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A zmne.hu portál beszámol a FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési 
Programról, amelyet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem katonai gazdálkodási 
alapképzési szakának végzős hallgatói az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai 
Iskolájával és a brnoi Nemzetvédelmi Egyetemmel együttműködve hajtott végre 
2011. május 01-13. között Bécsben, Budapesten és Brnoban. A többnemzeti 
munkacsoportok május 03-án Grossmittelben, az Osztrák Szövetségi Haderő 35. 
Páncélgránátos Zászlóaljának bázisán gyakorolták a vezetési ponton történő 
tevékenység rendjét, az élelmezési-, az üzemanyag- és a lőszerellátó pontok 
telepítését és működtetését, az ideiglenes ellenőrző-áteresztő pont működtetését, a 
különböző robbanótestek felismerését és a vasúti ki- és berakópont működtetését. 
Május 06-án hat munkacsoport a Pest Megyei Védelmi Bizottság támogatásával 
négy településen (Veresegyház, Mogyoród, Vecsés, Gyál), valamint a MH 86. 
Helikopter Bázis, a MH Béketámogató Kiképző Központ és a Szolnoki Logisztikai 
Központ területén végrehajtotta a „hadműveleti terület” logisztikai 
szemrevételezését. Az erők telepítésének tervezését az ADAMS rendszer 
alkalmazásával kellet megtervezniük. Ki kellett térniük a rakmintás technikai 
eszközök problémáira. Ezen túlmenően számvetést kellett készíteniük a menet 
üzemanyag ellátására, menekültek fogadására, majd feladatot kaptak a felelősségi 
körzetbe történő átcsoportosítás menetvonalának szemrevételezésére. Különösen 
fontos volt az angol nyelvű kommunikáció. Május 10-én reggel a teljes állomány 
áttelepült a brnoi Nemzetvédelmi Egyetemre. A munkacsoportok a Cseh Hadsereg 
Vyskov-i Kiképző Központjában és helyi településeken immár logisztikai alegység-
parancsnoki szerepkörben megtervezték egy logisztikai század funkcionális 
elemeinek telepítését és működtetését. A Cseh Hadsereg Vyskov-i Kiképző 
Központjában szakharcászati foglalkozásra került sor. A foglalkozás során, terepen 
gyakorolták a szállító oszlopok megalakítását, a szállítások és az oszlopok 
biztosításának megszervezését, valamint különböző ellenséges behatások 
elhárítását. 

A http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/vedelemgazdasagert 
-felelos-helyettes-allamtitkarsag webhely beszámol a HM Fegyverzeti és 
Hadbiztosi Hivatal Haditechnikai Igazgatóság Haditechnikai Intézet 
Badacsonylábdihegyen, az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 1. sz. 
Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központjában megtartott 2011. évi szakmai 
továbbképzéséről. A szeptember 13-án és 14-én megtartott továbbképzésen a 
Lőkísérleti és Vizsgáló Állomás állományának kivételével a HTI három irodájának 
személyi állománya vett részt. A továbbképzés az első napon részt vevő elöljáró, 
Pogácsás Imre mk. ezredes, a HM FHH HI igazgatójának előadásával vette 
kezdetét. Pogácsás ezredes említést tett a közeljövőben az MH-hoz beérkező 
haditechnikai eszközökről, illetve a jelenleg rendszerben lévő haditechnikai eszközök 
korszerűsítésére vonatkozó tervekről, majd vázolta a HTI azokkal kapcsolatos 
várható feladatit. Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes, a Haditechnikai Intézet 
Minőségirányítási, Kodifikációs és Szabványosítási Iroda irodavezetője „Személyi és 
szervezeti változások hatása a HTI akkreditációs státuszára”, illetve „A HM FHH 
minőségpolitikájának megvalósulása a hétköznapok gyakorlatában, várható 
változások” címmel tartotta meg két előadását. Ezt követően Bene István mk. 
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alezredes a Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs és Szabványosítási 
Iroda irodavezető helyettese a NATO AQAP normatív dokumentumok követelményei 
szerint kiépített minőségirányítási rendszerről beszélt, majd Rebák Béla mk. őrnagy, 
a Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs és Szabványosítási Iroda 
főmérnöke tartott előadást „A kodifikáció eredményei és teljes körű 
megvalósulásának akadályai az MH-ban” címmel. Kalászné Békési Csilla okl. mk. 
alezredes, a Tudományos és Nemzetközi Együttműködési Iroda kiemelt főmérnöke 
„A honvédelmi érdekek védelme a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál - MH-n 
belüli szabadalmi tevékenység” témában prezentált. Dr. Hajdú Ferenc mk. alezredes 
a Tudományos és Nemzetközi Együttműködési Iroda irodavezető helyettese a 
Haditechnika és az Új Katonai Logisztika folyóiratok, továbbá a HTI Múzeum aktuális 
helyzetéről számolt be. Hajdu Attila okl. mk. alezredes a Kutatási és Fejlesztési Iroda 
irodavezető helyettese „Az összevonás tapasztalatai” címmel tartott előadást, majd 
Szatterné Szabó Gyöngyi beszélt a szabványosítás kérdéseiről. A képzés végén 
Simon Attila mk. ezredes, a Haditechnikai Intézet munkatársa számolt be az 
European Defence Agencynél négy éves kiküldetése alatt szerzett tapasztalatairól, 
majd Dr. Gyulai Gábor okl. mk. ezredes a Kutatási és Fejlesztési Iroda vezetője „A 
Katonai Felsővezetői (Vezérkari) Tanfolyam tapasztalatai”-ról beszélt. A képzést Dr. 
Rusz József okl. mk. ezredes, a HTI intézetvezetője a „HTI – szervezeti mutatók”, 
továbbá „A HTI vezetésének és működésének tervezett rendje, előttünk álló fő 
feladatok” című előadásaival, illetve a 2011. évben még előttük álló és a 2012. év I. 
negyedévében ismert feladatainak számbavételével zárta. 

 
      (Összeállította: Dr. Hegedűs Ernő mk. őrgy.) 


