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MEGALAKULT  A  MAGYAR  KATONAI  LOGISZTIKAI 
EGYESÜLET 

Németh Ernő1 

A Magyar Honvédségnél nagy szakmai tapasztalatokat szerző lo-
gisztikai szakállomány kezdeményezésére, akik egy része ma már nyug-
díjas, 2007. október 25-én megalakult a Magyar Katonai Logisztikai 
Egyesület (MKLE). 

 
A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület alakuló közgyűlése 

Az egyesület alakuló Közgyűlésén 41 fő vett részt. A Közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta az Egyesület működését maghatározó Alapsza-
bályt, s megválasztotta az Elnökséget és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsá-
got. 

                                                      
1 Dr. Németh Ernő nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, MLBKT-MLE    
tanúsított logisztikai szakértő. 
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A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület elnöksége 

(Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy, elnökségi tag, Baranyi Ferenc 
nyá. ezredes, titkár, Hazuga Károly vezérőrnagy, elnökségi tag, Dobó 
Péter nyá. vezérőrnagy, elnök, Szabados József nyá. ezredes, elnökségi 
tag). 

Az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy, összefogja a katonai lo-
gisztika iránt érdeklődő szakembereket, intézményeket és civil szerveze-
teket, szakmai kapcsolatot teremtsen köztük, szervezze az együttműkö-
désüket, tudományos és gyakorlati információkat dolgozzon fel. 

A szervezet szakemberei által a jövőben kialakításra kerülő szakmai 
véleményeket, javaslatokat, az Egyesület a lehető legszélesebb körben 
közzéteszi, igény szerint szolgáltatást nyújt a téma iránt érdeklődő oktatá-
si intézményeknek is. 

Az Egyesület nyílt szervezet, tagja lehet bárki, aki elfogadja az 
Alapszabályban rögzítetteket, egyetért az egyesület célkitűzéseivel, és 
rendszeresen fizeti a tagdíjat. 
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Az Egyesülettel kapcsolatos további információk az alábbi elérhe-
tőségeken szerezhetők be:  

e-mail:    baranyi.ferenc@hmei.hu 

Telefon: Mobil: 06 30 230 68 48 

 HM: 45 384 

Az Egyesület tagjai sorába vár minden olyan egyént, szervezetet, 
intézményt és vállalkozást, akik a kitűzött célokkal egyetértve szíve-
sen részt vesznek az egyesületi munkában.  

Jelentkezni a megadott elérhetőségeken lehet. 

SZERKESZTŐSÉGI MEGJEGYZÉS: 

A logisztika –mint cselekvési terület és szemléletmód – a katonai 
alkalmazásból először az Amerikai Egyesült Államokban, majd        
Japánban és Európában terjedt el. Ma már a logisztika a gazdasági élet 
olyan „eszköze”, ami egy adott ország, régió fejlettségségi szintjét, a pia-
ci viszonyok alakulását, szerepét meghatározza. 

A logisztikát tehát a polgári, civil területen is elismerten, a katonai 
gondolkodás hozta létre.  

Az, hogy a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület megalakult 
mindenképp üdvözlendő tény a magyar logisztikai közéletben. 

Kívánjuk az Egyesületnek, hogy a jövőben kitűzött céljainak meg-
felelően, eredményesen végezze munkáját! 
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