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A KAToNAI LoGIszTIKA (nrn) szBnxnszró

uzorrsÁcÁxnx ü-Ésr
Az MH ATFCSF-ség folyóiratának Szerkesztó B_izottsága 1994ja-

nuár 14-ei ülésén értékelte a szakkiadvány helyzetét. Allttsfoglaltlsáben
megáIlapííotta:

1.) Iltrehoásának első idószakára meghatározott élkitűáseknek
alapvetóen megfelelt. A nepedevenkénti megjelentetés lényegeben a
kitűartt határidóke,kelló tartalmú szinvonalon megvalósult.

2.) A'nakn§ bbtosítá§' rovaton belül a fócsoportfónölrség szerve-
zeteinek, alárendelt intézményeinek bemutatkozísát (helye,szerepe.fel-
adatai stb) túlnyomó többségben a folyóirat bizto§ította. Ezek a cikkek
jól érzekelhető áttekinté§t adnak az anyagi-technikai biztosítá§ §zerte_
ágazó tcvékenpégról, a helyi gondokról,problémákról, az eredmények-
ről és a hatékonyabb munkavégzésre vonatkoó javaslatokról.

3.) Jelentós sámú cikk foglalkozik a logisztika általános elméletével
es a katonai logisztika nemzetközi tapasztalataival, illetve hazai megva-
lósítására vonatkozó adaptációkkal, javaslatokkal, vitaindító elgondolá-
sokkal-

4.) Kezdeményezések történtek az anyagi_technikai biztosítás elmé_
letének rnegvalósult eredményeinek közreadására,illewe annak tovább-
fejlesztését szolgáló gondolatok megfogalmazására.

5.) Több cikk foglalkozik a védelemgazdaság elméleti és glakorlati
kérdéseivel, ütaindító jellegel. A nyugatí hadseregek tapasztalatainak
közreadása segítséget nyújt a honi védelmi ipar újjiászenlezÉséhez, gond-
jainak, problémáinak felvetésével segítségn}n{tási §ándék mutatkozik a
racionálisabb megoldás kiütelezéséhea

6.) A katonai gazdálkodás, a csapatgazdálkodás fejlesztéset szorgal-
maó cikkek fontos elemét képezik a központi élkitúzések megvalósí-
tásának, a folyamatos korrckció- a gazdasági élet változásaihoz igazodó
- végrehajtásának.
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7.) AzATB integráció tapasztalatainakbemutatása, eredményeinek,
gondjainak (elónyeinek, hátrányainak) elemzése segítséget nyújt a to-
vábbfejlesztés, korszerűsítés megvalósításához.

8.) A kiképzés, felkészítés helyzetének elemzése, a támogató és bí-
ráló megnyilvánulások, észrevételek bátor közreadása ugyancsak a to-
vábbfejlesztésre irányuló koncepciók kialakulását segítik, szolgálják.

9.) Az anyagi - technikai műszaki fejlesztés témaköre - a főcsoport-
főnökség vezetó állományán túl -es/enlóre kevés szakember aktivitását
váltotta ki. Pedig eZ a terület igen sok műszakit foglalkoztat,

10.) Nagyobb figelmet kell fordítani - a szerkesztá során - elsősor-
ban azolvasó - szerkesztói tevékenységre, az egpégesebb szerkezet meg-
valósítására.

11.) A rugalmasan alkalmazott rovatok cikkeinek tartalma,színvo-
nala fejlődik,a bírálók (lektorok) tevékenytége megfelel az elvárások-
nak. Az eddig megjelent 4 számban összesen 91 cikk került publikálásra
(1.sz.táblázat), ebből 12 cikk 2 vagy több szerzőtől,illetve kollektívátol
származik és összesen 97,4 ívnek felel meg (2.sz.táblázaí,). A megielente-
téshez biztosított pénzkeret arányosan kerüIt felhasználásra.

Összegezve, a szakfolyóirat rendeltetésének megfelel, folyamatos
megjelentetésével jól szolgálja az anyagi{echnikai szolgálat elméleti és
gyakorlati kérdéseinek, problémáinak egységesebb értelmezését, meg-
ítélését, az integrációs folyamatok továbbfejlesztésének elősegítését.

A Szerkesztó Bizottság megköszöni a folyóirat létrehozásában, szer-
kesztésében es kivitelezésében résztvevők munkáját, kü|ön kiemelve a
gépi szerkesztést végzó MH Anyagi-technikai Informatikai Központ és
a nyomdai kivitelezést vállaló MH Hadtáp Szolgáltató Központ szakem-
bereinek, vezetóinek tevékenységét.
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Z.sz. táblázat

A megjelent cikkek sármazási helye szerint
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Az 1994. éwe megfogalmazon fóbb élkitűzések

1.) Az "anyagi - technikai fejlesztés" téma elméleti és ryakorlati kér-
déseire nagyobb hangsulyt fektetve szorgalmazni elsősorban a szakem-
berek véleménynflvánítását a technikai korszerúsítá koncepciójának
rnegvalósításában.

2.) Alogisztika általános elméletére alapozva továbbfejleszteni a ka-
tonai logisztika elméleti - ryakorlati kérdéseit a hazai realitások figye-
lembevételével.

3.) Kiemelt figelmet fordítani a gazdasági, védelemgazdasági téma-
körök részletes kibontására a fócsoportfőnökség 1994. éü tervében sze-
repló feladatok végrehajtá§ának támogatása érdekében.

4.) Napirenden tartani az ATB integrációjával kapcsolatos elméleti
és gyakorlati kérdések aktuális feladatainak közreadását a különkizó ve-
zetési és végrehajtá§i tagozatoka vonatkozóan.

5.) Továbbra is jelentőségének megfelelő teret szentelni a felkészí-
tes, kiképzés, harckészültség kérdéseinek és a különkizó szintű ryakor-
latok ATB tapa§ztalatainak k özreadására.

6.) Megvixgálni annak lehetőségét, hogl más katonai folyóiratok
szakterületünkhöz kapcsolódó témáiból "szemlézésl' végezhessünk (pl.
Új Honvédségi Szemle, Haditechnika, Honvédorvos, Akadémiai közle-
mények, Hadtudomány, stb.), illetve köárdeklődésre számottartó cik-
keiket " átem e ljük" folyóiratunkba.

7.) Naryobb firyelmet fordítani a csapatok napi gondjainak feltárá-
sára, közreadására, a megoldási lehetóségek, konkét javaslatok publiká-
lására.

8.) Bemutatni a számítógépes programok megvalósítására irányuló
erófeszítéseinket a csapatoknál é§ az MH parancsnokság illetékes szer-
veinél.

9.) Kiszelesíteni a vitakészséget, egles témákhoz (cikkekhez) törté-
nó hozzászólásokat, megvalósítani az előzó cikkeke vonatkoó vissza-
csatolásokat.
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10.) Célkitűzéseinkhez feltétlenül szükséges a Szerkcsztó Bizottság
tagiainak további aktív tevékenysége, támogatása, hogy szakterülctükön
aktiizálják azftói vénával rendelkezőket, a szakembereket a publikáci-
óra és bírálói, átdolgozói munkájukkal segítsék a folyóirat színvonalának
emelését.

A Szerkesztő Bizottság elnökének javaslatára a MH Anyagi - tech-
nikai Fócsoportfőnök (MH PKhelyettes) tiszteletdúban részesítette:

A legaktívabb szerzői te!ékenységükért

Dr.Kóthay János alezredest;

Dr.Németh Ernó alezredest.

A szerkesztői, technikai, kiütelezói és nyomdai kiütelezésben vég-
zett aktív munkájukért

Littomericzky János mk.ezredest;

Kiss László Ferenc mk.alezredest:

Tóth Jóxef ny.ezredest;

Krnák János alezredest;
-fakács Károly alezredest;

Hévizi Pál hka-t.

A tiszteletdíjban részesülteknek gratulálunk, hasznos tevékenysé-
gükre továbbra is igényt tartunk.

Sze*eszlő Bbottság
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