
ELŐSZÓ 
 

Tisztelt Olvasó! 
 
Az 1990-es évek elején megjelent Katonai Logisztika című szakfolyóirat a 

nagy múltú jogelőd Hadtápbiztosítás című szakmai kiadványt váltotta fel. Az anyagi-
technikai integráció végrehajtása és a NATO szövetséghez csatlakozás katonai 
feladatai egymást erősítő hatására közel húsz éve döntött úgy a szakmai vezetés, 
hogy új folyóiratot indít. Célkitűzésként ma is vállalható és fenntartható elvárások 
fogalmazódtak meg a folyóirattal szemben.  

A 2007. évig negyedévente nyomtatásban, majd az elmúlt években 
elektronikus formában megjelenő szakmai kiadvány a tárca-, illetve hadműveleti 
szintű logisztikai vezetők támogatása és iránymutatása mellett töltötte be szerepét. 
A tudományos minősítést elért szakfolyóirat a publikálni szándékozók részére teret 
adott mind az aktuális elméleti- gyakorlati kérdések megválaszolására, mind a 
valóságos műveleti tapasztalatok közreadására. A számonként 300 oldalas kiadvány 
minden negyedévben eljutott a katonai szervezetekhez, a tárca szerveihez, az 
Országgyűlés szakbizottságához és nem utolsó sorban a katonai tanintézetekhez. A 
folyóiratban megjelent írások színvonala, illetve a szerzők szakmai elismertsége 
folyamatosan biztosította a kiadvány hitelességét. Az eddigi közel hatvan kiadásban 
megjelent majd ezer szakcikk és tájékoztató minden esetben a szakmai felkészítés- 
képzés feladatainak megoldását szolgálta. 

Az elmúlt időszak honvédséget érintő jelentős változásai kihatottak a katonai 
logisztika vezetésére is. A Honvéd Vezérkaron belül újra megalakult a Logisztikai 
Csoportfőnökség és a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményeként létrejött a HM 
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal. A két szervezet vezetése – egyeztetve az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai vezetésével – elhatározta, hogy a 
szakma számára a logisztikai folyóiratot önálló megjelenéssel újraindítja. 

Közös ünnepünk, az ez évi Logisztikusok Napja időpontjára a folyóirat 
elektronikus formában, a www.parbeszed.hm.gov.hu portálon valósul meg. 

Mint a kiadvány szakmai-tudományos színvonalának fenntartásáért és 
rendszeres megjelenéséért felelős vezetők, kérjük a katonai logisztika teljes szakmai 
körét, hogy gondolatai, véleményei publikálásával járuljon hozzá a tervezett 
képességfejlesztések megvalósításához. A folyóirat eddigi története hű krónikása 
szakmai kultúránk változásainak, és egyben forrása a tudományos kutatómunkának. 
Ezt a közös értéket kötelességünk megőrizni, és a jövőben tovább gyarapítani. 
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