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TÁJÉKOZTATÓ A 2005. ÉVI PÁLYÁZATOK  
EREDMÉNYEIRŐL 

Jároscsák Miklós 1 

A KATONAI LOGISZTIKUSOK NAPJÁN immár 4 éve hagyomá-
nyos esemény a szakfolyóiratunkban meghirdetett tudományos pályázat 
eredményének értékelése és a legsikeresebb pályaművek alkotóinak elis-
merése. 

Mielőtt a díjazottak személyét és pályaművük címét ismertet-
ném, néhány összegző gondolatot közreadok. 

Elsősorban azt szeretném kiemelni, hogy a jeligésen beküldött 13 
pályamű mennyiségét tekintve megközelíti az elmúlt évek pályázatainak 
számát, minőségi vonatkozásokban viszont túlmutat azokon. 

• A szakbírálók egyöntetű véleménye szerint valamennyi pályázat a 
katonai logisztika aktuális, hosszabb ideje napirenden lévő felada-
taival foglalkozott és számos megoldási alternatívát adott. 

• A témák tudományos igényű kidolgozása, a szakmai tudományos 
eredmények elérése terén azonban a pályaművek között különb-
ségek voltak, amelyek mellett 

• Szeretném kihangsúlyozni, hogy Anda Árpád dandártábornok úr 
által vezetett bizottság nagyra értékelte a pályázók elhivatottságát 
és hasznosnak ítélte meg valamennyi gondolat közreadását. Ezért 
kérem, hogy akik nem kerültek a díjazottak közé ne csalódásnak 
éljék meg helyezésüket. 

• A nyertes pályaműveken kívül az egységrakomány képzés, a re-
pülések meteorológiai támogatása, a honvédség minősített idősza-
ki igényei tervezése, valamint az általános logisztikai témákban 
beérkezett tanulmányok is értékes szakmai tartalmat hordoznak 
és nem fognak elveszni számunkra. 

                                                      
1 Dr. Jároscsák Miklós ezredes PhD., HM Védelmi Hivatal 3. sz. területi igazga-
tó. A Katonai Logisztika c. folyóirat főszerkesztője. 
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• Úgy gondolom, hogy jogosan lehet büszke az a fegyvernem vagy 
szakág, amelynek tudományos minősítésű és negyedévente meg-
jelenő szakfolyóirata rendszeresen publikáló állománya egyre fej-
lődő szakkönyvtára és jól prosperálló tudományos élete van. 

Közös felelősségünk megőrizni ezen értékeinket! 

KÖVETKEZZEN EZEK UTÁN a Katonai Logisztika szakfolyóirat-
ban meghirdetett 2005. évi pályázat eredményének ismertetése: 

A Katonai logisztika 2005. évi tudományos pályázatára beérke-
zett pályaművek és tanulmányok közül a szakmai bíráló bizottság 

Megosztott első díjban részesíti: 

Briák Ottó nyá. mk. ezredest, 

„A rendszeresítési folyamat változásának lehetséges útjai” c. pálya-
művéért, valamint 

Zsiborás János nyá. ezredest és Dobos Rezső nyá. alezredest  

„Az egységes tervezés megvalósulása a Befogadó Nemzeti Támoga-
tásban” c. pályaművéért, 

Második díjban részesíti 

Giret Gergely századost 

„A polgári és a katonai logisztika összehasonlítása a gazdasági haté-
konyság tükrében” c. pályaművéért, 

Harmadik díjban részesíti  

Gerbenics József alezredest 

„Az MH logisztikai, gazdálkodási szakterület kiképzési rendszeré-
nek bemutatása” c. pályaművéért. 

Különdíjban részesíti 

• Dr. Hautzinger Gyula ezredest és Bakó Antal ezredest 

„A nemzetközi lengyel közép-dél hadosztály logisztikai biztosítása 
és a magyar szállító zászlóalj tevékenysége” c. pályaművéért. 
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• Dr. Tóth Bálint nyá. mk. ezredest és Helmeczi Gusztáv nyá. 
alezredest 

„A közlekedési ágazat védelmi feladatai” c. pályaművéért. 

• Veres István nyá. mk. ezredest  

„MíG -29 típusú repülőgépek állapotszerű üzembentartása” c. pá-
lyaművéért. 

A díjazásban részesült pályaművek szerzőinek további tudományos 
tevékenységükhöz sok sikert, erőt és egészséget kíván az MH Össz-
haderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság parancsnoka. 

 

A cikkeket lektorálták (bírálták) 

• Prof. Dr. Báthy Sándor nyá. ezds. 

• Prof. Dr. Kőszegvári Tibor nyá. vőrgy. 

• Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezds. 

• Dr. Jároscsák Miklós ezds.  

• Dr. Németh Ernő nyá. ezds. 

• Dr. Pohl Árpád alez. 

• Dr. Tóth Rudolf nyá. mk. ddtbk. 

• Briák Ottó nyá. mk. ezds. 

• Hazuga Károly ddtbk. 

• Szarvas László mk. ezds. 

• Veres István nyá. mk. ezds. 

.  

 


