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A konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény sorozat
keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar és jogelőd intézményei, a Magyar
Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai
Szakosztályával közösen 2006 óta minden évben megrendezi. A
konferencia célja a hazai és nemzetközi katonai logisztika és
gyakorlati megoldásainak áttekintése, a hazai hadiipar kutatási és
fejlesztési lehetőségeinek, eredményeinek elemzése, az innovatív
trendek bemutatása és az ezekben a témakörökben született
kutatások eredményeinek megvitatása.
Az előzetes konferencia felhívás a beérkezett rezümék alapján a
főbb trendeket egy plenáris előadás tekinti át. Majd hat szekcióban
– haditechnikai-, haditechnika történeti-, hadtáp és katonai pénzügyi,
katonai közlekedési-, műveleti logisztika-, kiképzési és felkészítésiés nemzetközi – folytatódik a rendezvény. A konferencia plenáris
értékeléssel zárul.

Plenáris ülés:
Megnyitó: Dr. Pohl Árpád ezredes dékán
Kaposvári László dandártábornok: A Magyar Honvédség logisztikai
támogatási rendszerének helyzete és fejlesztésének lehetőségei
Haditechnikai szekció, szekcióvezető: Dr. habil. Gyarmati József
alezredes
Filótás István dandártábornok: A védelmi célú kutatás-fejlesztés
koncepciói
Dr. Pogácsás Imre dandártábornok: A Magyar Honvédség
hadfelszerelésének fejlesztési irányai.
A harmadik előadás szervezés alatt
Szakmai vita, a szekció zárása
Haditechnika történeti szekció, szekcióvezető: Dr. Hajdú Ferenc
alezredes
Dr. Hajdú Ferenc alezredes: Üreges töltetektől a robbantással
formált lövedékig
Dr. Hegedűs Ernő alezredes: A katasztrófavédelem és a magyar
haderő által egyaránt alkalmazott technikai eszközök fejlődésének
történeti áttekintése (1926-2016)
Pap Péter: A Király-féle kísérleti nehéz géppuska
Gyulai Gábor: A MH Személyi dozimetriai eszközeinek változásai a
70-es évektől napjainkig
Szakmai vita, a szekció zárása

A rendezvény programterve
(röviden ismertetve vagy
mellékletként csatolva)

Hadtáp és katonai pénzügyi szekció, szekcióvezető: dr. Pap
Andrea alezredes
Dr. Kaló József: A Magyar Királyi Honvédség ellátó és szállító
szolgálatának összehasonlító elemezése
Dr. Balla Tibor ezredes: A katonai logisztika időszerű kérdései –
pénzügyi aktualitások
Lakatos Péter egyetemi docens: Közszolgálat és logisztika – mint
integrált védelmi potenciál
Dr. Taksás Balázs sz. főhadnagy: A védelmi ipar és a katonai
logisztika elfedett biztonsági kockázatai
Simigla Balázs alezredes: A „SABER GUARDIAN 2017”
nemzetközi gyakorlatok befogadó nemzeti támogatásának
tapasztalatai
Szakmai vita, a szekció zárása
Katonai közlekedési szekció, szekcióvezető: dr. Szászi Gábor
ezredes
Dr. Szászi Gábor ezredes: Mellékvonali vasúti hálózat múltja,
jelene, jövője a közlekedési hálózat védelmi felkészítésének
rendszerében
Dr. Tóth Bence: A magyarországi vasúthálózat zavarainak
gráfelméleti alapú vizsgálata
Nyitrai István ezredes: A „SABER GUARDIAN 2017” nemzetközi
gyakorlatok előkészítésének és végrehajtásának közlekedési
támogatási tapasztalatai.
Dr. Fábos Róbert alezredes: A katonai közúti szállítások
optimalizálási lehetőségei
Engler Ádám: A veszélyes anyagok szállítása polgári és katonai
aspektusainak főbb azonosságai és különbözőségei
Szakmai vita, a szekció zárása
Műveleti logisztika-, kiképzési és felkészítési szekció,
szekcióvezető: dr. habil. Horváth Attila alezredes
Pataki Zsolt ezredes: A „SABER GUARDIAN 2017” nemzetközi
gyakorlatok előkészítésének és végrehajtásának tapasztalatai
Dr. Pellek Sándor alezredes: Professzionális katonaorvosi
tudásmanagement-oktatás a fejlődés szolgálatában
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Dr. Sári Gábor alezredes: A SAFETY TRANSPORT-2017
többnemzeti közlekedési-szállítási (interoperabilitási) gyakorlat
tapasztalatai, a továbblépés lehetőségei
Radákovits Kornél: A magyar JLSG pool állomány felkészítésének
aktuális kérdései
Bodoróczki János alezredes: A különleges műveleti erők logisztikai
támogatásának aktuális kérdései
Szakmai vita, a szekció zárása
Nemzetközi szekció, szekcióvezető:
Uwe Patz alezredes: The experiences and next/new aims of
SAFETY FUEL-2017 multinational fuel cooperation project.
Martin Vlkovský, Ph.D., őrnagy: Comparison of Fastening Methods
of Military Vehicles on Railway Freight WagonsUusing Fastening
Straps
Luděk Rak Ph.D., százados: Roadblock: is it Effective Tool Against
Car Bomb?
Nyitrai Mihály alezredes: NATO Green Energy.
Szakmai vita, a szekció zárása
Plenáris ülés: a konferencia zárása, a szekciók munkájának
értékelése.
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