
5 

Szerkesztőségi kommentár 

Tisztelt Olvasó 

Változnak az idők! A Katonai Logisztika is megpróbál igazodni ezek-

hez az átalakulásokhoz, az új folyamatokhoz. Mostani kiadványunk-

ban egy olyan cikket közlünk, mellyel lehet, hogy vihart kavarunk egy 

kanál vízben. Mégis úgy döntöttünk, hogy publikáljuk, mert függetle-

nül attól, hogy a szerkesztőség a hatályos jogi nyilatkozatában, mely 

minden szám elején megtalálható, leszögezi, hogy nem vállal felelős-

séget a lapban megjelent írások tartalmáért, ezt a kritériumot most 

mindenképpen nyomatékosítani akarom.  

A hivatkozott nyilatkozat természetesen nem jelenti azt, hogy bármit 

közlünk, függetlenül az írás minőségétől. Csak olyan publikációk je-

lenhetnek meg a lapban, melyeket a lektori bizottság és a lektorok 

jóváhagytak.  

Ugyanakkor fontosnak tartjuk ezt a szabályt, mert nem célunk az 

olyan publikációk kiadását megakadályozni, melyek bár nincsenek 

összhangban a hatályos szabályzókkal, az általánosságban elfoga-

dott elvekkel, módszerekkel, de egy adott problémát újszerű módon 

közelítenek meg. Az élet a későbbiekben igazolni vagy cáfolni fogja 

az alkotó hipotézisét.  

Amiért mindezt írom annak az az oka, hogy a 2016-os 1. számban 

publikálunk egy olyan írást, mely Zsitnyányi Attila tollából származik. 

Az írás tartalmával a Szerkesztő Bizottság nem feltétlenül azonosul, 

azonban vitathatatlanul rendkívül aktuális.  
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Ismeretes, hogy a Kormány kidolgozott egy új iparfejlesztési stratégi-

át, az Irinyi tervet, melyben nagy szerepet szán a fegyvergyártásnak 

vagy, ahogy óhajunk szerint szeretnénk a hadiipar fejlesztésének. A 

szakemberek azonban ezt hallva nem töretlenül optimisták. Emléke-

zetükben még ott él a 2010-ben nagy hírveréssel beharangozott Had-

ipari Korszerűsítési Terv (HADIK) teljes kudarca. Az okokat a HM ve-

zetése soha nem elemezte, nem tárta fel, s ez a jelenlegi elképzelé-

sek kudarcát is okozhatja.  

Zsitnyányi Attila, aki már több mint egy évtizede a magyar hadiipar 

aktív résztvevője és évek óta a Magyar Védelmi Ipari Szövetség el-

nöke átélte ezt a folyamatot és sajátos szemüvegen át – a szabadpi-

aci vállalkozó pozíciójából – látja a lehetőségeket és a kitörési ponto-

kat. Véleményét, érzéseit, javaslatait tartalmazza a most publikált 

írás. A cikkben található értékelést nem kell kritikátlanul elfogadni, sőt 

arra bíztatunk minden olvasókat, hogy a szerkesztőség címére küldje 

el véleményét, melyet a decemberi számunkban meg is kívánunk 

jelentetni (amennyiben a szerkesztői elvekkel nem ellentétes). Arra 

számítunk, hogy egy alkotó vitát generálunk, melynek eredményeként 

hozzájárulunk ahhoz, hogy a magyar védelmi ipar a stagnálást, a le-

épülést követően a fejlődés útjára léphessen. 

Zsitnyányi Attila cikke a szerkesztőség első próbálkozása az irány-

ban, hogy a lap készítői és olvasói között egy interaktív kapcsolat 

alakuljon ki, ezért a jövőben számítunk arra, hogy olvasóink, cikkíró-

ink hasonló, vitát generáló publikációkkal keresik meg a lap szerkesz-

tőségét. 

Dr. Keszthelyi Gyula 


