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FOLYÓIRAT- ÉS KÖNYVSZEMLE 

A Sereg Szemle 2011. évi 1. számában közölte le Sári Gábor „A műveleti 
területen végrehajtott logisztikai mentorálásra történő felkészítés befolyásoló 
tényezői” című tanulmányát. A kabuli MH 1. logisztikai mentorcsoport (Combat 
Survice Support) iskola tevékenységi rendszere fontos elem a missziós 
szerepvállalás logisztikai aspektusát tekintve. Ez az alapvetően logisztikai 
szakállománnyal rendelkező csoport nem ellátási-biztosítási és támogatási, hanem 
konkrét szakfelkészítési-mentorálási feladatot hajtott végre. A csoport alapfeladata 
egy német vezetői szerepvállalással működő mentorcsoport (German Armed Forces 
Technical Advisory Group) keretében végrehajtott, a Kabulban települő CSS iskola 
kiképzői állományára vonatkozó mentorálási-kiképzési tevékenységi rendszer. Az 
elsődleges feladat logisztikai beosztásra tervezett legénységi állományú katonák 
szakalapozó felkészítése tanfolyami rendszerben, tanfolyamonként hat hét 
időtartamban, 5  szakág keretében folyik. A bázison folyó kiképzés egyéni 
szakalapozó kiképzés (Advance Combat Training). A kiképzés öt szakága: 
közlekedés, gépjárműkiképzés, raktározás, élelmezési ellátás, karbantartás. Afgán 
képez afgánt, a konkrét kiképzői tevékenységet a mentorok tanácsokkal, 
javaslatokkal és ellenőrzéssel segítik. A haditechnikai eszközök nagy része 
amerikai. A kiképzés pastu/dari nyelven folyik, ezért tolmács mindenképpen 
szükséges. 

Révai Tamás, Magyar Zoltán, Bánhidi László, Lenkovics László és Laborc 
György Péter tanulmányát „Doni frontszakaszon viselt katonaruhába öltöztetett 
műemberen végzett hőérzeti mérések”címmel közölte a Sereg Szemle 2011.évi. 
3. számában. A hideg, illetve forró környezetben végzett szolgálat általában 
nehezebben viselhető el, mint a semleges környezetben végzett feladat. A ruházat 
viselésének élettani hatásai bonyolult fizikai folyamatokra vezethetők vissza, ezekkel 
foglalkozik a ruházatfiziológia. A ruházat fiziológiai hiányossága említhető a 2. 
magyar hadsereg doni tevékenysége esetében. A nyári hónapokra a legénységet 
egy rend „zsávoly” (len-pamut-vászonruhával) látták el. Télire gyapjúkapca, meleg 
alsó felső fehérneműt és téli kesztyűt adtak ki. A nyakig gombolt zsávoly ruházat 
nyáron meleg, a posztóruha pedig télen hideg volt. Ez ruházat tehát nem biztosította 
megfelelően a katonák komfortérzetét. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály 
Műszaki Karának Épületgépész Tanszékén kialakított mérőlabor alkalmas komfort 
mérések végzésére. A mérés során a mérő laborban elhelyezték a Don-kanyarban 
viselt katonaruhába öltöztetett műembert, melynek testét 18 részre osztották fel, 
minden testrészben fűtőszálakat helyeztek el. Ezeknek a hőtermelését mérték, úgy, 
hogy közben a bőrfelületi hőmérséklete állandó maradt. Az adott testrész hőleadását 
öt másodpercenként mérték. Egy mérés időtartama kb. 4 óra hosszú volt. 
Megvizsgálták a hőleadást a Don-kanyarban viselt katonaruházatra teljes 
felszerelésben, valamint zubbony nélkül, szélcsendes és szeles esetet feltételezve. 
A vizsgált környezeti hőmérsékletek mellett a Don–kanyarban viselt ruházatba 
öltöztetett műember belső hőtermelése biztosítani tudta az állandó 
bőrhőmérsékletet. Ettől eltérnek a szélben végzett mérések. Alacsony külső 
hőmérséklet, nagyobb szélsebesség mellett és a páratartalom növekedésével a 
hőmérséklet csökkenés jóval nagyobb volt. A don-kanyari magyar katasztrófa 
okának feltárására a modern tudomány - mint láthattuk - lehetőséget nyújt.  
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A Bolyai Szemle 2011. évi 2. számában Kulcsár Gábor „A HM Térképészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.évre tervezett tevékenysége a térképészeti 
feladatok ellátásában” című tanulmányát közölte. A Honvédelmi Minisztérium alá 
tartozó térképészeti tevékenység termelői és szolgáltatói feladatait 2001 óta a HM 
Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. A 2011. évben végzendő térképészeti 
feladatok elsődlegesen a Geoinformációs Szolgálat igényei alapján kerültek 
meghatározásra. A feladatok elvégzésekor fontos szempont a Kft. állami 
finanszírozottsága, mely alapjaiban határozza meg az elvégezhető feladatok 
mennyiségét. 2001. január 01-től a HM által alapított szervezet a HM Térképészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. A Társaság az MH Geinformációs Szolgálattal 
együttműködve végzi feladatait. A Társaság kötelezettségeit tekintve meghatározó 
szerepet tölt be NATO előírásoknak megfelelő topográfiai térképek, katonai 
tematikus térképek, katonai geodéziai pontjegyzékek, digitális térképészeti 
adatbázisok előállításában és szolgáltatásában, melyek nélkülözhetetlenek az MH 
térképészeti és katonaföldrajzi támogatásának szempontjából. A Társaság 
alapfeladatai a fegyveres erők, a rendvédelmi és a védelmi igazgatási szervek 
ellátása az ország védelmi feladataihoz szükséges térképekkel, térképészeti 
információkkal, a térképészeti alapanyagok gyűjtése, feldolgozása, aktualizálási 
feladatok folyamatos végrehajtása, katonai célú térképészeti, térinformatikai 
adatbázisok létrehozása, továbbá légifényképészeti és távérzékelési feladatok, 
illetve térképek utánnyomása, az MH térkép készleteinek karbantartása. 2011. évre 
az állami finanszírozás mértéke 1229M Ft. A támogatáson felül a Társaság 
jogviszonya megengedi, hogy feladatainak elvégzése során fennmaradó szabad 
kapacitása terhére vállalkozási tevékenységet folytasson. A Társaság üzleti terve 
alapján a támogatást további 60 M Ft vállalkozási bevétellel egészít ki.  

Estók Sándor - a Magyar Logisztikai Egyesület szolnoki régió-igazgatója - 
tollából „A XXI. század logisztikai szemlélete a szinergiára hangolódik” címmel 
közölt tanulmányt a Hadtudományi Szemle a 2011. évi 3. számában. Estók szerint 
korszakváltás kezdetén vagyunk, mivel az információhálók és a logisztikai hálók 
közötti együttműködés a felgyorsított információáramlás által erős szinergiát alkot. A 
XXI. század modern interdiszciplináris ellátási lánca és hálózata így új teret, időt, 
kiterjedést nyit. A jelen és a közeljövő kutatásai és annak várható eredményei a 
hálózatközpontú logisztika a pályahorizontját tovább építheti. A hálózatközpontú 
logisztika széleskörű elemzése során eljutott arra a felismerésre, hogy a szinergia 
kapcsolatok szervezetten alakulhatnak ki a hálózati elemek között. A szinergia 
területei a partnerek között egyértelműek, konkrétak és ismertek. A szinergia 
kapcsolat területei: az anyag- és szolgáltatásbeszállítás, értékesítés, 
költségcsökkentés, vevőorientáltság, a technológia és tervezés. A szinergiát fokozza 
az információ és az információáramlás szervezettsége, minősége és terjedési 
sebessége.Az információ- és az anyagáramlás a szinergia hordozója minden 
hálóban, láncban, szervezetben és intézményben, és menedzsmentben. Az 
információ, az anyag, áru, szolgáltatás, a szinergiával párhuzamosan minden részes 
partnerhez elér. A kontrolling nagy területet átfogó értékeléssel rendelkező új típusú 
és működésű rendszerként van jelen a hálózatközpontú menedzsmentben. 
Szinergia alakul ki a hálózati partnerek között a minőségbiztosítás követelményei és 
annak megvalósítása terén. A hálózat egészére nézve elengedhetetlen a  szinergia 
menedzsment kialakítása és összehangolt működése. Sikeresebbé teszik a 
logisztikai rendszer működését, a versenyképességet, a partneri együttműködést és 
az eredmény növelését. A kezdeti időszakban az anyag- és információáramlás volt a 
közös az egyszerű logisztikai közreműködés folyamatában, ezt követően az 
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egyszerűsített ellátási láncban fejlődött tovább. A bővített ellátási lánc már integrált 
informatikai rendszer működését tette szükségessé. A logisztikai hálózatok/láncok 
optimalizált és interdiszciplináris működése informatikai hálózatokat igényelt a kor 
színvonalán levő információ-technikai és kommunikációs eszközökkel. A 
hálózatközpontú logisztika viszont ma már infokommunikációs hálózatközpontúságot 
feltételez a teljes infrastruktúra kiépítésével és használatával. Az információhálók és 
a logisztikai hálók közötti együttműködés a felgyorsított információ- és anyagáramlás 
által erős szinergiát hoz létre. Ezáltal a hálózatok teljes hosszában átfedettséget, 
azaz szuperpozíciót tart fent. A hálózatban a siker és az eredmény forrása a 
logisztika és a szinergia, amely erőt, összehangolt együttműködést ad a 
partnereknek céljaik megvalósításához. A logisztika és a szinergia kapcsolatai nem 
spontán tevékenységek eredménye. Az ellátási láncokban, hálózatokban már a 
megfelelő partnerek kiválasztása erősen befolyásoló és fontos feladat. Az 
együttműködés partnerenkénti meghatározása, hatáskörök, erőforrások 
megosztása, az együttműködési területek és feladatok meghatározása lényeges.Az 
ismertetett feladatokat a kezdeti lépésektől a kapcsolat menedzsment irányítja. Egy-
egy témára külön felelős koncentrál, ezek a következők: kapcsolatápolás, 
teljesítmény ellenőrzés. Az együttműködés erősödésével minden partnernek 
kompetens szakértőket szükséges alkalmazni. A logisztika szinergiáira nagy hatást 
gyakorolnak a hálózatokban meglevő szociális kapcsolatok, hálózati kultúra, a 
bizalmi- és hatalmi viszonyok. Az információ a szinergia hordozója minden hálóban, 
láncban, szervezetben és intézményben, vagy menedzsmentben. A hálózatközpontú 
logisztikában a szinergia a jelenben még csak mennyiségi anyagi előnyökre 
koncentrál, de a közeli jövőben a szinergia más fontos területei is előtérbe kerülnek.  

Dávidovits Zsuzsanna „A katonai missziók vízellátása, Zenon víztisztító 
rendszer használata” címen közölt tanulmányt a Hadmérnök VI. évfolyam 2. (2011. 
júniusi) számában. A esettanulmány célja, hogy szemléltesse a vízellátást, a víz 
felhasználhatóságát a katonai missziók során. Felmerül a kérdés, hogy egy 
sivatagosabb területen hogyan lehetséges annyi katona napi vízszükségletét, 
vízfogyasztását megvalósítani. A megfelelő vízfogyasztás egy átlagos testtömegű 
ember számára napi 2-3 liter. A nem megfelelő mennyiségű vízfogyasztás - a 
pszichikai tüneteken túl - szervezetünk kiszáradásához vezethet. Az ember élelem 
nélkül 1-2 hétig kibírhatja, míg iható víz nélkül csak 1 vagy 2 napig. A szélsőséges 
időjárási viszonyok, főleg a forró száraz éghajlati körülmények, az emberek 
szervezetét fokozottabb terhelésnek teszik ki. Az ilyen területeken harcoló és 
állomásozó katonáknak és misszióknak azon túl, hogy háborús övezetben már eleve 
nagyobb fizikai és harci veszélynek vannak kitéve, számolniuk kell az extrém 
éghajlati körülményekkel is. Hazánk egyre nagyobb szerepet vállal ilyen sivatagi 
hadviselésben és így békefenntartásban is. Ilyen szélsőséges klímaviszonyok 
mellett nagyobb eséllyel jelentkezhetnek metabolikus, víz-elektrolit és sav-bázis 
háztartásbeli zavarok, csökken a koncentrációs képesség, és megnő a 
kardiovaszkuláris események hatása is. Ezek a kórélettani hatások nehezítik és 
veszélyeztethetik a katonák harci feladatainak a végrehajtását, továbbá egészségi 
állapotukat. Például folyadék – ivóvízhiányában ilyen forró éghajlati övű területeken 
a hőség súlyos víz-elektrolit háztartás-zavarokat okozhat, mely eleinte csak hő-
stresszhez, hő-kimerüléshez, alacsony vérnyomáshoz, szinkopéhoz, fájdalmas 
izomgörcsökhöz, majd hőgutához vezethet. Ebben az esetben tehát a megszokott, 
hétköznapi vízfogyasztáson túlmenően,fokozottabban kell figyelni és természetesen 
biztosítani a szervezet számára szükséges folyadékmennyiséget. A magas 
hőmérsékletű területeken végzett szolgálatok esetében a vízveszteség a test akár 8-
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10 %-át is elérheti – 25%-os testfolyadék-vesztés pedig már halálos is lehet. A 
folyadék- és ionpótlás fontosságát már több katonai művelet igazolta: például 
folyadékhiány hatására kialakult hő-sérülés csaknem 20000 embernyi veszteséget 
okozott az egyiptomi katonák körében az 1967-es arab-izraeli 6 napos háború során. 
A vízhiányos területeken, ha van is víz és vagy elő lehet állítani, nagyon fontos a 
vízmennyiségén túl, annak minősége is. A katonai műveletek során használt víz 
kitermelése, előállítása és tisztítása a műszaki támogatás feladatai közé tartozik. A 
csapatok vízellátása magában foglalja a vízlelőhelyek felderítését, a víz kitermelését 
és tisztítását, valamint tárolását és elosztását. E feladatok közül a vízlelőhely 
felderítése, a víz kitermelése és a tisztítása képezi a műszaki támogatás részét. A 
csapatok a vízellátást alkalmasság szempontjából ellenőrzött vízlelőhelyeken — 
elsősorban a helyszínen vagy annak közelében fellelhető csővezetékes hálózatok, 
fúrt kutak, tárazók felhasználásával — berendezett vízellátópontokról saját vízszűrő 
eszközeikkel önállóan valamint vízellátó alegységek bevonásával, vízközpontok 
létesítésével — hajtják végre. A vízlelőhelyek felderítését a műszaki alegységek a 
vegyvédelmi és az egészségügyi szolgálat képviselőivel együttműködve végzik. A 
vízellátó alegységek feladata az általuk berendezett vízközpontokon a víz 
kitermelése és tisztítása. A Magyar Honvédség a víztisztítás kapcsán komoly 
fejlesztésbe kezdett, amelyet a nemzetközi katonai műveletek támogatása céljából is 
kamatoztatni tudunk. A Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj 
egyik alegysége a víztisztító-század, melynek rendeltetése, hogy a műveletek teljes 
skáláján képes legyen ivóvíz biztosítására. A magyar vízellátó állomásgyártása és 
kialakítása egy hazai cég, a Zenon System Kft. által gyártott berendezés bázisán 
valósul meg. A víztisztító-állomás széles körben használható a harc megvívása 
esetén, a béketámogató műveleteknél, a befogadó nemzeti támogatás feladatai 
során, továbbá jól alkalmazhatók olyan természeti és civilizációs katasztrófák 
esetén, ahol elszennyeződnek a kutak és az ivóvíz-hálózatok. A nagyteljesítményű 
tábori vízellátó-állomás édesvíz, brakkvíz (természetes szennyeződéseket 
tartalmazó sós vizek), tengervíz és NBC szennyezett vízből - azaz minden típusú 
felszínalatti és felszínfeletti vizekből - képes ivóvizet előállítani. A berendezést 20 
lábas konténerben lehet elhelyezni, mely a NATO és az európai előírásoknak 
megfelel. A vízellátó-állomás szállítása légi,- vízi,- és szárazföldi szállításra 
alkalmas. A berendezés telepítési és lebontási ideje maximum 30 perc két fővel. A 
rendszer automatikus működtetésű, energiaellátását egy 64 KW üzemi teljesítményű 
aggregátor biztosítja. Az optimális kihasználtsághoz 13,5 m³/h nyersvíz 
felhasználása szükséges. Normál üzemeltetéssel óránként5 m³ ivóvíz állítható elő. A 
víztisztításra ZeeWeed ultraszűrést és fordított ozmózis víztisztítási technológiákat 
használ, mely a sóktól a mikroorganizmusokig terjedő különféle anyagok 
eltávolítására alkalmas. Szűréskor a nyersvíz befolyik a folyamati tartályba, ahonnét 
a membránkazettákon keresztül a szivattyú szívja el a tisztított vizet. Az így 
megtisztított víz azonban így nem tartalmazza az emberi szervezet számára 
szükséges ásványi anyagokat. A tisztítási folyamatok után így egy visszasózást is 
kell alkalmazni. A vízellátó rendszerhez mobil csomagoló berendezés is 
csatlakoztatható. A berendezés 1500l/h névleges kapacitású, mely így képes 
naponta 18 000 liter vizet csomagolni műanyagzacskóba. Kompakt konténeres 
kivitelben készül, a gépkocsira könnyen felszerelhető zárt felépítménybe telepítve. A 
csomagolással egy időben megtörténik a víz és a csomagolóanyag tartós 
fertőtlenítése is. A tábori vízellátó-állomás szakirányú képzettséggel rendelkező 
műszaki vezető irányításával működtethető.  

 


