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1. A tudományos probléma megfogalmazása
Az MH sok tekintetben nem hasonlítható össze más – polgári – gazdálkodó
szervezettel, hiszen sokkal szélesebb körű a feladatrendszere, a hagyományos kereskedelmi
értelemben nem nyújt „szolgáltatást”, nem állít elő új „terméket”. A katonai és a védelmi
tevékenységeknek viszont vannak olyan elemei, szervezetei, amelyek több ponton és módon
is szorosan kapcsolódnak a civil szférához, nélkülük még működőképességüket is részben
elvesztenék. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a polgári és a katonai logisztikai ellátási láncokban
vannak azonosságok, különbségek, de együtt kell működniük bizonyos területeken, mivel az
utóbbi támaszkodik az előbbire. Ilyen például a katonai közúti közlekedés, hiszen például a
szállítások lebonyolításához döntően az ország közúti közlekedési infrastruktúráját használja
fel, amelynek kialakítására, üzemeltetésére, fenntartására nincs lényeges és meghatározó
befolyásoló szerepe. [1]
Véleményem és tapasztalataim szerint az MH-ban még nem történt meg az a
szükséges gondolat meghonosodása és széles körű elterjedése, amely szerint a katonai
közlekedés nagy részben a polgári közlekedéssel azonos elvek és szabályok szerint működik.
Tendenciaként figyelhető meg az is, hogy a jogszabály alkotók egyre kevesebb „engedményt”
tesznek a katonák számára. A kivételek, a mentesítések, az engedmények csökkenése
közlekedésbiztonsági szempontból indokoltak, hiszen azonos infrastruktúrát használnak és
ilyen tekintetben nem különböznek a polgári résztvevőktől. A polgári és a katonai szállítások
egyezőségének felismerését azonban nehezíti, hogy az azonosságok ellenére a katonai
mozgásokkal szemben olyan követelmények is megfogalmazódnak, amelyek a polgári életben
nem jelentkeznek. Ilyen követelmény lehet például a hirtelen megváltozott követelményekhez
megfelelő alkalmazkodó képesség, a nagyobb szállítási egységekben való együtt közlekedésre
való alkalmasság, azonnali reagálási képesség a szállítási feladat jelentkezésekor, más
nemzetekkel való szoros és hatékony együttműködés. A polgári és a katonai szemlélet
összeegyeztetése, együttes alkalmazása megfelelő szakmai ismeretek, háttér nélkül nehéz
feladat. A téma egyébként is sokkal nagyobb hangsúlyt érdemelne, de az utóbbi években
kikerült az érdeklődés középpontjából annak ellenére, hogy a katonai logisztikában a
szállítások „eredménye” adja a siker egyik alapját.
A versenyképes polgári szállító vállalatok évtizedek óta alkalmaznak olyan
informatikai rendszereket, amely a szállítási folyamatok és feladatok szervezését
egyszerűsítik, egyben jelentős mértékben csökkentik a költségeiket is. A polgári szféra
meghatározó fuvarozó vállalkozásai követik az informatikai fejlesztések eredményeit,
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igyekeznek a legkorszerűbb hardvereket és szoftvereket alkalmazni. Az MH viszont ezen a
téren erős lemaradásban van, napjainkban sokkal nagyobb mértékben és gyorsabban fejlődik a
polgári szektor ezen és más területeken is. Ide sorolandó az informatikai rendszerek
alkalmazása is. Jelenleg csak néhány informatikai alkalmazás (amelyek nem nevezhetők
rendszereknek) van az MH-ban, azonban ezek nem mindenhol kapcsolódnak össze, illetve
nem kapcsolódnak más, egyéb területeket támogató, de a szállítási tevékenységgel összefüggő
(pl.: szállítási teljesítmények, járművezető elszámolása, anyagok, eszközök nyilvántartása)
rendszerekhez sem. A katonai közlekedés (közlekedési támogatás) egyik nagyon fontos
alapfolyamata, területe a katonai logisztikának, amely az utóbbi években kevés figyelmet
kapott és a hozzá kapcsolódó kutatásokat rendre elhanyagolták.
2. Kutatási célkitűzések
A kutatási célkitűzések meghatározásánál abból indultam ki, hogy a katonai szállító
kötelékek tevékenységében léteznek bizonyos azonosságok, amelyek hasonlatossá teszik egy
személy- és áruszállító vállalattal. Igaz, a legtöbb esetben úgynevezett „saját számlás
áruszállítást” hajtanak végre (legalábbis ahhoz hasonlót), ezen kívül nem elhanyagolható
mértékben szállítmányozói tevékenységet is ellátnak az MH alakulatai, illetve a
rendeltetésükből adódóan bizonyos szállítási feladatokat „maguknak tartanak fenn”. A kutató
munkám és az értekezés egyik célja volt, hogy párhuzamot vonjon a közúti polgári és a
katonai közlekedési rendszer között, illetve arra kereste a választ, hogy a civil életben már
bevált informatikai rendszerek milyen módon illeszthetők be az MH jelenleg alkalmazott
rendszereibe. A másik célom volt, hogy javasoljak egy olyan rendszer alapot,
megfogalmazzak bizonyos csatlakozási pontokat a polgári rendszerekhez, amelyek
szükségesek és elégségesek a közúti szállításokat támogató komplex informatikai rendszer
kialakításához. Ennek a célnak a megvalósításához fel használtam a polgári életben már
alkalmazott rendszereket. A vizsgálatot – az eddigi, a témával tudományos szinten és
igényességgel foglalkozókhoz (Tóth Bálint, Réger Béla) részben kapcsolódva és egyben
tovább szélesítve az eddig elismert gondolkodásmódot – nem csak informatikai, hanem
szállításszervezői és közlekedés üzemtani szemlélettel végeztem el.
A katonai szállítások végrehajtásához alapvetően minden alágazatot (közúti, vízi, légi,
vasúti) fel lehet használni, illetve saját, vagy polgári eszközt vehetünk igénybe hozzá. Az
alágazatok közül az MH csak közúti és rendkívül korlátozott légi saját szállító kapacitással
rendelkezik, a másik két alágazat járműveivel nem. A jelentkező katonai szállítási igények
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nagy részének a kielégítése közúti szállítással történik, ez annál inkább is érthető, hiszen a
többi alágazat megkívánja annak „ráhordó” szerepét, illetve a kombinált szállítások
végrehajtásához is elengedhetetlen. Megítélésem szerint a honi területen történő szállítások
tervezésének, szervezésének és végrehajtásának vizsgálata elsődleges fontosságú, ugyanis az
MH szállításainak nagy része hazánk területét, vagy a környező országokat érinti.
Véleményem szerint első lépésként a honi területen végrehatott szállítások támogatására kell
létrehozni egy hatékonyan működő informatikai rendszert, majd azt követően célszerű a
műveleti területeken történő szállítási tevékenység informatikai támogatását vizsgálni. Ezt a
véleményemet az is alátámasztja, hogy a honi területen történő szállítás nemzeti hatáskör és
egyáltalán nem egyszerű annak szervezése, irányítása és ellenőrzése. A műveleti terület
szállításai azonban sok esetben többnemzeti kötelékben értelmezendő, amely már sokkal
bonyolultabbá teszi a vizsgálatot és a kialakítandó rendszert, hiszen a nemzeti informatikai
rendszereknek együtt kell működniük egy egészként. A fentiekben megfogalmazottak miatt
fontosnak tartom kiemelni, hogy értekezésemben csak a honi terület közúti anyagszállításait
vizsgáltam, és annak támogatására vonatkozóan tettem javaslatot az informatikai rendszer
kialakítására, mivel annak hiányában műveleti területen végrehajtott szállítások vizsgálatát
nem célszerű még elkezdeni sem. Első lépésként a honi területen végrehajtott katonai közúti
szállításokat támogató informatikai rendszer alapjait kell meghatározni, mivel eddig nem
történt meg a téma megfelelő mélységű, részletességű kutatása és nincs elégséges információ
ezzel kapcsolatban.
3. Kutatási hipotézisek megfogalmazása
A megfogalmazott kutatási célok elérése érdekében az alábbi kutatási hipotéziseket
állítottam fel:
 A polgári közúti áruszállítások folyamata nagymértékben megegyezik a
katonai közúti anyagszállítási tevékenységekkel, azok információ igényével,
illetve az információk tartalmával.
 A polgári közúti szállításokat támogató informatikai rendszerek kialakításának
alapösszefüggései, alapelvei azonosnak tekinthetők az MH-ban alkalmazható
informatikai rendszerrel.
 A közúti áruszállítások teljesítményének elemzésére szolgáló módszer
(mutatószám rendszer) a katonai specialitásokat is figyelembe vevő
kiegészítésekkel megfelelően használható a katonai anyagszállításokra is,
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amelynek hatékony alkalmazását egy megfelelően kialakított informatikai
rendszer elő tudja segíteni.
 Az MH-ban jelenleg alkalmazott közúti szállításokat támogató informatikai
rendszerek csak részrendszereknek tekinthetők, mivel nem fedik le a teljes
szállítási folyamatot az igény megjelenésétől a teljesítmények elszámolásáig.
4. Kutatási módszerek
A választott kutatási témám szerteágazó és kidolgozatlan (az utóbbi évtizedben
elhanyagolt téma), emiatt a kutatási módszerek megválasztásakor a komplexitásra törekedtem.
Kutatómunkámat az alkalmazott kutatások közé sorolom, amelynek során mind elméleti
ismeretek feldolgozására, mind pedig gyakorlati tapasztalatok megismerésére egyaránt
hangsúlyt kell helyezni. Az elméleti ismeretek feldolgozása kapcsán szükségesnek tartottam
kutatni, feldolgozni, elemezni és felhasználni a korábban ezzel a témával kapcsolatban írt
tudományos munkákat (doktori disszertációk, cikkek, tanulmányok, jegyzetek). A kutatás
során szükségesnek bizonyult a jelenleg hatályos és a témával kapcsolatos katonai és polgári
jogszabályi háttér feltárása is, hiszen azok nélkül a szállítási feladatot nem lehet megoldani. A
szakirodalmi kutatások korlátait abban láttam, hogy a választott témában nagyon kevés
irodalom áll rendelkezésre és azok sem az elmúlt években készültek. A jogszabályi kutatást
megnehezítette, hogy polgári jogszabályok és a katonai utasítások között nincs összhang
minden részterületen, illetve a katonai közlekedés nincs kellően leszabályozva.
Gyakorlati tapasztalatok alapján szükségesnek tartottam tanulmányozni a polgári
életben jelenleg alkalmazott informatikai rendszerek széles körét egy meglévő és a
magyarországi fuvarpiacon jelentős tevékenységet folytató vállalkozásban. Ebben az esetben
olyan vállalatokat kellett megvizsgálni, amely rendelkezik a polgári szakmai életben
elfogadható informatikai rendszerrel, amely hatékonyan támogatja a teljes folyamatot, illetve
a teljes szállítást, a hozzá kapcsolódó belső és külső rendszerekkel, részrendszerekkel a lehető
legnagyobb mértékben együtt dolgozik. Azon kívül szükségesnek ítéltem az MH jelenleg
alkalmazott és még működő informatikai rendszereinek vizsgálatát is. Fontos kutatási
módszernek tartottam még interjúk készítését és a konzultációkat azon személyekkel, akik
beosztása, tevékenysége kapcsolódott és jelenleg is kapcsolódik a katonai közúti szállítások
tervezéséhez, szervezéséhez, végrehajtásához.
A kutatómunkámat 2013. július 27-n zártam le.
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5. A kutatási tevékenység összegzése
Az értekezés elkészítésével kapcsolatos kutatásaim során arra helyeztem a hangsúlyt,
hogy megkeresem azokat a lehetőségeket, amelyekkel a katonai közlekedési szervezetek,
alegységek munkáját könnyebbé, gyorsabbá és egyszerűbbé lehet tenni.
A kutatási feladatnak az elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges volt első lépésként
megvizsgálni a polgári és a katonai szállítások azonosságait és különbségeit. Az
összehasonlítás alapja és módszere a polgári folyamatok részletes vizsgálata és elemzése volt,
amelynek során részletesen megvizsgáltam az elvégzendő, elvégezhető résztevékenységeit és
összehasonlítottam a katonai szállításokkal, figyelembe véve a honvédség speciális feladatait,
tevékenységét is. A tevékenységek felsorolása, tartalmának vizsgálata, illetve azok
végrehajtási sorrendiségének és párhuzamosságának meghatározása képezik az alapját egy
korszerű informatikai rendszernek.
A folyamot és részfolyamatok sorrendjének meghatározása után feltétlenül szükség
volt arra, hogy megvizsgáljam azokat az alapelveket, amelyeket a polgári életben már nagyon
régóta felhasználnak az informatikai rendszereik kialakításában. Abból indultam ki, hogy a
már bevált követelményeket és szempontokat az MH-ban is előnyösen lehet alkalmazni.
Következő lépésben szükséges volt megvizsgálnom azt, hogy milyen információkat kell
biztosítania egy ilyen rendszernek, hogy előnyösen tudja támogatni a szállítási
tevékenységeket és biztosítson minden olyan adatot, információt, amely a rendszer
működéséhez elengedhetetlenül szükséges.
Egy kialakítandó informatikai rendszerre vonatkozó javaslatok megfogalmazásához
mindenképpen szükséges volt azt is vizsgálnom, milyen hasonló feladatot, vagy részfeladatot
ellátó rendszerek vannak alkalmazásban az MH-ban ezen a területen. Ennek a vizsgálatnak fő
célja volt, hogy az esetlegesen most alkalmazott rendszerek milyen feladatot látnak el, milyen
feladatok elvégzésre alkalmasak, és milyenekre nem. Célszerűnek tartom a már bevált és
alkalmazott rendszerek, részrendszerek köré építkezni az új kialakításakor, de a korábbiak
akár integrálódhatnak is bele.
A vizsgálat alapján végső célként határoztam meg, hogy olyan alapfunkciókat, polgári
rendszerekhez való csatlakozási pontokat határozzak meg és polgári életben már alkalmazott
részrendszerek MH-ban való bevezetésére tegyek javaslatot, amelyek hatékonyan tudják
támogatni a katonai közúti szállításokat.
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6. Összefoglaló végkövetkeztetések
Az MH nagyon sok tekintetben eltér egy polgári vállalattól, de bizonyos területeken –
például a logisztika – vannak olyan folyamatok, tevékenységek, amelyeket össze lehet
hasonlítani, amit meg is vizsgáltam és bizonyítottam. A polgári és a katonai logisztikai
folyamatok egyik nagyon fontos részterülete a szállítás, amelynek résztevékenységei nagy
részben azonosak, részben hasonlóak és csak kis hányadban térnek el egymástól. Részletekbe
menően összehasonlítva a polgári és a katonai szállítási folyamat elemeit, alátámasztottam,
hogy a katonai speciális igényeket, követelményeket is figyelembe véve a polgári folyamat
elemeit nyugodtan tekinthetjük kiindulási alapnak. Az ott már régóta alkalmazott módszerek,
eljárások, modellek, elvek alkalmasak a katonai szállítások optimumhoz közelítő tervezésére,
szervezésére és végrehajtására.
A polgári közúti szállítások informatikai rendszerek kialakításával kapcsolatos
alapelvek, módszerek vizsgálata során megállapítottam, hogy azok a katonai szállítási
tevékenységek elveivel összhangban vannak, vagyis ugyanúgy érvényesnek tekinthetők az
MH közúti szállítási tevékenységét támogató informatikai rendszerre.
Igazoltam,

hogy

az

azonos

elvek,

módszerek

felhasználásával

szükséges

megfogalmazni a kialakítandó informatikai rendszerben azokat az információkat, amelyek
elősegíthetik a szállítási tevékenység teljes folyamatát. Természetesen ezek az információk
nem a szállításokkal kapcsolatban álló teljes állomány számára fontosak, hanem meg kell
határozni azok helyét a szervezeti struktúrában mind vertikálisan, mind pedig horizontálisan.
A témával kapcsolatos kutatásaim alapján meghatároztam azokat a statikus és dinamikus
információkat, amelyek a szállítási folyamat különböző részeiben (tervezés, végrehajtás,
ellenőrzés) feltétlenül szükségesek, illetve megfogalmaztam a velük és felhasználásukkal
kapcsolatos követelményeket, alapelveket, összefüggéseket.
Az információ szükségleten kívül megvizsgáltam az MH-ban jelenleg alkalmazott
közúti szállításokat támogató informatikai rendszereket és azok alkalmazhatóságát a tényleges
közúti szállítási feladatok során. Megállapítottam, hogy jelenleg két informatikai rendszert
(ADAMS,

OKKER)

alkalmaznak

az

MH-ban,

amelyek

kapcsolódnak

a

közúti

anyagszállításokhoz, de egyik sem alkalmas a honi területen végrehajtott feladatok hatékony
támogatására. A két rendszer csak bizonyos részfeladatok ellátására alkalmasak, nem fedik le
a logisztikai (szállítási) lánc egészét, ezért nem tekinthetők egy egységes rendszernek. Ennek
megfelelően kijelentem, hogy az MH nem rendelkezik a közúti anyagszállításokat támogató
informatikai rendszerrel, de még annak részrendszerével sem.
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A kutatások során kapott eredmények alapján megfogalmaztam azokat a főbb
funkciókat, amelyek feltétlenül szükségesek az informatikai rendszer kialakításához. Egy
ilyen komplex rendszernek nem csak a katonai logisztikai támogatás teljes egészét kell
támogatnia, hanem kapcsolódnia kell a polgári élethez is, hiszen sok információval csak ezek
a rendszerek rendelkeznek.
A szállításokat támogató informatikai rendszer kialakítása nem egyszerű feladat.
Számos befolyásoló tényezőt kell figyelembe venni már annak tervezése közben is, főleg ha
azt is szem előtt tartjuk, hogy lényegében jelenleg az MH-nak nincs ilyen rendszere. Az
viszont lényeges, hogy amennyiben döntés született a kialakításáról, akkor az fogja át a teljes
logisztikai támogatás folyamatát, vagyis ne csak részrendszereket vezessenek be. A csak
részfeladatok megoldására kialakított alkalmazások (pl. útvonaltervezés) között könnyen
előfordulhat összeférhetetlenség, hiányos kommunikáció, illetve az sem az ADAMS-hez, sem
pedig az OKKER-hez nem illeszkedik. Ilyen szempontból az ADAMS-et lehet, és kell
tekinteni egy kiindulási pontnak, hiszen ezt mindenképpen alkalmaznunk kell a szövetségi
tagság okán. Az OKKER azonban nem kommunikál vele, de egy jó kiindulási irányt, alapot
képvisel, bár megkérdőjeleződik a további fejlesztésének értelme egy új és sokkal
hatékonyabban alkalmazható rendszer létrehozása helyett.
A kutatás alapján az alábbi követelmények elfogadását tartom szükségesnek,
amelyeket egy közúti szállításokat támogató informatikai rendszernek minimálisan teljesítenie
kell:
 A rendszer adatbázisa tartalmazza mindazon statikus adatokat, információkat,
amelyek a szállítási folyamat bármelyik szakaszában szükségesek lehetnek
(jármű, anyag, rakodás);
 A térképes felülete tegyen lehetővé minden olyan funkciót, amely mind a
tervezés, mind a végrehajtás alatt hatékonyan támogatja az állomány munkáját,
tartalmazza a teljes közúthálózat minden lényeges adatát a földutaktól az
autópályákig;
 Tegyen lehetővé folyamatos jármű- és anyagkövetést (GPS);
 Biztosítson egy egységes automatikus termékazonosítási lehetőséget;
 A teljes szervezeti struktúrát figyelembe véve támogassa az ellátási lánc
minden elemét;
 Kapcsolódjon a NATO informatikai rendszeréhez, működjön vele együtt;
 Kapcsolódjon a polgári élet szükséges rendszereihez;
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 Nyújtson hatékony védelmet az illegális behatolás és a szándékos zavarkeltés
ellen.
7. Új tudományos eredmények
Az értekezésemben bemutatott önálló kutató munkám új tudományos eredményeit a
következőkben foglalom össze:
1) A polgári és a katonai közúti szállítás folyamatának elemzésével igazoltam,
hogy a katonai szállítások csak a speciális feladatokból adódóan térnek el, a
közlekedéstudományban elfogadott üzemtani és szállításszervezési elveket,
gyakorlati módszereket érvényesíteni lehet.
2) Megállapítottam, hogy a polgári közúti közlekedés információs rendszerének
alapösszefüggései teljes mértékben érvényesek a katonai szállításokra, vagyis
alkalmasak az MH szállítási tevékenységet támogató rendszer kialakítására is.
3) A vizsgálataim eredményei alapján meghatároztam azokat az adat és
információ szükségleteket, a szállítási tevékenység elemzésre szolgáló
mutatószámokat,

illetve

azok

alkalmazásának

alapelveit,

amelyek

elengedhetetlenek a katonai szállításokat támogató informatikai rendszerben.
4) A vizsgálataim egészét figyelembe véve meghatároztam a katonai szállításokat
támogató

informatikai

rendszerek

szükséges

funkcióit,

feladatait.

Meghatároztam az MH szervezetén belüli és a szervezeten kívüli egyéb
elemekkel való minimálisan szükséges kapcsolódási pontokat, a kapcsolódás
okát és bizonyos mértékben a kapcsolódás mértékét.
8. Ajánlások
Az értekezésemet abból acélból írtam, hogy segítse az MH közúti szállításait
támogató informatikai rendszer kialakítását, ezért ajánlom:
 azoknak a vezető beosztásban dolgozóknak, akik döntéseikkel elő tudják
segíteni a közlekedési szakemberek mindennapi munkájának megkönnyítését;
 az MH közlekedési szakemberei számára, hogy szélesebb körű szemlélettel
tudják a munkájukat segítő rendszert kialakítani;
 azoknak a nem közlekedési szakemberek figyelmébe, akik szorosan
kapcsolódnak a szállítási tevékenységhez, hogy egységes elgondolás szerint
lehessen a szállítási tevékenységeket elvégezni;
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 a katonai logisztikai alap- és mesterképzésen résztvevő tiszteknek, honvéd
tisztjelölteknek, mivel tanulmányaikhoz és leendő munkájukhoz nagy
segítséget tud nyújtani;
 mindazon kutatóknak, akik a jövőben az MH szállítási tevékenységével
kapcsolatos kutatásokat kívánnak folytatni.
9. Kutatási eredmények gyakorlati felhasználhatósága
A kutatás eredményei várhatóan a következő területeken hasznosíthatóak:
 Segítséget nyújt az MH közlekedési szakembereinek a közúti szállításokat
támogató informatikai rendszer kialakításában;
 Támpontot nyújt az OKKER rendszer jövőben megvalósuló fejlesztéséhez;
 Elősegíti a felsőbb vezetők, döntéshozók szemléletbeli formálását, bővülését,
támogatja a témával kapcsolatos döntéseik meghozatalában
 Alap- és segédanyag lehet a különböző szakutasítások, szakmai továbbképzési
anyagok elkészítéséhez;
 Alapul szolgálhat a téma további kutatásához;
 Felhasználható az egyetemi alap- és kiegészítő képzésben a tanagyagok
elkészítéséhez, tantárgyak oktatásához;
 Elősegítheti egy kontrolling rendszer bevezetését az MH-ban.

10. Kutatási témával kapcsolatban készített publikációk

Magyar nyelvű publikációk
1. Fábos Róbert: Operációkutatás, az elfeledett tudomány a logisztikában – A
logisztikai cél elérésének érdekében (Katonai logisztika, XIV. évf. 2. szám,
Budapest 2006.; pp. 56 – 70.) ISSN 1588-4228
2. Fábos Róbert: A GPS a katonai szállítások szolgálatában (Bolyai Szemle XVI. évf.
2. szám, Budapest 2007.; pp. 37 – 55.) ISSN1416-1443
3. Fábos Róbert: Katonai szállítások informatikai rendszerének alapjai (Bolyai
Szemle XIX. évf. 1. szám, Budapest 2010.; pp. 115 – 122.;) ISSN1416-1443
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4. Fábos Róbert: Közlekedési informatikai rendszerek sérülékenysége TÁMOP
projekt (Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelméből – Kiemelten a közlekedési
alrendszer – tanulmánykötet, MHTT, Budapest 2013.; pp. 196-228.) ISBN 978963-08-6926-3
URL cím: http://mhtt.eu/hadtudomany/KIV_tanulmanykotet.pdf
(Utolsó megtekintés: 2013. 10. 10.)

Idegen nyelvű kiadványban megjelent publikációk
1. Fábos, Róbert: Elements Of Procedure Of Shipment And Transit (AARMS
3/9/2010, Budapest 2010.; pp. 115-122.) ISSN 1588-8789
2. Fábos, Róbert: The applicability in military road transport of indicators
characteristic to road cargo transport fleets (Hadmérnök VIII. évf. 3. szám,
Budapest 2013. szeptember; pp. 50-57.) ISSN 1788-1919
URL cím: http://hadmernok.hu/133_06_fabosr_2.pdf (Utolsó megtekintés: 2013.
10. 10.)
3. Fábos, Róbert: The basis of requesting information in military transportation
concerning the goods to be transported (Hadmérnök VIII. évf. 3. szám, 2013.
szeptember; pp. 43-49.) ISSN 1788-1919
URL cím: http://hadmernok.hu/133_05_fabosr_1.pdf (Utolsó megtekintés: 2013.
10. 10.)
Magyar nyelvű konferencia előadás

1. Fábos Róbert: Szemléletváltás a katonai közúti szállítások rendszerében („Katonai
logisztika időszerű kérdései” konferencia előadás ZMNE, Budapest 2008.)
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Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek)
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Telefon
E-mail
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Fábos Róbert
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06 1 432-9000 / 29-096
fabos.robert@uni-nke.hu
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Születési dátum 1974.08.27.
Szakmai tapasztalat,
beosztások

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és
címe

2012-től
adjunktus
oktatás, kutatás
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szállítás tervező, szervező tiszt
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tervezése, szervezése
MH Katonai Közlekedési Központ, Nemzetközi Szállítás
Szervező Központ

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar, Katonai Üzemeltető és Logisztikai
Intézet, Katonai Logisztikai Tanszék, Katonai Közlekedési
Szakcsoport

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János
Katonai Műszaki Kar, Katonai Logisztikai, Minőségügyi és
Közlekedésmérnöki
Tanszék,
Közlekedésmérnöki
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Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János
Katonai Műszaki Főiskolai Kar, Közlekedésmérnöki
Tanszék

Tanulmányok
Időtartam 2010-től
Végzettség / képesítés -
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Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori
Iskola doktorjelölt
2006-tól 2010-ig
abszolutórium megszerzése
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Katonai Műszaki
Doktori Iskola PhD hallgató
1997-2001
okleveles közlekedésmérnök
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Közlekedésmérnöki kar, Közlekedésmérnök szak
1993-1997
gépkocsi szállító tiszt, közlekedésmérnök
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, Közlekedési szak,
Gépkocsi szállító ágazat

Egyéni készségek és
kompetenciák
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Nyelvismeret/szintje orosz középfok „C” típusú
angol alapfok „C” típusú

Szervezési készségek és vezetés, szervezés, csapatszolgálat, tancsoportvezetői,
kompetenciák tantervkészítői,

Műszaki készségek és 1988-1992. MH Páncélos- és
Gépjárműtechnikai
kompetenciák Tiszthelyettesképző
Szakközépiskola,
Szabadszállás,
gépjárműtechnikai szerelő
2004-2005.
„E-tananyag
fejlesztése
közművelődési
szakembereknek és pedagógusoknak” című képzés,
Szent
István
Egyetem
Gazdaságés
Társadalomtudományi Kar Közép-Magyarországi
Regionális Távoktatási Központ
Számítógép-felhasználói Írás, előadások elkészítése, jegyzetek, cikkek, tananyagok
készségek és írása, képszerkesztő programok használata, NEPTUN
kompetenciák elektronikus tanulmányi rendszer adminisztrátor szintű
kezelése,

