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Program: 8.30 - 9.00  Érkezés regisztráció 

9.10 - 9.40   Baráth István dandártábornok előadása: Katonai logisztika időszerű kérdései, új kihívások 

Szekció előadások

Haditechnika története 

10.00 - 10.30 Dr. Hajdú Ferenc mk. alezredes, Dr. Balajti István:

Rádiólokátor fejlesztés- és gyártás Magyarországon a II. világháború alatt és közvetlenül a háborút követő években.

10.30 - 11.00 Végvári Zsolt okl. mk. alezredes:

A magyar katonai aggregátor fejlesztés- és gyártás történeti áttekintése, különös tekintettel a villamos forgógépek gyártására 1927-

1954.

11.00 - 11.30 Bimbó István mk. alezredes, Endrész Aranka főhadnagy:

A kézi páncélelhárító fegyverek fejlődése a II. világháború alatt, különös tekintettel a modern rombolópuskák elődeinek tekinthető 

páncéltörő puskákra.

11.30 - 12.00  Horváth Balázs Zsigmond:

Az amerikai USATC S160-as 'Truman' hadimozdony és az US Army Szállítmányozási Hadtestének műveletei a II. világháborúban.

12:00 - 12:30 Dr. Hegedűs Ernő mk. őrnagy:

A magyar katonai motorkerékpár és aggregátor fejlesztés- és gyártás történeti áttekintése, különös tekintettel a szükséges belsőégésű 

motorok gyártására 1927-1954.

12.30 - 13.00 Kelemen Ferenc zászlós :

Kis és közepes hadibeszállítók tevékenysége Magyarország területén a századfordulótól 1918-ig.

Haditechnika

10.00 - 10.30 Dr. Hegedűs Ernő mk. őrnagy

Az UH-1 szállító helikopter fejlesztésének, gyártásának és alkalmazásának története, különös tekintettel a korszerűsítésre és a 

többfeladatúságra.

10.30 - 11.00  Sebők István őrnagy, Dr. Gyarmati József alezredes:

Különböző lövedéktípusok repeszhatása célban.

11:00 - 11:30 Tar Csaba hadnagy: 

Kiemelt fontosságú létesítmények biztonsági rendszereinek kialakítási lehetősége.

11.30 - 12.00 Gávay György százados, Dr. Gyarmati József alezredes:

Kerekes jármű védelmének aktuális igényei és a fejlesztés lehetőségei.

Műveleti logisztika

10.00 - 10.25 Dr. Pellek Sándor: 

Katonaorvosi képzés kérdései a NATO szövetségi rendszerében.

10:25 - 10:50 Nyitrai Mihály alezredes:

Afganisztán és a műveleti logisztika.

10:50 - 11:15 Dr. Sári Gábor alezredes:

Szervező intézmények: Magyar Hadtudományi Társaság, Védelemgazdasági és Logisztikai szakosztály                                                         

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Helyszínek: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem

Régió: Közép-Magyarország

Kapcsolattartó: Dr.habil.Gyarmati József alezredes (gyarmati.jozsef@uni-nke.hu, +36 (1) 432 9000 / 29-191-

ess mellék)

Az esemény honlapja: http://hhk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/katonai-logisztikai-intezet/_katonai-logisztika-idoszeru-

kerdesei_-cimu-konferencia

"Oknyomozó tudomány"



Szinopszis, összefoglaló

(legfeljebb 4000 karakter):

A konferencia fő célja lehetőség teremtése a gyakorlatban és az oktatásban-kutatásban dolgozó logisztikusok 

számára, hogy az aktuális szakmai tapasztalatokról és kutatási eredményekről kölcsönös tájékoztatást nyújtsanak, 

illetve kapjanak a rendezvény segítségével.

A konferencia egyik fő témája a Magyar Honvédség olyan típusú aktuális logisztikai megoldásainak a közzététele 

és a résztvevőkkel történő megismertetése, amelyek módszertanuk alapján tudományosnak tekinthetők. Az előadók 

kiválasztásakor előnyt élveztek az újszerű eredményeket bemutató előadások, valamint az új helyzetek és feladatok 

megoldását bemutató előadások.

A szervezők ezen kívül hangsúlyt fektettek az új tudományos eljárások és azok adaptációs lehetőségeinek az 

ismertetéseire is. Ennek megfelelően teret kapott a polgári logisztika elmélete, valamint a NKE Katonai Logisztikai 

Intézetnél folyó aktuális kutatások és azok eredményeinek a bemutatása is.

A konferenciára minden év november hónapjában van kerül sor, így része a Magyar Tudomány Napja, és a 

Logisztikusok Napja rendezvénysorozatnak.

A konferenciának két fő szervezője van: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Kar Katonai Logisztikai Intézete és a Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai 

Szakosztálya.

A konferencia fő védnökei a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség gazdasági-, logisztikai- és 

technikai területének vezető főtisztjei és tábornokai: Baráth István dandártábornok, Filótás István György 

dandártábornok, Fodor Péter ezredes, Kaposvári László dandártábornok, Dr. Keszthelyi Gyula ny. dandártábornok, 

Schmidt Zoltán ezredes.

A konferencia előadói a Magyar Honvédség ÖHP, LK, HM VGH valamint az NKE HHK szakemberei. Az 

előadásokat a szervező bizottság a beérkező szinopszisok alapján öt szekcióba osztotta:

• haditechnika;

• haditechnika történet;

• hadtáp és katonai gazdálkodás;

• műveleti logisztika;

• katonai közlekedés.

Az előadásokat a tervek szerint, a konferenciát megelőzően a szerzők a Katonai Logisztika c. folyóirat formai 

előírásai szerint publikáció formájában elkészítik. Az elkészített publikációkat a szervező bizottság cikkenként két 

független lektorral lektoráltatja. A cikkeket a folyóirat elektronikus különszámban jelenteti meg. A lektorált 

konferencia kiadvány így biztosítja a konferencia tudományos jellegét.

A konferencia után valamint a kiadvány megjelenését követően a szervező bizottság összegzi a tapasztalatokat és 

felhasználja a jövő évi konferencia megszervezésekor.


