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Jároscsák Miklós
1
 

Tisztelt Olvasó! 

A Magyar Honvédség fejlesztései szempontjából meghatározó je-

lentőségűvé vált 2003. évben – minden túlzás nélkül – történelmileg 

szinte egyedülálló helyzet áll elő. Egy év során a haderő jövőkép alapja-

inak kidolgozása mellett el kell indítani mindazon folyamatokat, melyek 

eredőjét NATO szövetségbeli kötelezettségeink prágai csúcstalálkozó 

utáni teljesítése, az önkéntes rendszerű honvédségre történő áttérés elő-

készítése, a védelmi felülvizsgálat eredményeiből következő új haderő-

szerkezet kialakítása és irányába megvalósítandó fejlesztések ütemezett 

programozása együttesen jelölik ki. Ezek a tényezők természetesen a ka-

tonai logisztika már elkezdett modernizácójára, illetve hagyományos 

működési rendjére is hatással lesznek. 

Valószínűleg már a szakmai körön kívülállók előtt sem titok, hogy a 

katonai logisztika képességeinek növelését, működési rendjének NATO 

konformmá tételét és vezetési anomáliáinak megszüntetését a lehető leg-

rövidebb időn belül szükséges elvégezni ahhoz, hogy a logisztikai dologi 

kiadásokra biztosított költségvetési források ténylegesen a haderő fej-

lesztés anyagi-technikai alapjainak leghatékonyabb felhasználását 

szolgálják. Az is láthatóvá vált mindenki számára, hogy a katonai szerve-

zetek logisztikai támogatásához a nemzetgazdaságban kialakultak és ren-

delkezésre álnak mindazon képességek, amelyek bevonásával – a szerve-

zeten belül kisebb költséghatékonysággal működő elemek kiváltásával – 

erőforrások szabadíthatók fel és csoportosíthatók át a feltételhiányos terü-

letekre. 

A katonai logisztika terén hosszú évek során felhalmozódott feszült-

ségpontok mára már elvárt és megkövetelt nagy léptékű, gyors felszámo-

lásához a szakterület elméleti kutatói és gyakorlati szakemberei közös 

gondolkodással, tenni akarással járulhatnak hozzá, amelyek egyaránt 

irányulhatnak a folyamatok racionalizálására, a készletképzés és az új 
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anyagosztályok elemeinek összehangolására, a nemzeti támogató képes-

ség – annak részeként a Befogadó Nemzeti Támogatás – kialakítására, a 

szervezeti átmenetek modellezésére, valamint az oktatás nyitott kérdései-
nek megválaszolására. 

Folyóiratunk szerkesztőségének célja 2003. évben nem lehet más, 

mint az alkotó szakmai kör részére fórumot biztosítani, teret adni a vé-

lemények, elgondolások és javaslatok publicitásának. A különböző terü-

letekről és szintekről eltérő cikkek célirányos válogatásával, időbeni köz-

readásával szeretnénk elérni a szakmai közvélemény hiteles tájékoz-

tatását, illetve a folyóirat minőségi színvonalának fenntartásával a 

szakállomány ismereteinek bővítését, ezáltal a napirenden lévő feladatok 
megoldásának elősegítését. 

Célkitűzéseink elérése érdekében továbbra is számítunk a rendszere-

sen publikáló munkatársainkra, ugyanakkor nélkülözhetetlennek tartjuk a 

publikáló kör bővítését és a katonai szférán túlnyúló kiszélesítését. 

Ezen gondolatok jegyében valamennyi Tisztelt Olvasó részére 

eredményes munkát kíván a  

        Szerkesztőség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


