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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

2008. 

I. félév 

 

A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 
Tudományos Tanács és 

a Katonai Logisztika folyóirat 
Szerkesztőbizottság 

k ö z ö s 
Pályázatot hirdet 
az alábbi témákban 

A.) Feladat megosztás és együttműködés a Magyar Honvédség 
termelői, valamint a fogyasztói logisztika szakterületein:  

- a működés jelenlegi helyzetének elemzése és a működési rendszert 
javító javaslatok megfogalmazása; 

- a javaslatok helyességének modellezéssel (esettanulmányokkal, ha-
tásvizsgálatokkal) történő bemutatása. 

B.) A csapatok és vezető szerveik tevékenységének (rendszer) 
elemzése a logisztikai támogatás feladatainak teljesítése terén, külö-
nös tekintettel a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság 
(MH ÖHP) logisztikai támogatási feladataiban érintett szervezeti 
elemek működésére, kapcsolati rendjére:  

- a logisztikai tevékenység (had)műveleti tervezése és vezetése;   

- elgondolások, javaslatok az elemzések alapján. 

1.) A pályázat kiírásának célja: A Magyar Honvédség logisztikai 
rendszerének átalakítása óta eltelt időszak tapasztalatainak széleskörű fel-
tárása, azok tudományos igényű elemzése, összegezése. Mindezek alap-
ján a működés feltételeinek további javítása érdekében vélemények, ja-
vaslatok kialakítása, megfogalmazása a különböző szintű logisztikai 
vezetés részére. 
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2.) Pályázati feltételek: Pályázni kizárólag a fenti témákból írt olyan 
tanulmánnyal lehet, amely mű a szerző eredeti munkája, amivel más pá-
lyázaton nem indult és amely eddig még semmilyen formában nem jelent 
meg. A tanulmány átfogóan irányulhat a katonai logisztika egészére vagy 
funkcionális területeire, illetve azokon belül egy-egy szakmai probléma 
elméleti kutatásokon, gyakorlati tapasztalatokon alapuló feldolgozására. 

3.) A pályamű terjedelme: Az elkészítésre kerülő pályamű terje-
delme maximum 100, minimum 40 ezer karakter lehet (szóközzel), ami a 
maximum esetében kb. 40-50, a minimum esetében pedig 20 gépelt A/4-
es oldal lehet ábrákkal, vázlatokkal együtt. A műveket kettő gépelt és egy 
elektronikus formában kell elkészíteni. 

4.) A pályamű szövegének formai követelményei:  

  -Betűtípus; Times New Roman; 

  -Betűstílus; Normál; 

  -Betűméret; 14; 

  -Sorközök távolsága; 1,5. 

5.) A pályázatok benyújtásának módja: A pályázók a pályaműve-
ket jeligével ellátva, zárt A/4-es borítékban – a borítékon belül külön le-
zárt kis boríték tartalmazza a szerző nevét, címét, elérhetőségét (telefon, 
e-mail, egyéb) – a következő címre küldjék, illetve juttassák el:     

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 
Tudományos Tanács 

Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37. 
Levélcím: 1885 Budapest, Pf: 25. 

6.) A pályaművek beérkezésének határideje: 2008. április 30. 

7.) A pályaművek értékelésének szempontjai: 

• a téma feldolgozási színvonala;  

• az eredmények, javaslatok értékelése;  

• a pályamű korszerűsége, fontossága.  
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• a dolgozat szerkezete, stílusa;  

• a téma irodalmában való jártasság, az irodalom felhasználá-
sa. 

A benyújtott pályaműveket két egymástól független szakértő bírálja 
el alapvetően a fenti szempontok figyelembevételével kialakított pont-
számok alapján.  

8.) Díjazás: A pályázatot kiíró szervezetek tagjaiból felkérésre kerü-
lő szakmai bizottság első, második, harmadik díj, valamint külön-
díj(ak) odaítélésére tesz javaslatot a HM FLÜ vezérigazgató részére. 

A díja összegei: 

 I. díj:    150 ezer Ft 

  II. díj:  100 ezer Ft 

 III. díj:   75 ezer Ft 

Különdíj:     60 ezer Ft 

9.) A díjak átadása: A díjak átadására a 2008. május 21-i ünnepség-
sorozat keretében kerül sor. 

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség  

Tudományos Tanács  

elnök 

 

 

Katonai Logisztika folyóirat  

Szerkesztőbizottság     

elnök 


