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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A termelői és fogyasztói logisztika előtt álló feladatok mind ered-
ményesebb megoldásának elősegítése érdekében a Katonai Logisztika 
Folyóirat Szerkesztő Bizottsága 2004. évben is lehetőséget kíván bizto-
sítani a haderőnemi parancsnokságokon és alárendeltségükben, a köz-
ponti logisztikai tagozatban, valamint a HM szerveknél és szervezetek-
nél szolgálatot teljesítő kollégák részére, hogy tanulmányaikkal hozzá-
járulhassanak a katonai logisztikai szakterületek fejlesztéséhez. 

Pályázni, kizárólag az eddig még máshol meg nem jelent írásokkal 
lehet, amelyek átfogóan irányulhatnak a katonai logisztika egészére, vagy 
funkciónális területeire, illetve azon belül egy-egy ágazati probléma fel-
dolgozására. A pályaművek mind elméleti, mind gyakorlati síkon köze-
líthetik meg a szakterület napirenden lévő kérdéseinek megválaszolását, 
amivel összefüggésben a Szerkesztő Bizottság az alábbi témákat ajánlja 
a tisztelt pályázók figyelmébe: 

• A logisztikai ágazatok különböző szinteken jelentkező erőforrás 
és költségtervezési feladatainak tartalmi összefüggései és megva-
lósításának módszerei a TVTR Erőforrás és Költségtervezési Al-
rendszerében. 

• A NATO felajánlott katonai szervezetek meghatározott készenléte 
elérése érdekében tervezett termelői és fogyasztói logisztikai kö-
vetelmények érvényesülésének helyzete, a hiányzó feltételek 
megteremtésének reális lehetőségei a haderő-átalakítás és fejlesz-
tés 10 éves alaptervében rögzített források figyelembevételével. 

• Az önkéntes, professzionális rendszerű haderő logisztikai támo-
gatásának szakterületekre is kiható új vonásai, a szakmai elméleti 
alapok és a gyakorlati eljárásmódok változásának lényege. 

• A béketámogató műveletekben és más külföldi missziókban részt-
vevő magyar katonai kontingensek logisztikai támogatásának ta-
pasztalatai, a nemzeti, illetve a multinaciónális logisztikai lehető-
ségek kihasználásának eredményei és előremutató következteté-
sei. 

• A katonai logisztikai rendszer működési hatékonyságának értéke-
lése-elemzése az ellátási és üzemeltetési folyamatok költségcsök-
kentési lehetőségeinek feltárása szempontjából. 
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Az elmúlt két év pályázati tapasztalataiból kiindulva a Szerkesztő 
Bizottság örömmel venné a szárazföldi haderőnemen belül, illetve a ter-
melői logisztikai szférában szolgálatot teljesítő kollégák gondolatainak 
közreadását és megjelenítését is. 

1. A pályázatok benyújtása: 

A pályázók tanulmányaikat jeligével ellátva, zárt borítékban – a zárt 
borítékon belül külön lezárt boríték tartalmazza a szerző nevét és címét, 
telefonos elérhetőségét – a következő címre küldjék, illetve juttassák el. 

Katonai Logisztika Szerkesztőség 

1134 Budapest, Lehel u. 35-37. 

(Dr. Jároscsák Miklós ezredes HM GTH) 

1885 Budapest Pf.: 25. (Dr. Jároscsák Miklós ezredes HM GTH) 

A maximum 50 gépelt A/4 oldal terjedelmű pályaművek benyújtásá-
nak határideje: 

2004. október 10. 

2. A pályázatok értékelése: 

Az elmúlt évek bevált gyakorlata szerint a benyújtott pályaműveket 
két egymástól független szakértő bírálja el a külön kiadott értékelési 
szempontok és adható ponthatárok figyelembevételével. 

A szakértői bírálatok határideje: 2004. október 31. 

A díjak átadása a Logisztikai Nap ünnepi állománygyűlésén törté-
nik. 



 5 

3. Díjazás: 

A Katonai logisztika folyóirat Szerkesztő Bizottsága az első, máso-
dik, harmadik helyezettet pénzdíjazásban részesíti, amelyen túl a 2 pá-
lyaműnek különdíjat (tárgyjutalmat) ítél oda. A díjazott tanulmányokat a 
folyóiratban közreadjuk. 

  I. díj 150. ezer Ft 

 II. díj 100. ezer Ft 

III. díj    75. ezer Ft 

A különdíjak értéke:   60-60. ezer Ft. 

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét a pályázatokhoz csatolt jel-
igés boríték gondos lezárására és a kért határidő betartására. 

Szerkesztő Bizottság 

 


