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A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület (MKLE) március hónapban megtartotta éves közgyűlését, amely az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak szerint került összehívásra és
lebonyolításra.

A közgyűlés napirendjén szerepelt:

• Beszámoló a 2008. évi tevékenységről, ennek részeként a
2009. évi akció terv megfogalmazása.

• A PEB jelentése az egyesület 2008. évi gazdálkodásáról és
annak elfogadásáról.

• A Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzat beterjesztése és jóváhagyása.

• A 2009. évi pénzügyi terv beterjesztése és jóváhagyása.
• Tagdíj mértékének meghatározása.
A beszámolót a tagság nagy érdeklődéssel kísérte végig. Az
elnök kritikusan, de az eredmények elhallgatása nélkül értékelte a
2008. évet. Kiemelte, hogy az elmúlt év legfontosabb feladata volt
a szervezeti élet alapjainak megszilárdítása a működés feltételrendszerének fejlesztése. Megállapította, hogy a működés feltételei kialakultak s megteremtettük azokat a társadalmi kapcsolatokat a katonai és civil szervezetekkel, amelyekkel együttműködve az
egyesület érdekképviseleti tevékenysége kibontakozhat.
Rendszeressé váltak a klubnapjaink, melyeken a tagság érdeklődését tükröző témák kerültek feldolgozásra, úgy mint jelenlegi
fogyasztói és termelői logisztikai rendszer és kapcsolati elemeinek
megismerése, a missziós feladatokra történő hazai felkészítés és
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hadműveleti területen történő logisztikai támogatás feladatai és
üzemlátogatás keretében a HM tárcához tartozó részvénytársaságok
megismerése volt napirenden.
Nagy hangsúlyt kapott a beszámolóban, de a hozzászólásokban is, hogy az egyesület nem riválisa a különböző szerveteknek,
nem nyugdíjas klub, hanem a tagok által megszerzett és képviselt
logisztikai szaktudás és ismeretek birtokában a jó partneri kapcsolatokra törekvés jegyében szeretné segíteni a termelői és fogyasztói logisztikai rendszerek működésének feltételrendszerét.
A tagtoborzás terén elért eredményes tevékenységet tükrözi,
hogy az alapító 41 főről a taglétszámunk 56 főre emelkedett. A
tagság összetételével kapcsolatosan azonban jogos kritika fogalmazódott meg. Rámutatott a beszámoló, de a hozzászólók is hangot
adtak annak, hogy alacsony számban van jelen az aktív katonai pályán lévő logisztikai szakállomány. Mint elhangzott ezen ellentmondás feloldása érdekében 17 katonai szervezet parancsnokát
kerestük meg az egyesület népszerűsítése érdekében, de ennek
eredménye nem tudni miért, jelen időszakban még mérhetően nem
realizálódott.
Az egyesület tevékenységének mind szélesebb körű megismerése érdekében www.mkle.hu néven web oldalt üzemeltetünk,
melyen minden aktuálisadat és hír megtalálható.
A közgyűlés a napirenden szereplő előterjesztéseket egyhangúan elfogadta, helyben hagyta az Alapszabályban rögzített tagdíjat.
Megfogalmazódott és közgyűlés jóváhagyta a 2009. évi akciótervünket melynek legfontosabb célkitűzései: A szervezeti keretek
finomítása, ezen belül a műhelycsoportok kialakítása, a klubélet tovább fejlesztése, tagságunk létszámának növelése, kiemelt figyelmet fordítva az aktív állományúakra, a szakmai tanácsadói munka
beindítása. Röviden fogalmazva az egyesület, tényleges működtetése.
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2009. évre az alábbi fő feladatok kerültek megfogalmazásra:

• Az együttműködési formák kialakítása, kiemelten a HM-el és
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Logisztikai Intézetével.

• A tagtoborzó munka javítása, új módszerek alkalmazása (miért érdemes az aktív állománynak az egyesületi tagság kérdés
megválaszolása).

• A HM tárcával a támogatási megállapodás előkészítése és lehetőség szerint megkötése.

• Műhelycsoportok kialakítása, programjaik támogatása.
• Megfelelő tagsági kezdeményezés és akarat esetén a területi

szervezetek kiépítése (Székesfehérvár, Veszprém, Kecskemét, Cegléd, Kaposvár, Debrecen, Tata, ahol ez helyileg egybeesik együttműködve az MLE helyi szervezeteivel).

• A különböző szakmai pályázatok figyelése. A pályázatokon
való indulás szervezése, az elnyert pályázatok feladatai teljesítése.

• Pályázati témajavaslatok összeállítása a kiíró irányába.
• Szakmai megbízások szorgalmazása, elsősorban a napi logisztikai ellátás akut problémáinak (fogyasztói és termelői logisztika kapcsolatrendszere, a szabályzórendszer hiányzó,
vagy módosítást igénylő elemei, a képzési rendszer követelményei) feldolgozása.

• HM HIM Logisztikai Szakgyűjtemény működésének személyi és szakmai támogatása.

• A Logisztikai Almanach összeállításának beindítása, a kutatás
személyi és működési feltételeinek kialakítása, illetve biztosítása.

• A Katonai Logisztika folyóirat szakmai tartalmának kiszélesítése, a véleményrovat adta lehetőség kiaknázása, az önálló
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nyomtatott kiadványok újraindítási feltételei kialakításának
támogatása.

• Klubnapok rendszeressé tétele, a tagsági igények szerinti témakörök feldolgozása.

• A klubnapokat havonta, rögzített időpontban, lehetőleg mun-

kaidő után szervezzük. (Minden hónap utolsó csütörtök 17.00tól, budapesti helyszíne, a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Stefánia út 215 sz. tanácsterme. Témáját és napirendjét a beszámolóban jelzett módon természetesen az esedékesség előtt megküldjük).

A tagság által jóváhagyott 2009. évi klubnapi programok témái:

• Kaposvár csapatlátogatás a külföldi missziók logisztikai ellátásának gyakorlati kérdései.

• Bemutatkozik a Magyar Logisztikai Egyesület.
• A logisztikai szakterület szabályzórendszerének áttekintése
kerekasztal beszélgetés a HM FLÜ és az MH ÖHP szakági
vezetőivel és munkatársaival.

• Üzemlátogatás és konzultáció a HM ARCOM Zrt.-nél.
• HM egyetértés esetén szakmai látogatás a pápai repülőbázison.

• Kerekasztal beszélgetés a HM tárca szakállamtitkárával a
tárca termelői és fogyasztói logisztika aktuális kérdéseiről.

• Kerekasztal beszélgetés az; ÖHP Parancsnokával a Parancsnok elvárása a csapatlogisztikai rendszer működtetésével. szemben témakörben.

• MLE és az MKLE közös őszi családi rendezvény.
Megragadva ezen fórumot is az egyesület tagsága nevében
megköszönjük az együttműködő szervezeteknek a segítségüket, a
megelőlegezett bizalmat, s bízunk benne, hogy a tartalmas és
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eredményes közös munkával a bizalmat ki fogjuk érdemelni a jövőben is.
A tagság és az elnökség úgy ítéli meg, hogy a 2008. évi előkészítést követően az egyesület élete sikeres volt, s az elfogadott Akció Terv és a klubnapi programok jó alapul szolgálhatnak a
színvonalas egyesületi élethez és felkelthetik azon személyek érdeklődését is, akik szeretnének az egyesületünk életébe bekapcsolódni.
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