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SZAKMAI  EGYEZTETÉS  ÉS  CIVIL – KATONAI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS  A  GYAKORLATBAN  

Vasvári Tibor1 

November 06-án Veszprémben az 54. Légtérellenőrző Ezrednél 
szakmai egyeztetésre és kötetlen megbeszélésre került sor Szűcs Pál 
mérnök ezredes az alakulat parancsnoka és Doór Zoltán a Magyar Lo-
gisztikai Egyesület (MLE) elnöke között.  

A megbeszélésen résztvett Cseke László az MLE főmunkatársa,    
Dr Vasvári Tibor nyá. ezredes, valamint Lőrinc Béla őrnagy logisztikai 
főnök is.  

Az alakulat tagja a Magyar Logisztikai Egyesületnek, így az egye-
sület rendezvényei számukra nyitottak, – melyet lehetőségeikhez mérten 
ki is használnak, – első kézből szereznek ismereteket a civil támogatás 
különböző kihatású és terjedelmű kérdésköreiről, a jogszabályi előkészí-
tés és megvalósítás, valamint a beszállítói szakmai tapasztalatokról.  

Ezek a rendezvények, - konferenciák, fórumok, szakmai klubnap-
ok, szakmai kiadványok – átfogják a hazai civil logisztika majdnem tel-
jes szféráját, így a logisztikát – elsősorban a fogyasztó logisztikát érintő 
kérdések közvetlenebbül kerülhetnek feldolgozásra.  

A honvédség, ezen belül a végrehajtó alakulatok szintjén is mind 
több a kapcsolódási pont a polgári szférával, különösen a logisztika terü-
letén az ellátási lánc, a szállítás és szállítmányozás, bizonyos outsour-
ching témákban pedig közvetlen kapcsolódás van.  

Mint ismert az MH 54. Légtérellenőrző Ezred alárendelt alakulatai 
az egész ország területén szétszórtan helyezkednek el és hajtják végre 
folyamatos feladatukat, ennek megfelelően a minél magasabb haté-
konyságú és költségkímélő, ugyanakkor minőségi és elvárt biztonságú 
támogatás megvalósulás kiemelt jelentőséggel bír. Az Egyesület szak-
mai segítséget tud nyújtani a logisztikai szakemberek szakágazati felké-
szültségének növelésében is, alapvetően nemcsak az ellátási lánc vonat-

                                                      
1 Dr. Vasvári Tibor nyá. ezredes, MLBKT-MLE tanúsított logisztikai szakértő, 
54. Légtérellenőrző Ezred, szervező. 
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kozásában, hanem a közbeszerzések, az egyedi szükségletű meg-
rendelések, a minőségbiztosítási követelmények érvényesítésében is.  

Az elmúlt időszak tapasztalatit összegezve megállapítható, hogy az 
együttműködés mindkét oldal szerint előre mutató és jó irányú. Az 
Egyesület eddig is nagyon jó együttműködést valósított meg a megszűnt 
Légierő Parancsnoksággal, a légi szállítások vonatkozásában folyama-
tosan feldolgozták és kicserélték tapasztalataikat, a konferenciákon köl-
csönösen előadásokat szerveztek az előzetesen egyeztetett témákban. 

 

A szakmai egyeztetés résztvevői 

A civil szakmai szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és 
együttműködés napjaink kihívása is, hisz a globalizáció és a felgyorsult 
fejlődés világában lépést kell tartani a közvetlen környezetünket megha-
tározó tényezők változásaival, az elért eredményekkel, azok megfelelően 
szabályozott kerek közötti alkalmazásával, a helyi cselekvések kreativitá-
sával a biztosítást és támogatási megvalósulást szükséges szinten tartani. 

Az elkövetkezőkben elhatározott szándék, hogy folytatódik a két 
szervezet között a szakmai együttműködés, az Egyesület éves tervének 
körvonalazódásával az alakulat vizsgálja a neki legtöbbet adó és szüksé-
gesnek ítélt kérdésköröket, az Egyesület pedig biztosítja a becsatlakozást.  
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A katonai logisztika végrehajtási kérdéseinek, tapasztalatainak isme-
retbővítő jelleggel történő megjelenítésére lehetőség van az Egyesület 
Évkönyvében, valamint a kéthavonta megjelenő Loginfó szakmai folyó-
iratban, melyeket az alakulat részére rendelkezésre bocsát. Az Egyesület 
komoly külföldi szakmai kitekintéssel rendelkezik, elsősorban a logiszti-
kai szolgáltatások vonatkozásában, melyeket esetleges hasznosításra 
igény szerint rendelkezésre bocsátanak.  

A kétoldalú egyeztetés és megbeszélés során a vendégek megismer-
kedtek az alakulat tevékenységével és szerteágazó feszített és nemzetközi 
kapcsolódású feladatrendszerével, valamint a katonai logisztika helyi 
speciális területeivel.  

 




