magyar Honvédségben rendsze-
resített harcanyagok kezelésével, tulajdonságaival, viselkedésével. Ezután hatásbe-
mutatót tartottak, amelyen Boros Sándor alezredes, az MH ARB Harcanyag-
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bevizsgáló Osztály vezetője bemutatta a különböző lőporok, robbanóanyagok, lősze-
rek és gyújtószerek viselkedését.  

 

Munkában a táborfalvai intézményi tűzoltók 

A katonák és a katasztrófavédelmi szakemberek együttműködésének elmélyítése 
Táborfalván folytatódott, ahol - egy elképzelt szituáció szerint - egy honvédségi ob-
jektum pincéjében, hegesztési munkálatok során, tűz keletkezett. Az épület szellőző-
rendszerén keresztül a tűz hamar átterjedt a földszinten lévő irodahelyiségekre is. A 
honvédségi tűzoltó raj a riasztás után két perccel ugyan megkezdte az épületben 
rekedt sérült felkutatását és mentését, de a tűz gyors terjedése miatt szükségessé 
vált a Dabasi Hivatásos Tűzoltóság és a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltóság ri-
asztása is.  

 

A gázpalack megtalálása és kimentése gyorsan ment,  
amit az előírások szerint hűtöttek. 
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A beérkező dabasi egység parancsnoka a helyszínen átvette a parancsnokságot a 
honvédségi tűzoltó raj parancsnokától és közösen kezdték meg a tűz felszámolását. 
Folyamatos rádiókapcsolatot tartva, a honvédségi tűzoltók a főbejáraton keresztül 
behatolva a sérültet kimentették, a másik egység pedig két irányból a pincén keresz-
tül jutott az épületbe, ahonnan egy gázpalackot szállítottak biztonságos helyre. Terék 
Tamás alezredes a pusztavacsi bázis megbízott bázisparancsnoka elmondta: ugyan 
a létesítményi tűzoltók és a katasztrófavédelem tűzoltói más-más tapasztalattal ren-
delkeznek, a két tűzoltóság már több gyakorlaton is bizonyította, hogy a két szerve-
zet kiválóan képes együtt dolgozni. A gyakorlat zárásaként Vad Tibor tűzoltó had-
nagy a Dabasi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka és Válent István zászlós az alaku-
lat létesítményi tűzoltóságának parancsnoka jóra értékelte a feladat végrehajtását. 

A fentiek mintegy folytatásaként:  

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság május 4-6. között Kecskeméten rendezte 
meg az immár hagyományos tűzoltó szakmai versenyt. Ezen a versenyen a Magyar 
Honvédség intézményi tűzoltó alegységei szakmai megmérettetése folyik csapatban 
és egyéniben is. A háromnapos bajnokság házigazdája az MH 59. Szentgyörgyi De-
zső Repülőbázis volt. A résztvevők az elméleti ismereteikről írásban adtak számot, 
majd a sportpályán az egyéni versenyzőknek 100 méteres tűzoltó-akadálypályát kel-
lett leküzdeniük, a csapatok feladata pedig 4x100 méteres tűzoltó-akadálypályán 
végrehajtott váltófutás és egy MAN-SCHMITZ gépjárműfecskendőről történő szerelés 
volt. Rendhagyó tekinthető az idei verseny abból a szempont, hogy meghívottként a 
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata is részt vett a küzdelemben. 
A vándorserlegét az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis csapata nyerte, egyéniben pe-
dig az MH Anyagellátó Raktárbázis táborfalvai bázisán dolgozó Tarnóczki Tibor köz-
alkalmazott bizonyult a legjobbnak. 

 

Versenyben az idővel 
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9. Vezérkarfőnöki látogatás a Katonai Logisztikai Egyesületnél 

2015. május 06-án látogatást tett a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület klubnap-
ján Dr. Benkő Tibor vezérezredes. A Honvéd Kulturális Központ Gobelin-termében 
megtartott rendezvényen a Honvéd Vezérkar főnöke a Magyar Honvédség aktuális 
helyzetéről tartott előadást. 

 

Dr. Benkő Tibor vezérezredes 

Az előadó ismertette a honvédelmi minisztériumban, a honvéd vezérkarnál, illetve 
a csapatoknál lezajlott szervezeti változásokat: Beszélt az új életpályamodellről, az 
ennek részként tervezett bérfejlesztésről, illetve a tervezett lakhatási támogatások 
rendszeréről. Ismertetőjében elmondta, hogy az utóbbi évekre nem voltak jellemzőek 
az egész hadsereget, vagy nagy területeket érintő, nagy volumenű szervezeti válto-
zások. Egy terület átalakítása folyik: az éppen a logisztika. Ezzel kapcsolatban be-
szélt egy új logisztikai bázis létrehozásának tervéről is.  

 

A hallgatóság 
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10. Átfogó képet kaptak a logisztikai ellátásról 
 

Az MH Logisztikai Központban tettek látogatást a napokban a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Felsőfokú Vezető-
képző Tanfolyamának hallgatói. 

 

A résztvevők: vendégek és vendéglátók 
 
 

 
 

„The Family photo” 
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A szakmai látogatás során a tanfolyam hallgatói MH Anyagellátó Raktárbázis (MH 
ARB) két objektumát is megtekintették. Baráth István dandártábornok, az MH Logisz-
tikai Központ (MH LK) parancsnoka a pusztavacsi objektumban fogadta a vendége-
ket. 

Az elhangzott előadásban a tanfolyam hallgatói átfogó képet kaphattak MH LK és 
az MH ARB feladatairól és a logisztikai ellátásban elfoglalt helyükről. A dinamikus 
bemutató során a vendégek egy, a lőszerbevizsgáló laboratóriumban egy szimulált 
robbanás és tűzeset mentési munkálatait tekintették meg. A délutáni foglalkozást 
Táborfalván rendezték meg, ahol Mogyorósi József ezredes, az MH Katonai Közle-
kedési Központ parancsnoka, illetve Fehér Ferenc őrnagy, a táborfalvai bázis pa-
rancsnoka a helyőrségről, illetve az alakulatokról tartott előadást. 

A program a közlekedési központ tanpályáján megrendezett technikai bemutatóval 
és konzultációval zárult. 

11. Közösségi szolgálat 

Együttműködési megállapodást kötött az MH Logisztikai Központ a Szily 
Kálmán Műszaki Szakközépiskolával. A dokumentumot május 14-én írták alá a 
katonai szervezet Soroksári úti objektumában 

 

A szerződés aláírása 
 

A szerződést az iskola nevében Fábián Zoltán igazgató, az MH Logisztikai Köz-
pont nevében pedig Baráth István dandártábornok látta el kézjegyével. Az iskola 
igazgatója elmondta: számukra két szempontból is fontos és hasznos a megállapo-
dás. Egyrészt megoldást kínál a diákoknak az érettségi vizsga előfeltételeként elírt 
kötelező, ötvenórás közösségi szolgálat teljesítéséhez, másrészt az itt teljesített 
szolgálat a pályaválasztást is megalapozhatja. Az alakulatnál a kötelező szolgálatot 
teljesítő diákok lehetőséget kapnak arra, hogy megismerkedjenek egy katonai szer-
vezettel. A logisztikai központ parancsnoka elmondta: a Magyar Honvédség számára 
fontos a honvédség megismertetése a magyar társadalommal, illetve reményeink 
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szerint az alakulatnál tevékenykedő diákok pályaválasztásában lehet egy orientáció 
is. 

12. Capable Logistician 2015, nagyszabású logisztikai gyakorlatot rendez 
Magyarország 

 
A 2015. június 8−19. között, több mint 20 ország 1700 katonája és 600 technikai 

eszköze részvételével Magyarországon rendezik meg a Capable Logistician 2015 
elnevezésű logisztikai interoperabilitási és szabványosítási gyakorlatot. A gyakorlat 
megrendezéséről szóló egyetértési megállapodást 2014. december elején írták alá. 

 
A megállapodást a Cseh Köztársaság nevében a prágai székhelyű Többnemzeti 

Logisztikai Koordinációs Központ igazgatója, Jan Husak ezredes, hazánk részéről 
pedig dr. Pogácsás Imre dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfő-
nökség csoportfőnöke írta alá Budapesten. 

 

A megállapodás aláírásának ünnepélyes pillanata 
 

A NATO által kiemeltnek minősített kiképzési esemény célja a szövetségi kollektív 
logisztikai célkitűzéseinek, doktrínáinak gyakorlatban történő alkalmazása, tesztelé-
se, illetve a visegrádi országok haderejéből kialakított EU-harccsoport logisztikai és 
egyéb elemeinek vizsgálata, minősítése. Az alapvetően NATO-elvek szerint végre-
hajtandó gyakorlaton felállítják, gyakorolják és értékelik az Összhaderőnemi Logiszti-
kai Támogató Csoport Parancsnokságát − mely képesség révén a résztvevő tag- és 
partnerországok kifejezik kapcsolódási szándékukat a NATO által ugyancsak 2015-
ben megrendezendő Trident Juncture 2015 nevű gyakorlathoz. A Capable 
Logistician gyakorlat házigazdájaként a Magyar Honvédség kettős szerepet lát el. 
Egyfelől részt vesz a gyakorlat végrehajtásában, ugyanakkor befogadó nemzeti tá-
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mogatást és valós biztosítást nyújt a részt vevő nemzetközi erők számára. A gyakor-
lat nemzetközi szakmai koordinációját, valamint a végrehajtás irányítását a Honvéd 
Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség, illetve az MH Összhaderőnemi Parancsnok-
ság végzi, együttműködésben az érintett HM- és MH szervekkel. 

A NATO már a 2012-ben, Chicagóban megrendezett csúcstalálkozón deklarálta 
elkötelezettségét az energiahatékonyság számottevő növelése irányában a védelmi 
szektoron belül. Ennek nyomán jött létre az a „zöld” védelmi kezdeményezés, amely-
nek fő pillérei a műveleti hatékonyság, az energiahatékonyság és a környezetvéde-
lem. 

A kezdeményezést az Észak-Atlanti Tanács 2014 februárjában hagyta jóvá, majd 
szeptemberben a walesi csúcson valamennyi tagország ratifikálta. Ezt a fajta új gon-
dolkodásmódot a NATO-n belül egyre gyakrabban csak Smart Energyként (SE) emlí-
tik, amit talán „ügyes energiának” lehetne fordítani. Az SE alatt általában az energia-
takarékosságot, energiahatékonyságot, illetve a megújuló energiaforrások felhaszná-
lását értjük, részben érintve az energiabiztonság és a környezetvédelem egyes kér-
déseit is.A 2015 júniusában Várpalotán megrendezendő CL15-gyakorlaton a walesi 
csúcsnak megfelelően egy új szintre lép a SE az előző alkalommal Szlovákiában 
megrendezett CL13-hoz képest. Akkor csak statikusan, demonstrációjelleggel vonul-
tattak fel egyes cégek ilyen SE-eszközöket, míg hazánkban első alkalommal a gya-
korlat aktív résztvevői lesznek, tehát egy logisztikai egységként a profiljuknak megfe-
lelően többek között villamos energiát állítanak elő környezetbarát módon, és azzal 
(a dízelgenerátorokat kiváltva) biztosítják más egységek energiaigényét. Azért cégek 
és nem katonai alegységek, mert egyelőre egyik nemzet sem rendelkezik számotte-
vő SE-képességgel. 

 

Pillanatkép a megbeszélésről 

Január 26−30. között Székesfehérvárra látogattak a részvételt tervező vállalatok 
munkatársai, ahol a NATO képviselőjének vezetése mellett az MLCC és a befogadó 
nemzet segítségével áttekintették, hogy milyen problémákat kell megoldani. A talál-
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kozón elsősorban műszaki jellegű kérdésekkel foglalkoztak a résztvevők, hiszen a 
sokszor gyökeresen eltérő rendszerek egymáshoz illesztése már önmagában is ko-
moly feladat, nemhogy azok integrálása egy katonai környezetbe. 

 

A tervezés 
 

A résztvevők bejárták a gyakorlatnak helyt adó várpalotai gyakorlóteret is, ahol a 
helyi erők segítségével személyesen győződhettek meg arról, hogy milyen viszo-
nyokra számíthatnak majd a gyakorlat idején. 
 

 

Folyik a munka a többnemzetiségű törzsben 
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A Capable Logistician 2015 gyakorlat indító rendezvényeként műveleti és harcá-
szati szintű törzsvezetési gyakorlatot tartottak Székesfehérváron, az MH 
Összhaderőnemi Parancsokságon január 26-30 között, több mint száz hazai és kül-
földi logisztikus katona részvételével. Fő feladatuk, hogy a V4 országok vezetésével, 
NATO elvek szerint teszteljék a nemzetek által létrehozott Összhaderőnemi Logiszti-
kai Támogató Egység Parancsnokság működését. 

 

A gyakorlat igazgatója, Jan Husák alezredes, a prágai székhelyű Többnemzeti 
Logisztikai Koordinációs Központ (MLCC) igazgatója és Schmidt Zoltán ezredes, az 
MH ÖHP logisztikai erők főnöke, a gyakorlat társigazgatója szerint a gyakorlás jó al-
kalmat nyújt arra, hogy a részt vevő nemzetek katonái egységesítsék eljárásrendjü-
ket. A 2016-os európai uniós harccsoportban részt vevő tagállamok a logisztikai 
szakterületen igyekeznek beépíteni az Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Cso-
portra vonatkozó NATO-eljárásokat, kialakítva a harccsoport hatékony logisztikai 
törzsmunkáját. Ez a törzs fogja össze a többnemzeti logisztikai elemek munkáját, és 
a műveletek során ők szervezik a harcoló alakulatok logisztikai támogatását. Ide fut-
nak be az igények, és a törzs irányításával az alárendelt alegységek biztosítják a 
megfelelő ellátást. 

A gyakorlat végső tervezési konferenciáját Budapesten tartották április 13 és ápri-
lis 17 között. A megbeszélést Dr. Pogácsás Imre dandártábornok nyitotta meg a Ste-
fánia Palotában április 13-án reggel. A konferenciát követően már a gyakorlat végre-
hajtása következik június 07-étől 

 


