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Szinopszis, összefoglaló,  

programterv 
(röviden ismertetve) 

„A katonai logisztika időszerű kérdései” című szakmai-

tudományos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar 

Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai 

Szakosztálya, illetve jogelőd szervezetei a Magyar 

Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódva 2006 óta 

évente rendezi meg. A tudományos tanácskozásokon a 

katonai logisztikai szakemberek a haderő logisztikai 

támogatásának kihívásait és főbb feladatait tekintik át. Ebben 

az évben a rendezvény tárgya és célja, a katonai logisztikai 

támogatási rendszer helyzetének és fejlesztési lehetőségeinek 

vizsgálata, annak megvitatása. A szakmai tudományos 

konferencián feldolgozandó kérdések: 

1. A Magyar Honvédség logisztikai támogatása 

feladatrendszerének változásai és követelményei a  

2020-ban kiadott Magyarország Nemzeti Biztonsági 

Stratégiája és a 2021-ben kiadott Magyarország Nemzeti 

Katonai Stratégiája által meghatározottak tükrében. 

2. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési 

Program eddig elért és tervezett eredményeinek hatása a 

Magyar Honvédség logisztikai támogatása rendszerére.   

3. Az új biztonságpolitikai és katonai kihívások hatása a 

Magyar Honvédség logisztikai támogatása rendszerére. 
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4. A Magyar Honvédség logisztikai támogatási 

rendszere szervezeti értékelése, a korszerűsítés lehetséges 

irányai. 

5. A többnemzeti műveletek logisztikai támogatása 

kihívásai. 

6. A logisztikai képzés és kiképzés kihívásai. 

A rendezvény részletes programja a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem weboldalán lesz elérhető 

 


