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A 2004. ÉVI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKE 

Jároscsák Miklós1 

Szakfolyóiratunk elmúlt évi 2. számában közzétett pályázati kiírás-
ra kollégáink örvendetes aktivitással reagáltak. Talán ez a tény önma-
gában nem lenne meglepő, ha számba vesszük a katonai logisztika kü-
lönböző területein felhalmozódott problémákat és hosszú évek óta 
megoldásra váró feladatokat.  

A szakmai fejlesztés igényei a csapat tagozatban és a központi lo-
gisztikai szervezeteknél egyaránt jelen vannak, melyek megnyilvánulási 
formái a hazai és nemzetközi szintérre, illetve a felső szintű logisztikai 
képzésre terjednek ki. Ebből adódóan a folyamatos megújulás követel-
ménye szakmai téren konstans tényezőt képez, ami egyben változtatáso-
kat indukál és reagáló készséget feltételez.  

Miért is van ezekre szükség? 

Egyrészt ma a haderő alkalmazás döntő színtere a szövetséges köte-
lékben történő nemzetközi szerepvállalás a világ különböző térségeiben, 
amihez új képességek elérése és birtoklása szükséges. Másrészt a célul 
kitűzött képességek eléréséhez új rendszerek kidolgozása és bevezetése 
válik elengedhetetlenné a humán oldalon, a felkészítés-kiképzés terüle-
tén, valamint az anyagi-technikai fejlesztés végigvitelében. Természete-
sen a kötelező változtatásokat nem öncélúan, hanem, a képesség orientált 
haderő érdekében kell végrehajtani.  

A szakmai kihívások áradata az 1990-es évek anyagi-technikai in-
tegrációja időszakától nem csökken, sőt időről-időre felerősödik. Hosszú 
lenne felsorolni a katonai logisztika szervezeti és működési rendjében vé-
gigvitt változásokat, a NATO logisztikai harmonizáció, illetve konfor-
mitás igényelte átalakításokat, valamint a haderő csökkentésével együtt 
járó nehézségek közepette elvégzett munkát. Ha visszatekintünk a köz-
elmúltra és kritikus szemlélettel értékeljük a történteket, akkor a mennyi-
ségi változások sorozatával szembesülhetünk, míg a ténylegesen korszerű 
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szervezeti kialakítások, illetve azok nyomán felszínre kerülő működési 
megoldások igazából eddig kevésbé jelentkeztek. Ugyanakkor azt sem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a katonai logisztika jeles képviselői és 
a különböző szakmai műhelyek mindvégig, folyamatosan „hallatták 
hangjukat” az általános vagy egyedi szakmai problémák megválaszolása, 
a gyakorlat által felvetett kérdések elméleti megalapozása ér-dekében.  

A szakmai fejlesztések irányába előremutató koncepcionális ja-
vaslatok, NATO tevékenységek tapasztalataiból levont következteté-
sek, a hazai gyakorlatok logisztikai támogatásának tanúságai, vala-
mint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szaktanszékein fel-
halmozódott ismeretek rendszeres publikációja révén mind a katonai 
logisztikai vezetése, mind a szélesebb szakmai kör részére folyamato-
san lehetővé vált az aktuális információk, illetve megoldási alternatí-
vák elérése. Ehhez biztosított tudományos minősítésű fórumot a Ka-
tonai Logisztika szakfolyóirat, a maga széleskörű – polgári és katonai 
szférára egyaránt kiterjedő – olvasótáborával együtt.  

Szakmai folyóiratunk 2001. év óta nyújt lehetőséget a mindenkori 
fejlesztési igények, gyakorlati– működési problémák tudományos alapon 
történő megválaszolásához, a lap hasábjain megjelentetett aktuális pályá-
zati kiírások útján. Ezek a pályázati kiírások minden esetben célkitűzé-
sekre, illetve a célok elérését szolgáló elméleti alapok kidolgozásának, el-
fogadásának fontosságára irányultak. Ezt szem előtt tartva ráirányították 
a figyelmet a szakterület vezetése által megfogalmazott elismerésre és 
tiszteletre méltó valamennyi pályázatot benyújtó kolléga teljesítménye, 
amely értékét a tanulmányok színvonalas kidolgozásán túlmenően 
nagymértékben növeli, hogy nevezettek napi felelősségteljes munkájuk 
ellátása mellett gondolkodtak a napirenden lévő szakmai problémák 
megoldásán, gondolataikat formába öntötték és tudományos igénnyel 
lerögzítették.  

Visszatekintve a pályázatok statisztikájára, a benyújtott tanulmányok 
számából láthatjuk, hogy 2002-ben 8, 2003-ban 10, 2004-ben 15 szerző-
től érkezett jeligés pályázat, melyek döntő hányada színvonalas, a tudo-
mányos művekkel szembeni követelményeknek megfelelő munka volt. 
Ezen túlmenően a tanulmányok nagy része összhangban volt a pályázati 
kiírásokban foglaltakkal, előremutató, az elméleti kutatás terén, illetve a 
gyakorlati alkalmazásban, felhasználásban hasznosítható tartalmat hordo-
zott. Kritikusan el kell ismerni azonban azt is, hogy minden évben előfor-
dult egy-egy „kakukk tojás” a pályaművek között, melyeket az egységes 
„Értékelési Útmutató” alapján dolgozó független szakbírálók kiszűrtek, 
illetve a helyükön értékeltek.  
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A 2004. évre benyújtott 15 tanulmány közül az alábbiak részesültek 
díjazásban: (a szerzők megjelölésével) 

A kockázatelemzés bevezetésének lehetősé-
gei a honvédelmi tárca gazdálkodási rendsze-
rében 

Briák Ottó ezds. 
I. díj (HM I.) 

A Magyar Honvédség Közlekedési Szolgálat 
feladatrendszerének átalakulása a NATO tag-
ság következtében 

Szarvas László mk. 
ezds. 

I. díj (MH ÖLTP) 
A légierő logisztikai támogatása megszerve-
zésének és vezetésének megvalósulása, külö-
nös tekintettel a haderő reform strukturális 
változásaira 

Dr. Vasvári Tibor 
nyá. ezds. II. díj 
(HM LEP-ság) 

Nemzeti Támogatás tapasztalatai Matos István mk. alez. 
Tarcsai János alez. 

III. díj  
(MH 64. Log. ezred) 

A NATO katonai logisztikai munkacsoport-
janiak regionális együttműködési lehetőségei 
a termelői logisztika aspektusából 

Kasza Zoltán mk. alez. 
Különdíj (HM GTH) 

Az új fogyasztói logisztikai rendszer kialakí-
tás a haderő-átalakítás tükrében 

Dr. Bittner István ezds. 
Schmidth Zoltán alez. 

Különdíj  
(HM ÖLTP) 

A honvédség rádiótechnikai tevékenységé-
nek környezeti hatása a katonai műveletek-
ben 

Dr.Hajdúné,  
Dr.Szakács Ágnes 

mk. alez.  
Különdíj (HM I.) 

A helyezésben és különdíjban részesült szerzők a termelői és a fo-
gyasztói logisztika egy-egy frekventált területén új gondolataik megfo-
galmazásával, a megoldandó problémák pontos behatárolásával, azok 
felszámolását célzó válaszkereséssel figyelemreméltó tudományos ered-
ményeket értek el. Külön örvendetes, hogy a két haderőnemi logisztika, 
a központi logisztikai tagozat egyik meghatározó ága a katonai közleke-
dés, valamint a tárca szintű gazdálkodás fejlesztéséhez hozzájáruló ta-
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nulmányok elméleti értékükön túl a gyakorlatban is hasznosíthatóak 
lesznek.  

Az a kilenc pályamű, annak ellenére, hogy sem helyezésben, sem dí-
jazásban nem részesült szakmai szempontokból számos elemét tekintve 
érdekes, vitára ösztönző tartalmat hordoz. Szerzőik témaválasztása az ön-
kéntes rendszerű haderő-, a gazdasági tervezés (erőforrás tervezés)-, a 
szervezeti és működési rend katonai logisztikára vetített aspektusai feltá-
rására irányult, ugyanakkor ezek a pályázatok tartalmuk és tudományos 
megalapozottságuk tekintetében kisebb – nagyobb mértékben elmaradtak 
a kiírásban rögzített követelményektől. Mindezek mellett a szerzők kuta-
tó munkája és fáradozása jogalapot teremt ezen pályaművek megismer-
tetésére, melyek az alábbi témákat ölelték fel:   

 A logisztikai, katonai logisztikai rendszer újabb 
elvei, működése. A gyakorlatban történő haszno-
sításának, hatékonyságának kérdései és hatásuk a 
védelmi tervezés folyamataira 

Dr. Sándor András 
ezds.(HM GTH) 

A környezeti menedzsment rendszer és bevezeté-
sének sajátosságai a katonai logisztikában  

Dr. Jackó Zoltán 
mk. őrgy. 

(MH ÖLTP) 
Az önkéntes haderő kialakításának folyamatában 
jelentkező logisztikai feladatok erőforrás és költ-
ségtervezésének helyzete 

Dr. Sándor András 
ezds. (HM GTH) 

A katonai logisztika különböző területein folyó 
erőforrás és költségtervezési folyamatok helye, 
szerepe a tárca védelmi tervező rendszer erőfor-
rás és költségtervező alrendszerében  

Paor József ezds. 
(HM GTH) 

Dr. Sándor András 
ezds. (HM GTH) 

 A közlekedési hálózatok és a védelmi érdek kap-
csolata  

Dr. Horváth Attila 
alez. (ZMNE) 

Válságban a logisztikai tisztképzés Dr. Lovász Zoltán 
alez. (ZMNE) 

Az ágazatiság a magyar katonai logisztika gyer-
mekbetegsége 

Zsiborás János 
ezds. (HM VH) 

A logisztikában jelentkező erőforrás és a költség- 
tervezési feladatok tartalmi összefüggései és 
megvalósításuk módszerei a védelmi tervezés 
rendszerében 1996-tól napjainkig  

Dr. Sándor András 
ezds. (HM GTH) 

Végigtekintve a helyezett és helyezetlen pályaművek témáin, érté-
kelve a benyújtott tanulmányok gondolatiságát, átfogó jellegét és haszno-
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síthatóságát úgy ítélhető meg, hogy katonai logisztika különböző szintjein 
tevékenykedő kollégák probléma érzékenyek, nyitott szemmel járnak és 
már nem csak hazai viszonylatokban gondolkodnak. Képesek az adott 
helyzet megfelelő szempontrendszer szerinti értékelésére, elemzésére, 
azok alapján olyan helytálló következtetések levonására, amelyek magját 
képezik az egy-egy területre koncentrált fejlesztés megoldások elgondo-
lásának.  

A tanulmányok többségére jellemző tudományos igényű kidolgozás 
a releváns szakirodalmi források felhasználására épült, ami egyben bizto-
sítékot jelentett a szerzők érvanyagának alátámasztásához, illetve az új 
gondolatok, megoldási változatok pro és kontra indoklásához. Valameny-
nyi szakbírálat egybehangzó kicsengése szerint a 2004. évi pályáztatás 
elérte célját, eredményei a különböző szakmai szinteken sokoldalúan 
hasznosíthatóak.  

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a pályázatok rövidített 
tartalmáról a Katonai Logisztika folyóirat olvasói késedelem nélkül tájé-
koztatást kapnak annak érdekében, hogy az arra alkalmas gondolatok mi-
előbb hasznosulhassanak a szakágak gyakorlati tevékenységében, a 
szakmai elmélet fejlesztésében, valamint a szakállomány felkészítésében.  

Köszönet a pályázók aktivitásáért és a színvonalas tanul-
mányok kidolgozásáért! 

A 2004. évben benyújtott pályázatok értéke egyszerűen fogalmazva 
nem más, mint az esedékes, illetve a napirenden lévő szakmai fejleszté-
sek elősegítése a tudományos igényű gazdálkodás eszközeivel. Ahhoz, 
hogy a katonai logisztika képességei bővüljenek vagy átrendeződjenek, 
illetve szinkronba kerüljenek a szövetséges rendszerekkel továbbra is 
szükség lesz szakállományunk alkotó, kezdeményező készségére, megal-
kuvásoktól mentes véleményeinek közreadására.  

Ennek reményében 2005. év folyamán is lehetőség nyílik a pályá-
zók megmérettetésére, azáltal a katonai logisztika előtt álló feladatok 
megvalósításának elősegítésére.   

Főszerkesztő 


