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A tá"sadalmi létnek egyik legbonyolultabb jelensége a fegyveres harc, 
a háború. A háború menetét és végső kimenetét, vagyis azt, hogy melyik 
fél kerül ki győztesen a háborúból, nagyon sok tényező összetetten hatá
rozza meg. A háború megvívása köziben egy-egy haTccselekmény kimene
telét sokszor befolyásolhatják véletlen körülmények is, de a háború egé
szének sorsát ilyen véletlene!k, kiszámíthatatlan vak e,rök nem dönthetik 
el. A háborúnak is, mint minden társadalmi jelenségnek szigorú törvény
szerűségei vannak, amelyek kérlelhetetlen objektivitással határozzák meg 
a harcoló felek sorsát. 

A háború menetét befolyásoló és végső kimenetelét eldöntő tényezők 
közül a korszerű hadtudomány kiemelt jelentőséget tulajdonít a gazda
sági-, erkölcsi-politikai, a katonai tényezőknek és a legújabb értékelések 
szerint a tudományos-technikai tényezőknek is. E tényezők - a hadipo
tenciál e-gyes eJemei1 - természetesen nem egyforma súllyal esnek latba 
a háború kimenetelében. Azon kérdés eldöntésének, hogy a hadipotenciál 
elemei közül melyek játszanak döntő szerepet, nemcsak ·elméleti problé
mát jelent, hanem nagyon fontos gyakorlati jelentősége is van. Az utóbbi 
években mind hazánkban, mind a szocialista országok katonai szakiro
dalmában sokan foglalkoztak ezen tényezők szerepével, és a feltételek ér
tékelésében, rangsorolásában elég jelentős eltérés tapasztalható. Abban 
azonban egységes vélemény alakult ki, hogy a háború sorsát alapvetően 
a gazdasági-, erkölcsi-politikai- és tudományos tényezők, valamint az 
ezekhez szorosan kapcsolódó katonai tényezők határozzák meg. 

Napjaink eseményei, a korunkban végbemenő óriási ütemű tudomá
nyos-technikai forradalom jelentős befolyást gyakorolnak a kor tudomá-

1 A hadipotenciál tartalmazza a harcoló felek összes lehetőségeit, amelyek 
a győzelem kivívása érdekében felhasználhatók. Beletartoznak mindenekelőtt a 
fegyveres harc objektív feltételei: a gazdasági, az erkölcsi-politikai és a kato
nai lehetőségek, az ország földrajzi kiterjedése és tagoltsága, éghajlata, a lakos
ság száma és sűrűsége, annak foglalkoztatottsága, a tudományok és a technika 
fejlettsége stb. Ugyancsak a hadipotencíál elemét képezik azok a formák és 
módszerek, ahogyan a társadalom felhasználja az objektív feltételekből fakadó 
lehetőségeket. 
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nyaira. Korunk alapvető kérdését, a háború és béke problémáját, a béke 
megvédésének lehetőségeit vizsgálni csak akként lehet, ha figyelembe 
vesszük azt az alapvető minőségi változást, amelyet a második világhábo
rút követő időszakban megjelent új fegyverek, elsősorban a tömegpusz
tító eszlközök és ezek legfőbb célbajuttatói, a rakéták eredményeztek a 
hadtudomány minden ágában, és az ezekkel kapcsolatban álló és össze
függő tudományokban (gazdaságföldrajz, vezetéselmélet stb.). A termé
szetszerű gyors fejlődés következtében napjainkban számos olyan tudo
mányos kérdés tisztázásának, kidolgoWsának igénye merült fel, amelyek 
tényadatai elengedhetetlen segítséget képesek adni a korszerű háborúra 
való felkészülés biztosításához. 

Ilyen kérdés többek között a saját és a szembenálló valószínű ellenség 
Í'endelkezésére álló gazdasági, tudományos és katonai lehetőségek folmé
rése, a várható hadszínterek térségeiben levő hadigazdasági objektumok 
elemzése abból a szempontból, hogy awk milyen befolyást gyakorolnak 
egy adott időszakban a háború megvívására és kimenetelére. A fegyveres 
küzdelemre - mint már kiemeltem - a felsorolt tényezők összessége 
gyakorol hatást, amelyek kimerítlk egy ország lehetőségeinek - többek 
között hadigazdasági potenciáljának - vizsgálatát a korszerű háborúra 
való felkészülés érdekében. Éppen ezért lehet olyan k3vetkeztetést levon
nom, hogy a hadigazdasági vizsgálódások, elemzések rkorunkban egyálta
lában nem öncélúak, és különösen kiemelt jelentőségük van - többek kö
zött - a hadigazdasági potenciál elemei vi~gálatának. A szocialista or
szágok koalíciója, vagy a szembenálló valószínű ehlenség gazdasági lehe
tőségeinek feltárása, gazdasági eredményeinek elemzése segíti a hadásmti 
és gazdasági vezetést a szocialista mrszágok hadseregeinek felkészítésében, 
a népgazdaság háborúra való átállítása megtervez.ésének optimális bizto
sításában, a szubjektív befolyásoló tényezők hatásának minimálisra való 
csökkentésében. 

A hadigazdaságtan szükségessége és tartalma 

A termelőerők fejlődése egyre bonyolultabb eszközök, gépek és fegy
verek készítését tette lehetővé. Az egymást váltó osztálytár.sadalmaknak 
pedig mindig életeleme, swk.ásos módszere volt a hatalmi és gazdasági 
problémák eldöntésére évezredeken át a fegyveres harc, a háború. 

Egyes tudósok kiszámították, hogy az emberiség történelme sorrán 
14 507 háború zajlott le, és az elmúlt ötezer évből csak 292 telt el béké
ben. E háborúkban 3 600 millió ember halt meg, vagyis több, mint a Föld 
jelenlegi lakosságának a száma. Az anyagi kár szinte felbecsülhetetlen: 
svájci tudósok számításai szerint az emberiség ismert történelme alatti 
háborúk kárait aranyban kifejezve egy 10 méter vastag, 8 km széles 
aranypántt.al lehetne a földet az Egyenlítő körül övezni.2 

De a helyzet ma sem változott. Azsiában háború folyik, ve3zélyeztetve 
a világbékét. A Béke Világtanács 1964. évi fehnérése alapj.án a fegyveres 
erők létszáma a világon eléri a 20 millió főt, közvetv,e vagy közvetlenül 
a háborúra történő felkészülés érdekében további 50 millió ember dol-

2 Pető Tibor: A háborúk ára. Bp. Kossuth, 1966. 4. old. 
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gozik. Nyugati statisztikusok kimutatásai szerint a világ tudományos po
tenciáljának közel 70°/o-át a fegyverkezés szolgálatába állították. 

„A hadügy alapja elsősorban a népek gazdasági életformája"3 szögezi 
le Engels. Ez a megálapítás jelentőség-e koTunkban még inkább nyilván
valóvá vált. Nem véle'llen az alábbi gondolat: 

,,A korszerű háborúban a gazdasági tényezők jelentősége ma már ál
talánosan elismert dolog. Ezt bizonyítja az is, hogy ma már mindegyik 
állam, akár agresszióra készül vagy saját vc:!delmére gondol, hadászati ter
veiben saját katonai erejének növelése érdekében figyelembe veszi az ösz
szes gazdasági tényezők maximális kihasználása melle,tt a szembenálló, 
valószínű ellenség gazdasági lehetőségeit is."·í 

Hazánkban az 1968. január 1-vel bevezetett új gazdaságirányítási 
rendszer fokozottan a gazdasági kérdések felé irányította a figyelmet. És 
nem véletlen, hogy ezzel egyidőben keTült fokozott mértékben előtérbe a 
hadigazdaságtannak, mint új tudományág kimunkálásának szűkségessége. 

A hadügy - történelmileg vi,:sgálva is - mindig a kornak megfelelő 
kéiVetelménnyel lépett fel a gazdaság felé. Napjainkban ez a követelmény 
úgy fogalmazható meg, hogy a szocialista országok - a kellően felkészí
tett népgazdaság alapján - hadseregeiket állandóan olyan helyzetben 
tartsák, hogy azok bármikor készen álljanak alapv,ető feladatuk, az impe
rialisták háborús törekvéseinek megakadályozására vagy amennyiben lti
robbantanák azt, győzelmes megvívására. 

E feladatok teljesítése érdekében a gazdaságot egyidejűleg a hábo
rúra is fel ke11 készíteni, biztosítani átállítását, illetve háborús körülmé
nyek közötti működőképességét is. !gy a gazdasággal szembeni követel
mények óriási méreteket érnek el, ugyanis nyilvánvaló, hogy egy esetle
ges harmadik világháború a két ellentétes világrendszer háborúja lesz, 
mely háború gazdasági biztosításának méretei semmiben sem hasonlítha
tók az emberi társadalom történetében eddig lezajlott háborúkhoz. 

A kapitalizmusból a szocializmusba való világméretű átmenet kor
szaka elvá1aszthatatlanul összefonódott a II. világháború időszakában 
megindult és utána kifejlődött tudományos-technikai forradalommal, 
mely hatalmas minőségi ugrást jelent a termelőerők fejlődésében. Az 
SZKP programja e folyamatról az alábbiakban adott értékelést: 

,,Az emberiség az egyik leghatalma:Sabb tudományos és technikai for
radalom időszakába lép, amely az atomenergia hasznosításában, a világűr 
meghódításában, a kémiának, a termelés automatizálásának fejlődésében, 
a tudomány és a technika ,sok más nagyszerű vívmányában fejeződik ki.5 

E forradal01n folyamán a tudomány egyre inkább közvetlen társadal
mi termelő erővé válik, ugyanis e forradalom a hadügyben marad&ktala
nul kibontakozik és „hadügyi ,forradalom"-má válik. }.ifivel e foNadalmat 
a hadügyben és a hadtudományokban a termelőerők soha nem látott fej
lődése idézte elő, forrását a gazdaságban kell keresnünk. 

3 Engels, F.: Anti-Dühring. Bp. Szikra, 1948. 162. old. 
li Gurov, A.: Gazdaság és háború - Vojennaja Miszl. 1965. 7. sz. 
5 A kommunizmus építőinek kongresszusa. Bp. Kossuth, 1961. 377. old. 
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!gy merült fel annak szükségessége, hogy a gazdaság és háború kap
csolatának, a tárna.dalom gazdasági életének korunkban felmerülő bonyo
lult és ellentmondásOik:l<al telített kérdéseit a háborúra történő felkészülés 
érdekében, a nemzeti jövedelem újraelosztását a háború folytatása érde
kében; a népességi viszonyokat, szerepüket és foglalkoztatottságuk meg
oszlását a háJborús gazdálkodás biztosítására; a gazdasági mozgósítás le
hetőségeit és módszereit; a pénzügyi mechanizmus és a pénzforgalom 
felhasználását a hadigazdálkodás viszonyai között; általában a gazdaság 
háborút közvetlenül megelőző és háború alatti működését befolyásoló 
kérdéseit a hadtudomány új ága, a hadigazdaságtan keretei között kutas
sák és műveljék. 

A hadigazdaságtan jelenlegi feladatait, kutatási területeit - éppen 
a felmerülő kérdések újszerűsége, komplexitása, egyéb tudományágakkal 
való közvetlen és közvetet összefüggése következtében - teljes részletesség
gel meghatározni nem lehet. Körvonalazni, legfőbb - legalábbis vélemé-
nyem szerint legfőbb - területeit, elemeit megfogalmazni, az eddigi ku
tatások és viták alapján állást foglalni már módunkban áll. 

A hadigazdaságtan tartalmát - figyelembe véve korunknak a gazda-' 
ságra és hadügyre gyakorolt befolyását - az alábbi főbb területekben 
látom: 

1. A két világrendszer, a kapitalista és szocialista országok közötti po
litikai alap: a békés egymás mellett élés. Ezt a kapitalista országok!kal el 
kell fogadtatnunk, e politikának érvényt kell szereznünk. Ennek megva
lósulását döntően elősegiti, biztosi tja a szocialista országok védelmi koa
líciójának, a Varsói Szerződés tagállamainak katonai fölénye a NATO-val 
szemben. Hogy ez ténnyé váljék, ()['Szágainknak minden tekintetben -
tehát gazdasági téren is - felkészültebbeknek kell lenniök a háborúra, 
mint az imperialista országoknak. Gazdaságunkat már békeidőben úgy 
kell előkészíteni, hogy átállitható legyen háborús termelésre, illetve már 
jelenleg megteremtse a fegyverzet, haditechnika és más szükségletek 
mennyiségi és minőségi fölényét. 

2. Az a tény, hogy a gazdaság felkészült a háborúra és adott esetben 
képes az átállás rövid idő alatti és a lehetőségekhez mérten gyors végre
hajtására, még nem elegendő. A meginduló háborúban is komoly feladat 
hárul a gazdaságra, ugyanis a fegyveres erők szükségleteinek kielégítése 
maximális termelést, az elosztás űj rendszerét, nagyon bonyolult körül
mények közötti működést követel meg. 

3. A tudományos-technikai forradalom hatására a hadseregekben 
rendszeresített és egy korszerű háborúban felhasználásra kerülő fegyver
zet és harcitechnika rendkívül sokrétűvé, gazdaggá, de bonyolulttá is vált. 
Ez a tényező megnövelte a gazdaságra háruló - egyébként is magas -
követelményeket. A korszerű hadseregeik igényeinek kielégítéséhez ma 
már a népgazdaság szinte valamennyi ágát be kell vonni az ország védel
mének gazdasági biztosításába. 

4. Az ellenség feletti győzelem egyik feltétele a haditechnikai fölény 
megteremtése és állandó megtartása. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságnak 
a legmagasabb tudományos-techrnkai színvonalon előállított haditechnikai 
termékeket kell produkálnia a fegyveres erők számára, mely nemcsak a 
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hadiiparban követeli meg a tudományos-technikai színvonalnak megfelelő 
termelést, hanem a népgazdaság valamennyi ágában. Olyan hadigazdasági 
potenciált kell kialakítani, mely magas:.bb az ellenség hadigazdasági po
tenciáljánál, legalábbis annak főbb elemeiben." 

5. A gazdaság szerepének vizsgálatakor figyelembe kell venni azt az 
egyáltalán nem elhanyagolható tényezőt, hogy a gazdasággal szembeni 
követelmények terjedelemben is ugrásszerűen megnőttek. A korszerű há
ború milliós hadsereg háborúja. Noha nem egy nyugat-európai és ame
rikai katonai teoretikus a II. világháború után végbemenő ipari-technikai 
forradalom hadművészetre gyakorolt hatását elemezve könnyen vont le 
olyan következtetést, hogy a jövő háborújában az embeT szerepe eleve 
nem lesz olyan döntő, mint .az eddigi háborúban.7 Nem célja e munkának 
e hamis és többször megbírált elméletnek cáfolása, de utalni akarok ·az 
ember szerepére az alábbial<kal: 

- a technika, még az automatizált teohni!ka kiszolgálását is csak em
ber végezheti. A technikai es~özök számának növelése egyrészt növeli a 
kiszolgáló személyzet számát, másrészt bonyolultsága az emberek jobb 
felkészültségét és nagyobb tömegét igényli, 

- a tömegpusztító (vagy akár hagyományos) fegyverekkel elpusztí
tott országok vagy földrészek elfoglalásához továbbra is katonatömegek 
szükségesek. A hadviselés szerepe alapvetően ma is a II. világháborúhoz 
hasonló annalk: ellenére, hogy techni.!kai esziközei és módszerei lényegesen 
megváltoztak, 

- a győzelemhez az ország, illetve a koalíció gazdasági lehetőségei
nek maximális fokát kell felhasználni. Mivel a régi értelemben vett „hát
ország" tömegpusztító fegyverek általi pusztulása olykor még magasabb 
is lehet, mint a harcoló csapatoknál, a hadigazdaság embertartalékrui is 
komoly problémaként jelentkeznek. 

6. Alapvető feladat a szocialista népgazdaság mindenoldalú fejlesztése. 
Ugyanis awk az alapfeltételek, amelyek a <Szocialista termelés emeléséhez, 
fejlesztéséhez szilikségesek, egyben a honvédelem gazdaság,i biztosításának 
is alapfeltételei. Minél nagyobb a népgazdaság adott időben elért ered
ménye, annál nagyobbak annaik a lehetőségei, hogy - a fogyasztási javak 
termelésének. növelésével párhuzamosan - a fegyveres erók szükségleteit 
és az ország védelmi képességét gazdaságilag biztosítsa. 

Olyan intézkedések, mint a hadiipar fejlesztése, az előírt és optimáli
san szükséges tartalékok létrrehozá:sa, a várható hadszíntér-előkészítő mun
kák (közlekedési utak katonai szempontoknak megfelelő kiépítése, műtár
gyak megerősítése, híradó láncok továbbfejlesztése stb.) szükségesek ah-

6 A hadigazdasági potenciállal és annak föbb elemeivel e tanulmány be
fejező részében foglalkozom. 

7 összefügg a „totális nukleáris háború" teóriájával, mely fő ütőerőnek a 
stratégiai légi haderőt tette meg. Fő teoretikusai: 

- Richardson, R. G.: Atomic Weapons and Theatre Warfare. 
- Smith, D, 0.: HS. Military Doktrine. New York, 1955. 
-:. Reinhart, G. C.: American Strategy in the Atomic Age. Norman (Ok-

lahoma), 1955. 
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hoz, hogy a védelmi képesség mind szervezetileg, mind tartalmilag haté
konnyá válj ék. 

úgy érzem, ezek azok a főbb területek, kérdéskomplexumok, ame
lyekkel a hadigazdaságtan művelőinek foglalkozniok kell. És a felsorolás
ból azonnal kitűnik, - hogy egyes felfogásokkal ellentétben és megfogal
mazásokkal vitába szállva - nem tartalmazza fenti felsorolás a katonai 
gazdálkodás, a béke ellátás kategóriáit, az ezzel összefüggő problémákat. 
Úgy gondolom, hogy már eren a helyen foglalkoznom kell álláspontom 
meghatározásával. 

A hadigazdaságtan - véleményem szerint nem egyenlő - a hadsereg 
jelenlegi életében folyó gazdálkodással, katonai gazdaságtannal. Lényeges 
kűlönbség a koettő között az, hogy amíg a hadigazdaságtan elsősorban a 
hadászati vezetés tudománya, addig a katonai gazdaságtan e1sősorban a 
gyakorlati élet, a osapatgazdálikodás tudománya. A katonai gazdaságtan 
(katonai gazdálkodás) terűletén a népgazdaságban jelenleg érvényesülő 

törvényszerűségek játszáik a döntő szerepet, mint az anyagi érdekeltség, 
a pénzgazdálkodás, a népgazdaság gazdasági mechanizmusába való beil
leszkedés stb., melyek egy adott háború esetén átadják helyüket azon gaz
dasági törvényszerűségeknek, amelyekről az előbb leszögeztem, hogy a 
hadigazdaságtan tartalmát, kutatási területeit alkotják. 

A hadigazdaságtan és a tudományok 

Ez az új tudományág, amely a hadtudományok részét képezi, nem ön
állőan, mí,s tudományoktól elszigetelve oldja meg rendszerező, kutató te
vékenységét, hanem más tudományokkal együttműködve, a határterüle
teket, átfedéseket egymással elosztva, felhasználva más tudományoknak 
eddig elért eredményeit. A hadigazdaságtannak egy sor felmerülő kér
désre határozott választ kell adnia. Ehhez megfelelő elméleti alap, a had
tudomány egyes kérdéseiben való jártasság, a gyakorlati követelmények 
mindenoldalú ismerete és a hadseregnek a népgazdasággal való összefüg
gése kérdéseinek ismerete szükséges. Éppen ezért e tudományágnak fő
képp a politikai gazdaságtannal. (közgazdruságtudományol.okal), a hadtudo
mánnyal és a katonai gazdaság.tannal való kapcsolata érdemel kiemelést. 

A hadigazdaságtan és a politikai gazdaságtan 

Azon tartalmi kérdések elméleti alapját, amelyet az előbbi fejezetben 
felvázoltam, a politikai gazdaságtan adja. A hadigazdaságtan lényegét; a 
háború gazdasági forrásait; a munkaerőtartalékok problémáit; a nemzeti 
jövedelem újraelosztásának kérdéseit; a népgazdaság háromszektorosmo
delljének kimunkálását, e felvetett kérdések megmagyarázását a politikai 
gazdaságtan végzi el. A politikai gazdaságtan az a tudomány, amely egye
dül képes megmagyarázni a hadigazdaságtan politikai sajátosságait, ellent
mondásait, lehetőségeit és törvényszerűségeit. Ez a tudomány képes meg
cáfolhatatlanul bebizonyítani a szocialista hadigazdaság fölényét és érté
kelni annak potenciális lehetőségeit. 

Korunkban a hadigazdaságtanra az a konkrét és felelősségteljes fel
adat hárul, hogy kidolgo= egy esetleges háború megvívásához a szocia
lista országok gazdasági felkészülésének elveit. Ki kell munkálnia a megs 
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felelő tartalékok rendszerének és mennyiségének optimális arányát mind 
a haditermelés, mind a gazdaság további életképessége érdekében. Fel 
kell ismernie a „gazdasági mozgósítás" (vagyis a gazdaság háború esetére 
történő készenléte) elveit, hogy a nemzeti jövedelemből mennyi használ
ható fel az orsmg védelme gazdasági biztosítására. 

E két tudományág viszonyát talán űgy lehetne a legszemléletesebben 
érzékelretni, hogy a politikai gazdaságtan az idősebb fivér, aki átadja fia
talabb testvérének a józanság és :mjndennapos bölcseség tapasztalatait. 
Vagyis összefoglalva: a hadigazdaságban által kutatott témák megoldása 
nem képzelhető el a politikai gazdaságtan törvényeinek figyelembevétele 
nélkül, és gyakorlatilag nem valósítható meg, ha a hadigazdaságtan nem 
folyamodnék e törvények és kategóriák alapvető elveihez. 

Mint ismeretes, a politiikai gazdaságtan az emberi társadalom fejlő
dése különböző fokozatai gazdasági törvényeivel foglalkozó tudomány. Ez 
önálló ma,rad a hadigazdaságtan jelenléte esetén is. A hadigazdaság.tan 
megjelenését a világháborűk hoztáik magukkal. Ugyanis a hadigazdaság
tan a politikai gazda.ságtani kapcsolatoknál soklkal szűkebb, az időleges, 
a háború által diktáU és mesterségesen felduzzasztott hadigazdasági viszo
nyok tanulmányozásával foglalkozik.• A hadigazdaságtan csaik azzal kap
csolatban kutatja a poLiiti:l<ai gazdaságtan által általánosságban feltárt tör
vényszerűségek érvényesülését, hogy azok hagyon hatnak az ország lehe
tőségeinek a háborű megvívása érdekében történő :mjndenoldalű felhasz
nálására. 

A polit;kai gazdaságtan és a hadigazdaságtan közötti alapvető kü
lönbség az is, hogy a hadigazdaságtan nem foglalkozik a gazdasági fejlő
dés történelmi tendenciáinak elemzésével. A hadigazda.ságtan vizsgálódási 
köre korunkra terjed ki, elméletileg kutatja azokat a mód.szereket és for
mákat, amelyek a népgazdaság háborűra történő átállitásában felhasznál
hatók. 

A hadigazdaságtan és· a hadtudomány 

A hadigazdaságtan közvetlen kapcsolatban van a hadtudománnyal E 
tudomány ugyanis a fegyveres harc folytatása törvényszerűségeit kutatja 
és igy kapcsolatban van az állam politikájával és gazdaságával is. A há
ború pedig anyagi bázisra, az ország gazdaságára támaszkodik, mely nagy
részt meghatározza a hadtudománynak a konkrét tudományokhoz, több€k 
között a hadigazdaságtanhoz való kapcsolatát is. A hadtudomány a fegy
veres küzdelem megvívásának összes kérdéseivel foglalkozik, tehát kap
csolatát a többi - a h~borűval kapcsolatos tudománnyal, llletve - ha
tártudománnyal ez a tényező határozza meg. 

Az ország gazdaságának mindenekelőtt a fegyverzet és haditechnika 
terén kell fölényt biztosítania a szembenálló valószínű ellenség felett. Eb
ben mindig az ország, a népgazdaság reális erőviszonyaira, teljesítőképes
ségére, lehetőségeire kell támaszkodnia. Ennek a területnek a vizsgálata 
a hadigazdaságtan körébe tartozik, és a vizsgálat során levont következ
tetésekkel és adatokkal köteles a hadtudománynak segítségére lenni. 

8 Kornyijenko, A.: A hadigazdaságtan, mint tantárgy - Vojennaja Miszl, 
1966. 8. szám. 
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Ugyancsak a hadigazdaságtan körébe tartozik a gazdaság háborús szer
vezésének, az anyagi tartalékok meglétének és a tartalékokkal való ma
nőverezésnek, a közlekedési ágak felhasználásának, rugalmas biztosításá
nak, és lehetne sorolni tovább - kérdései. 

Az is megállapítható, hogy a hadtudomány és hadigazdaságtan között 
a kapcsolat kettős. Egyrészt a hadigazdaságtan kiszolgálja az általa vizs
gált területek elemzése során levont következtetésekkel a hadtudományt, 
másrészt visszahat rá a konkrét feladatok meghatározásával, elméleti és 
gyakorlati eredményei felhasználásával. Mind a hadtudomány, mind a 
hadigazdaságtan egységes, közös alappal - a háborúval - rendelkezik; 
mindkét tudományra jellemző, hogy az osztálytársadalmak kísérőjelensé
gének, a háborűnak szülöttei, és a háború befejezésével hatásuk megszű
nik. A kapcsolat, amely kialakult, mind szorosabbá válik annak ellenére, 
hogy mindkét tudomány (tudományág) sajátos kutatási és vizsgálódási te
rülettel és önálló tárggyal rendelkezik. 

A hadigazdaságtan és a katonai gazdaságtan9 

Hazánkban a hadseregben gazdálkodás folyik. Ez a gazdálkodás tel
jesen sajátos, figyelembe veszi a katonai kereteket, de a népgazdaság hely
zetét, kapcsolatait, követelményeit is. Ez a tevékenység véleményem sze
rint alapjaiban más, mint a hadsereg háború esetén folytatott gazdálko
dási tevékenysége, melyet igazolhat: mások és sajátosak - és teljesen a 
polgári élethez hasonló jelleget öltenak - a tervezés, beszerzés, ellátás 
viszonyai; a tartalékképzés módjai; a normagazdá1kodás és-az anyagi ér
dekeltség elvének érvényesülése; a vezetés kérdései (ideértve a szervezést 
is); a népgazdasággal kiépí-tett kapcsolatok stb. Ugyancsak ezt támasztja 
alá az is, hogy a sz.ocialista országok között megvalósult nemzetközi kap
csolatok is a népgazdaságok teljesítőképességét, az együttműködés kiszé
lesítését szolgálják, de nem a háborús gazdálkodásra jellemző módon, ha
nem a nemzetközi gyllil<orlatban békeidőben előírt szerződések, verseny
tárgyalások, kooperációs terve?és alapján. Természetesen ezzel nem kívá
nom tagadni a honvédelem gazdasági biztosításának elsődlegességét a 
kapcsolatok további kiszélesítése során. 

Éppen ezért levonható az a következtetés, hogy a Hadigazdaságtan és 
a Katonai gazdaságtan (katonai gazdálkodás) közé egyenlőségi jelet tenni 
nem lehet. Feltétlenül mind időben, mind térben elválasztódik e két tu
dományág egymástól, mely tükröződik megfogalmazott tárgyukban is. 
Katonai gazdálkodás fogalmán a Magyar Néphadsereg egységes elvek 
(szabályzatok, utasítások, vendeletek) szerint szabályozott gazdálkodási te
vékenységét értjük, amely biztosítja a kiképzés zavartalan végrehajtását 
és az állandó harckészültség magasszintü, folyamatos anyagi biztosítását. 

A katonai gazdálkodás - és tudománya - alapvetően a „béke ellá
tás" kategóriája, mely szoros kapcsolatban van a csapatoknak a békeel-

9 Egyes fordítások és tanulmányok „Hadigazdaságtan" címszó alatt tár
gyalják a katonai gazdaságtan kérdéseit is. Ugyancsak ez található a Honvéde
lem e. folyóirat Hadigazdaságtan rovatánál is. úgy gondolom, ha más tudo
mányágak vonatkozásában a differenciálódás megengedett, a gazdasági kérdé
seknél is használható. 
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helyezésben végzett tevékenységével és a népgazdaság jelenlegi tevékeny
ségével. A különválasztás szükségességét - úgy gondolom - az alábbi 
sajátosságok alátámaszthatják: 

- A csapatok tevékenységének célja alapvetően a ltiképzés végrehaj
tása és az állandó harokészült.ség magas színvonalon való tartása. E fel
adatok anyagi biztosítása - bár bonyolult - de dinamikájában elmarad 
a harctevékenységek anyagi biztosításától. 

- A csapatok elhelyezése békében helyőrséghez kötött, így az ellá
tás objektumai állandó jellegűek. Adottak a lehetőségek olyan követelmé
nyek kielégítésére, amelyeket az utasítások a gazdálkodás objektumainak 
elhelyezése, berendezése, őrzése és védelme érdekében előírnak. tgy nyu
godtan végezhetík feladataikat a raktárak, konyhák, javítóműhelyek. 

- A terepen végrehajtott csapatgyakorlatok kivételével, a csapatok 
kiképzési és gazdálkodási tevékenysége is szigorúan előírt napirend kere
tei között zajlik le, ami az ellátásnak rendszeres ismétlődést, ritmust köl
csönöz. Az anyagok felhasználása és ennek megfelelő igénylése, beszer
zése, kiadása, ellenőrzése és elszámolása is meghatározott időközönként 
következík be. 

- A ellátási normák. nagyrésze „pénznorma", mely lehetővé teszi a 
teljes vagy részleges pénzgazdálkodást, illetve a vagyoni gazdálkodásra 
való áttérést. Békében ez a gazdálkodási forma az ellátást rugalmassá te
szi. Előfeltétele a megfelelő szintű tervezés, a népgazdaság bizonyos ter
mékbősége, továbbá a katonai ellátásban dolgozók képzettsége és tapasz
talata. A pém,gazdálkodás kizárólag a békegazdálkodás forn1ája, háborús 
gazdálkodásra törtJénő áttérés esetén az ellátásban is a természet,beni for
mára kell áttérni. 

- Az elhelyezés és gazdálkodás viszonylagos stabilitása lehetővé 
teszi az élelmezési szolgálat mellett kisegítő gazdaságok létrehozását, 
helyőrségi javítóműhelyek megszervezését. Ellátási szempontból különö
sen a kisegítő gazdaságok jelentősek, mivel azok tiszta jövedelmét a ka
tonák élelmezésének norn1án felüli feljavítására használhatják fel, 
amelynek különösen nagy jelentősége van csapatgyakorlatok, különleges 
kiképzési feladatok végrehajtásában. 

- A csapatok békében közvetlen és rendszeres kapcsolatban állnak 
j ónéhány területen a népgazdaság vállalataival, állami gazdaságDkkal, ter
melő szövetkezetekkel és kivételesen magánszemélyekkel is. Ezért a csa
patgazdálkodás feladatfill képezi az anyagok mennyiségi átvétele mellett 
nem egy esetben azok minőségi átvétele is. Ugyancsak a népgazdasággal 
való közvetlen kapcsolatokból következik a szállítási szerződések során 
létrejött jogi kapcsolatok megteremtése az anyagok biztosítása érdekében. 

- Bé!kegazdálkodás viszonyai között adottak az anyagok személyhez 
kotésének és a nyilvántartások vezetésének nyugodt feltételei. Az ellátást 
végző személyek rendszeresen ellenőrizhetik (kötelesek ellenőrizni!) az 
anyagok meglétét, karbantartását és rendeltetésszerű használatát. 

- Nem utolsósorban meg van a mód az ellátás hosszabb időre (ki
képzési időszaikonként, évenként, kétévenként) történő tervezésére, a gaz
daságosság és takarékosság fokozott érvényre juttatására. Ezt célozza 
egyébként a gazdálkodási tervek kötelező elkészítése mellett az elemzés 
módszereinek kiterjedtebb alkalmazása is. 
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Fenti - felsorolásában nem teljes és nem elég részletes - sajátos
ságok is mutatják, hogy a csapatok békeidőben és háborús viszonyokban 
történő ellátása között elvében és rendszerében eltérések mutatkoznak. 
Ezek alapvetően indokolják a hadigazdaságtan és a katonai gazdálkodás 
vizsgálati területei szétválasztását.10 

A hadigazdaságtan tárgya 

Az e témakörben elkészített különböző irodalmak, jegyzetek és tanul
mányok a hadigazdaságtant egyértelműen a gazdasági tevékenység egyik 
területeként jelölik meg. Müller, D. e tudományág tárgyát az alábbiak sze
rint határozta meg: 

,,A marx.i,sta-leninista hadigazdaságtan azokat az objektív törvénye
ket kutatja, amelyek révén a gazdasági potenciál - a katonai potenciál 
űtján - befolyásolja a háború menetét és kimenetelét. Ezáltal meghatá
rozza azokat a követelményeket, amelyek alapján az adott ország, illetve 
koalíció gazdasági potenciálját a hadviselés érdekeinek megfelelően ki kell 
alakítani, és kidolgozza az adott ország, illetve koalíció gazdasági felké
szítésének békében végrehajtandó feladatait, a népgazdaság háborús 
tevékenységre történő átállításának és imperialista agresszió esetén a 
szocialista gazdaság mozgósításának elveit és módszereit. 11 

Véleményem szerint ez a meghatározás, amelyet a szerző a hadigaz
daságtan tárgyára adott, körvonalazza a legalapvetőbb feladatokat. Véle
ményem szerint annyiban lehetne kibővíteni, hogy a hadigazdaság tárgyát 
képezi a háborús gaulaság vezetésének, SZ)ervezésének formái, továbbá a 
különböző tudományokkal való kapcsolat kutatásának igényei is. Egyér
telmű, megdönthetetlen, mások által nem bírálható definiciót adni - úgy 
gondolom - képtelenség. A hadigazdaságtan tartalmi kifejtése alapján 
azonban a hadigazdaságtan tárgya meghatározható, mégpedig űgy, hogy 
e tevékenység alapvető részlét a gazdaság és háború kölcsönhatásának ol
dalára helyezve a hadügynek a gazdasággal szemben támasztott alapvető 
követelményeit és ezek megvalósításának módjait tartjuk szem előtt. 

A hadigazdaságtan tárgya megfogalmazásom szerint a következő: 
A hadtudomány és a közgazdaságtudományok határterületén kiala

kult egy űj tudományág, a hadigazdaságtan, amelynek tárgya magába 
foglalja a saját ország, illetve koalíció, továbbá a szembenálló valószínű 
ellenség hadigazdasági potenciáljának; a háborúra történő gazdasági fel
készülés és a honvédelem gazdasági biztosítottsága objektív törvényszerű-

10 Egyes oktatási segédanyagban, viták során, tanulmányokban felszínre 
kerültek olyan meghatározások is, hogy a hadigazdaságtan, mint tudományág 
alkalmas a hadsereggel, háborúval kapcsolatos összes tevékenység vizsgálatára, 
mégpedig úgy, hogy annak szűkebb és tágabb értelmezését adjuk. Vagyis szű
kebb értelmezésben a hadigazdaságtan tartalma az, amelyet én is kifejtettem, 
tágabb pedig a katonai gazdálkodással és egyéb, a békegazdálkodást a hadse
regben meghatározó tényezőkkel kibővített tudományág. úgy gondolom, hogyha 
rendelkezésünkre áll két meghatározó fogalom, úgymint a Hadigazdaságtan és 
Katonai gazdaságtan (katonai gazdálkodás) fogalma és ezek tartalma kifejthető, 
akkor ezt használjuk. 

11 Müller, D.: A marxista-leninista hadigazdaságtan és tárgya - Militar
wesen, 1961. 3. szám. 
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ségeinek; a népgazdaság háborúra történő átállításának; a gazdasági moz
gósításának; a gazdaság háború alatti szervezésének és vezetésének kuta
tási területeit. 

Ehhez felhasználja mind a hadtudomány, mind a közgazdaságtudomá
nyok (politikai gazdaságtan, ágazati gazdaságtanok) elért eredményeit és 
a hadsereg jelenlegi gazdálkodási rendszerének (katonai gazdálkodás) gya
korlati tapasztalatait. 

A hadigazdasági potenciál és elemei 

A háború váratlan kirobbanásának lehetőségét alapul véve, a fegy
veres erők szükségletei maxim.ális kielégítettségét csak olyan gazdaság 
képes megoldani, amely megfelelő gazdasági potenciállal rendelkezik. 
Gazdasági potenciálon azoknak a gazdasági lehetőségeknek összességét 
értjük, amelyekkel egy ország, illetve egy koalíció, termelőerőinek maxi
mális igénybevétele mellett, az adott társadalmi viszonyok között rendel
kezik. 

Fenti kérdésekkel az utóbbi egy.J<ét évben a Honvédelem hasábjain 
is vita folyt, melynek eredményeképpen tisztázódott a hadigazdasági po
tenciál fogalma. 12 Éppen ezért ezzel részleteiben nem foglalkozom, inkább 
összefoglalást kívánok adni, hogy a későbbiekben elemeit kifejthessem. 

A hadigazdasági potenciál - mint ahogy az idézett vitaohlok is meg
állapította - szűkebb a gazdasági potenciálnál. Felmérése és vizsgálata 
nem tartalmazza az ország minden gazdasági lehetőségét, de alapját az 
ország termelőerői képezik, mindenekelőtt az ipar (kiemelkedően a speci
alizált hadiipar); a mezőgazdaság, a közlekedés és a hirközlés állapota, ka
pacitása, termelés színvonala; a termelőerők struktúrája és területi elhe
lyezése. Részét képezik a természeti erőforrások, legfőképpen a stratégiai 
nyersanyag- és energiaforrások mennyisége és minősége, azok feltárásá
nak lehetösége és biztosítása. Nem hagyható figyelmen kívül összefüggése 
és kölcsönhatása a többi, az erkölcsi-politikai, a tudományos potenciállal, 
azok elősegítő, esetleg visszahúzó szerepével. 

Fentieket figyelembe véve a hadigazdasági potenciál fogalma az 
alábbiak szerint foglalható össze: 

az ország hadigazdasági potenciálját azok a reális lehetőségek képe
zik, amelyek korszerű háborúban a "hadszíntereken, az arcvonalban és a 
hátországban egyaránt felmerülő hadiszükségletek és igények kielégítésé
nek biztosítására irányulnak. Ezeket a lehetőségeket a harcoló felek hadi
gazdasági termelőerőinek állapota, a társadalmi rendszer gazdasági me
chanizmusa, a gazdasági és politikai helyzet határozza meg. Az ország ha
digazdasági lehetőségeinek értékelésénél emellett számba kell venni a há
ború jellegét, a háború várható szükségleteinek méreteit és a hátország 
sebezhetőségének fokát stb. 

12 Dr. Starcz Ferenc: A gazdaság szerepe korszerű háborúban. ZMKA jegy
zet, 1965. 

Dr. Fenyő Tibor: A hadi és katonai potenciál tartalma és korszerű értel
mezése - Honvédelem, 1966. 10. szám. 

Dr. Szántó - Kajdi: Hozzászólás Dr. Fenyő Tibor ... cikkéhez - Honvé
delem, 1967. 4. szám. 
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A hadigazdaságtani vizsgálódások, kutatások alapvető területét ké
pezi a hadigazdasági potenciál vizsgálata. Egyes katonai-gazdasági szak
értők kö:aött komoly nézetkülönbségek adódtak a hadigazdasági potenciál 
elemeit és vizsgálati módszerét illetően is. Annak érdekében, hogy a vizs
gálatokhoz segítséget nyújthassak, néhány neves képviselő nézetét is
mertetem: 

Kravcsenkó, a Vojennaja Miszl 1955. 12. számában a gazdasági po
tenciál fogalmával kapcsolatban irt vitaindító cikkében az alábbi főbb ele
meket említi: emberi tartalékok és készletek, a közlekedés, a nyersanya
gok, a pénzügy, a termelőerők elhelyeZJk.edése, valamint a tudomány és 
technika állapota. 

Lagovs71ki „A gazdasági potenciál és annak szerepe korszerű háború
ban" c. cikkében (Háború és hadtudomány c. gyűjtemény, 1956.) legfőbb 
tényezőnek az egész termelést és az ország termésre-ti kincseit, a közleke
déssel szemben támasztott követelményt, a mezőgazdaság fejlettségét és a 
dolgozó tömegek életszínvonalát tekinti. 

,,A marxizmus-leninizm4S tanítása a háborúról és a hadseregről" e. 
könyvben a legfőbb tényezőknek az anyagi eszközök maximális háborús 
célú termelését, a népgazdaság rugalmasságát és életképességét tartják. 

A szakemberek fenti és egyéb helyen megjelent nézeteit összehason
lítva megállapíthatjuk, hogy valamennyien a főbb mutatók közé sorolják 
a lakosságot és a termelést. Bár a tényezőkre vonatkozóan az egyes né
zetek különböznek egymástól, és ezek jelentőségét fontossági sorrendben 
az egyes szerzők különböző helyre helyezik, a legfontosabb dologban 
mégis egyetértenek, vagyis abban, hogy a legfontosabb tényezőknek az 
OI'szág anyagi-termelési bázisát 'kell tekinteni. Nem lehet azonban egyet
érteni teljesen az egyes tényezők jelentőségének meghatározásával és ku
tatásuk módszerével. 

A tartalékok és készletek - bár ezek jelen tösége a háború gazdasági 
biztosításának szempontjából igen nagy - nem fejezi ki a hadigazdasági 
potencíál alapvető vonásait, mivel nem elsődleges források, hanem min-, 
dig magából a termelésből keletkeznek. Tehát függnek a termelési lehe
tőségektől, az emberi tartalékoktól, a nyersanyag- és energiaforrásoktól, 
a termelői kapacitások kihasználásától. 

A pénzügyi dolgokat szintén nem lehet alapvető tényezőnek tekin
teni. Ez korszerű háborúban elvesztette régi jelentőségét. Ma már a há
ború konkrét követelményeket támaszt a termeléS1Sel szemben. Valamely 
állam, amelynek aranykészletei vannak, nem képes ezekből a készletekből 
megteremteni saját hadigazdasági fölényét. Már a II. világháború idején 
bebizonyosodott, hogy a hadviselő államok pénzügyi nehézségei egyálta
lán nem veszélyeztették komolyabban a háborű menetét és kimenetelét. 

A termelőerők elhelyezk:edését szintén nem lehet a hadigazdasági po
tenciál alapvető tényezőjének tekinteni. Bár a termelőecr:-ők elhelyezkedése 
az óriási romboló erejű fegyverek mellett igen fontos, mégsem képezi az 
elsődleges elemét a hadipotenciálnak, mert ez egy olyan forma, amely 
jelentős mértékben befolyásolja a hadigazdasági potenciál kihasználási le
hetőségeit. 

Fentieket figyelembe véve - a hadigazdasági potenciál alábbi terü
leteit tartom elsődlegesnek, alapvetőnek, fontos kutatási területnek: 
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1. A népességi viszonyokat a hadsereg és a hadigazdaság szükségletei 
kielégítésében (kulturális-, technikai képzettség; foglalkoztatottság; lét
szám és népsűrűség). 

2. A vizsgált ország (országcsopm't) stratégiai nyersanyag- és energia 
helyzetét (Tendelkezésre álló tartalékok, készletek; atomene,rgia). 

3. A termelés helyzetét, különös tekintettel azokra az iparágakra, 
amelyek a fegyveres küzdelemre a legnagyobb hatást gyakorolják. 

4. A közlekedés és szállítás állapotát, hatását a hadigazd<>ságra. 
5. A mezőgazdaság helyzetét. 
6. Megnövekedett jelentősége következtében, melyet a II. világháboní 

után az integráció mindkét táborban történő térhódítása reprezentál, a 
külkereskedelem, és az ezzel kapcsolatos tartalékok és készletek helyzetét. 

A felvetett tényezők egyértelműen bizonyítják, hogy a hadigazdasági 
kérdések kutatása napjaink problémája. Ma már égető szükségszerűség
ként jelentkezik az igény, tanulmányozni a háború gazdasági kérdéseit, 
a szembenálló valószínű ellenség lehetőségeit stb. és segíteni a katonai és 
gazdasági vezetést következtetések levonásával a szűkséges intézkedések 
meghozatalában. Előtte azonban egyértelműen tisztázni szükséges az el
méleti kérdéseket, amelyekhez igyekeztem tanulmányommal hozzájá
rulni. 
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