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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

A Katonai Logisztika szakfolyóirat Szerkesztő Bizottsága – im-
már hagyományosan – 2005. évben is pályázati lehetőséget kínál a 
Magyar Honvédség logisztikai rendszerében szolgálatot teljesítő kol-
légák részére. A pályázati kiírás legfőbb célja, hogy a termelői logisz-
tika területén, illetve a fogyasztói logisztika különböző tagozataiban 
jelen lévő kihívásokra, megoldásra váró feladatokra tudományos igé-
nyű és elméletileg megalapozott válaszok segítsék elő a szakterület fej-
lesztését. 

Pályázni kizárólag az e pályázati felhívásra készített, eredeti és 
máshol meg nem jelent tanulmányokkal lehet, melyek átfogóan irá-
nyulhatnak a katonai logisztika egészére, vagy funkcionális területeire, 
illetve azokon belül egy-egy szakágazati probléma elméleti kutatáso-
kon, vagy gyakorlati tapasztalatokon alapuló feldolgozására.  

A témaválasztás tekintetében kiforrott elgondolással még nem 
rendelkező, de pályázni kívánó kollégák figyelmébe a Szerkesztő Bi-
zottság az alábbi témákat ajánlja: 

• Az önkéntes professzionális rendszerű haderő logisztikai támo-
gatásának új vonásai, különös tekintettel a szakági gazdálkodás 
költséghatékonyabb megvalósításának lehetőségeire. 

• A nemzetközi feladatokban, műveletekben résztvevő magyar 
katonai kontingensek logisztikai felkészítésének jelentősége és 
kihatása a multinacionális logisztikai támogatási rendszeren be-
lüli működésre. 

• A NATO Összhaderőnemi Logisztikai Doktrínában, valamint a 
hozzá kapcsolódó szakmai kiadványokban rögzített elméleti 
alapok adaptációjának helyzete és feladatai a felkészítések, il-
letve az oktatás rendszerében. 

• A Nemzeti Katonai Statégiában foglaltakkal összefüggő straté-
giai készletképzés változásainak hatása a minősített időszaki 
igények ágazati tartalmára. 

• A katonai –és a polgári logisztika kapcsolatrendszerének tartal-
ma, főbb összetevőinek elemzése a lehetséges fejlesztési irá-
nyok tükrében. 
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• A katonai szervezetek alkalmazásával összefüggő logisztikai el-
járások elméletének összevetése a gyakorlati tapasztalatokkal, 
az elavult tanok kiszűrése, illetve új és NATO konform tézisek-
kel történő pótlása. 

• A Befogadó Nemzeti Támogatás katonai logisztikai feladatai-
nak előkészítettségi helyzete, különös tekintettel a szakállomány 
felkészültségére, az objektumok igénybevételére, valamint a 
tervokmányok kidolgozottságára. 

• A folyamatban lévő haditechnikai fejlesztések katonai logiszti-
kai kihatásai, a rendszeresítés előidézte változások megjelenése 
a képességek, szervezeti fejlesztések, valamint a működési rend 
területein. 

1. Pályázatok benyújtása: 

A pályázók tanulmányaikat jeligével ellátva, zárt borítékban – a 
borítékon belül külön lezárt boríték tartalmazza a szerző nevét és címét, 
telefonos elérhetőségét – a következő címre küldjék, illetve juttassák el. 

Katonai logisztika Szerkesztőség 

1104 Budapest, Zách u. 4. 

1581 Budapest, Pf: 31. (Tóth József nyá. ezredes). 

A maximum 50 gépelt A/4 oldal terjedelmű pályaművek benyújtá-
sának határideje: 

2004. október 20. 

2. A pályázatok értékelése:  

Az elmúlt évek bevált gyakorlata szerint a benyújtott pályaműve-
ket két egymástól független szakértő bírálja el a külön kiadott értékelési 
szempontok és adható ponthatárok figyelembevételével. 

A szakértői bírálatok határideje: 2005. november 10. 

A díjak átadása a Logisztikai Nap ünnepi állománygyűlésén tör-
ténik. 
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3. Díjazás: 

A Katonai logisztika folyóirat Szerkesztő Bizottsága az első, má-
sodik, harmadik helyezettet pénzdíjazásban részesíti, amelyen túl a 2 
pályaműnek különdíjat (tárgyjutalmat) ítél oda. A díjazott tanulmá-
nyokat a folyóiratban rövidítve, szerkesztve közreadjuk. 

I. díj   150 ezer Ft 

II. díj   100 ezer Ft 

III. díj     75 ezer Ft 

A különdíjak értéke  60-60 ezer Ft. 

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét a pályázatokhoz csatolt jel-
igés boríték gondos lezárására és a kért határidő betartására. 

Szerkesztő Bizottság 


