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A KATONAI LOGISZTIKA GYAKORLATA 
KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG A KATONAI 

LOGISZTIKÁBAN 

Balla Tibor 1 

A problémát megfogalmazhatjuk úgy is, hogy a civil és katonai ja-
vak háborús és békealkalmazásba vonásának költséghatékony módjai 
nyomon követhetőek-e? 

Jelen korunk katonai logisztikai támogatás fejlesztésének nagy kihí-
vása az ismert és megváltozott katonapolitikai környezetben a harmadik 
évezred első tíz évét és talán még azt követően is a logisztikai támogatás 
korszerűsítése, amelyet az alábbi területeken és jelleggel kell végrehajtani: 

• az összhaderőnemi jelleg fejlesztése, kiszélesítése, 

• fegyverzet és felszerelés korszerűsítése, 

• költséghatékonyság előtérbe helyezése, 

• szállító rendszerek korszerűsítése, 

• konténerizáció a kodifikációs követelmények szerint, 

• NATO, ADAMS rendszer illesztése, megfelelés. 
 

A felsorolt követelményrendszer megfogalmazásra került az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokságon. Az igénytá-
masztó forrása egyrészt a haderő stratégiai átvilágítása eredményeként, 
másrészt a szövetséges haderő egyre fokozódó követelménytámasztása 
miatti megfelelési igény. Ez adja a téma jelentőségét, időszerűségét. 

A katonai logisztikai támogatás, vagy talán jobb szóhasználattal élve 
a korszerű katonai logisztikai támogatás megteremtéséhez nélkülözhetet-
len ezen fejlesztési területek gyors és határozott végrehajtása. A rend-
szerváltásig nem rendelkeztünk olyan tapasztalattal, hogy a piacgazdasági 
alapon működő társadalom hogyan vesz, illetve vehet részt a Magyar 
Honvédség ellátásában.  

                                                      
1 Balla Tibor alezredes, HM 1. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgató területi pénzügyi helyettese. 
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Nem kutatott terület, hiszen objektíve a rendszerváltásig nem foglal-
kozhattunk vele, valamint a hagyomány hiánya miatt jelen vizsgálatunk 
alapját a NATO napi gyakorlata adja. Emlékezzünk csak vissza a Taszár-
ra érkező és berendezkedő erők gyakorlati módszereire a civil és katonai 
javak alkalmazásba vonásának módozataira. Azért sem kutatott terület, 
mert a rendszerváltást megelőző időszak szocialista népgazdaságába 
ágyazott védelemgazdasági és katonai gazdasági problematikák lényege-
sen eltérő választ adtak a napjainkra, piacosodott nemzetgazdasági kör-
nyezethez képest. 

Vizsgálati területem a költséghatékonyság, költségérzékenység, 
mely közgazdasági fogalmak az utóbbi években tűntek fel a védelem-
gazdaság, a katonai gazdaság, illetve a katonai logisztika berkeiben, 
egyfajta optimumkeresési igénnyel. 

Régi törekvés az, hogy a rendelkezésre álló – általában korlátozott 
források – felhasználásuk során érvényesüljenek bizonyos takarékos, 
gazdaságos, hatékony mutatók. A kérdés mindig az, hogy a közfogyasz-
tás részét képező „védelmi érzet” fenntartására (értem ez alatt a haderő 
fenntartásából a háborús és nem háborús műveletekig) mekkora áldoza-
tokra képes a nemzetgazdaság, és mennyiben érdekelt a fent említett mu-
tatók érvényesítésében. A javak megszervezésének hátterében közvetve 
vagy közvetlenül ott áll a ráfordítható költségek mikéntje, hogyanja. 

A témával összefüggésben azonnal kérdések merülnek fel, amelyek 
célként is tételezhető a mélyebb vizsgálat alkalmával. 

Így: 

• a költséghatékonyság általános és konkrét fogalmi meghatá-
rozása, a katonai logisztika fogalmi rendszerébe illesztése, 

• a civil és katonai javak megteremtésének forrás-feltárása, vál-
tozatlan, illetve kismértékben változó adott nemzetgazdasági 
bázison a változásuk egymásra gyakorolt hatása, 

• a gazdaság teljesítőképességének változása mellett az erőfor-
rás szükséglet költségvetési fedezet alakulása, a minősített 
időszaki költségvetési átcsoportosítás előkészítése, 

• igazolni, hogy érvényesülésre kerül-e a béke időszaki, had-
színtér előkészítési feladatok katonai logisztikai tevékenysé-
gében a költséghatékonyság, 
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• feltárni, hogy a védelmi felkészítés felelősségi szintjein érvé-
nyesül-e és milyen módon a katonai és civil javak forrásainak 
tervezésében a költséghatékonyság, 

• meghatározni, hogy általában a források volumenének válto-
zása hogyan befolyásolja a katonai logisztikai tervezés költ-
séghatékonyságát, 

• bemutatni, hogy a korszerű katonai logisztikai támogatás tel-
jesítményére milyen befolyást gyakorol a költséghatékonyság 
követelménye, 

• igazolni azt, hogy hogyan érhető tetten más szövetséges had-
erők civil és katonai javak fogyasztásában a költséghatékony-
ság, meddig hatékonyság és mikor változnak más mutatók. 

 

A választott téma címbeli kisugárzása alapvetően a hadtudományi 
kutatás általános típusai szerinti alapkutatásba tartozik. A hadügy fej-
lődésének, a korszerű logisztikai támogatás építésének, felkészítésének 
tartalmi igénye jól látható. A részletes felépítési terv vizsgálatánál az 
alapkutatásra épülő alkalmazott kutatás keretében a közgazdaságtan jól 
funkcionáló a költséghatékonyság témakörét felölelő elméletében, eljárá-
sok meghonosítása érvényesül a civil és katonai javak feltárása és fel-
használása során. Ebben a tekintetben az alkalmazott kutatási típusú kuta-
tásba sorolható. 

A módszer megválasztása tekintetében szintén nem egynemű a tevé-
kenység. 

Az általánosság foka szerint alkalmazásra kerülnek az általános 
módszerek. Alapvető oka, hogy a közgazdaságtan eszköztárának, elméle-
teinek segítségül hívásával, a katonai logisztika költséghatékonysági el-
mélete kerül tüzetes vizsgálat alá. 

Összehasonlító módszer keretében világíthatunk rá a jelenségek 
egyetemes összefüggéseinek mibenlétére. A téma nem nélkülözheti a kü-
lönös módszert sem, hiszen az egyik fejezetben matematikai módszerrel, 
függvényábrázolással kívánom bemutatni a nemzetgazdaság civil és ka-
tonai javainak egymásra gyakorolt hatását egy háború előtti, a háborút 
közvetlenül megelőző és a háború alatt. Hasonlóan a különös (részleges) 
kutatási módszer fajtája az összehasonlítás. Alkalmazása végig vonul a 
civil logisztika és közgazdaságtan, illetve a katonai logisztika vizsgált te-
rületeinek témabeli folyamatain. 
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A vizsgálati áttételezés az adott kutatási módszerek mellett eljuthat 
néhány eredményhez, amelyek akár lehetnek: 

• a költséghatékonyság helyének feltárása a logisztika rendsze-
rében, valamint a fogalom megalkotása, 

• a civil és katonai javak termelési forrásdiagramjának megal-
kotása, a változó nemzetgazdasági alapra modellezve, 

• a minősített időszaki költségvetési fedezet elemzése a költ-
ségvetési átcsoportosítás tényezőinek feltárása, 

• a javak honvédségi alkalmazásba vonásának költséghatékony 
módjának, forrásának megfogalmazása, 

• a katonai logisztikai támogatás korszerűsítése (a jelenlegi inf-
rastruktúra állapotának figyelembe vétele) jegyében igény 
mutatkozik külső polgári szervek egyre szélesebb körű bevo-
nására. Mint ilyen, a folyamatosan fenntartott támogatási ka-
pacitások szembekerülnek az alkalmi, feladatorientált kapaci-
tás igénybevételekkel, 

• a katonai és civil javak igénybevételének tervezése során a 
termelő és szolgáltató logisztikai kiadások még markánsabban 
elkülönülnek az igénybevétel forrása szerint, 

• a logisztikai támogatás méretei és színvonala minden egyes 
ráfordítási értékben bővülést kell, hogy mutasson, valamint a 
költséghatékonyság a tervezőrendszer és a támogatás minden-
napi velejárója kell, hogy legyen. 

 

Az előbbi logikai menetet követve felmerül a felhasználhatóság 
kérdése is. Véleményem szerint több területen nyújthattunk hasznos 
eredményt az alábbiak szerint: 

• Az MH modernizációjának fontos szegmenseként a civil és 
katonai javak felhasználását befolyásoló kérdések feltárása és 
ezzel hozzájárulni az új logisztikai rendszer és doktrína kiala-
kításához. 

• A hadseregnövekvő, bővülő gazdasági és pénzviszonyainak 
egyfajta rendszerbe foglalása és hozzájárulás egy korszerű 
szisztéma megvalósításához. 
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• Sajátos katonai-, pénzügyi-, gazdasági rendszer bizonyos fokú 
harmonizációja, mint első anyag fontos további kutatás alap-
jául szolgál. 

• A munka gyakorlati hasznosíthatósága, felhasználhatósága 
abban áll, hogy elméleti alapot teremt, a korszerű és hatékony 
logisztikai támogatás megszervezésének költséghatékony 
módjai és forrásai egy változatára. 

• Az új évezred első tíz évének számtalan kihívása között sze-
replő modernizációs törekvések végrehajtása megkívánja, 
mind a civil, mind a katonai erők-eszközök megkeresésének, 
felhasználásának, minden szempontból legmegfelelőbb mód-
ját. 

• A katonai logisztika művelői által kialakított tudományos 
eszköztár lehetőség szerinti bővítése a fogalmak feltárásán a 
költséghatékony rendszerbeillesztésen keresztül. 

• A korszerű támogatás fejlesztésének a kutatással egyező, 
meglévő eredményeinek feltárása, egyfajta rendszerbefoglalá-
sa, a várható fejlesztési irányok befolyásolása céljából. 

• A civil és katonai javak felhasználását elsődlegesen befolyá-
soló védelmi tervezőrendszer költséghatékonysági szegmen-
sének továbbfejlesztése. 

 

Mindez olyan módon, hogy választ adjunk a hosszútávon egyre las-
sabban növekedő források és az értük kapható javak egyre növekedő 
mindennemű elhasználódási ütemének ellentmondása feloldására. 


