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A közel egy évtizerle megjelenő és méItán népszerűKatonai Logisztika
szakfolyóirat 2002. évtőt kiatldsra kerüIő sztimai a HM Gaulasági Tbrvező

Hivatal (GTH) főigazgaíó, ű HM-HVK Logisztikai csoportfőnök (HM-
HVK LCSF) és az MH Összhatlerőnemi Logisztikai és Támogató
paruncsnok (MH Ötrr1 vzoOz, közös intézkedése alapjún megújulnak.

A változások nem a folyóirat külsó jegyeire, hanen azzal szemben a

belsó tartalmi réSzekre irányulnak, ami a folyóirat új rovatait kitöltő cikkek
tudományos értéket és aktualitást szem előtt taftó váIogatáSában, illetve
kózreadásában rryilvánul meg és nem érinti a folyóirat alaprerrdeltetését.

A Katonai Logisztika szakfolyóirat új szerkesztóbizottsága és a rneg-

jelentetéséért, a tudományos színvonal fenntartásáéfi felelós Integrált
Logisztikai Tudományszervező Tanács továbbra is negyedévente megje-

lenő kiadvány alaprendeltetésének tekinti a tennelői- és a fogyasztói
logisztika aktuális feladatainak tudomátryos rnegalapozását, a szakmai
kutatások eredmérryeirrek közreadását, az elméletben és gyakorlatban fe|-

merüló kérdések tudományos igényű megválaszolását, a szakterület lrazai

és nenrzetközi eseményeiről sZóló tájékoztatást.

Á X. éufolyutába lépetí folyóiratnak ezideig 34 száma jelent meg
átlag 20 cikkel, közel 900 szerzőtőI. A szerzók döntő többsége jelentős

szakmai tapasztalatokkal rendelkező, egy része tudományos fokozattal
bíró szaktekintély, ami a lektorálási színvonal folyamatos biztosítása mel-
lett garanciát jelerlt a folyóirat tudomálryos értékének megórzésére. Ehhez
hozzájárul továbbá a Katonai Logisztika akreditációj a, amelyet ez év ele-
jéri - visszamenóleges hatállyal- ISSN szám kiadásával az Országos
Széchenyi Könyvtár Magyar ISSN Nemzeti Központ tesz lehetővé.

A folyóirat Szerkesztő Bizottsága megtelemtette valamennyi szük-
séges feltételét a kiadvárry időbeni (a korábbi elmaradásokat és számtor-
Iódásokat elkeltiló) kiadásának, a nyomdai kivitelezésnek és a finanszírozás-
nak. Mindezek mellett a lratályos pénzügyi rendelkezések alapján előtérbe



helyezte a szerzők és lektorok tudományos munkavégzésével aIányos,
ugyanakkor méltányos dílazásának hosszabb távra érvényesíthetó
megoldását. A Szerkesztő Bizottság szandéka szerint a csapatok-, a had-
erónemi parancsnokságok-, a központi logisztikai íagozat-, az egészség-
ügyi vezetés-, a katonai tanintézetek szaktanszékei-. a termelói logisztikai
szervezetek-, valamint a támogató és együthnűködő szervek előtt a folyó-
irat teljesen nyitott, arni szakmai oldalról egyrészt igényt íogalmaz meg a
biáonságpoIitikai ténrák, valamint az aktuális elrnéleti és gyakorlati szak-
vélemények publikálásár,a, rnásrészt lehetőséget nyújt a katonai logisztiku-
sok feIkészültségét ttöveIó ismeretanyag átaclására.

Az eg),enlőre csuk íurtalmúbun megújuló íOt!óirűtot továbbra is aján!-
juk ű Tisztelt Olvasó .figyelmébe azzal a reménnyel, hogy abból megfele!ő
segítségel meithet szukmai (tudományos) íekutűttri eltdtásához.

VégezetüI tájékoz,latom olvasóinkat az új Szerkesztő Bízottság és a
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