ELŐTTÜNK A 2004. ÉV
A XII. évfolyamába lépett szakfolyóirat Szerkesztő Bizottsága és
Szerkesztősége tisztelettel köszönti az Olvasót.
Minden bizonnyal a 2003-as év eredményeit tekintve igen előkelő
helyet foglal el a folyóirat sikertörténetében. Ezt a minősítést egyszerűen
nem igazolja más, mint az elmúlt évekre beért szakmai színvonal stabilizálódása, ami a közölt cikkek szerzőinek érdeme. A folyóirat négy rendes
és egy külön számaiban megjelent közel 100 írás, illetve pályamű, méltóképpen reprezentálta a katonai logisztika sokszínűségét. A változatos témaválasztások révén tudományos igényességgel tárultak fel a szakma aktuális feladatai megoldásához vezető alternatívák, amelyekhez a már hagyományossá vált szakmai konferenciák helyzetelemzései társultak.
Azok a publikációk, amelyek a központi logisztikai tagozat, a légierő
logisztikája és a katonai felsőfokú tanintézetek szaktanszékei jelentős elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szerzői tollából születtek, nagyban hozzájárultak, illetve elősegítették az átalakulás közben korszerűsödő, vagy ha úgy tetszik, a korszerűsítés közben átalakuló katonai
logisztika előtt álló sorskérdések megválaszolását.
Ebben a körben foglalt el jelentős helyet a 2003. évben kiírt szakmai
pályázat, amelyre 11 színvonalas pályamű érkezett be.
Összességében a folyóirat szakmaiságának, tudományos értékeinek
pozitív vonulata a gazdálkodás, az ágazati fejlesztés, a haditechnikai biztosítás és minőségügy, valamint a NATO harmonizáció elméleti kutatómunkán alapuló, a szakmai és a nem szakmai körök elismerését egyaránt
kiváltó megjelentetésében rejlik, míg évek óta alig sikerült előrelépni a
kiemelt nemzetközi és hazai feladatok sorozatát végrehajtó szárazföldi
haderőnem gyakorlati logisztikai tapasztalatainak átadásában.
A 2004. év a katonai logisztika egésze tekintetében az eddigi
évekhez nem hasonlíthatóan, a végrehajtandó feladatok szempontjából különleges jelentőséggel bíró év lesz.
Az előttünk álló év különleges jelentőségét a haderő-átalakítás és
fejlesztés 2004-2013- évek időszakát felölelő 10 éves tervének elindítása
adja. Ezen belül számos szakmai feladat túlmutat a haderő fenntartás és
működtetés rutinszerűen ismétlődő ágazati megoldásain, hiszen a 2004.
évre tervezett NATO- és nemzeti fejlesztési programok időarányos teljesítése, az önkéntes haderőre áttérés további előkészítése, a szakmai alegységek sorállományának kiváltása, valamint az átalakuló/megszűnő katonai szervezetek anyagi és technikai eszközmozgásának szabályozott és
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nyilvántartásokon átvezetett végrehajtása a honvédség logisztikai rendszere egészét érinti.
Ha a 2004. év jelentőségét a haderő átalakítás sikeres elindítása
szempontjából értékeljük akkor azt is látnunk kell, hogy a logisztikai támogatás keretében olyan meghatározó feltételeknek kell eleget tenni,
mint az ütemezett technikai eszköz és készlet beszerzések előkészítése és
finanszírozása, az új eszközök rendszerbeállítása, az élelmezés kísérleti
kihelyezése, a belső szervezeti és működési korszerűsítések folytatása, a
támogatási rendszerre nehezedő inkurencia átadása. Ezek a feltételek teljes összhangban vannak a haderő új képességei kialakításával és a 10
éves alapterv éveinek fontos kiegyensúlyozásával, amiből következik egy
olyan pontosan kiszámított egymásra épülés, ami nem engedheti meg a
betervezett feladatok késését vagy elmaradását.
A szakterület előtt álló 2004. évi feladatok ismeretében a Katonai
Logisztika szakfolyóirat ez évben azt az egyszerű és nemes célt tűzte ki
maga elé, hogy a csapat, –haderőnemi –és központi tagozat, valamint a
tanintézetek szakmai elitjének bevonásával teret adjon a feladatok sikeres végrehajtását elősegítő, tudományosan megalapozott elméleti megközelítések, illetve gyakorlati tapasztalatok közreadásának. Ennek érdekében fokozza a szárazföldi haderőnemre és az MH Összhaderőnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokság ágazati főnökségeire irányuló
inspirációját.
A szakfolyóirat Szerkesztő Bizottsága útján reális feltétele lehet a
már most ismert és megoldásra váró szakmai problémák naprakész ismereteken, illetve a szükséges tudományos kutatómunkán alapuló megválaszolásának és a közölt cikkek gyakorlati hasznosíthatóságának. Ehhez
hozzájárulhat a különböző színtű Szakmai Szervezetek Tudományszervező Szekcióival történő együttműködés erősítése, a szaktanszékeinkkel, valamint a Magyar Logisztikai Egyesülettel való kapcsolattartásunk tartalmának bővítése.
A Szerkesztő Bizottság továbbra is élni kíván a szakmai alkotó műhelyekben folyó tudományos tevékenység megmérettetését elősegítő pályázati kiírással, valamint a pályázatok kapcsán évi egy tudományos konferencia megtartásával.
A szakfolyóirat nyitottságát és szakmai színvonalát megőrizve, várhatóan új köntösben szeretne 2004- évben is minél több hasznosítható
gondolattal adózni a szakmának és olvasótáborának.
Főszerkesztő
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