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Hírek, események 

Előadás a Magyar Tudományos Akadémián a vasúti és a tengeri 
szállítás logisztikai és biztonságpolitikai szerepéről 

és a Madrid - Jivu vasútvonalról  

„A vasúti szállítás és a tengeri szállítás összevetése – a Madrid-Jivu 
vasútvonal logisztikai és biztonságpolitikai szerepe, szállítási ágak 
közlekedés-stratégiai vizsgálata” címmel tartott előadást a Magyar Tu-
dományos Akadémián Prof. Dr. Turcsányi Károly és Dr. Hegedűs Ernő 
a Magyar Logisztikai Egyesület Benchmarking Klubnapján, április 10-
én. Az előadás megtekinthető a Youtube-on.[1] 

 

1. számú ábra. Dr. Doór Zoltán a Magyar Logisztikai Egyesület 
elnöke bevezetőt mond az előadást megelőzően 

A Katonai Logisztika tudományos folyóirat „Vasúti szállítás kontra 
tengeri szállítás: a Madrid-Jivu vasútvonal logisztikai és biztonságpoli-
tikai szerepe - szállítási ágak közlekedés-stratégiai vizsgálata” címmel 
közölt le szakcikket a lap 2018. évi 3-4. számában Dr. Turcsányi Károly 
és Dr. Hegedűs Ernő szerzőségével.[5] Cikkükben a szerzők elemez-
ték korunk nagy távolságú szállítási folyamatainak gazdaságossági 
problémáit. A szerzők már korábban is foglalkoztak hasonló jellegű, a 
szállítási folyamatok gazdasásosságát, illetve ennek geostartégiai 
térre gyakorolt hatását vizsgáló kutatásokkal, amelynek eredményeit 
szintén a Katonai Logisztika folyóirat hasábjain adták közre. [6,7] 
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A cikk másodközlésére az MLE elnökének kérésére került sor a Ma-
gyar Logisztikai Egyesület weboldalán, „Szállítási ágak közlekedés-
stratégiai vizsgálata” címmel két részben. [3,4]  

Ezt követően a Magyar Logisztikai Egyesület felkérte a cikk szerzőit 
egy előadás megtartására a Magyar Tudományos Akadémián, az MLE 
Benchmarking Klubnapján. A szerzők cikküket bővítve és továbbfej-
lesztve mutatták be.  

A Klubnapot Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke 
nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelenteket (mintegy 40 főt) és be-
mutatta az előadókat. Bevezetőjében Kína történelméről beszélt.  

Prof. Dr. Turcsányi Károly1 kezdte az előadást. Elmondta, hogy a 
világ gazdaságföldrajzi, illetve geostratégiai jellemzőinek egyik legfon-
tosabb eleme a szállítási útvonalak elhelyezkedése, biztonsága, vala-
mint a gazdaságos szállítás és kereskedelem infrastruktúrájának bir-
toklása. Kifejtette, hogy a 2008-as válság után ébredt rá igazán a világ 
arra, hogy Kína jelentős gazdasági szereplő, napjainkra pedig politika-
ilag és katonailag is meghatározó szerepet tölt be, és a jövőben még 
inkább az kíván lenni.  

 

2. számú ábra. A Jivu-Madrid transzkontinentális vasútvonal nyomvo-
nala piros színnel jelölve, felette a Transz-szibériai vasút 

                                                           
1  Prof. Dr. Turcsányi Károly1 mk. ezredes (DSc), az MTA Logisztikai Osztályközi 

Állandó Bizottságának elnöke 
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Dr. Hegedűs Ernő2 szerzőtárs kiemelte, hogy katonai és mérnöki 
szempontból közelíti meg előadását. Beszélt a nagy távolságú szállí-
tások gazdaságosságáról, a tengeri és a vasúti szállítás vezető szere-
pének változásáról, kifejtette a vasúti szállítás előtérbe kerülésének 
technikai körülményeit, gazdasági és biztonságpolitikai hatásait. El-
mondta, hogy a 2008-as gazdasági válság alatt a legtöbb helyen vég-
bement a hajózási szállítmányozás átlagsebességének csökkentése, 
a gazdaságosság növelésének érdekében, miközben a vasúti szállítás 
sebessége és gazdaságossága egyidejűleg növekszik. Az előadás tu-
dományos eredményét képező megállapítás, amely szerint az ezred-
forduló után a vasúti szállítás gazdaságossága egyes területeken meg-
haladhatja a tengeri szállításét, elsősorban konkrét hőerőgép fajlagos 
fogyasztás adatok felkutatásához köthető. 

Prof. Dr. Turcsányi Károly a továbbiakban ismertette a Madrid-Jivu 
vasútvonal megnyitásának hatását a geostratégiai térre, biztonságpo-
litikára. Szólt a jövőbeni lehetőségekről, a tervezett déli ágról, ami 2030 
környékén valósulhat meg és jelentős hatást gyakorol majd a világgaz-
daságra, a globális biztonságpolitikára, de közvetve hazánk gazdasági 
lehetőségeire is.  

Dr. Doór Zoltán MKLE elnök zárszavában kiemelte, hogy az MLE 
honlapján és blogján teljes terjedelmében elérhető a Madrid-Jivu vas-
útvonalról szóló hosszabb terjedelmű cikk. Ezután egy kötetlen beszél-
getés alakult ki, közben további részleteket fűztek hozzá és kérdések 
tettek fel a jelenlévők. Az előadásról a Magyar Logisztikai Egyesület 
beszámolót jelentetett meg honlapján.[2] 

Az eset rávilágít arra, hogy a Katonai Logisztika tudományterületén 
végzett kutatások szoros összefüggésben vannak a polgári logisztika 
művelőinek kutatásaival és ott bizonyos részterületeken jelentős ér-
deklődést válthatnak ki. Célszerű és megkerülhetetlen a katonai logisz-
tikai kutatások során az olyan stratégiai szintű szállítási infrastruktúrák 
vizsgálata, mint a transzkontinentális vasútvonalaké, ugyanakkor 
ugyanezen vasútvonalak vizsgálata során a polgári logisztika tudo-
mányterülete sem tekinthet el a katonai, katonaföldrajzi, geostratégiai 
és biztonságpolitikai tényezők figyelembevételétől. (Összeállította: Dr. 
Hegedűs Ernő mk. alezredes) 

                                                           
2  Dr. Hegedűs Ernő2 mk. alezredes (PhD) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Had-

tudományi és Honvédtisztképző Kar, Haditechnika tanszék oktatója, az MTA Lo-
gisztikai Osztályközi Állandó Bizottság állandó meghívottja 
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Források 

[1]  Dr. Turcsányi Károly – Dr. Hegedűs Ernő: Madrid-Jivu vasútvonal 
bemutatása – Klubnap Előadás, Magyar Tudományos Akadémia, 
Magyar Logisztikai Egyesület, április 10. MLE TV, www.yo-
utube.com/watch?v=sD2KAzYgyak 

[2] Magyar Logisztikai Egyesület: Benchmarking Klubnap – 2019.04.10 
– Beszámoló. http://mle.hu/benchmarking-klubnap-2019-04-10-
beszamolo/ 
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dés-stratégiai vizsgálata I. rész. Magyar Logisztikai Egyesület, 
http://mle.hu/szallitasi-agak-kozlekedes-strategiai-vizsgalata-i-
resz/ 

[4]  Dr. Turcsányi Károly – Dr. Hegedűs Ernő: Szállítási ágak közleke-
dés-stratégiai vizsgálata II. rész. Magyar Logisztikai Egyesület, 
http://mle.hu/szallitasi-agak-kozlekedes-strategiai-vizsgalata-ii-
resz/ 

[5]  Dr. Turcsányi Károly – Dr. Hegedűs Ernő: Vasúti szállítás kontra 
tengeri szállítás: a Madrid-Jivu vasútvonal logisztikai és biztonság-
politikai szerepe - szállítási ágak közlekedés-stratégiai vizsgálata. 
Katonai Logisztika, 2018. évi 3-4. szám 

[6]  Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A nagy távolságú (stratégiai) 
légi szállítás perspektivikus kérdései II. rész. – A gazdaságosság 
hatása a geostratégiai térre Katonai Logisztika, 2013. évi 1. szám 
62-87. o. 

[7]  Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő: A nagy távolságú (stratégiai) 
légi szállítás perspektivikus kérdései I. rész. Katonai Logisztika, 
2012. évi 4. szám 62-87. o. 

Beszámoló a Digital Soldier 2.0 nemzetközi konferenciáról 

2019. április 30-án „Digital Soldier 2.0 – Fókuszban a katona” cím-
mel, mintegy 400 hazai és külföldi résztvevővel tartott angol nyelvű, 
nemzetközi tudományos konferenciát a Magyar Honvédség Moderni-
zációs Intézet Budapesten, a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Köz-
pontban. A konferencián megjelent és előadást tartott, illetve szólt a 
hallgatósághoz dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség 
Parancsnokságának parancsnokhelyettese, professzor Dr. Szilvássy 
Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, a Szegedi Tudományegyetemről 
Tóth László egyetemi docens, a Tudományos és Technológiai Parkok 

http://www.youtube.com/watch?v=sD2KAzYgyak
http://www.youtube.com/watch?v=sD2KAzYgyak
http://mle.hu/benchmarking-klubnap-2019-04-10-beszamolo/
http://mle.hu/benchmarking-klubnap-2019-04-10-beszamolo/
http://mle.hu/szallitasi-agak-kozlekedes-strategiai-vizsgalata-i-resz/
http://mle.hu/szallitasi-agak-kozlekedes-strategiai-vizsgalata-i-resz/
http://mle.hu/szallitasi-agak-kozlekedes-strategiai-vizsgalata-ii-resz/
http://mle.hu/szallitasi-agak-kozlekedes-strategiai-vizsgalata-ii-resz/
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Szövetségének képviseletében Dávid Roland, az ALEAS Simulations 
Inc.-től Vécsey Zsadány társalapító, a Platypus Institute képviseleté-
ben dr. Amy A. Kruse tudományos igazgató, valamint dr. Porkoláb Imre 
ezredes, a Honvédelmi Minisztérium, Nemzeti Fegyverzeti Igazgató 
Kutatás-fejlesztésért és Innovációért Felelős Helyettese.  

Dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség Parancsnok-
ságának parancsnokhelyettese „Lépéstartás a virtuális generációval – 
a digitális világ a haza szolgálatában” című megnyitó előadásában el-
mondta, hogy a napjainkban zajló rohamos ütemű technikai fejlődés 
magában hordozza a hadviselés gyökeres átalakulását. Ezekre a kihí-
vásokra válaszul zajlik a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Program, amelyben kiemelt prioritást kapott a hazai védelmi ipar újjá-
élesztése és minél szélesebb körű bevonása a fejlesztések végrehaj-
tásába. A korszerű technika és a folyamatosan változó bonyolult hely-
zetek kezelése szükségessé teszi a katona kognitív fejlesztését is. A 
konferencia témaválasztása tükrözi a haderő szemléletváltását, amely 
a korszerű tudományos eredmények ismertetésével, valamint a téma-
körhöz kapcsolódó kézzelfogható technikai eszközök kiállításával is 
hangsúlyozza a katona fontosságát a Zrínyi 2026 program során.  

Dr. Tóth László, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense 
„A mély neuronhálók beszédtechnológiai alkalmazásai” címmel tartott 
előadást. A kutató az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócso-
port tagja. A szakember előadásában bemutatta a mesterséges intelli-
gencia, a gépi tanulás és a mély tanulás kapcsolatát, valamint, hogy 
mi vezetett a mesterséges intelligencia jelenlegi forradalmához. 

Dr. Amy A. Kruse, az Arlingtoni Platypus Institute tudományos igaz-
gatója „Soldier 2.0: A katonai teljesítmény neurotechnológiai fejlesz-
tése” című előadásában ismertette az intézeténél, illetve a DARPA-nál 
(Defense Advanced Research Projects Agency – Fejlett Védelmi Ku-
tatási Projektek Ügynöksége) e téren utóbbi években felhalmozódott 
tapasztalatok publikus részét. A kutatások homlokterébe került az em-
beri és a mesterséges intelligencia együttműködésének kérdése, az 
emberi agy és a robotok közötti együttműködés korlátainak vizsgálata, 
hatékonyságának fokozása, illetve az ember- és robotcsoportok közötti 
együttműködés lehetőségeinek vizsgálata. Az Egyesült Államok had-
erejének különleges műveleti parancsnoksága (U.S. Special Operati-
ons Command) már tesztelte is katonáin az új kognitív teljesítménynö-
velő eljárásokat.  
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1. számú kép. Dr. Amy A. Kruse, a DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency – Fejlett Védelmi Kutatási Projektek 

Ügynöksége) korábbi innovációs igazgatója, 2015 óta alelnöke a 
konferencián 

Vécsey Zsadány a kaliforniai ALEAS Simulations, Inc. képviseleté-
ben tartotta meg „Vezetésfejlesztés szimulációs alapokon – Egy Navy 
SEAL fejlesztő projekt tanulságai” című előadását, amelynek közép-
pontjában egy Flow-alapú vezetésfejlesztő szimulációs program áll. Az 
előadás bemutatta, miként alkalmazzák a FLIGBY online vezetés-fej-
lesztő szimulációt a Navy SEAL parancsnokok képzési programjában. 

Dr. Dávid Roland – az Innoria Kft. társalapítója és ügyvezetője – a 
Tudományos és Technológiai Parkok Szövetségének képviseletében 
„Coherence & Team Flow: egyéni és csapatszintű képességfejlesztő 
EEG technológiák” címmel tartott előadást. Elmondta, hogy neurosci-
ence alapú rendszereinkkel az agyhullámokat közvetlenül az agyról 
vételezik, amelyhez EEG technológiát használnak. Szakértőik alkották 
meg azt az egyedülálló szoftvert, amely képes a nyers jelekből lemo-
dellezni az agyféltekék pontos és valós idejű működését, és ezt vizuá-
lisan a felhasználó elé tárni. Az egymásra épülő rendszerek az egyéni 
mentális felkészülés (Coherence) és a csapatszintű mentális össze-
hangoltság (Team Flow) megteremtésére is alkalmasak. Az előadó je-
lezte, hogy jövőbeni innovációs tevékenységüket a Várpalota Tudomá-
nyos és Technológiai Park keretei között folytatják majd. 
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Dr. Porkoláb Imre ezredes, a Honvédelmi Minisztérium, Nemzeti 
Fegyverzeti Igazgató Kutatás-fejlesztésért és Innovációért Felelős He-
lyettese „Küldetés alapú vezetés 2.0 – Miért szükséges a digitális 
transzformáció emberi aspektusaira koncentrálni?” címmel tartotta 
meg előadását. Dr. Porkoláb ezredes ismertette, hogy mit tanulhatnak 
a kutatók az elit katonáktól a döntéshozatali folyamatokról, illetve, hogy 
miként érhetünk el kimagasló teljesítményt hosszú időn keresztül? Ele-
mezte azt is, hogy mit jelent a vezetés-irányítás a mesterséges intelli-
gencia korában, illetve, hogy miért elengedhetetlen, hogy elsősorban 
a digitális átalakulás emberi aspektusára összpontosítsunk. Napjaink 
egyik legmeghatározóbb kihívása, hogy a digitális transzformáció se-
bességét nem képes követni az emberi elme, ezért is elkerülhetetlen a 
kognitív fejlesztés.  

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán a Debreceni Tudományegyetem rektora 
„Tájékozódás és rövid távú memória” címmel tartott előadását. A pro-
fesszor ismertette a kurkumával kapcsolatos legújabb kísérleti ered-
ményeket. Az előadó Szolcsányi János professzor munkásságára is 
hivatkozott.   

(Dr. Hegedűs Ernő – Szivák Petra) 

Rákóczi emlékhelyek látogatása 

A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) a Rákóczi emlékév 
jegyében - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től pályázat útján elnyert 
190 000 Ft támogatást hatékonyan felhasználva - 2019. június 14-16-
án 39 fő részvételével Rákóczi emlékhelyekre látogatott el. 

Az egyesület tagjai 2019. június 15-én Kassára utaztak és a prog-
ram első felében megtekintették a Repüléstörténeti Múzeumot, mely-
nek keretében egy jól felkészült szakmai vezető segítségével betekin-
tést nyerhettek a repülés történetébe, illetve megszemlélhették a hős-
kort is idéző különböző típusú, főként katonai repülőgépeket. A mú-
zeum gazdag kiállítási anyagában veterán autók, kerékpárok, egyéb 
közlekedési eszközök is láthatók voltak. 

A csoport ellátogatott továbbá a kassai repülőtér mellett működő he-
likopter kiképző bázisra is, ahol tájékoztatást kaptak az ott folyó ki-
képző tevékenységről, körbejárhatták a kiállított helikoptereket, vala-
mint a helikoptervezetők képzését segítő szimulátorok kipróbálására is 
lehetőség volt. 
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A kassai program második felében az MKLE tagjai egy helyi idegen-
vezetővel megtekintették a város nevezetességeit. A városnézés egyik 
fő eseménye volt az Erzsébet Dóm kriptájában tett látogatás, ahol Dr. 
Keszthelyi Gyula nyá. dandártábornok, az MKLE elnöke és Dobó Péter 
nyá. vezérőrnagy, tiszteletbeli elnök az egyesület nevében megkoszo-
rúzta Rákóczi Ferenc sírját. A fejedelem sírja egy hozzá méltó díszes 
szarkofág és itt helyezték végső nyugalomra a Rodostóból 1906. októ-
ber 29-én hazaszállított hamvait. 

 

A Rákóczi emlékhelyek következő helyszíne a Rodostói ház volt, 
melyet az eredetihez hűen, annak teljes másaként építettek fel. A Ro-
dostói ház előtt áll a híres fejedelem méreteiben is lenyűgöző, impo-
záns szobra, melyet az egyesület vezetői szintén megkoszorúztak, 
majd ezt követően a csoport megtekintette a Rodostói házban beren-
dezett Rákóczi múzeumot. 
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2019. június 16-án az MKLE tagjai Sárospatakra látogattak el és a 
Rákóczi vár nevezetességeit (ágyúöntő műhely, Vörös-torony, Rákóczi 
kiállítás) tekintették meg egy jól felkészült idegenvezető által elmondott 
történelmi hivatkozásokkal, érdekességekkel tarkítva. 

 

Az MKLE tagjai számára felemelő érzés volt a Rákóczi emlékhelye-
ken tett látogatás és felejthetetlen élményként könyvelték el a nagy fe-
jedelemről történt méltó megemlékezést. 

(Kulcsár István) 

Az MH Logisztikai Központ csapatünnepe 

A logisztikai rendszer állandó átalakításának dacára megalakulásá-
nak immár 6. évfordulóját ünnepelte az MH Logisztikai Központ a So-
roksári úti „báró Hazai Samu” laktanyájában. A rendezvényt jelenlétük-
kel megtisztelték az MH Parancsnokság szakmai vezetői, jelen voltak 
az alárendelt katonai szervezetek vezetői, képviselői és az együttmű-
ködő katonai és gazdasági társaságok, területi egyházi és civil szerve-
zetek, továbbá a nyugdíjas egyesületek vezetői képviselői. 

Csinga Mihály ezredes, az alakulat megbízott parancsnoka ünnepi 
beszédében értékelte az elmúlt egy év munkáját, méltatta a logisztiku-
sok 6 év alatt mutatott teljesítményét, az elért eredményeket, hogy a 
szervezet felnőtt a feladataihoz, képviseli azt a színvonalat, ami egy 
felsőszintű logisztikai szervezet feladatrendszerének ellátásához 
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szükséges. Beszédében kitért arra, hogy a most folyamatban lévő át-
alakítások érintik az MH Logisztikai Központot is. Kifejezte meggyőző-
dését, hogy az állományának felkészültsége, hivatástudata, szakmájá-
nak szeretete jó alap teremt az új szervezeti formában is feladatainak 
megoldásához. Végül köszönetet mondott az alakulat, az alárendelt és 
együttműködő katonai szervezetek állományának és egyéb együttmű-
ködő szervezetek tagjainak áldozatos munkájáért. 

 

Csinga Mihály ezredes ünnepi beszédét tartja 

Az ünnepség további részében a Logisztikai Központnak a szabad-
szállási önkormányzattal és Nyugdíjas klubbal évek óta tartó szoros 
együttműködése elismeréseként Szabadszállás Város Önkormány-
zata és Nyugdíjas Egyesülete szalagot adományozott, amelyet a csa-
patzászlóra tűztek. 

A csapatünnep napján emlékeztek meg a laktanya névadójáról, 
báró Hazai Samu vezérezredesről, volt honvédelmi miniszterről. Ebből 
az alkalomból megkoszorúzták a laktanya területén felállított mellszob-
rát. 

(Összeállította: Veres István, fotó: Gajda Fanni Anna) 
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Repülőműszakiak napja 

Kecskeméten, a Légijármű Javítóüzem hangárjában ünnepi állo-

mánygyűlést tartottak a „Repülőműszakiak napján”, amelyen az üzem 

állományán kívül jelen voltak a szolnoki és a pápai repülőbázisok kép-

viselői, az MH logisztikai Központ parancsnoka, a Magyar Honvédség 

parancsnokságának szakmai vezetői, a Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem repülőműszaki tanárai. Jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget 

a Veterán repülők helyi szervezetének képviselői, a Veterán Repülők 

Szövetségének elnöke és szép számban a Magyar Katonai Logisztikai 

Egyesület tagjai. 

A szokásos katonai forgatókönyv szerint zajló ünnepségen Szilvesz-

ter László mk. alez., az MH parancsnokság Légijármű Fenntartó Fő-

nökség vezetője ismertette a miniszter úr és az MH parancsnok kösz-

öntő levelét, majd az üzem parancsnoka, Bozóki János mk. ezds. tar-

totta meg ünnepibeszédét, melyet elismerések átadása követett. 

A megemlékezés kedves színfoltja volt a ”Légierő zenekarának” 

ajándéka. Felkutatták a repülőműszakiak II. világháborús indulóját, 

amelyet a Légierő indulójával együtt előadtak az ünnepség végén. 

Rövid szünet után a jelenlévő szervezetek koszorút helyeztek el a 

hangár falán felállított emléktáblánál. 

 

A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület képviselői helyezik el 

koszorújukat az emléktáblánál 

Az ünnepséget díszebéd zárta. 
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Látogatás a Genevation Aircraft Kft.-nél 

Július 2-án délután, a „Repülőműszakiak napja” ünnepi 

állománygyűlést és koszorúzást követően a Magyar Katonai 

Logisztikai Egyesület és a Veterán Repülők érdeklődő tagjai látogatást 

tettek Jakabszálláson a Genevation Aircraft Kft.-nél. 

A jelenlévők átfogó tájékoztatást kaptak a cég létrejöttéről, 

működéséről, céljairól. Részletesen bemutatták az általuk tervezett 

műrepülőgép születését, gyártási folyamatát, az alkalmazott 

technológiákat. Megmutatták a hangárt, a különböző műhelyeket, 

speciális anyagokat, szerszámokat, segédeszközöket. Természetesen 

szó esett a gép képességeiről, az eddig kivívott eredményeiről és a 

várható értékesítési lehetőségekről. 

A látogatás házigazdája, Csőke Zoltán (volt repülőműszaki 

katonatársunk) sajnálattal elmondta, hogy repülésre most nem 

kerülhet sor, mert az első gépük Szlovákiában van a világbajnokságon, 

a második gépükön pedig a légügyi hatósági engedélyeztetési eljárás 

folyik. Minden elhangzott kérdésre szívélyes, nyílt választ adott. 

 

Csoportkép a látogatás végén a házigazda Csőke Zoltánnal 

 


