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Tisztelt Olvasónk! 

 
Abban a hitben készítettük el a Katonai Logisztika folyóirat 2012. évi első 

számát, hogy az újraindított tudományos folyóirat elnyerte tetszését. A szerkesztőség 
nem könnyű feladatot kapott a Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal főigazgatójától. 
Nagy a szakmai kihívás, mert egy szép múltú lap olvasói joggal várják el a magas 
színvonalat, és egyben szomorú is a feladat, mert a korábbi lap romjait nem vettük 
át, csak megtaláltuk. 

A HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkárának támogatásával és 
logisztikai szakma minden szervezetének közös akaratával néhány hónap alatt 
megszerveztünk egy működő szerkesztőséget, és kialakítottuk a munkafolyamatokat. 
A szerkesztőbizottság úgy alakult meg, hogy minden szervezet a lehető 
legmagasabb szinten képviselteti magát. A szerkesztő- és lektori bizottság nem 
erkölcsileg támogatja a szerkesztőséget, hanem „kétkezi” munkával. Tudósok, 
tábornokok, magas beosztású főtisztek fogtak össze, hogy elinduljon és működjön e 
lap. Ennyi jó szándékú akarat után már nem volt se lehetőség se szándék a 
meghátrálásra. A Párbeszéd oldal befogadta a lapot, és megjelentünk a 
Logisztikusok napja alkalmából. 

A lap gyakorlatilag költség nélkül működik. Nincs honorárium se szerző, se 
lektor számára. Alkotó kedv, szakmaszeretet és jobbító szándék vezérel bennünket. 
Ezt várjuk el szerzőinktől is. Belső terjesztésű lap vagyunk, változatlan 
rovatszerkezettel. Nincsenek tabu témák. A lektori jóváhagyás sem jelent szakmai 
egyetértést. Közös gondolkodásra, vitára szeretnénk inspirálni olvasóinkat, 
reménybeli szerzőinket. 

A tudományos követelményekből és színvonalból azonban nem engedünk. 
Ennek záloga a szerkesztő és lektori bizottság. Nyitottak vagyunk minden új 
gondolatra, tapasztalatra. Várjuk az elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozó 
munkákat. A formai követelményeket a „Szerzőknek” fül alatt helyeztük el. 

Elkezdtük az építkezést, de nem akarunk elfeledkezni az alapokról sem. A 
Katonai Logisztikának eddigi közel hatvan kiadásban majd’ ezer szakcikke jelent 
meg. Ezek most nem, vagy csak nehezen elérhetőek. Nagyfokú tiszteletlenség volna 
elődeink munkájával szemben, ha meg se kísérelnénk a korábbi lapszámok teljes 
archívumának összeállítását. Egy olyan lapot kívánunk működtetni, mely egyik 
forrása és színtere a logisztikai gondolkodásnak. Ahol egyszerre megtalálhatók a 
jövő elképzelései, a jelen gondjai és a múlt tapasztalatai. 

E munkához kérem olvasóink és reménybeli szerzőink támogatását. 
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