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20 ÉVES A KATONAI LOGISZTIKA FOLYÓIRAT 

A folyóirat először 1993-ban jelent meg a „Hadtápbiztosítás” című kiadvány 
jogutódjaként, „Katonai Logisztika, Anyagi-Technikai Biztosítás” címmel. A lap 
létrehozását az indokolta, hogy az MH Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség akkori 
vezetése szükségesnek tartotta egy olyan szakmai periodika kiadását, amelyben a 
különböző anyagi-technikai szakterületek művelői lehetőséget kaptak az integrációs 
folyamat elméleti, gyakorlati kérdéseinek, tudományos igényű elemzésére, 
megvitatására, az egységes értelmezés, az anyagi-technikai integráció 
továbbfejlesztésének elősegítése érdekében. A kiadvány megjelentetése a HM 
Anyagi-Technikai Főcsoportfőnök Hollósi Nándor altábornagy kezdeményezésére, 
honvédelmi miniszteri engedéllyel történt.  

A folyóirat az első 15 évben – 2007-ig – évente négy alkalommal papír alapon, 
összesen 60 számmal és 8 különszámmal jelent meg. A 2007-ben történt változások 
hatására a folyóirat már csak az interneten érhető el. Az utóbbi években több 
nehézség is felmerült a m egjelenéssel kapcsolatban, ezért voltak évek, amikor a 
négy szám helyett csak 1–2 szám jelent meg. A jelenlegi kiadó, a HM Fegyverzeti és 
Hadbiztosi Hivatal, sokat tett a l ap megjelenéséért, így 2012-ben újra megjelent a 
négy szám. 

A lap létrehozásakor kitűzött célokkal összhangban a szerzők széles köre, a 
logisztika szakterületén elismert elméleti és gyakorlati szakemberek – számonként 
átlag 19-20, összesen mintegy 1300 szerző – hasznos gondolatok, gyakorlati 
tapasztalatok, tanulmányok, cikkek formájában történő közreadásával építette, 
segítette a folyamatosan átalakuló katonai logisztika problémáinak elméleti és 
gyakorlati szintű feltárását, megértését és megoldását. A fentieken túl az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) működése 
idején pályázatok kiírása, és az azokra beérkezett pályaművek (pályázatonként átlag 
10-15) is hozzájárultak a folyóirat – szakmai munkát segítő – sikeres 
tevékenységéhez. 

Nagyon fontos megemlíteni a folyóirat tudományos elismertségét. Bátran 
kijelenthető, hogy a lap – mint lektorált tudományos folyóirat – jelentős szakmai 
tekintélyt vívott ki magának. A benne publikálók a legkülönbözőbb polgári és katonai 
felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányaik, vagy tudományos 
tevékenységük során az itt megjelent írásukra hivatkozhatnak, illetve mások a 
megfelelő hivatkozással az egyes szerzők anyagát felhasználhatják. A folyóirat 
szerepel a MTA és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi Doktori 
Iskola „Publikációs Listáján”.  A folyóirat – tudományos elismertsége révén – jelentős 
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megnyilvánulási lehetőséget biztosít a NKE és az utóbbi időszakban néhány, a 
polgári felsőoktatási intézmény posztgraduális képzésében résztvevők részére. Ezt 
az elismertséget a folyóirat színvonalas tudományos cikkek, dolgozatok, művek 
következetes megjelentetésének köszönheti. A színvonalat pedig azzal tudja 
biztosítani, hogy a f olyóiratnál tudományos fokozattal rendelkezőkből álló, külön 
Lektori Bizottság működik, amelynek tagjai a beérkezett művek megjelenés előtti 
lektorálását elvégzik. 

A folyóirat tekintélyét külön emeli, hogy a Szerkesztőbizottságban a 
Honvédelmi Minisztérium és a M agyar Honvédség logisztikai, vagy a logisztikához 
kapcsolódó szervezeteinek aktív és nyugállományú tagja, a s zakmában elismert 
képviselői vannak jelen.  

A Szerkesztőbizottság, a Szerkesztőség és Lektori Bizottság a munkáját a 
mindenkori felelős kiadó szervezet vezetője által jóváhagyott SZMSZ szerint végzi. 

Ez a – katonai kiadványok között speciális szakmai, a k atonai logisztika 
aktuális problémáival, fejlesztésével foglalkozó – periodika az átalakulásokat követve 
az elmúlt években folyamatosan megújult. A korábbi, a Magyar Honvédségen belüli 
nyilvántartási számmal ellátott terjesztést elhagyva (amire a honvédséget érintő 
témák un. „nem nyilvános” kezelése miatt volt szükség!), „nyílt” folyóirattá vált. Ennek 
köszönhetően folyamatosan nő a polgári életből azon logisztikusok száma, akik a 
lapban szeretnék cikkeiket megjelentetni. A folyóirat elektronikus példányai 2005-től 
folyamatosan kint voltak a Honvédelmi Minisztérium internetes honlapján is. Sajnos a 
2010. évi, újabb átalakulás a régi számokat elérhetetlenné tette, amit előbb-utóbb 
helyre kell állítani. A honlapon a folyóirat keresettségét átlagosan havi több száz 
érdeklődés jellemzi. 

A kiadvány 2007-ig, negyedévenként 300 nyomtatott példányban jelent meg. 
Ezekből a példányokból kaptak többek között: az MK Elnökének Katonai Irodája, a 
Parlament Honvédelmi Bizottsága, az MK Legfőbb ügyésze, az MK Katonai 
Biztonsági Hivatal, az MK Katonai Felderítő Hivatal,a Honvédelmi Minisztérium 
különböző szintű vezetői, a HM háttérintézmények, a ZMNE, a Corvinus Egyetem 
Védelemgazdasági Tanszéke, az Országos Széchenyi Könyvtár, a M agyar 
Hadtudományi Társaság, a M agyar Logisztikai Egyesület, a B iztonságpolitikai és 
Honvédelmi Kutatások Központi Alapítványa, a HM Elektronikai Zrt., a HM Armcom 
Kommunikációs Technikai Zrt., a HM Arzenál Elektrotechnikai Zrt., a  HM CURRUS 
Zrt., a különböző NATO képviseletek, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, a 
honvédség csapatai, missziók. Az igény a megjelenő példányszámnál egyébként 
több volt. 

Összességében a Katonai Logisztika folyóirat, mint a Magyar Honvédség 
egyetlen logisztikai folyóirata, küldetésének megfelelően az elmúlt 20 évben 
megfelelően szolgálta a katonai logisztika folyamatos átalakulásának, 
fejlődésének ügyét. A honvédségi – és napjainkban már a polgári kiadványok között 
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is – kivívott szakmai, tudományos elismertsége kellő biztosíték arra, hogy ez a 
kiadvány a logisztika termelői és fogyasztói szintű kutatásával, fejlesztésével 
kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésekben megnyilvánulni kívánók részére a 
logisztika különböző szakterületei szempontjából befogadó, integráló módon a 
jövőben is publikációs lehetőséget biztosítson.  

A Katonai Logisztika folyóirat megjelenése és 20 évre visszatekintő létezése a 
honvédségi kiadványok között – tekintettel szakmai elismertségére – magának a 
gondozást felvállaló szervezetnek is szakmai elismertséget biztosít. 

Köszönetet mondok Dr. Németh Ernő nyugállományú ezredes, volt 
főszerkesztő úrnak, hogy adataival, gondolataival segítette ezen írás összeállítását. 


