A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI EGYESÜLET
EGY ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAI
Dobó Péter 1

Nagy örömömre szolgál, hogy a „feléledt”Logisztika folyóirat keretein belül számolhatok be a Tisztelt olvasóknak az Egyesület működésének egy éves tapasztalatairól, és egyben megragadhatom az alkalmat
arra is, hogy ezzel a tájékoztatóval további érdeklődést is kelthetek egyesületi munkánk irányába.
Az olvasók előtt ismert tény, hogy a Magyar Katonai Logisztikai
Egyesület (MKLE) megalakulásának és legfontosabb célkitűzéseinek e
folyóirat hasábjain egy éve hangot adtunk.
Az eltelt időszak legfontosabb feladatát képezte az egyesületi élet
szervezeti kereteinek kialakítása mellett, a működést alapjaiban meghatározó kapcsolati rendszer, a megismerhetőség feltételeinek kiépítése.
Együttműködési megállapodások sorát kötöttük meg, s az
együttműködő partnerek között a katonai és polgári szervezetek egyaránt megtalálhatók.
Kiemelt katonai együttműködő a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség, a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt, a
HM CURRUS Zrt, a HM Kulturális Szolgáltató Kht, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, amelyekkel nem csak a működés feltételrendszerének megteremtésében találtunk partnerre, hanem konkrét együttműködési területek kijelölésével a tartalmi munka beindításában is nagy
segítséget kaptunk.
A polgári élet területéről meghatározó jelegű kapcsolat alakult ki a
Magyar Logisztikai Egyesület szervezetével, mellyel már több közös
rendezvény is lebonyolításra került és jó úton haladunk a katonai és polgári logisztika kapcsolódó területeit érintő kérdésekben, a további célkitűzések meghatározása területén is.
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Természetesen ezzel még nem zárult le azoknak a köre, akikkel szorosabbra szeretnénk fűzni kapcsolatunkat. Előrehaladt tárgyalások folynak a Védelmi Ipari Szövetséggel, kezdeményeztük az Összhaderőnemi Parancsnoksággal, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel
a kapcsolatok, az együttműködés kiépítését.
Intenzív tagtoborzást indítottunk be, melynek keretében felhívással fordultunk a Magyar Honvédség meghatározó katonai szervezetei
parancsnokaihoz, támogatást kérve az egyesületünk célkitűzéseinek
mind szélesebb körű megismertetéséhez.
Az Internetes megjelenésünk megújult. Az új weblapon igyekszünk minden aktuális információt a lehető leggyorsabban közreadni, annak érdekében, hogy tagságunk - és bízom benne az érdeklődő szimpatizánsok is - megkapják az eligazodásukat segítő tájékoztatást, valamint
szervezeti életünk ezen keresztül is teljes nyilvánosságot nyerjen.
A közgyűlés által meghatározott éves feladatokat hiánytalanul teljesítettük, beindultak a tematikus klubnapok, ezeken áttekintettük a termelői és fogyasztói logisztika aktuális kérdéseit, megismerkedtünk a HM
CURRUS Zrt tevékenységével.
Előkészítés alatt van a MH missziós tevékenysége és annak sajátos logisztikai vetületeinek feldolgozását célzó klubnap szervezése,
amelyet terveink szerint egy kaposvári látogatás is követ majd, ahol gyakorlatban is érzékelhetjük a megvalósítás aktuális feladatait.
Annak érdekében, hogy minél több tagunk megtalálhassa személyes
helyét és szerepét az egyesületi életben megkezdjük a kis létszámú
úgynevezett műhelycsoportok kialakítását, ahol az egyesületi munka
az azonos érdeklődésű, szakmai területeket is figyelembe véve folyhat, és
az aktivizálható tagjaink saját maguk által szervezett tevékenységet tudnak folytatni.
Nem kívánunk megmaradni csak a saját berkeinken belül, széles
kitekintést igénylő témák feldolgozásának napirendre tűzésével szeretnénk az ez irányú érdeklődőknek is fórumot biztosítani.
A fiatal logisztikusok támogatása is célkitűzéseink között szerepel,
ezért teljes nyitottsággal vagyunk a Nemzetvédelmi Egyetem irányába,
keresve azokat a formákat, amelyek között szakmai és később talán anyagi támogatást is tudunk majd nyújtani a szakma jövőjét építőknek.
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Az eddig eltelt idő és a megvalósított feladatok is azt bizonyítják,
hogy a kezdeti döcögést követően intenzív munka indult be, de nem lehetünk elégedettek az eredményekkel. Még mindig nem találtuk meg a
leghatékonyabb módszert, amivel tagságunkat mozgósítani tudnánk szervezett programjainkon való részvételre, és hogy javaslataikkal az egyesületi programok választékát növelhetnénk.
A „családias hangulatú klubnapok„ bár hasznosak, és tartalmasak,
de a résztvevők viszonylag kis létszáma miatt nem mondhatjuk átfogó
jellegűnek.
Szakmai kezdeményezésünk sajnos még a HM tárcán belül sem
kapott a megismeréshez elengedhetetlen publicitást. Többen talán attól
félnek, hogy a zömében nyugdíjas (nem mindenki önszántából) szakgárda
okoskodása esetleg sértheti a szakmát jelenleg gyakorlók önállóságát,
döntési kompetenciáját, vagy önérzetét.
Törekvéseinktől mind ez nagyon is távol áll. Nincs szándékunkban,
hogy bármilyen szakmai kérdésben magunknak döntő jelentőséget tulajdonítsunk. Ellenkezőleg, célunk az, hogy bízzanak meg bennünket
egy-egy kérdésben alternatívák kidolgozásával, kérjék ki szakmai álláspontunkat, véleményünket és annak megtétele, megbeszélése, megvitatása után a felelős döntés és ezzel kapcsolatos tevékenység a szakmát gyakorlók kezében van. Egyetértés esetén külső segítőként támogatást
nyújtanánk az egyesületi munkamódszerekkel annak megvalósításában.
Nem kívánjuk a „bölcs kádi” szerepét játszani, de megítélésünk
szerint az egyesültünk tagi összetétele alapján, képes a legkülönbféle
szakmai terület akár egyes speciális vagy átfogó koncepcionális kérdésének megfogalmazására, tapasztalatai alapján a döntési alternatívák kidolgozására vagy a jelenleg kapacitáshiány miatt nem, vagy csak érintőlegesen művelt területek feladatai megvalósításában való aktív részvételre.
Természetesen ezeket a tevékenységeket szigorúan szerződések,
keretek között, a tényleges igény és teljesítmény alapján történő elszámolással végeznénk, ami nem a tagság anyagi haszonszerzését célozza, hanem a tagság éves tagdíja mellett az egyesületi élet jobb működését, valamint terveink szerint a fiatal logisztikusok képzését, a
működő továbbképzések pénzügyi támogatását szolgálná.
Jelentkezésünk azt a célt is szolgálja, hogy az olvasók segítségével
még több szervezet és személy ismerje meg az egyesületünket. Legyen lehetőségük, megismerni alapszabályunkat, kellő affinitás esetén pedig taggá válva segíteni, hogy mind hasznosabb tevékenységgel járulhassunk
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hozzá a katonai logisztika aktuális kérdéseinek mind szélesebb körű feldolgozásához és a jelentkező feszültségek eredményes feloldásához.
Kérem a tisztelt olvasót, aki számítógéppel rendelkezik, vagy közelébe kerül, kattintson a www.mkle.hu honlapra, és tekintse meg az
Egyesület szervezeti életét szabályozó dokumentumainkat, aktuális
információinkat.
Ha úgy ítéli meg az olvasó, hogy törekvéseink támogathatóak, akár
aktív tagként, vagy csak egyszerűen szimpátia alapon segítsen bennünket azok megvalósításában.
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