
FOLYÓIRAT- ÉS KÖNYVSZEMLE 

A Sereg Szemle 2011. évi IX. évf. 2. számában jelent meg egy infrastrukturális 
területhez kötődő írás Kádár Kriszta tollából „Szovjet katonai objektumok 
kialakítása, elhagyása és újrahasznosítása Szolnokon” címmel. A tanulmány 
célja a barnaterületi problematika feltárása. Az amerikai szakirodalomban 
„brownfield” jelzővel illetett területeket azelőtt ipari vagy más célokra használták, 
most elhagyott, gazdátlan, lepusztult és szennyezett állapotban várnak sorsukra. 
Ezek közé tartoznak egyes laktanyák, lőterek és katonai gyakorlóterek is. A volt 
szovjet katonai objektumok barnamezős területekhez sorolása az EU-ban sajátosan 
közép-kelet európai jelenség. E területek sorsával, hasznosításukkal foglalkozik a 
tanulmány szerzője. Felhívja a figyelmet a hasznosítatlan volt szovjet (és magyar) 
katonai ingatlanok jelenlegi állapotára, a bennük rejlő lehetőségekre. Magyarország 
104 településén 1944-től 1991-ig szovjet csapatok állomásoztak. A szovjetek 
távoztak, és amit hátrahagytak: üres laktanyák és katonai épületek, amelyek egy 
részének hasznosítása a mai napig nem megoldott. Az eredetileg 171 volt szovjet 
objektum egy része már a 90-es évek elején magántulajdonba került, 145 objektum 
került az ÁPV Rt. vagyoni körébe. Az OKKP „ÁPV Rt.:Volt Szovjet Ingatlan 
Alprogramja” eredményeként 2004-ig a felmért területek közül 9 területen történt 
tényfeltárás, 25 területen műszaki beavatkozás, 3 területen monitoring. A budapesti, 
XVI. kerületi Mátyásföld-Erzsébetligeti korábbi szovjet laktanyából kulturális és 
rekreációs központot alakítottak ki. Marcaliban a városközpontban elterülő volt 
katonai és ipari telep kapott támogatást a programból, amelyből egy kulturális 
centrum kiépítése indult meg. Nyíregyházán a Báthory és Vay laktanyák 
hasznosítása az esélyegyenlőséget növelő oktatási intézmények korszerű működési 
feltételeinek megteremtése érdekében történt. Orosházán a város számára átadott 
laktanya felújítása és funkcióváltása keretében szállodát, konferenciaközpontot, 
oktatási centrumot és ehhez kapcsolódó rekreációs terület kialakítását tervezik 
közösségi területek létrehozásával. Szolnokon 1945 után négy szovjet laktanya, 
valamint egy ártéri műszaki bázis birtokbavételére került sor. Az ártéri bázison kívül 
mindegyik objektum a város szívében, belterületen helyezkedik el, összességében 
mintegy 458 ezer m2-nyi területen. A bemutatott sikeres rehabilitációs projektek, 
példák segítségével felgyorsítható ezen területek megújulása, funkcióváltása. Az 
1995-ben készült – azóta többször, több elemében módosított - szolnoki általános 
rendezési terv a megoldásra váró feladatok, prioritások közé sorolta a volt szovjet 
laktanyák területeinek várostestbe illesztését.  

Szintén a Sereg Szemle 2011. évi IX. évf. 2. számában jelent meg egy a 
hadtáp területhez kötődő írás Devecseri Gábor tollából „Katonai ruházati ellátás a 
XXI. század elvárásai szerint egy igényjogosult szemszögéből” címmel. A 
szerző a Katonai Ruházati Ellátó Pontokon (KREP) keresztül beszerezhető 
felszerelésekről, a ruházati ellátás korszerűsítési lehetőségeiről, a „webshop” alapú 
értékesítésről ír. Véleménye szerint a számítástechnika és az internet elterjedésével 
a felhasználók számára olyan szervezetek, szolgáltatók, hálózatok kerültek elérhető 
közelségbe, amelyekről korábban álmodni sem mertek volna. Ma már természetes, 
hogy bankkártyával fizethetünk a különböző termékekért vagy szolgáltatásokért a 
legtöbb boltban, miközben az egyenlegünket könnyedén nyomon kísérhetjük a 
szolgáltató weboldalán. Hasonlóképpen működnek a Honvéd Egészségpénztár vagy 
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a Honvéd Nyugdíjpénztár szolgáltatásai is, amelyeken keresztül a Magyar 
Honvédség dolgozói is megtapasztalhatták a fejlődés ütemét és annak lehetőségeit. 
A „webshop” alapú értékesítés a civil szférában már több mint egy évtizede-
bizonyítottan jól működik. A webshop szolgáltatásnak része a termékek teljes 
palettájának felsorolása, kategorizálása, részletes leírása, ára, képe stb. Az 
interneten történő rendelés egy egyszerű regisztrálást és azonosítást követően 
történik. A felhasználók az egyenlegüket könnyedén nyomon követhetik az 
interneten. Minden megrendelés rögzítésre kerül a rendszerben, és amíg a teljesítés 
nem realizálódik, ott is marad. A katona tisztán látja a megrendelt termékeinek 
státuszát, nyomon követheti a szállítás, a ruhapróba időpontját, helyszínét. Az így 
megrendelt terméket – a szerző korszerűsítési javaslata szerint - a KREP-en 
keresztül lehet átvenni. 

A Sereg Szemle 2011. évi VIII. évf. 1. számában jelent meg egy 
logisztikaelméleti területhez kötődő írás Potóczki György tollából „A katonai és a 
polgári logisztika határterületei civil szemmel” címmel. A témaként választott 
katonai/polgári logisztikai határterületek keresése nem öncél, hanem gazdasági, 
műszaki, szervezési és környezetvédelmi szempontból is jól definiálható kényszerítő 
erő. Vizsgálja: szükség van-e ún. „állami logisztikára”, hiszen a gazdasági 
rendszerváltás, az ipar és termékforgalmazás gyökeres átalakulása a korábbi 
közlekedési állapotokat, azok gyakorlatát alapjaiban megváltoztatta. A katonai és a 
polgári logisztika közös halmazának elemzése érdekes, mert a Magyar 
Honvédségnek minősített időszakban (még a NATO szövetségi segítsége mellett is) 
biztosan szüksége van a saját állományán kívüli, de még az országon belül 
rendelkezésre álló/elérhető élő- és holtmunka kapacitásra és tudásbázisra, 
ugyanakkor békeidőben vélelmezhetően rendelkezik a polgári életben is 
hasznosítható /időlegesen szabad/ eszközökkel és technológiákkal. Vagyis például a 
közlekedési biztosítást befolyásoló erőforrások nemcsak katonai, hanem polgári 
eredetűek is lehetnek. Néhány további határterületi, együttműködési lehetőség: 
békeidőben az - országon belüli - katonai szükségletek (pl. élelmezés, ruházat, 
elhelyezési anyagok) biztosításánál lehetnek kihasználatlan lehetőségek. A napi/heti 
vételezésnél, vagy kötelező tartalékok (M készletek) képzésénél fokozottabban 
lenne igénybe vehető a polgári szféra logisztikai szolgáltatáskínálata (ellátás, terítés, 
begyűjtés, rakomány-kiegészítés stb.), át kellene gondolni a raktározási, 
csomagolási, árujelölési, készlet-nyilvántartási szakterületek képviselőivel a 
lehetséges közös teendőket (pl. a stratégiai és az operatív készletek kezelése 
esetében) a legújabb fejlesztések tükrében, fel lehetne mérni az egyirányban, 
üresen közlekedő közúti katonai/polgári gépjárművek napi darabszámát fő 
áruáramlási útvonalanként és intézkedni lehetne ezek jelentős mérséklése 
érdekében, célszerű vizsgálni a rakodásgépesítésben, a rakodási technológiák 
közös alkalmazásában rejlő regionális lehetőségeket, fixen telepített, vagy mobil 
berendezések bontásában (K+F, vagy más pályázható projektek formájában), 
együttműködés a logisztikai áramlatok nyomkövetési, helymeghatározási, 
azonosítási feladatrendszerében (GPS, műholdas és más technológiák), közös 
megoldások keresése az elektronikus/internetes termelésirányítási rendszerek, 
valamint a logisztikai folyamatok pénzügyi hátterének biztonságosabb 
működtetősége érdekében, közúti, vasúti forgalomtechnikai kooperáció az általuk 
használt hálózatok műtárgyainak fenntarthatósága, fejlesztése céljából, a kombinált 
árutovábbítási rendszerek közös alkalmazása, közös projektek, pályázatok, vagy 
célszervezetek működtetése kiemelt feladatokra. A speciális eszközök gyártásában 
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nemcsak az együttműködés, hanem a munkamegosztás is szerepet játszik, esetleg 
megosztott projektfinanszírozás, vagy megelőző kutatás eredményeinek 
felhasználása útján. A katonai érdekek sérelme nélküli olyan békeidős 
együttműködési lehetőségekre gondol, amelyek nem érintenek szolgálati titkokat, 
ugyanakkor kölcsönös gazdasági, szervezési előnyökkel járhatnak együtt.  

A Honvédségi Szemle 2011. évi 65. évf. 3. számában jelent meg a logisztika 
gyakorlata területhez kötődő írás Varga Tamás tollából „A különleges műveleti 
erők nemzetközi környezetben történő alkalmazásának logisztikai szempontjai” 
címmel. Napjainkban a különleges műveleti erők egy speciális – harcászati és 
hadműveleti szinten kiemelkedő – képességét jelentik egy fejlett hadseregnek. A kis 
létszámmal, nagy tűzerővel, rejtve, a meglepetés erejét kihasználva végrehajtott 
műveletek a Magyar Honvédségben még nem teljesen ismert szerteágazó feladat- 
és követelményrendszert, korábban nem tapasztalt flexibilitást követelnek meg mind 
a harcoló, mind a harcbiztosító és harckiszolgáló állománytól. A különleges erők 
logisztikai támogatása a műveletek végrehajtása során nemcsak a szükséges 
anyagok biztosításának és a szállítási feladatok végrehajtásának összehangolását 
jelenti hazai területen, hanem a folyamatos effektív logisztikai kontrollt és 
előtervezést (hazai és nemzetközi környezetben egyaránt) is, mivel a gyors 
hadműveleti változások és a rövid határidők rendkívüli flexibilitást követelnek a 
logisztikai szakállománytól. A különleges műveleti logisztikai tervezőknek már a 
műveletek előtervezésénél kell legyen rálátásuk arra, hogy az adott művelet során a 
különleges műveleti csoportok (Special Operation Task Unit – SOTU)  előreláthatóan 
milyen feladatot és milyen módszerrel hajtanak végre, tehát elengedhetetlen, hogy a 
logisztikai szakembereknek legyenek elméleti és gyakorlati ismereteik az alapvető 
különleges műveleti szaktevékenységek tekintetében. Felkészülve minden 
lehetséges változatra, eszközökből és anyagokból nagyobb mennyiséget, több 
típust, és lehetőség szerint minőségileg kifogástalan raktári készletet szükséges 
összeállítani, mozgatni és természetesen rendszeresen utánpótolni. A műveleti 
területre történő kitelepítés logisztikai feladatai során a tervezőmunka alapja a 
132/2008. (HK 9.) HM FLÜ–MH ÖHP együttes intézkedése – A Magyar Köztársaság 
határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos, a Magyar 
Honvédséget érintő feladatok logisztikai támogatása végrehajtásának részletes 
szabályairól szóló utasítás. A különleges műveletek logisztikai támogatásának 
alapját, hasonlóan a válságreagáló és béketámogató műveletekhez, a feladatra 
kidolgozott műveleti terv (OPLAN), az abban előírt szükségletek, készletek, valamint 
a jóváhagyott állománytábla és felszerelési jegyzék alkotják. A missziók ellátásához 
szükséges anyagok és eszközök beszerzését az MH 64. Boconádi Szabó József 
Logisztikai Ezred (BSZJLE) bonyolítja le a 120/2007 (HK 20) HM-utasítás alapján, a 
hadműveleti területen megfogalmazott felhasználói igények alapján (amely meg kell 
feleljen különböző kritériumoknak). A különleges műveleti képesség kialakítása 
érdekében az amerikai fél – felajánlott kerete terhére – Foreign Military Financing 
(FMF) – speciális szakanyagokat (ruházat, fegyverzet stb.) bocsátott az MH 34. BL 
KMZ rendelkezésére. A keretfelhasználási igényt (letter of request – LOR) 
megküldték az amerikai félnek, és az eszközök, anyagok biztosítása különböző 
ütemben történt. A „befogadó nemzeti támogatás” fogalma nem teljesen húzható rá 
az afganisztáni műveleti területre, hiszen a befogadó nemzet (afgán) élelmezési 
háttér hiányában nem képes ilyen irányú támogatásra. A NATO és koalíciós erők 
saját vagy civil szolgáltató által biztosított költségtérítéses élelmezési szolgáltatási 
rendszere biztosítja a kontingensek természetbeni élelmezési ellátását, amely 
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természetesen egyezményekben, megállapodásokban leszabályozott. Az MH KMCS 
személyi állományára számvetett (7+23 napos) élelmiszerkészleteket az anyagi 
készletmegalakítás során az MH 64. BSZJLE szakállománya Szolnok helyőrségbe 
leszállította, a rendelkezésre álló tárolókonténerben málházta. A missziós hadszíntér 
időjárási jellemzői, valamint az egészségügyi (higiénés) előírások miatt 
szükségszerű lenne módosított anyagú (gore-tex) légáteresztő gyakorlóruházat és 
alsóöltözet biztosítása a missziós feladatra kijelölt és vezényelt állománynak, mivel a 
napi igénybevétel során a test által kipárologtatott víz elvezetését, a bőr szárazon 
tartását és a testet érő hőhatás csökkentését a jelenlegi gyakorlóöltözet nem teljes 
mértékben biztosítja. 

A zmne.hu portál ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár Publikációk 
rovatában Katona Béla „Privatizált háborúk - Katonai és biztonsági 
magánvállalatok tevékenysége háborús területeken” címmel közölt tanulmányt. 
Az 1990-es években kezdődött a biztonság privatizálásának merőben új folyamata. 
Napjainkban az exkluzív állami biztonsági feladatokat már jelentős részben magán 
biztonsági vállalatok (PrivateSecurityCompany  / PSC) és magán katonai vállalatok 
(Private Military Company / PMC) végzik. Szakmai körökben általánosan elfogadott 
az a nézet, hogy a katonai magánvállalatok az állami erő(szak), hatalom 
„láthatatlanul” tevékenykedő meghosszabbításai. Amennyiben egy nagyhatalom egy 
konfliktusövezetben valamilyen okból, például humanitárius megfontolásokból, vagy 
éppen a terror elleni harc érdekében, katonai fellépést tervez, el kell indítania egy 
hosszadalmas politikai folyamatot. Egyeztetnie kell szövetségeseivel, az ENSZ-szel, 
mandátumot kell szereznie. Nem mindegy, hogy egy nagyhatalom fegyveres erővel 
beavatkozik valamely ország belügyeibe, vagy odahívnak (vagy küldenek) egy 
„független” szervezetet, amely rendezi a problémát. Ennek megfelelően az történik, 
hogy az adott ország valamely politikai csoportja megbíz egy külföldi katonai 
magánvállalatot, hogy érdekeinek érvényesítése érdekében járjon el katonai 
erejével. Nem lehetetlen, hogy a magánvállalat finanszírozásában, felszerelésében, 
logisztikai támogatásában a szóban forgó nagyhatalom is tevékenyen részt vesz. 
Arra vonatkozóan, hogy a katonai magánvállalatok és a hadsereg között van egy 
egyfajta átmenet, jó példa a brit hadsereg gyakorlata. Annak érdekében, hogy a 
képzett katonáikat hosszútávon megtartsák, lehetővé teszik számukra, hogy két évig 
katonai magánvállalatnál helyezkedjenek el. A brit reguláris hadsereg Irakban 
állomásozó katonái létszámának majdnem háromszorosa a brit biztonsági cégek 
által Irakban foglalkoztatott zsoldosok száma. A 2008-ban az Arab-Öbölben mintegy 
160 ezer amerikai katona teljesített szolgálatot, a zsoldosok létszáma – a helyi 
szerződésesekkel együtt – 163 ezer fő volt. Jelenleg mintegy háromezer 
magánkézben levő zsoldos vállalat működik a világon, ebből 125 Irakban is jelen 
van. Eddigi összbevételük mintegy 100 milliárd dollárra tehető. A biztonsági cégek 
ugyanúgy működnek, mint bármely más nemzetközi magánvállalat, profitorientált 
jogi személyek, szervezeti struktúrával és alapító szerződéssel rendelkeznek, 
nemzetközi tevékenységeket folytatnak. Az általuk nyújtott szolgáltatások spektruma 
rendkívül széles, rugalmasan működnek. Privát biztonsági cégek védik az amerikai 
és nyugat-európai bázisokat és laktanyákat, kormányzati, minisztériumi 
objektumokat, személyzetüket, a nagykövetet és a követségi alkalmazottak egy 
részét, számos ENSZ-érdekeltséget, megfigyelőt, az afgán államelnököt, az iraki 
elnökhelyetteseket. Ők biztosítják a kőolaj kitermelését és a szállítását. Részt 
vesznek az infrastruktúra üzemeltetésében. Igen sok humanitárius szállítmány 
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megérkezését és elosztását biztosítják. Széles körű logisztikai tevékenységet látnak 
el. 

A zmne.hu portál ZMNE Egyetemi Központi Könyvtár Publikációk rovat 
„A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának 
elemzése” címmel közölte Hanitz Zsolt 2011 áprilisában közreadott gazdasági 
elemzését. A publikáció a hazai védelmi ipar egy meghatározó részének, a technikai 
tevékenységet folytató állami tulajdonú, HM alapítású és felügyeletű gazdasági 
társaságok – a HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt; a HM Arzenál 
Elektromechanikai Zrt. és a HM Currus Harcjárműtechnikai Zrt. - gazdasági 
helyzetének áttekintésére tesz kísérletet. A 2000-től megkezdődött költségvetési 
takarékosság következtében a védelmi szférában tevékenykedő gazdasági 
társaságok egyre kevesebb megrendelést kaptak, csökkent a tervezett bevételük. 
Vizsgálja a társaságok negyedéves nettó árbevételét a tervezetthez képest, a 
közvetlen és a közvetett költségek alakulását, a mérlegfőösszeg alakulását a 2009 
év végi értékhez képest, illetve a befektetett eszközök állományát és a fő 
munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak létszámát. Elemzi a fő mutatószámok 
alakulását, a tőkeerősséget és a tőkearányos nyereséget. 
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