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A Katonai Logisztika tulajdonjogának megosztása 

2013-ban, amikor a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal megszün-
tetéséről döntött az akkori honvédelmi miniszter, felvetődött a Katonai 
Logisztika további sorsának kérdése. Tekintettel a miniszteri döntést 
követő bizonytalan helyzetre, az akkori tulajdonos HM FHH vezetése 
úgy döntött, hogy a kiadvány tulajdonjogát átadja a Magyar Katonai 
Logisztikai Egyesületnek, mert csak így látta garantálva a lap fenn-
maradását. Az Egyesület azóta becsülettel tette a dolgát, megőrizte a 
Katonai Logisztika tudományos besorolását, és folyamatosan biztosí-
totta a megjelentetését.  

Az utóbbi években az MH Logisztikai Központ egyre nagyobb szere-
pet vállalt a kiadással összefüggő felelősségből, és közreműködésé-
nek köszönhetően néhány év óta már ismételten papír alapon is ol-
vashatjuk a cikkeket. A kiadványért viselt közös felelősség, az aktív 
állomány egyre szélesebb körének bevonása a szakmai publikációk 
írásába, továbbá a katonai logisztika aktuális kérdéseiről szóló gon-
dolatok, elképzelések növekvő részesedése a periodikában, logiku-
san vetette fel annak igényét, hogy a Katonai Logisztika tulajdonjoga 
legyen megosztva a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület és az MH 
Logisztikai Központ között. Ez az 50-50%-os, mindkét fél részére elő-
nyös megosztás 2017 májusában, a honvédelem napja alkalmából 
rendezett ünnepi megemlékezés keretében hivatalosan is megtörtént.  

 

Az aláírt megállapodás számunkra legfontosabb eleme a lap fennma-
radásának garanciája, azaz, hogy egyik fél sem szüntetheti meg a 
kiadványt a másik beleegyezése nélkül. Így remélhetőleg hosszú idő-
re szavatolni tudjuk a kiadvány fennmaradását. Formálisan ez a vál-
tozás csak a fedőlapon látható, ahol már mindkét szervezet neve 
megjelenik. Reméljük olvasóink ezen formai változáson kívül minősé-
gi változást nem vesznek észre sem most, sem a jövőben! 
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AZ ÉLELMISZERELLÁTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA A 
MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 

Absztrakt 
A Magyar Honvédség objektumaiban a katonák élelmezés- és 
táplálkozáshigiénés feladatait az egészségügyi szolgálat, az élelme-
zéssel kapcsolatos feladatokat a logisztika végzi. Ebben a munkában 
az egészségügyi szolgálat az élelmezésben dolgozók szűrővizsgála-
tát és az állomány tápláltsági állapotának ellenőrzését látja el. A lo-
gisztika feladata az élelmezési feladatok zavartalan biztosítása (átvé-
tel, raktározás, tárolás, felhasználás). 

Kulcsszavak: élelmiszerellátás, minőségbiztosítás, logisztika, egész-
ségügyi szolgálat, Magyar Honvédség 

Bevezetés 

Az élelmiszer és az étkezés kiemelt helyet foglal el a mindennapi 
életünkben. Az egészséges és a teljes élet megvalósulásához bizton-
ságos élelmiszerekre van szükség. A biztonságra való törekvés, hogy 
az élelmiszer fogyasztásával a szervezetet semmilyen veszélynek ne 
tegyük ki, társadalom-egészségügyi jelentőséggel bír. A helyes táp-
lálkozással elegendő tápanyag és energia kerül a szervezetünkbe. 

A Magyar Honvédségben a parancsnokoknak az állomány megfe-
lelő körülményei, felszereltsége mellett a megfelelő élelmezéséről is 
gondoskodnia kell. A parancsnokokkal szembeni elvárás, hogy az 
élelmezésbiztonsági feladatok megismerésével és a megfelelő szak-
emberek bevonásával kialakítsanak egy olyan rendszert, amely al-
kalmazásával hozzájárulhatnak a katonák elégedettségéhez és élel-
mezési kultúrájuk fejlesztéséhez. 
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