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Könyv és folyóirat figyel ő  

A Zrínyi Kiadó gondozásában jelent meg Carl von Clausewitz: A háborúról című 
műve. Jelen kiadás egy német nyelvű könyv lektorált magyar fordítása. A mű 
hiánypótló mind a magyar könyvpiacon, mind a katonai szakirodalomban. Clausewitz 
műve a hadviselés a napóleoni háborúk utáni új katonai stratégia általános érvényű 
összefoglalása és rendszerbe foglalása. A mű megállapításai ma is helytállóak és 
időtállóak. 

 
Szintén a Zrínyi Kiadó kiadványa  A hadtáp volt maga a fegyver - Tanulmányok a 
középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről című munka. A könyvet 
szerkesztette Pósán László és Veszprémy László. Tanulmánykötet. Magyarország 
mellett tárgyalja Európa több régiójának középkori logisztikai kérdésköreit. 
Találhatunk benne részletes leírást a százéves háború angol logisztikájáról vagy a 
bizánci logisztikáról. A kötet mindvégig arra törekszik, hogy bemutassa a katonai 
logisztika komplexitását, bonyolultságát, soktényezős függőségi viszonyait, amelyben 
meghatározó a háború jellege, a haderők felszereltsége, a hadjáratok feladatai, a 
hadszíntér és időjárási viszonyok, a logisztika fejlettsége, a hátország gazdasági 
ereje. 
 

A Honvédségi Szemle 2014. évi 1. számában jelent meg Dr. Gáspár Tibor 
nyugállományú vezérőrnagy cikke, melynek a címe: Az integrált ellátóközpontok 
kialakulás és működése. Gáspár vezérőrnagy úr aktív részese volt az általa leírt 
folyamatnak. Vezetőként élte át a leírt folyamat nagy részét. Az írásból 
megismerhetjük a logisztikai ellátás és biztosítás rendszerének és szervezetei 
átalakításának okait. A cikkben elemzett folyamat jól áttekinthetővé, érthetővé teszi a 
napjainkban zajló eseményeket: a logisztika szakterületein eddig lezajlott 
átszervezéseken keresztül mutatja be azt a logikus, egymásra épülő lépések 
sorozataként lezajló folyamatot, amelynek végső célja egyetlen, központi logisztikai 
bázis megteremtése. A szerző az eddig lezajlott változásokat három szakaszra 
bontja: az első volt a haditechnikai, hadtáp, harcanyag és veszélyesanyag-ellátó 
központok összevonása, a második az MH VEK és az MH LEK megalakítása, majd a 
harmadik lépést a 2013. évben lezajlott átszervezések jelentették. A szerző cikkében 
bemutatja az MH Haditechnikai Ellátóközpont, az MH Hadtápanyag Ellátó Központ, 
az MH Harcanyag Ellátó Központ és az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ, továbbá 
az MH Logisztikai Ellátó Központ megalakításának folyamatát és részletes 
tevékenységét, valamint a létrehozásuk célját.  

 
A Honvédségi Szemle 2014. évi 2. számában jelent meg szintén Dr. Gáspár Tibor 
nyá. vezérőrnagy úr tollából az a cikk, amely szintén érdeklődésre tarthat számot 
mindazok számára, akik érdeklődnek a Magyar Honvédség logisztikája közelmúltja 
iránt, és ami szervesen hozzátartozik és kiegészíti a fentebb ismertetett publikációt. 
A dolgozat címe: Az MH Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Parancsnokság 
rövid története. Az írásban a szerző bemutatja a rövid életű parancsnokságnak a 
logisztikai szervezetek vezetésében elfoglalt helyét, fő feladatait, szervezeti 
felépítését, az általa menedzselt fejlesztési programokat. Összegzi a működésének 
legfontosabb tapasztalatait és eredményeit. A cikk legfontosabb konklúziója, hogy a 
logisztika jövője szempontjából nagyon fontos megteremteni azt a szervezetet, amely 
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képes felvállalni és azt a szerepet ellátni, ami egységes vezetés alatt képes 
koncentrálni és harmonizálni a szakmai képességeket, és képes biztosítani a 
hadsereg logisztikai támogatását. 

 
2013. november 18-án tartotta a Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA 
Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Biztonságpolitikai 
Szakkollégium a „Napjaink hadtudománya” címet viselő rendezvénysorozat nyolcadik 
konferenciáját. A rendezvényen elhangzott előadásokról szintén a Honvédségi 
Szemle 2014. évi 2. száma közöl egy ismertetőt Bertalan György tollából. A 
konferencia a hadtudomány aktuális problémáit boncolgatta: a hadtudomány helye 
és szerepe mind a hadseregben, mind a tudományok között. Ezt a kérdést állította 
középpontba a konferencia mindhárom blokkja. Az első blokk a nyolcvanas évek első 
hadtudós társaságától a Magyar Hadtudományi Társaság megalakításán át, az MTA 
Tudományos Minősítő Bizottságának Hadtudományi Szakbizottsága megalakításáig 
vizsgálja a hadtudomány művelésének lehetőségét. A második részben a 90-es évek 
hadtudományi tevékenységét helyezte középpontba: a NATO tagságra való 
felkészülés és a csatlakozás apropóján. A harmadik blokk már a 21. századnak a 
hadtudománnyal szemben támasztott új kihívásaival foglalkozott. Az előadások a 
hadtudomány személyi utánpótlásának kérdését is felvetették, illetve a 
hadtudománynak a tudományok rendszerében, illetve a hadsereg rendszerében 
betöltött helyéről és szerepéről is szóltak. Továbbá a tudományos tevékenység 
publicitásáról, melyeket meg kell feleltetni a kor új kihívásainak. 

 
A Hadtudományi Szemle 2014. 1. számában jelent meg Dr. Nagy László: „A 
tudományos felfedezések, a technikai újítások hatása a stratégiai gondolkodásra” 
című tanulmányának első része. A tanulmány nem kisebb célt tűzött ki magának, 
mint az emberiség történetén át végigkísérni a tudományos-technikai eredmények és 
felfedezések, technikai innovációk hatását a hadviselés módjára, a stratégiai 
gondolkodásra. A szerző publikációjának jelen kiadványban megjelent része az első 
fegyverek megjelenésétől a tűzfegyverek megjelenéséig tárgyalja a hadviselés 
fejlődését. A technikai innováció ismertetése mellett kitér a hadtudomány 
kialakulására is. 

 
A Hadmérnök 2014. évi 1. számában publikálta dolgozatát Derzsényi Attila. Címe: 
Katonai légiszállítási képesség (Logisztikai előtt álló feladatok és azok lehetséges 
megoldásai). A cikk a légiszállítási feladatok lehetséges verzióit vizsgálja a 
honvédség szállítási feladatainak megoldására. A dolgozat érdekessége, hogy a 
szerző a közbeszerzés oldaláról közelíti meg a kérdést, annak folyamatát, lehetséges 
verzióit elemzi. Ráirányítva ezzel a figyelmet más NATO és EU tagországokban már 
sikeresen alkalmazott beszerzési lehetőségekre, melyek hatékonyabb ellátási 
képességeket biztosíthatnak. 


