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Szinopszis, összefoglaló,  

programterv 
(röviden ismertetve) 

„A katonai logisztika időszerű kérdései” című szakmai-tudományos 

konferenciát 2006 óta a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat 

keretében évente szervezi meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar valamint a Magyar 

Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági Szakosztálya, illetve 

azok jogelőd szervezetei. Ebben az évben a konferencia a Magyar 

Hadtudományi Társaság egyik kiemelt rendezvénye, amelynek 

tematikája a megváltozott európai biztonsági környezetben a NATO 

szövetségi rendszerében a Reception and Onward Movement ( a 

továbbiakban: RSOM) és a befogadó nemzeti támogatás 

magyarországi katonai feladatainak elemzésére épül. 

Progam: 

 

09.00 – 09.15 Dékáni köszöntő 

09.15 – 09.45 Topor István ezredes:  

  A NATO védelmi és katonai politikájának  

  változásai 

09.45 – 10.00  kérdések, vita 

10.00 – 10.30  Kocsis Lajos ezredes: 

  A befogadó nemzeti támogatás védelmi  

  igazgatást érintő központi és területi szintű feladatai 

10.30 – 10.45  kérdések, vita 

10.45 – 11.00  szünet 

11.00 – 11.30 Mogyorósi József ezredes/Antal Mihály alezredes: 

  Az RSOM és a befogadó nemzeti támogatás  

  stratégiai szintű feladatai 

11.30 – 11.45 kérdések, vita 

11.45 – 12.15 Pataki Zsolt ezredes:  
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  Az RSOM Támogató Parancsnokság   

  működtetésének eddigi tapasztalatai, kitekintés a 

  jövőbeni feladatokra 

12.15 – 13. 00 kérdések vita,a konferencia zárása   

 

 


