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AKTUÁLIS TÉMÁK, FONTOS TUDNIVALÓK 

SZERKESZTŐSÉG1 

A  C17-ES  KATONAI  SZÁLLÍTÓ  REPÜLŐGÉPEK   
BÁZISA  LESZ  A  PÁPAI  REPÜLŐTÉR 

A C17-es repülőgépek beszerzését és működtetését előkészítő mun-
kacsoportban dolgozó nemzetek képviselői elhatározták, hogy a jelöltek 
közül a magyar felajánlott bázist, Pápát választják. 

„Vagyis Pápát illesztik be a program alapját meghatározó doku-
mentum, a Stratégiai Légiszállító Képesség, a SAC egyetértési nyilat-
kozatának tervezetébe”.  

A nyilatkozat szövegezése, a tervek szerint, az év végéig befejező-
dik, s a nemzeti jóváhagyások után – jövő tavasszal – írják alá. A doku-
mentum aláírása pedig egy újabb mérföldkövet jelent majd, hiszen ettől 
az időponttól a programban résztvevő országok rendelkezésre bocsájtják 
a pénzügyi fedezetet, a gépek beszerzésére és működtetésére.  

A NATO légi szállító flottájának felállítása fontos project a szövet-
ség számára. A flotta bázisának kiépítéséért három európai katonai re-
pülőtér versengett. A németországi Ramstein, a romániai Constanca és 
Pápa. A helyszíni vizsgálatok során, a műveleti, logisztikai és szociális 
kérdéseken túl, a megvalósíthatóság, és a project várható költsége is sze-
repet kapott. S a vizsgálatok alapján született döntés szerint az MH Pápa 
Bázisrepülőtér a legalkalmasabb a légi bázisnak. 

Sikertörténet és előrelépés  

A C17 program egyértelmű sikertörténet hazánk számára. Magya-
rország először kapott lehetőséget arra, hogy egy jelentős NATO kezde-
ményezés központját biztosítsa.  Magyarország számára fontos a prog-
ram, mert biztosítja a légiszállítási igényeink kielégítését. Hiszen a 
Magyar Honvédség távoli, sokszor több ezer kilométerre lévő, például 

                                                      
1 Katonai Logisztikai c. folyóirat. 
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az Afganisztánban szolgálatot teljesítő egységeinek váltásával kapcsola-
tos logisztikai igények kielégítéséhez fontos előrelépést jelent. 

Ezzel növekedni fog a pápai katonai repülőtér forgalma, a régió 
munkaerő-felvevő képessége is megnő. A gépekkel együtt Pápára érkező 
mintegy 250 tagú kontingens kiszolgálása várhatóan 300-500 civil 
munkahelyet jelent a városnak és a régiónak. Az idetelepülő külföldi ki-
szolgáló-, és technikai állomány pedig családtagjaikkal együtt igénybe 
veszi a környék iskoláit, kórházát, valamint a kulturális és szabadidős lé-
tesítményeket. Mindezzel pedig további munkalehetőségeket biztosítanak 
a városnak. 

A C–17-es program összetettsége és sokrétűsége miatt alapfeltétel 
volt a konszenzuskeresés, mind a hazai mind pedig a nemzetközi erőtér-
ben. A belpolitikában szinte példátlan egyetértés volt tapasztalható: a fel-
ajánlást mind az öt parlamenti párt támogatta és a pápai önkormányzat 
is a terv mellé állt. Nemzetközi porondon pedig először vettünk részt 
ilyen szintű megmérettetésen, ahol együttműködési, technikai és kommu-
nikációs készségeket kértek számon rajtunk. Az együttes munkavégzéssel 
Magyarország a nemzetközi szintéren is eljutott oda, hogy olyan sikere-
ket ér el, amely a szövetségen belül komoly preztizs növekedést jelent, 
Pápának pedig példás gazdasági hozadékkal jár.  

A légi szállítási flotta Magyarországra helyezése hazánk NATO-n 
belüli stratégiai fontosságát mutatja. 

Tartalék repülőtérből NATO bázis 

Az MH Pápa Bázisrepülőteret még 2001-ben ajánlotta fel Magya-
rország NATO célokra. Azóta jelentős beruházások történtek annak ér-
dekében, hogy megfelelhessünk tagországi kötelezettségeinknek. A pápai 
katonai repülőtér jelenleg a magyar légierő folyamatosan működő tar-
talék repülőtere, ahol kutató-mentő szolgálat is működik. A magyar fel-
ajánlást Szekeres Imre honvédelmi miniszter először idén áprilisban, az 
Amerikai Egyesült Államokban tett látogatása során jelezte Robert Gates 
védelmi miniszternek. Majd júniusban, Brüsszelben, a NATO védelmi 
minisztereinek tanácskozásán is bejelentette: hazánk a pápai bázisrepü-
lőteret felajánlja a NATO által felállítandó, három-négy darab, Boeing 
C–17 Globemaster III. típusú repülőgépekből álló, stratégiai légi szállí-
tású flotta bázisrepülőtereként.  

A bejelentést követően a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar 
Honvédség szervezeteiből munkacsoport alakult, amely kiegészült a 
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Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium szakértőivel is. A munkacsoport feladata volt 
a konkrét ajánlat kidolgozása, a számvetések elkészítése, valamint felké-
szülés a NATO szakértői csoport által, idén nyárom két alkalommal vég-
rehajtott helyszíni vizsgálatra.  

Az első C–17-es repülőgép 2008-végén érkezik Pápára, a teljes flot-
ta pedig 2009-ben áll hadrendbe. A programban egyébként jelenleg 17 
NATO és békepartnerségi ország vesz részt. A project nyitott, így a jö-
vőben bármely olyan nemzet csatlakozhat, amelyik nem esik az amerikai 
exporttörvény tilalma alá. A résztvevő 17 nemzet – a vállalt repülési óra-
számok erejéig – NATO, EU, ENSZ és egyéb humanitárius feladatokra, 
illetve saját nemzeti szállításainak végrehajtására használhatja a gépeket. 
A repülőgépek üzemeltetése miatt körülbelül kétszáz fős, a 17 nemzet ka-
tonáiból, és a Boeing cég szerelőiből álló egység települ majd a pápai 
bázisra. Ezen felül, a megnövekedő és átalakuló feladatrendszer miatt 
szükséges lesz a pápai alakulat összetételének módosítása és létszámá-
nak növelése is.  

A project pénzügyi vonzata  

Ha Magyarország egymaga vásárolná meg ezeket a gépeket, az a 
mostaninál tizennégyszer magasabb költségeket eredményezne. Így 
azonban tizenhét ország osztozik a költségeken, hazánk pedig a vásárolt, 
repült órákkal arányosan, a felmerülő költségek – például: beruházások, a 
gépek beszerzése, a vásárolt szolgáltatások finanszírozása – 1,312 száza-
lékát fogja fizetni. A repülőgépek konkrét használatából adódó költsége-
ket – például: üzemanyag, engedélyek – mindig a szállítást végrehajtó 
nemzet finanszírozza, míg a repülési időt és a fenntartási költségeket, a 
repülési órák arányában, megosztják a felhasználó tagok. Emellett a le-
génység és a kiszolgáló személyzet is nemzetközi lesz. 

Az MH Pápa Bázisrepülőtéren 2006-ban és 2007-ben végrehajtott 
felújítási program pedig nyolcmilliárd forintba került, melynek három-
negyedét a szövetség finanszírozta, a NATO Biztonsági Beruházási 
Program (NSIP) keretében. A felújítás során megtörtént a repülőtér mo-
dernizációja, elkészült egy új hangár, felújították a guruló utakat, kü-
lönböző speciális területeket alakítottak ki, modernizálták a repülőtér vi-
lágítási rendszerét, illetve elkészült egy modern, üzemanyag lefejtő-
tároló rendszer is. 

További fejlesztésként szükség lesz egy nagyobb hangár megépíté-
sére, a meglévő állóhely megnagyobbítására, az épületek és az infrastruk-
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túra felújítására, valamint néhány speciális eszköz beszerzésére is. A 
mintegy harmincmillió dolláros beruházást azonban nem hazánk, ha-
nem a konzorcium fedezi, Magyarországnak csak a költségek 1,312 szá-
zalékát kell állnia. 

Boeing C–17 Globemaster III. 

A XXI. század katonai és humanitárius feladatainak ellátására ter-
vezett, nagyméretű harci eszközök, valamint csapatok és különféle fel-
szerelések nagy távolságra történő, gyors, stratégiai szállítására alkal-
mas repülőgép. Négy darab Pratt & Whitney PW 2040-es hajtóműve 
van, amelyek összesen 73,2 tonna tolóerővel bírnak. A gép hossza        
53 méter, magassága a faroknál 16,7 méter, szárnyainak fesztávolsága 
pedig 51,7 méter. Utazósebessége 0,74-0,77 mach, önsúlya 128,1 tonna. 
Négy hajtóművének ellátására maximum 138 ezer liter üzemanyagot 
képes felvenni.  

A C–17-es képes igen rövid, mindössze 2,359 méter hosszú kifutó-
pályán is képes a levegőbe emelkedni, és akár 72,5 tonna terhet tud 
szállítani. Teljes terheléssel 4,481 kilométer hatótávolsággal rendelke-
zik, de a levegőben is utántölthető. Egyszerre maximálisan 188 főt szál-
líthat, személyzete pedig két pilótából és egy rakodómesterből áll, akiket 
fejlett rakodó- és digitális repülési rendszerek segítenek.  

Forrás: 

HM Zrínyi Kht., szerkesztoseg@honvedelem.hu 

2007.11.18. 18:14 / Szűcs László 
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MEGALAKULT  A  HM FEJLESZTÉSI  ÉS  LOGISZTIKAI 
ÜGYNÖKSÉG  TUDOMÁNYOS  TANÁCS  

 

2007. december 19-ikén megtartotta alakuló ülését a Honvédelmi 
Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Tudományos Tanács 
(HM FLÜ TT). 

Feladatai között szerepel többek között az Ügynökségnél folyó tu-
dományos munka tervezése, szervezése és irányítása, a termelői logiszti-
ka közép- és hosszú távú kutatási irányainak meghatározása, ezen a terü-
leten jelentkező elméleti és gyakorlati problémák feltárása, megoldási 
javaslatok kidolgozása, az elért eredmények értékelése és hasznosításra 
történő előkészítése. 

A Tanács a jövőben a vezérigazgató tudományos munka végzésére 
irányuló tevékenységét segíti, ezen a területen javaslattevő, döntés-
előkészítő munkát fog végezni.  

Összetétele a HM FLÜ szerveitől delegált tagokból, továbbá a ka-
tonai és a polgári tudományos élet legkülönbözőbb területeit képviselő ál-
landó meghívottakból fog állni. 

Az ülésen részt vett Dr. Horváth József dandártábornok, HM FLÜ 
vezérigazgató. 

Az alakuló ülés a HM FLÜ TT elnökének Kádár Róbert mk. dan-
dártábornokot, titkárnak Gácser Zoltán mk. őrnagyot választotta meg.  
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A HM FLÜ TT alakuló ülésén részt vett delegált tagok:            
Dr. Fleischhacker Ferenc ezredes, Novák Tibor alezredes, Ráth Tamás 
mk. ezredes, Sticz László mk. ezredes, Tóth Sándor mk. őrnagy, Bencsik 
István ny. mk. vezérőrnagy, Dr. Németh Ernő ny. ezredes. 

A Tanács hatékony, széleskörű együttműködést tervez a Honvé-
delmi Minisztérium, a Magyar Honvédség tudományos szerveivel, to-
vábbá a hazai, a nemzetközi katonai és polgári logisztikai egyesületek-
kel, tudományos tanácsokkal, kutatóműhelyekkel és felsőoktatási intéz-
ményekkel. 

A Tanács előtt álló legközelebbi feladat a HM FLÜ TT Működési 
Szabályzatának kidolgozása, valamint az Éves Munkaterv összeállítá-
sa. Ez utóbbi fogja tartalmazni a logisztikai támogatási tevékenység nap-
jainkra kialakult helyzetének elemzésével, a feltárt hiányosságok meg-
szüntetése lehetséges változatainak bemutatásával és a továbbfejlesztés 
irányainak, módjainak kutatásával kapcsolatos tennivalókat is. A doku-
mentumok elfogadását a 2008. februári ülésre tervezik. 
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TANUSÍTOTT LOGISZTIKAI SZAKÉRTŐK 

A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság 
(MLBKT) 15. Kongresszusán (Balatonalmádi, 2007. nov. 14-16.) adták 
át a „TANUSÍTOTT LOGISZTIKAI SZAKÉRTŐ” oklevelet több olyan el-
ismert szakembernek, akik a logisztika területén huzamosabb ideje kifej-
tett munkásságukkal kiérdemelték ennek a megtisztelő címnek a viselé-
sét. 

A polgári logisztikusok által adományozott szakértői cím viselői kö-
zött köszönthetjük a képen látható katonai logisztikusokat, akiknek a 
cím elnyeréséhez ezúton is gratulálunk! 

 

 

TANUSÍTOTT LOGISZTIKAI SZAKÉRTZŐK 

Dr. Németh Ernő, Dr. Vasvári Tibor, Dr. Réger Béla. 
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A  HM  FEJLESZTÉSI  ÉS  LOGISZTIKAI  ÜGYNÖKSÉG  
TUDOMÁNYOS  TANÁCS  JAVASOLT  KUTATÁSI  TÉMÁI  

ÉS  A  KATONAI  LOGISZTIKA  FOLYÓIRAT  
2008.  ÉVI  CIKKTEMATIKÁJA  

 Kutatási témák: 

1. A HM FLÜ működésének elemzése a megalakulásának dátumá-
tól napjainkig (átvilágítás jellegű kutatási feladat, modernizálási 
javaslatok kidolgozásával). 

 
 Ezen belül főleg: 
 

a. az alapító okiratban meghatározott és az SzMSz-ben 
részletezett feladatok elvégzésének helyzete, értékelése a 
HM FLÜ megalakításakor megfogalmazott (elvárt) ered-
ményekhez viszonyítva; 

b. az igazgatóságok egymás közötti feladatmegosztásának 
és együttműködésük rendszerének bemutatása, értékelése 
a HM FLÜ megalakításakor megfogalmazott (elvárt) 
eredményekhez viszonyítva; 

c. az igazgatóságok működése belső mechanizmusának be-
mutatása, értékelése a HM FLÜ megalakításakor megfo-
galmazott (elvárt) eredményekhez viszonyítva; 

d. az ügynökség belső hatásköreinek, felelősség köreinek és 
döntési rendszerének elemzése; 

e. a HM FLÜ-nek a HM-en belüli szervezetek (ide sorolva 
a HM illetékes irányító, vezető és szakirányító funkcio-
nális személyeket is), illetve a MH ÖHP irányában érvé-
nyesülő kapcsolatainak és együttműködési rendszerének 
elemzése, megítélése; 

f. a HM FLÜ jelenlegi tevékenységének bemutatása folya-
matábrán(-ákon) a kapcsolódó fogadott-igényelt (input), 
a belső feldolgozású és a kimenő-kötelező (output) in-
formációk és adatok feltüntetésével. A rendszer jósági 
fokának megítélése. A tevékenységi folyamatrendszer 
optimalizálásának lehetséges megoldásai, azok várható 
eredményei, a megvalósítás előfeltételei és ütemezése; 
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g. az elemzés alapján feltárt hiányosságok bemutatása, to-
vábbá a HM FLÜ további működésének javítására meg-
fogalmazódott javaslatok, megoldások részletezése, a le-
hetséges megoldások feltárása, értékelése;  

h. a rendszer működésének javítását célzó megoldások mo-
dellezése (esettanulmányokkal és hatásvizsgálatokkal 
történő ellenőrzése), a megvalósítás feltételrendszerének 
összegzése;  

i. javaslattétel a vezérigazgató(-ság) részére a megvalósítás 
konkrétumaira és feltételeire, valamint azok ütemezésére. 
A HM vezetése számára szükséges jelentés, javaslattétel 
összeállítása. 

 

2. A program alapú képességfejlesztés/fenntartás erőforrás-, költ-
ségszükségleti- és kiadási igénytervének konverziója költségveté-
si tervvé. A tervezésben érintett HM szervek együttműködési fe-
ladatai, kapcsolati rendszerük. Az iterációs tervezés lényege és 
abban a hatáskörök, felelősségi körök megoszlása. 

3.  A fejlesztési/fenntartási tervek és a beszerzési, ellátási tevékeny-
ség összhangjának biztosítása.  

4. A logisztikai támogatási feladatok változásának és a soron kívüli 
feladatok kezelésének eljárásrendje során követendő együttmű-
ködési feladatok tartalma és módszerei. 

5. A logisztikai támogatás kockázat elemzésének és kockázat keze-
lésének elvei, szempontjai, módszerei. A tapasztalatok és a tenni-
valók érvényesítése a képességfejlesztési tervekben és a megva-
lósítás eljárásaiban. 

6. A logisztikai támogatási rendszer tevékenységi folyamatainak és 
szervezetei működésének controlling jellegű vizsgálata, elemzé-
se, következtetések megfogalmazása 

Cikktematika: 

1. Feladat megosztás és együttműködés a termelői és felhasználói 
logisztika szakterületein. A működés jelenlegi helyzetének 
elemzése és működési rendszert javító javaslatok megfogalma-
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zása, a javaslatok helyességének modellezéssel (esettanul-
mányokkal, hatásvizsgálatokkal) történő bemutatása. 

2. A csapatok és vezető szerveik tevékenységének (rendszer) 
elemzése a logisztikai támogatás feladatainak teljesítése terén 
különös tekintettel az ÖHP logisztikai támogatási feladataiban 
érintett szervezeti elemek működésére, kapcsolati rendjére. A 
logisztikai tevékenység (had)műveleti tervezése és vezetése.  
Elgondolások, javaslatok az elemzések alapján. 

3. Az anyagi-technikai biztosítás, a logisztikai támogatás feladat-
rendszere, megvalósítási folyamata a hazánkban települő, illet-
ve külföldi kihelyezésen lévő fegyveres és nem fegyveres szol-
gálatot teljesítő szervezetek és személyek vonatkozásában. 

4.  Az egyedi és az összetett (komplex) fegyverzettechnikai esz-
közök anyagi-technikai biztosítási tevékenysége. Az üzemké-
pesség biztosításának folyamata, módszerei, feltétel rendszere. 
Az anyagi-technikai biztosításhoz szükséges kiképzési (to-
vábbképzési) feladatok. A feladatok és hatáskörök megoszlása 
logisztikai szakterületeken. 

5. A logisztikai támogatás területén az elmúlt időszakokban ér-
vényben volt funkcionális és szakági feladatmegosztás tovább-
ra is érvényben lévő (szükséges) tevékenységi folyamatainak 
helyzete, alkalmassága a műszaki hadrafoghatóság követelmé-
nyeinek kielégítésére. 

6. A katonai szállítás specifikus feladatrendszere a MH, valamint 
az országvédelem logisztikai támogatási tevékenységeiben.  

7. A program alapú képességfejlesztés/fenntartás logisztikai ter-
vezési, gazdálkodási, felügyeleti és szakirányítási feladatai a 
logisztikai támogatási rendszer teljes vertikumában. A felada-
tok és hatáskörök megoszlása a vezetési szintek között. A ké-
pesség kialakítás és fenntartás programjai és programcsomagjai 
minden összetevőjére kiterjedő költség kihatások számveté-
sének bemutatása, módszerei az FP-k feldolgozása (elővélemé-
nyezése, a javasolt vezetői határozat döntés-előkészítése), va-
lamint az FG-k megvalósulása során. 

8. A HM tárca költségvetési tervének alakulása a kormányhoz 
történő benyújtás és az elemi költségvetések visszaigazolása 
közötti időintervallumban. Az erőforrás-, költségszükségleti- és 
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kiadási igény visszaigazolásának alapvető kritériumai, a vissza-
tervezés és a terv véglegesítés eljárásrendje (a közbenső dönté-
sek figyelembe vétele). 

9. Az MH Egységes Védelmi Szakfeladatrendszer és a MH Fela-
datrend (képesség- és feladatterv) tematikáját és módszereit fi-
gyelembe vevő logisztikai támogatási feladatok tervezési, el-
számolási, beszámolási és teljesítmény értékelési 
tevékenységének módszerei. Igénypontok a feladatrend és 
szakfeladat-rendszer véglegesítésekor szükséges logisztikai 
szempontok érvényre juttatásához. 

10. A Logisztikai Információs Rendszer (LIR) felépítésével, kap-
csolatrendszerével, adattartalmával, az adatáramoltatás egyes 
megoldási változataival kapcsolatos alapvető alkalmazói igé-
nyek összefoglalása a logisztikai támogatás teljes vertikumára 
vonatkoztatva. A LIR kapcsolódása a meglévő (üzemelő) és a 
kialakításra, vagy bővítésre tervezett HM információs rendsze-
rekhez. A LIR informatikai támogatás követelmény- és feltétel 
rendszerének körvonalazása. A LIR és a Logisztikai Gazdálko-
dási Információs Rendszer (LGIR) különbözőségének bemuta-
tása. Javaslat e két rendszer lépcsőzetes, modul (blokk)szerű 
kialakítására azok későbbi egyesítése érdekében. A Beszerzési 
Információs Rendszer (BIR) illesztése a LIR rendszerbe. A 
KGIR és a LIR kapcsolatai. 

11. A logisztikai támogatás kockázat elemzésének és kockázat ke-
zelésének elvei, szempontjai, módszerei. A tapasztalatok és a 
tennivalók érvényesítése a képességfejlesztési tervekben és a 
megvalósítás eljárásaiban. 

12. A logisztikai támogatási rendszer tevékenységi folyamatainak 
és szervezetei működésének controlling jellegű vizsgálata, 
elemzése, következtetések megfogalmazása. 

13. A termelői és a felhasználói logisztika tervezési szakterületei-
nek tevékenysége a különböző időtávú haderőfejlesztési (ké-
pesség fejlesztési) feladatok terén. A fejlesztés és fenntartás 
kapcsolatrendszerének (követelményeinek) bemutatása, azok 
érvényesítési megoldásai. 

14. A logisztikai támogató rendszer tevékenységi folyamatainak 
szabályozottsága, szabályzói, eljárásrendjei, megoldásra váró 
feladatai.  
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15. A program alapú képességfejlesztés megvalósulásának nyomon 
követése, döntési javaslatok a vezetői beavatkozásokra, illetve 
a tervek módosítására. A nyomon követés feladatainak megosz-
lása a logisztikai rendszerben. A feladatot végzők szakmai irá-
nyítása és a szakmai irányítás lényeges szempontjai, tételei. A 
módosítások visszatervezése.  

16. A HM tárca haderőfejlesztési/fenntartási (képesség fejleszté-
si/fenntartási) terveinek összefüggése és összehangoltsága a 
működési költségvetés (dologi kiadások) és a felhalmozási 
költségvetés tervezése, valamint az előirányzatok felhasználása 
során az összetett (komplex) fejlesztések esetében. A hatáskö-
rök és felelősségi körök bemutatása, elemzése, a javasolt kor-
szerűsítés területei, azok indoklása, a megoldás lehetőségei.  

17. A tárcaszintű Éves Beszerzési Terv (ÉBT) logisztikai témái-
nak, tételeinek alakítása és összehangolása a beszerzési eljárás-
renddel, valamint a haderőfejlesztési/fenntartási (képesség fej-
lesztési/fenntartási) feladattervekkel. A változások, módosulá-
sok döntési rendszere és az átvezetések rendje. Együttműködési 
feladatok a tárca tervező szervezeteivel. 

18. Döntés előkészítési eljárások, módszerek, együttműködési fe-
ladatok (mind a HM FLÜ igazgatóságai között, mind a társ HM 
és MH tervező szervezetek vonatkozásában) a tárca különböző 
időtávú logisztikai terveinek elkészítése, valamint a tervek 
megvalósítása, vagy változása során. 

19. A vagyontörvény, valamint az új típusú vagyongazdálkodási 
tervek hatása a logisztikai gazdálkodás általános és konkrét 
gyakorlatára. 

20. A logisztika működése-, gazdálkodási tevékenysége, funkció és 
költség összefüggés (értékelemzés) tartalma, vizsgálata. 

21. A HM KGIR támogatási lehetőségei, bővítése a tárca felsőszin-
tű logisztikai gazdálkodása, a termelői és fogyasztói logisztika 
szakmai igényei figyelembevételével. 

22. Tájékoztató a NATO székház építésével kapcsolatos előmunká-
latok helyzetéről és a további feladatokról. 

23. A védett létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek helyzete 
és lehetséges perspektívái. 



 317 

24. Az átszervezés következtében feleslegessé vált ingatlanokkal 
kapcsolatos tevékenységek elemzése, jövőbeni feladatok. 

25. Építési, karbantartási tevékenységek helyzete és feladatai a 
Magyar Honvédségben. 

26.  A Központi Honvédkórház rekonstrukció építészeti és szakmai 
érdekességei (HM IÜ - MH HEK - HM ÁEK). 

27.  Katona-egészségügy átalakítása 2006-2007. (MH HEK - HM 
ÁEK). 

28.  Érdekességek a katona-egészségügy történetéből (ebből a té-
mából több korszakot, illetve időszakot felölelő cikk is megje-
lenhet, MH HEK - HM ÁEK). 

29.  Katona-egészségügy a missziókban (ebben a témában is több 
cikk, akár 3-4 is megjelenhet, MH HEK - HM ÁEK). 

30.  Katasztrófa - katonaorvos-tan. Algoritmusok (elsősorban a ka-
tasztrófa orvostan szervezési kérdéseiből, a felkészülés, kikép-
zés, felkészítés témaköréből jelenhetnek meg cikkek, MH HEK 
- HM ÁEK). 

31. Elgondolások az alap- és felsőfokú tisztképzés valamint a to-
vábbképzések, átképzések elveire, követelményeire és megva-
lósításuk módszereire a logisztikai támogatás szakterületeit 
érintően. 

32. A logisztikai szakterület belső ellenőrzési rendszerének meg-
szervezése. Az ellenőrzések tagozódása és főbb módszertani 
előírásai. A tapasztalatok felhasználása. 

33. A logisztikai támogatási rendszer humán erőforrás stratégiai és 
taktikai kérdései. A személyi biztosítás feladatai, perspektívái, 
lehetőségei. 

34. A logisztikai támogatási rendszer jogi szakterületének felada-
tai, együttműködési rendszere. 

35. A szállítmány- és vagyontárgykövető rendszerek megvalósítása 
és alkalmazási lehetőségei a logisztikai támogatás végrehajtá-
sában.  
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A témák a HM FLÜ Tudományos Tanács ülésén, illetve a folyóirat 
Szerkesztő Bizottság ülésén résztvevők egyetértésével kerültek kialakí-
tásra. 

A javasolt témák iránymutatásul szolgálnak, ezektől eltérő, de a 
széleskörű logisztikához tartozó tanulmányokat, illetve cikkeket is szíve-
sen fogadunk és megjelentetjük. 
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ÚTMUTATÓ  A  SZERZŐKHÖZ 

A Katonai Logisztika, mint a tudományos folyóirat szívesen fogad 
minden írást a legtágabban értelmezett logisztika tárgykörében, vala-
mint a logisztikához szervesen kapcsolódó más tudományterületekről. 
Folyóiratunk papíralapon és elektronikus formában is olvasható (jelen-
leg a www.honvedelem.hu-kutatas oldalon). 

A folyóirat célja a szakterület elméleti és gyakorlati művelői részéről 
tudományos igényességgel elkészített kéziratok közlése, azok minél szé-
lesebb körben való elterjesztése, a logisztikai szakmai problémák intel-
lektuális megtárgyalásához fórum megteremtése, valamint a szakterület 
fiatal és érett kutatói számára publikációs lehetőség biztosítása. A folyó-
irat rendfokozatra való tekintet nélkül bátorítja a logisztikai területen dol-
gozókat tapasztalataik, kutatásaik, véleményük tudományos formájú ki-
fejtésére. 

A kéziratok elkészítésénél felhívjuk Szerzőink figyelmét a kritikai 
szemlélet érvényesítésére, valamint a megfogalmazott érvek és állítások 
megfelelő alátámasztására. A folyóirat nem enciklopédia, ezáltal pusztán 
információközlő céllal benyújtott kéziratot nem közlünk le. A megjelent 
cikkek célja meggyőzni az intelligens, szkeptikus olvasókat a kézirat 
megközelítésének, tartalmának, módszerének, továbbá a szerző nézetének 
helyességéről. 

A kéziratokat elektronikus formában (floppy lemez, e-mail) és 
nyomtatott példányban kérjük benyújtani a Szerkesztőséghez. Az elekt-
ronikus változatot MS Word dokumentum formátumban szíveskedjenek 
megküldeni. Felhívjuk figyelmüket a vírusellenőrzés fontosságára, mert 
egy-egy vírus pusztítása a folyóirat megjelenését is megakadályozhatja.  

A kéziratok kívánatos átlagos terjedelme 1 ív (kb. 40.000 leütés). 
Amennyiben a kézirat az 1 ív terjedelmet jelentősen meghaladja, a cikket 
két részletben közöljük le. 

A beküldött és a folyóirat profiljának megfelelő írásokat a Szerkesz-
tő Bizottság tagjai szaktekintélyek és a Lektori Bizottság tagjai bírálják 
el. A benyújtott kéziratnak minden esetben tartalmaznia kell a szöveges 
rész és a szakirodalmi hivatkozásokat: 

• A szerző pontos nevét, beosztását, titulusát, elérhetőségét, amelye-
ket a megjelenéskor közölni kíván;  

• A szerző adatait, melyek a pénzügyi nyilvántartáshoz szükségesek.  
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A HIVATKOZÁS TÍPUSAI, FELHASZNÁLT IRODALOM 

Hivatkozások 

A szövegben való hivatkozás után zárójelbe tesszük a szerző nevét, 
keresztnevének rövidítését, az idézett mű megjelenési évszámát. 

pl.: (Tudós B. 1999).  

A tanulmányban, cikkben háromfajta hivatkozást lehet alkalmazni: 

1.) Szó szerinti hivatkozás: Ebben az esetben a hivatkozott szöveget 
idézőjelbe kell tenni, a zárójelben szerepel a szerző vezetékneve, a 
megjelenés évszáma, azt egy vessző követi, majd az idézett oldal-
száma, amit ponttal zárunk le.  

pl.: „A logisztika napjaink egyik húzóágazata” (Tudós 1999, 14 p.) 

2.) Tartalmi hivatkozás: Ebben az esetben mások gondolatait, megál-
lapításait nem szó szerint, hanem saját szavainkkal adjuk vissza. 
A hivatkozás azonban most is szükséges, hiszen nem saját gondo-
latainkról van szó. Ezért a hivatkozásnál a zárójelben nem írjuk ki 
az oldalszámot.  

pl.: A logisztika a magyar gazdaság igazi motorjává vált (Tudós 
1999). 

3.) Statisztikai adatok, táblázatok, diagrammok hivatkozása: A sta-
tisztikai adatok közlésének akkor van értéke, - és ezt kívánja a 
szakmai tisztesség is, - ha azok mindenki számára ellenőrizhető-
ek. Ezért minden számszerű adatközlést hivatkozással kell ellátni, 
még abban az esetben is, ha általánosan közismert számadatról 
van szó.  

pl.:  Magyarország népessége 10,7 millió (KSH 1999, 12. 
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Felhasznált irodalom: 

A felhasznált irodalom listáját a következő formában kell közöl-
ni: 

1.) Tanulmány, cikk esetében: Szerző neve, keresztneve rövidítés-
sel, külföldi szerző esetén a vezeték és a keresztnév közé vesszőt 
teszünk, évszám ponttal, a mű címe, ha sorozatról van szó, akkor 
a sorozat címe és a kötet száma, a kiadó neve, a megjelenés he-
lye.  

pl.: Tudós B. 1999. Az információáramlás titkai. Jó Kiadó, Buda-
pest.  

VAGY: Klug, W. 1999. Die Geheimnisse des Tourismus. Gut-
Verlag, Berlin.  

VAGY: Tudós B. 1999. Az információáramlás titkai. Nemzet-
gazdaságtani Tanulmányok 3, Jó Kiadó, Budapest.  

VAGY: Klug, W. 1999. Die Geheimnisse des Tourismus. Studieren 
zur Tourismuswirtschaft Band 3, Gut-Verlag, Berlin. 

2.) Amennyiben a tanulmány egy tanulmánykötetben szerepel.  

pl.: Tudós K. 1999. Magyarország gazdaságtana. In: Tudós B 
(szerk.): Az információáramlás titkai. Jó Kiadó, Budapest, p. 120-
145.  

VAGY: Dumm, K. 1999. Tourismus in Ungarn. In: Klug, W 
(Hrsg.): Die Geheimnisse des Tourismus. Gut-Verlag, Berlin, p. 
120-145. 

3.)  Folyóiratban szereplő cikk esetén: Szerző neve, keresztneve rö-
vidítéssel, külföldi szerző esetén a vezeték és keresztnév közé vesszőt te-
szünk, évszám ponttal, a cikk címe, a folyóirat neve, évfolyama zárójel-
ben az adott évben megjelent száma, majd kettős pont után az 
oldalszámok.  

pl.: Sári G. 2006. A csapat logisztikai szakkiképzést befolyásoló té-
nyezők a légierőnél. Katonai Logisztika 14. évf. (4) : p. 147-158. 
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4.) World Wide Web-ről származó információ esetén: A szervezet 
neve, zárójelben az évszám, év, hó, nap, óra, perc, amely jelzi, hogy 
mely évben ellenőriztük az adatot, majd pontos link. 

pl.: WTO (1998.11.24.18.40) http:/www.world-tourism.org  

Lábjegyzetek 

10-es betűnagysággal, mindig az adott oldal alján. 

Fotók 

10-es betűnagysággal, mindig az adott kép jobb aljánál nagybetű-
vel. 

pl.: FOTÓ: NAGYAR JÁNOS 

VAGY több fotó esetén összevontan az utolsó felvétel jobb aljánál.  

pl.: FOTÓK: MAGYAR JÁNOS 

         FOTÓK: MAGYAR JÁNOS, KISS PÉTER 
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A cikkeket lektorálták (bírálták) 

• Prof. emeritus Dr. Ungvár Gyula nyá. mk. altábornagy, ZMNE 

• Prof. Dr. Báthy Sándor nyá. ezredes, egyetemi tanár, intézet igaz-
gató, ZMNE 

• Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes, egyetemi tanár, 
ZMNE 

• Dr. Szenes Zoltán nyá. altábornagy, kandidátus, MTA HB elnök-
helyettes, ZMNE 

• Dr. Svéd László nyá. o. altábornagy, PhD., AEK 

• Dr. Bencsik István nyá. vezérőrnagy, kandidátus, HM FLÜ 

• Dr. Jároscsák Miklós nyá. ezredes, köztisztviselő, PhD., HM VH 

• Dr. Németh Ernő nyá. ezredes, kandidátus, MLBKT-MLE tanúsí-
tott logisztikai szakértő, HM FLÜ 

• Dr. Szűcs László nyá. ezredes, kandidátus, ZMNE 

• Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy, volt MH ÖLTP 

• Hazuga Károly vezérőrnagy, MH ÖHP 

• Baráth István ezredes, MH ÖHP 

 

 


