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Azt mondják sokan, a hiúság mozgatja a világot.  
Én ezt így nem hiszem(…) Szerintem a világot „a munkába belefeledkezett ember” viszi előbbre.  

Az értékek nem ismerik a tréfát, s ha kell, kifognak rajtunk. 
Pilinszky János 

A megújuló Katonai Logisztika folyóirat soron következő kiadása alkalmából 
tisztelettel köszöntöm az Olvasót.  

A honvédelmi tárca feladatrendszerében mindig kiemelt helyet foglalt el az 
országvédelem és a vállalt szövetségesi kötelezettségeink teljesítése. E két alapfeladat 
végrehajtása elképzelhetetlen a katonai erők logisztikai támogatása nélkül. A logisztikai 
szakterület elsősorban a katonák hadfelszerelésekkel történő ellátása, a különböző 
haditechnikai eszközök üzemeltetése és hadrafoghatóságának biztosítása révén járul hozzá a 
kitűzött katonai célok eléréséhez.  

A haderő fenntartása és fejlesztése jelentős költségvetési ráfordításokat igényel, 
amiből meghatározó hányad tartozik a logisztikai gazdálkodás körébe. Ezzel kapcsolatosan 
elemi érdekek fűződnek a jóváhagyott források hatékony és takarékos felhasználáshoz, ami 
megköveteli a nemzetgazdasággal összefüggő logisztikai folyamatok optimalizálását, 
valamint a szakmai tevékenységek tudományos igényű megalapozását. Éppen ezért továbbra 
is szükség van a nemzetközi és hazai szintéren szerzett ismeretek és tapasztalatok 
feldolgozására, illetve a feladatok eredményességét segítő közreadására. 

A rendszerváltozás után létrehozott felsőszintű szakmai vezető szerv, az MH Anyagi- 
Technikai Főcsoportfőnökség által alapított Katonai Logisztika folyóirat, csaknem húsz 
esztendeje fóruma az újonnan jelentkező kihívásokkal, feladatokkal kapcsolatos álláspontok 
kifejtésének, a szakmai és más vélemények közreadásának. A folyóirat hasábjain 
folyamatosan teret kaptak a szakelméleti publikációk, a gazdasági folyamatelemzések és az új 
gyakorlati megoldások, amelyeket tudományos fokozatú, illetve elismert szaktekintélyek 
jegyeztek. A 2001. év óta ISSN számmal rendelkező, lektorált szakfolyóirat az utóbbi évekig 
negyedéves gyakorisággal nyomtatásban, majd elektronikus elérhetőséggel szolgálta a szakma 
ügyét.  

Jelen időszakban a tárcaszintű logisztikai szervezeteket érintő változások hatására a 
szakfolyóirat megújul. A megújulás nem csak a Szakértői Bizottság és a Lektori Bizottság 
összetételét érinti, hanem szerkezeti változást is jelent. A kiadás alapvető célja azonban 
változatlan marad, tehát magas szintű minőségbiztosítás mellett, rendszeres megjelenéssel 
publikációs lehetőség biztosítása a kiterjedt szakmai kör számára. Ez az alapvető cél a tárca 
védelemgazdasági vezetésének támogatását élvezi. 

Személyes örömömet fejezem ki a folyóirat továbbviteléért és bízom abban, hogy az 
eddig eltelt időszakhoz hasonlóan a rendszeresen megjelenő kiadvány is hozzájárul közös 
feladataink eredményes végrehajtásához. A szakfolyóirat soron következő számát a 2011. évi 
Logisztikusok Napjára időzítve ismerheti meg az Olvasó. 
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