Folyóirat és könyvszemle
1. „A biztonság, gazdasági biztonság kérdései a 2008-2009. évi gazdasági világválság
tükrében” című írás a Honvédségi Szemle 2014. évi 3. számában jelent meg logisztika
témában Cser Orsolya, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa tollából. A szerző a katonai vezetők, logisztikusok által sem elhanyagolható szemszögből mutatja be a
2008-2009. évi gazdasági világválságot. Azt a válságot, ami jelentősen érezhető volt a
védelmi szférában szerte a világon, és ami napjaink gazdasági folyamataira is rányomja bélyegét.
2. A Honvédségi Szemle 2014. évi 4. számában publikálta írását Isaszegi János ny. vezérőrnagy a régió leégetőbb válságáról: az ukrán-orosz krízisről. A cikk címe: Ukrajna
és a régió válsága, érdekek csatája. A szerző a konfliktus történeti hátterét megrajzolva
vázolja fel napjaink eseményeit és azok gazdasági, politikai okait. Írásában elemzi az
ukrán-orosz válság hatásait régiónkra, ezen belül Magyarországra.
3. Ha már válsággócról esett szó nem hagyható figyelmen kívül: Bezdán Györgyi és
Nagy László ny. ezredes közösen elkészített elemzése, mely „A Közép-Ázsiai regionális biztonsági komplexum helyzete és kihívásai” címmel került ugyanezen lapszámba. Két ok miatt érdemel figyelmet az írás: egyrészt mert a tárgyalt országok jelentős
szerepet játszanak az energiabiztonságban, illetve mert ezen országok ritkán kerülnek
ilyen tárgyú elemzések homlokterébe.
4. Szintén ebben a lapszámban jelent meg Bodoróczki János őrnagy, az MH Ludovika
Zászlóalj hadműveleti főnöke cikke a magyar különleges erők logisztikai támogatásáról. A szerző fejtegetéseiben az alapoktól indul el: az alapfogalmak értelmezéséből.
Értelmezi az MH logisztikai tervezési, irányítási szintjeit, majd értelmezi a támogatás
fogalmát, majd elemzi közelmúlt szervezeti változásait. Ezt követően tér rá a különleges műveleti erők közvetlen logisztikai támogatására és veti össze az USA különleges
erői logisztikai támogatásával a magyar rendszert.
5. Varga A. József ny. ezredes írása is ezt a lapszámot gazdagítja. Az írás tulajdonképpen
egy reflexió, egy kiegészítése egy korábban megjelent anyagnak, ami a 2012. év 1-2.
számaiban jelent meg Korsós Sándor tollából. A cikk címe is erről árulkodik: Újabb
adalékok a Csepel Autógyár történetéhez. Azt hiszem, annak, aki valaha utazott a legendás CS-344-en nem kell bemutatni a magyar gyár méltán híres termékét. Ellenben
a gyár története nem oly közismert, mint amilyen jelentős szerepet játszott a magyar
ipartörténetben. (és a Magyar Honvédségben).
6. A Honvédségi Szemle 2014. 5. számában olvashatjuk Dr. Sári Gábor alezredes írását,
amelynek címe: A katonai logisztikai rendszer átalakításának hatásai a logisztikai
szakkiképzésre. Sári alezredes írásában a logisztika egy igen fontos területének vizsgálatát tűzte ki céljául: a szakkiképzések rendszerét a közelmúlt szervezeti változásainak
tükrében, tesz javaslatot a szakkiképzés feladatrendszerének megosztására.
7. A katonai elhelyezés, üzemeltetés és fenntartás témaköreiben ritkán kerül publikáció
az olvasók elé. Ilyen írás „A katonai objektumok üzemeltetési feladatai optimalizálásának vizsgálata” Vidovenyecz Pál százados tollából. A szerző a csapatnál szolgálatot
teljesítő, objektumot üzemeltető tiszt szemszögéből vizsgálja a témát, gyakran ismételve: a saját véleményét teszi közzé. A részletes elemzések a szerző ötleteit, javaslatait is tartalmazzák az adott témában.
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8. Szintén e szám lapjain olvashatjuk Széli Ferenc ny. ezredes: „A mozgókonyhák története a magyar haderőben” című dolgozatát. A szerző érdekes, képes áttekintését mutatja be a témának. Ezeken az eszközökön keresztül mutatja be a XX. század fejlődését: a technológiai fejlesztések eredményeként rendszerbe állított eszközöket, illetve a
mozgókonyhákon keresztül megismerhetjük az élelmezési szakág technológiai fejlődését.
9. Végül a Honvédségi Szemle 2014/6. számában olvasható Dr. Gáspár Tibor ny. vezérőrnagy publikációja, melynek a címe: A német–magyar logisztikai együttműködés hatása a logisztikai rendszer korszerűsítésére. Az MH Központi Logisztikai Bázis létrehozásával kapcsolatos tervek és konkrét lépések. A szerző a dolgozatban saját tapasztalatait, tevékenysége lényeges mozzanatait összegzi a témával kapcsolatban. Az írás
elolvasása mindenki számára közérthetővé teszi a közelmúlt szervezeti változásait.
10. A korábban már ajánlott cikke témájához szervesen kapcsolódik a Hadmérnök 2014.
júniusi számában a Király László és Orbók Ákos tollából származó írás, mely címében
akár egy vita indítására is adhat felhívást: Jó úton jár az MH logisztikai rendszerének
átalakítása? A szerzők cikkükben a 2013. november 18-i logisztikai tudományos konferencián elhangzottakat összegzik.
11. A korábban már ugyancsak ajánlott szerző, Bodoróczki János százados dolgozata utal
a Hadmérnök 2014. júniusi számában megjelent Az Egyesült Államok szárazföldi
haderőnem különleges erőinek támogatása című dolgozatára. A tanulmány - a címnek
megfelelően –áttekintést nyújt a fenntartási struktúráról, a fenntartási és a logisztikai
alapelvekről. Összegzést ad a különleges erőket közvetlenül támogató dandárról, az
egészségügyi támogatásról és a befogadó nemzeti támogatásról. A cikk végén elvégzett összegzés pedig koncepciót ajánl a különleges erők támogatására.
12. A Hadmérnök 2014. évi szeptemberi számában jelent meg Gávay György és Dr. Kende György közös munkája, melynek címe: A hadfelszerelés életciklusával kapcsolatos
fogalmak elemzése a fontosabb magyar és angol nyelvű kifejezések megfeleltetése. A
két szerző kutatása azon a tapasztalaton alapul, hogy a hadfelszerelés életciklusának
folyamata, szakaszokra osztása nem egyezik meg teljes mértékben a Magyar Honvédségben a NATO egyes dokumentumaiban leírtakkal. És ez az eltérés hosszabb távon
kommunikációs problémákhoz vezethet. Jelen publikáció a tárgyhoz kapcsolódó egyes
magyar és angol kifejezések megfeleltethetőségét vizsgálja.
13. Jelen lapszámban jelent meg Harald Pöcher Money, Money and Money Again The
Defence expenditure int he Eve of World War One. A szerző munkájában az első világháborút financiális oldalról közelíti meg. Nem a megszokott diplomáciai vagy eseménytörténeti elemzést olvashatunk. Ebben a cikkben a háború előtti védelmi kiadások taglalásával próbálja megválaszolni azt a kérdést, hogy miért veszítették el a Központi Hatalmak a háborút már az előtt, hogy az elkezdődött volna.
14. A fenti cikk kapcsán felidéződött az első Nagy Háború kitörésének centenáriuma. Ebből az alkalomból több új kiadvány is megjelent a Zrínyi Kiadó gondozásában. Elsőként a legfrissebb, kiadványa, melynek címe: A nagy háború 1914-1918. Kézzelfogható hadtörténelem. Dobozkönyv, amely a hadszíntereken és hátországban történtek bemutatása mellett 56 darab korabeli dokumentum (katonakönyv, gyászjelentés, kenyérjegy és hadifogolypénz) reprint nyomata, valamint egy tüzér oktatókendő és a katonák
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"dögcédulája" is megtalálható. A háborús események jobb megértéséhez 2 darab DVD
is a kötet melléklete, amelyen szakértők ismertetik az 1914-18 között történeteket.
15. A másik kiadvány Udovecz György munkája és bevallottan segédanyagként készült a
hagyományőrzők számára, de hasznos gyűjtemény lehet a korral, mind a tudományos
igénnyel foglalkozó, mind a laikus érdeklődő, mind pedig a szakmai közönség számára. A kötet címe: Az első világháború magyar katonáinak öltözete, felszerelése és
fegyverzete.
16. Végül – rendhagyó módon – egy múzeum megnyitásáról is hadd essen szó. November
24-én, a Bázis megalakításának 60. évfordulóján nyitották meg a tápiószecsői bázis
történetét bemutató csapatmúzeumot. A kiállítás a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai irányításával, a Bázis kezdeményezésére és lelkes, aktív közreműködésével épült meg. A tárlat létrehozásában aktívan működtek közre a Bázis nyugállományú
és aktív katonái, valamint közalkalmazottai.

A múzeum hivatalos megnyitása
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