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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Katonai logisztika folyóirat Szerkesztő Bizottsága az elmúlt évi 
pályáztatás sikerére építve 2003. évben is lehetőséget biztosít a szakterü-
let fejlesztését célzó tanulmányok tudományos megmérettetésére. 

A pályázat tárgyköre: A csapat-, illetve a központi logisztikai ta-
gozatban jelenleg érvényesülő folyamatok racionalizálásának lehetősé-
gei a védelmi felülvizsgálat nyomán átalakuló haderőben. 

Javasolt kutatási területek: 

• a NATO logisztikai alapelvek és doktrinális iránymutatások 
alapján a nemzeti logisztika NATO harmonizációs feladatai-
nak megvalósítása. 

• A NATO konform készletképzés és anyagosztály kialakítás 
szervezeti és gazdasági feltételrendszere, az áttérés hatásainak 
modellezése. 

• Csapatlogisztikai szervezetek működésének doktrinális alap-
jai. 

• A katonákra és technikai eszközökre irányuló közvetlen lo-
gisztikai támogatás fejlesztésének irányai és feladatai a NA-
TO (ENSZ, EU) vezette közös műveletekben történő részvétel 
területén. 

• A feladatalapú erőforrás és költségtervezés rendszerének ér-
vényesítése a logisztikai gazdálkodás egészében, illetve ága-
zati területén. 

• Katonai logisztikai támogatás egyes elemei kiváltásának lehe-
tőségei a nemzetgazdasági szolgáltatások megvásárlásával, a 
kihelyezések gazdaságossági mutatóinak elemzésével. 

• A katonai logisztika nemzeti támogató képessége megterem-
téséhez szükséges szervezeti, anyagi- technikai feltételek bel-
ső összefüggéseinek feltárására. 

• A katonai logisztika vezetésének korszerűsítése. 

• A honvédségi inkurrencia hasznosításának útjai. 
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Pályázati kritérium: Pályázni a jelen kiírásnak megfelelő, külön 
ebből a célból készült és máshol nem publikált tanulmányokkal lehet. A 
tanulmányok szöveg és vázlat terjedelme nem haladhatja meg a 35 gépelt 
oldalt. 

Pályázat benyújtása: A pályázatokat jeligével ellátva, 2 példány-
ban, 2003. szeptember 15-ig kérjük benyújtani, melyhez csatolni kell a 
pályázató nevét, szolgálati helyét, adó- és TAJ számát, valamint elérhető-
ségét tartalmazó zárt borítékot. 

A pályázatok beküldésének, leadásának helye HM-HVK II. objek-
tum, 2. épület 301.sz. iroda (Cím: Dr. Jároscsák Miklós ezredes, 1885 
Bp., PF.: 25, HM Gazdasági Tervező Hivatal). 

Pályázatok értékelése: A pályázatokat független szakértői körből 
felkért állomány bírálja el. Minden pályázat pontozása 2 bíráló által tör-
ténik, mely közül 1 fő tudományos fokozattal kell, hogy rendelkezzen. 

Pályázatok díjazása:   I. helyezett pályamű 150 eFt 

     II. helyezett pályamű 120 eFt 

    III. helyezett pályamű 100 eFt 

    Különdíjak    75 eFt 

Pályázat eredményének kihirdetése: a pályázatok elbírálását köve-
tő eredményhirdetésre 2003. november hónapban, a Tudomány Napjá-
hoz és a Központi Logisztikai Nap rendezvénysorozathoz kapcsolódó tu-
dományos konferencián kerül sor. 

A díjazott pályaművek megjelentetését a Katonai Logisztika folyó-
irat 2004. évi számaiban tervezzük. 

Szerkesztő Bizottság 


