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Folyóirat- és könyvszemle 

1. Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság periodikájában a Seregszemle 2014. 

évi 3. számában jelent meg Szegő László dandártábornok írása „Az ukraj-

nai válság és a NATO globális partnerei – reakciók és dilemmák” címmel. 

Az írás napjaink egy fontos problémáját boncolgatja: a NATO partner államai 

az ukrán helyzettel kapcsolatos szerepét, annak történelmi előzményeit, az 

egyes helyzetekre adott (és további lehetséges) válaszaikat. Továbbá az 

egyes államok Oroszországhoz és a NATO-hoz fűződő további kapcsolataik 

lehetséges alakulását a kialakult helyzet tükrében. 

A Honvédségi Szemle 2015. évi 1. számából az alábbi írásokat ajánlom a fi-

gyelmükbe: 

2. Dr. Wagner Péter, biztonságpolitikai elemző tollából jelent meg „A magyar 

szállítózászlóalj az iraki misszióban” címmel egy hosszabb lélegzetű írás, 

melynek második részét az idei második számban találhatják meg.  A munka 

az ezredforduló utáni időszak leglátványosabb közel-keleti missziója a magyar 

szállítózászlóalj 2003. augusztustól 2004. decemberig tartó tevékenységének 

tudományos igényű feldolgozása. Mint ilyen, a logisztikai területen dolgozó, a 

missziók tevékenységét kiszolgáló, vagy éppen az abban résztvevők számára 

fontos információkkal szolgálhat. 

3. Napjainkban a Közel-Kelet eseményei akár közvetlen kihatással is lehetnek 

Európára, az európai biztonságra, ennek következtében az európai biztonság 

és védelempolitikára. Bordás Mária: „Arab tavasz vagy iszlám tél? A közel-

keleti és észak-afrikai események hatása Európa biztonságára” címmel 

megjelent tanulmánya az un. arab tavasz hátterét, összefüggéseit és eredmé-

nyeit vizsgálja. 

4. A következő írás Széli Ferenc ny. ezredes tollából való. Címe: „Adalékok az 

élelmezési tiszthelyettesek képzésének történetéhez”. Az írás aktualitását 

két tényező is megalapozza: egyrészt a logisztikai szervezetek átalakításának 

folyamata, másrészt mind a katonai felsőoktatás, mind az altiszt képzés átala-

kítása. A szerző történeti munkája hitelességét, elméleti és gyakorlati hasz-

nosságát megalapozza az a tény, hogy ő alapította és irányította azt az élel-

mezési tiszthelyettes-képző szakiskolát, melynek tevékenységét, szakmaisá-

gát a polgári élet területén is nagyra tartottak. 

5. Cser Orsolya, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa írása a „ Az eu-

rópai közös valutára való átállás lehetséges menete és annak hatása a 

védelmi szektor gazdálkodására” címet viseli. Munkájában a szerző jellemzi 

a közös valutát, majd egyfajta lehetséges útját ismerteti Magyarország euro-

övezethez való csatlakozás speciális feladatait a folyamatokban. Áttekinti a 
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védelmi szektor feladatait az átállás során, továbbá kijelöli a védelmi szektor 

speciális feladatait a folyamatokban. 

6. Kalmár Zoltán „Mihail Kalasnyikov a szovjet Olümposzon” című írása tisz-

telgés egy nagy múltú, korszakteremtő fegyver megalkotója előtt. Részletes 

életrajz egy altábornagyi rendfokozatot viselő fegyverkonstruktőrről, aki a leg-

rangosabb szovjet állami kitüntetések birtokosa is volt. És akit számos külföldi 

és orosz akadémia választott tagjai sorába. A cikk egyben érdekes adalék a 

Szovjetunió megismeréséhez is.  

7. Mihók Sándor ny. alezredes „A megelőző védelmi helyzet, rendkívüli álla-

pot, szükségállapot és váratlan támadás idején alkalmazható szabályok-

ról, különös tekintettel a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség-

re” című írása már a Honvédségi Szemle idei második számában kapott he-

lyet. A tanulmány, tekintettel az Alaptörvény rendelkezéseire is, közérthetően 

és röviden összegzi a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. tör-

vényben (a továbbiakban: Hvt.) szabályozott, különleges jogrendben bevezet-

hető intézkedések általános szabályait. Egyúttal a szerző különös figyelmet 

szentel a Hvt.-ben szabályozott gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezett-

ség részletes ismertetésére is. 

8. Tekintettel az aktualitására figyelmet érdemel Szilvágyi Tibor alezredes „Uk-

rajna biztonsági és katonai stratégiai dokumentumai, valamint haderejé-

nek helyzete” című tanulmánya. A szerző írásában bemutatja Ukrajna bizton-

sági stratégiáját és katonai doktrínáját, valamint haderejének helyzetét, vé-

delmi költségvetését és létszámadatait, haderő struktúráját, külföldi missziós 

alkalmazásait, továbbá haditechnikai és hadiipari fejlesztéseit.  

9. Molnár Dezső mk. alezredes a „A Gépjármű Beszerzési Program a Magyar 

Honvédségben” című cikke a Magyar Honvédség legfontosabb haditechnikai 

fejlesztéséről, a  Gépjármű Beszerzési Program (GBP). A program 12 éve zaj-

lik, ez idő alatt a teljes eszközpark több mint 10%- ban megújult. A szerző írá-

sában átfogó képet rajzol a programról, ismerteti az elért eredményeket és fel-

vázolja annak várható jövőjét is. 

10. A Honvédségi Szemle idei, harmadik számában található Nagy László ny. 

mk. ezredes „Az Oroszországi Föderáció katonai doktrínájáról” készült 

elemzése. Tekintettel a világban zajló eseményekre és a kialakult világpolitikai 

helyzetre, különösen aktuális az írás. Az orosz nemzeti biztonsági stratégia 

2009-ben, az ebből a biztonsági stratégiából származtatható katonai doktrína 

2010 februárjában látott napvilágot. Ezek a dokumentumok átlagos körülmé-

nyek között körülbelül egy évtizedre szabják meg az adott állam irányvonalát; 

a nemzeti biztonsági stratégia a címében is kifejezetten 2020-ig határozza 

meg érvényességi idejét. Bizonyos fokig meglepő módon 2014 decemberében 
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Putyin orosz elnök aláírta az újabb katonai doktrínát (anélkül, hogy megváltoz-

tatta volna a biztonsági stratégiát). Ezt az új doktrínát ismerteti, illetve hasonlít-

ja össze a korábbi, 2010-es verzióval a szerző. 

11. A Hadmérnök 2015. évi első számában Pohl Árpád ezredes egy valóban 

aktuális, sokakat érintő kérdést tesz fel: „Az új rendszerű logisztikai tiszt-

képzés, valóban eltűnt a szakma?”. A szerző tanulmányában választ is ad a 

címben feltett kérdésre: ismerteti azokat az okokat, amelyek a 2006-ban indí-

tott katonai felsőoktatási szakok átalakítását tették szükségessé és bemutatja 

az új alap és mesterképzési szakok szerkezetét.  

12. Prof. Dr. Báthy Sándor ezredes tanulmányát a Hadtudományi Szemle 

2015/1. számában olvashatjuk „Nemzetközi logisztikai gyakorlat a logiszti-

kai MSc képzés szolgálatában” címmel. Az írás egy összegzés a lassan két 

évtizedes múltra visszatekintő MAGLITE Többnemzetiségű Logisztikai Kikép-

zési Programot mutatja be abból az aspektusból, hogy az hogyan illeszkedik a 

magyar logisztikai képzési rendbe, különös tekintettel az Msc képzésre. 

13. Érdekes adalék lehet a XXI. századi háborúk történetéhez Benes Károly a 

Hadtudományi Szemle 2014/4. számában megjelent „Előjáték egy háború-

hoz – Grúzia, Dél-Osszétia és Abházia az 1990-es években” című írása. 

AZ írás elsősorban a 2008-as háborúhoz vezető etnikai előzményeit, a Szov-

jetunió felbomlását követő etnikai feszültségek kiéleződését állítja középpont-

ba. 

14. Szintén itt, ebben a lapszámban jelent meg ETL ALEX „A lengyel haderő és 

a 2013-2022-es modernizációs programjá”-ról írott tanulmánya. A szerző 

írásában Lengyelország haderejének jelenlegi helyzete bemutatására az 

alábbi témákat vizsgálja: a doktrínális szintből kiindulva először felvázolja az 

ország katonai erejére vonatkozó legfőbb elméleti irányvonalakat. Majd gya-

korlati szempontból vizsgálja meg lengyel haderő eszközparkját, felszereltsé-

gét, állományát és nem utolsó sorban anyagi lehetőségeit is. Végezetül kitér 

az ország 2013-2022-ig tartó modernizációs programjának bemutatására.  

15. Ugyancsak ebben a számban olvasható Orosz László írása „Egy új hideg-

háború?” címmel. A szerző a címben feltett kérdésre keresi a választ, melyet 

igyekszik írásában megválaszolni is.  A tanulmány azokat a helyszíneket 

igyekszik bemutatni, amelyeket az új hidegháború színtereiként emlegetnek.  

16. A Hadtudomány 2014. évi összevont 3-4. számában található Szenes Zol-

tán ny. vezérezredes „Új bor a régi palackban? A walesi NATO-csúcs” cí-

mű elemzése. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 2014. szept-

ember 4–5-én tartotta 27. csúcstalálkozóját a walesi Newportban. A kiszámít-

hatatlan, a nemzetközi szerződéseket és a nyugati értékeket negligáló orosz 

kül- és biztonságpolitika módosította a szövetség orientációját, előtérbe he-
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lyezte a keleti határ védelmét. Ezeken a megbeszéléseken elhangzottak okán 

született a döntés a védelmi kiadások csökkenő trendjének megállításáról és 

növeléséről. A szerző ismerteti a Walesban megfogalmazódott legfontosabb 

gondolatokat és megállapítja, hogy ez a tanácskozás a NATO vonatkozásá-

ban egy átalakulás, egy változás kezdetét jelenti. 

17. Végezetül hadd ajánljak egy könyvet: Dr. Szabó József János hadtörténész-

ként több mint egy évtizede kutatja Európa XX. századi országerődítéseit. 

Legújabb könyvében - Székelyföld körkörös erődítése 1940-44 - a második 

bécsi döntés utáni négy esztendő történései közül Székelyföld katonai véde-

lemre való felkészítését vizsgálja. A könyvet 2014 decemberében mutatták be, 

és a Püski Kiadó gondozásában jelent meg.  

Ajánlásként álljanak itt a szerző szavai:  

„Könyvemben a második bécsi döntés utáni négy esztendő történései közül 

Székelyföld katonai védelemre való felkészítését vizsgálom. Ez a könyv lé-

nyegében a 2002-ben megjelent Árpád-vonal című (Timp Kiadó) könyvemnek 

a folytatása, mert nem szakítható ki abból a nagy országerődítési munkálatok-

ból, amelyet a két világháború közötti időszakban a magyar hadvezetés vég-

zett. Az Északkeleti- és Keleti-Kárpátokban kiépített magyar erődvonal a há-

ború kezdetére torzó maradt, mert a déli szárnyán ott volt a székelyek földje 

sérülékenyen körbezárva az ellenséges Romániával. Mindössze egy 70 kilo-

méter széles „híd” kötötte össze az ország nagyobbik részével, ami igen 

messze volt. Erődíteni kellett tehát, mert aki gyenge, az erődítéssel teszi biz-

tonságosabbá otthonát. Pedig a magyar politika erősnek érezte magát, mert 

támadó akciókat tervezett, de gyenge is volt, mert erődített. Az Árpád-vonal 

kutatása során számos olyan forrás került a kezembe, ami nem tartozott szo-

rosan a nagy erődvonal történetéhez, hanem Székelyföld körkörös erődítésére 

vonatkozott. Most jött el az idő, hogy ezeket a kutatási eredményeket közread-

jam.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


