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2006. ÉVI  
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Ötödik évre tekint vissza a Katonai Logisztika szakfolyóirat pá-
lyázati felhívása, amely a tudományos kutatás eszközeivel és módsze-
reivel szándékozik hozzájárulni a haderő támogatás jelenlegi és jövőt 
illető szakmai feladatai mind teljesebb körű és a lehető leggazdaságo-
sabb végrehajtásához. Az elmúlt időszak során benyújtott több, mint 
félszáz pályamű mindegyike érdekes és értékes szakmai megközelíté-
sekkel jelentős segítséget nyújtott a csapatok, a haderőnemi katonai 
szervezetek, valamint a központi logisztikai tagozat előtt álló nemzet-
közi műveleti támogatáshoz, illetve a nemzeti keretek között zajló fel-
készítési, fejlesztési és fenntartási feladatokhoz. 

Azok a minden szakmai tiszteletet megérdemlő szerzők, akik 
felelőségteljes beosztásuk ellátása mellett, fáradságot nem kímélve, a 
tudomány szolgálatában tollat fogtak és gondolataik közvetítésével le-
hetőséget, alternatívákat kínáltak a szakmai vezetés számára mindazon 
kérdések megválaszolásához, amelyek a szakmai döntés túlhaladott ke-
reteit időről-időre feszegetik, azok a lehető legjobb példát szolgáltatják 
a szakállomány számára. Ez alkalommal nem szabad szemérmesnek 
lenni és a 2006. évi pályázatra felkérés idején hangot kell adni a kevés-
bé kedvező tendenciákkal kapcsolatos tapasztalatoknak. 

Nem lehet megbékélni azzal a ténnyel, hogy csapat tagozatból el-
vétve érkezik pályázat, holott éppen a logisztikai támogatás végrehaj-
tási szintjén halmozódnak fel azok a gyakorlati tapasztalatok és meg-
oldásra váró szakmai élethelyzetek, amelyek szinte kiáltanak a 
tudományos igényességgel elvégzett kutatómunka és publikáció után. 

Ugyanide sorolható a tanintézeti pályázatok számának csökkené-
se, a szárazföldi logisztikai tagozat hosszabb ideje tartó hallgatása, a 
légierő szakmai problémaérzékenységének és ezzel együtt a publikáci-
ók számának csökkenése, de a központi logisztikai tagozatot nézve 
sem kedvezőbb a helyzet. Éppen ezért a 2006. évi pályázati felhívás el-
sősorban a csapatszintű logisztikai szervezetek előtt álló szakmai prob-
lémák megoldására keresi a választ. 

Az eddigi pályázatok szakmai színvonalát a Honvédelmi Minisz-
térium szakmai szervezetektől érkezett pályaművek, az MH Össz-
haderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság ágazati publi-
kációi, valamint a külső logisztikai szakértők írásai garantálták. 



 4 

Ezeket, a pozitív tendenciákat minden erővel célszerű megőrizni 
és a jövőre nézve továbbvinni. 

A másik irányban viszont ösztönözni kell azt a kört, melynek be-
kapcsolódása a szakmai tudományos vérkeringésbe elemi szükségsze-
rűség. Ebben a szakmai irányító szerveknek és a különböző színtű pa-
rancsnokságok logisztikai vezetőinek, valamint nem utolsó sorban 
tanintézeteink szaktanszékeinek másra át nem ruházható feladatai van-
nak. Különösen a katonai logisztika mai helyzetében és az előtte álló 
feladatok ismeretében fontos a szakmai vélemény, gondolatok és állás-
pontok világos megfogalmazása, illetve azok tudományos megalapo-
zottsággal történő közreadása. Ehhez nyújt segítséget és teremt fórumot 
jelen pályázati felhívás is.  

Az elmúlt évek sikeres pályaművei közül hosszan lehet idézni 
azok sorát, melyekből számos értékes gondolatot lehetett meríteni a ka-
tonai logisztika fejlesztése, a NATO logisztikai harmonizáció a Befo-
gadó Nemzeti Támogatás szakmai feladatainak előkészítése, a nemzet-
közi (NATO) gyakorlati logisztikai tapasztalatok átadása és feldol-
gozása, valamint a szakelmélet gazdagítása vonatkozásában. 

A 2006. évi pályázatok ajánlott témáit – összhangban              
Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy „Logisztika a stabilizáció idősza-
kában” című cikkében foglaltakkal, valamint a 2006. évi feladatszabó 
értekezletén elhangzottakkal – az alábbiak alkotják: 

• A katonai logisztika funkcionális és ágazati területein hiányzó 
szabályozások kidolgozásának elősegítése a szövetségi és a nemzeti 
doktrínális elvek érvényesítésével, valamint a jogszabályi környezetbe 
illesztésével. 

• Az új honvédelmi törvény és végrehajtási rendelete alapján a 
minősített időszakok honvédségi igényeivel kapcsolatos tervező munka 
szakmai alapjainak, elveinek és módszereinek kidolgozása. 

• Az önkéntes rendszerű haderő feladatrendszeréből következő 
támogatási igényekkel összhangban, a régi ellátási elvek felülvizsgálata 
és a szükséges változtatások koncepcionális kimunkálása. 

• A Tárca Védelmi Tervező Rendszer elveinek és követelménye-
inek érvényesülése a korábbi logisztikai tervezési rendszerében, külö-
nös tekintettel a feladatalapú erőforrások és költségtervezés végrehajtá-
sára. 
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• A katonai logisztikán belül szervezeti-működési átalakítások 
motivációi és az azokra épülő fejlesztési elgondolások kialakítása a 
csapat- és a központi logisztikai tapasztalatot érintően. A helyőrségi lo-
gisztikai támogató rendszer hatékonyabb működését elősegítő javasla-
tok kidolgozása. 

• A tervezett és folyamatban lévő logisztikai fejlesztések össze-
függései és hatásai az önkéntes rendszerű haderő alapfeladatainak vég-
rehajtására. (Ez az összefogott téma az egyes fejlesztések szerinti ré-
szekre is bontható). 

• A logisztika gazdálkodás funkcionális területein belül kialakult 
helyzet jellemzői és megoldási alternatívák a meglévő problémák fel-
számolására. (Ez a téma egyaránt érdekes lehet a csapatgazdálkodók, il-
letve a központi gazdálkodók megvalósításának szinterein). 

• A NATO komform termékazonosítási rendszer kiépítésének 
szükségessége és az átkodifikálási feladatok végrehajtásának jelentősé-
ge. 

• A haderő ellátás funkcionális és ágazati feladatai tervezésé-
nek, szervezésének és végrehajtásának racionalizálása, illetve azzal 
összfüggésben egy Katonai Logisztikai Központ kialakításának indo-
koltsága . 

• Az inkurrens technikai eszközök és anyagok kezelésével és a 
veszélyes anyagok megsemmisítésével kapcsolatos szakmai feladatok 
megoldása. 

• A Nemzetközi Katonai Stratégia honvédségi készletekkel 
összefüggő koncepciójából következő feladatok a startégiai készletkép-
zés területén, illetve a honvédségi igények minősített időszaki tervezése 
vonatkozásában. 

• A katonai és a polgári logisztika együttes szerepvállalásának 
területei a haderő ellátásában, valamint a támogatás kihelyezésének le-
hetséges útjai és irányai. 

• A Befogadó Nemzeti Támogatás katonai logisztikai feladatai 
előkészítésének aktuális feladatai, különös tekintettel a kiadott Terve-
zési és Módszertani Útmutató alkalmazására. 

• A BNT Központi Adatbázis fejlesztésének tartalma és össze-
függései a 2007. évben esedékes Képesség Tervező Katalógus ponto-
sításával. 
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• A haderő alaprendeltetés szerinti feladatainak támogatása te-
rén – a térképész-, meterológiai-, tűzszerész és más szakterületeken – 
elindított, illetve szükséges fejlesztések katonai logisztikai tartalma, 
vonzatai. 

Az ajánlott témaválasztás nem zárja ki, hogy bármely pályázó 
más téma kifejtésével vegyen részt a pályázaton. Ugyanakkor az a pá-
lyázó, aki az ajánlott témákból választ a pályázatok elbírálásánál plusz 
pontokra számíthat. 

Pályázni kizárólag az e pályázati felhívásra készített, eredeti és 
máshol meg nem jelent tanulmányokkal lehet, melyek átfogóan irá-
nyulhatnak a katonai logisztika egészére, vagy funkcionális területeire, 
illetve azokon belül egy-egy szakágazati probléma elméleti kutatáso-
kon, vagy gyakorlati tapasztalatokon alapuló feldolgozására. 

1. Pályázatok benyújtása: 

A pályázók tanulmányaikat jeligével ellátva, zárt borítékban – a 
borítékon belül külön lezárt boríték tartalmazza a szerző nevét és címét, 
telefonos elérhetőségét – a következő címre küldjék, illetve juttassák el. 

Katonai Logisztika Szerkesztőség 

1104 Budapest, Zách u. 4. 

1581 Budapest, Pf: 31. (Tóth József nyá. ezredes). 

A maximum 40-60 gépelt A/4 oldal terjedelmű pályaművek be-
nyújtásának határideje: 

2006. október 10. 

2. A pályázatok értékelése:  

Az elmúlt évek bevált gyakorlata szerint a benyújtott pályaműve-
ket két egymástól független szakértő bírálja el a külön kiadott értékelési 
szempontok és adható ponthatárok figyelembevételével. 

A szakértői bírálatok határideje: 2006. november 05. 
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A díjak átadása a Központi Logisztikai Nap ünnepi állomány-
gyűlésén történik. 

3. Díjazás: 

A Katonai logisztika folyóirat Szerkesztő Bizottsága az első, má-
sodik, harmadik helyezettet pénzdíjazásban részesíti, amelyen túl 
megfelelő szakmai színvonalú 2 pályaműnek különdíjat ítél oda, az 
alábbi értékekben:  

I. díj   150 ezer Ft 

II. díj   100 ezer Ft 

III. díj     75 ezer Ft 

Különdíj              60-60 ezer Ft. 

A folyóirat Szerkesztői Bizottsága állásfoglalásának megfelelően 
a díjazott és alkalmas pályázatokat folyamatosan jelentetjük meg a kü-
lönböző számokban. 

Ennek megfelelően kerültek – kerülnek közlésre a 2005. évi pá-
lyaművek közül: 

A.) A 2005/4. számba: 

• Zsiborás János nyá. ezredes és Dobos Rezső nyá. alezredes    
I. díjat nyert közös pályázata: 

„Az egységes tervezés megvalósulása a BNT tervezési-módszer-
tani útmutatójában” címmel. I. RÉSZ. (a II. RÉSZ a 2006/2. számba 
kerül). 

B.) A 2006/1. számba: 

• Briák Ottó mk. ezredes I. díjat nyert pályázata: 

„A rendszeresítési folyamat változásainak lehetséges útjai az új 
követelmények kihívásainak tükrében” címmel. 

• Veres István nyá. mk. ezredes Külön díjat nyert pályázata: 

„A MíG -29 típusú repülőgépek „állapot szerinti” üzemben-
tartása” címmel. 
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C.) A 2006/2. számba: 

• Dr. Hautzinger Gyula ezredes és Bakó Antal mk. ezredes 
Külön díjat nyert közös pályázata:  

„A nemzetközi (Lengyel) Közép-Dél hadosztály logisztikai bizto-
sítása, a Magyar Szállító Zászlóalj tevékenysége” címmel. (I. RÉSZ).  

• Gerebenics József mk. alezredes III. díjat nyert pályázata: 

„A MH logisztikai gazdálkodási szakterületein érintett állomány 
képzési-kiképzési rendszerének bemutatása” címmel. (I. RÉSZ). 

(A tanulmányok II. RÉSZ-ei a következő számban jelennek 
meg). 

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét a pályázatokhoz csatolt jel-
igés boríték gondos lezárására és a kért határidő betartására. 

Szerkesztő Bizottság 

 


