
A hadigazdaság és a katonai gazdálkodás 
kapcsolataiban kialakult nézetek• 

Dr. T h ü r mer Gyula alezredes, a hadtudományok kandidátusa 

A közelmúltban mind a külföldi, mind 11 hazai szakemberek körében élénk vita 
alakult ki a hadigazdaság és a katonai gazdálkodás elméletének egymáshoz és a had~ 
tudományhoz való viszonya kCCdésében. A vita tárgyát a katonai gazdaságtan tudo
nd.nyterüktci önállóságának és a tudományok rendszerében való hovatartozásának 
tisztázása és eldöntése képezi. E problémakörön belül a vizsgálódás irányai ·a kö
vetkezők: 

I._ A katonai gazdaságtan rendelkezik-e azokkal a kritériumokkal, melyek alapján 
önálló tudományterületnek minősíthető; 

2. A kato_nai gazdaságtan tárgya alapján a hadtudomány önálló tcrüÍet-e, vagy 
a kf)~gazdaságtudomány ágazata; 

3. A hadigazdaságtannak és a katonai gazdaságtannak milyen az egymáshoz való 
,·iszonya; 

4. A hadsereg gazdálkodásának 'elméleti problémáival foglalkozó tudományte
rület jelenleg használt megnevezései (a fegyveres erők gazdaságtana, katonai gazda
s:igtan, hadsereggazdálkodástan, csapatgazdaságtan) közül melyik elfogadása és alkal
JUJ.7ása indokolt? 

A szakirodalomban a vázolt kérdésekkel kapcsolatban ez ideig számos álláspont 
ismertetése jelent meg, melyek közül a vitában uralkodó nézeteket - legjobban, - a 
következők tükrözik: 

A. Lagouszkij vezérőrnagy, a hadtudományok doktora, a „Fegyveres erők gaz
dasága" címíí cikkében, - amely a Honvédelem 1970. 10. számábnn megjelent, - fel
veti és indokolja, hogy: 

- a hadtudományon belül felmerül egy külön tudományág lCtrehozásának szük· 
ségessége, amely felölelné a hadseregben folyó gazdasági tevékenység elméleti kér
déseit és tanulmányozná a hadseregépítés ez irányú problémáit; 

- a hadsereg gazdasági kérdéseivel foglalkozó tudományterületet a „fegyveres 
crók gazdaságtan"-ának célszerű nevezni; 

- a hadigazdaságtan és a fegyveres erök gazdas:.'tgtana - a tárgyuk, tartalmuk 
közötti lényeges különbség és jelentőségük alapján -, a hadtudomány önálló területeit 
képezhetik. 

Ezen a vitaindító álláspont sa/tóban történő megjelenése után, a „Vojennaja 
Mlszl". hasábjain sZéles. körű véleménycsere bontakozott ki, amelyben ez ideig részt 
vett: 

.. Megjelent a Honvédelem 1972. évi 3. számában. 
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Jlf .• -_,'1/man ny. czrede8 a közgazda.c;ágtuni tudományok kandidátusa szerint: 

a frgyv('f!'s •irők gazd1u;úgtana., önAllú tudoJUányterületként való minősltése már régen be

iirf'tt prublúma. A Lngovt:lzkij vezérőrnagy javaslatának aktualitása abból a szükségAzeríísóg

ből ered, hogy le kt·H küzdoni azt a szakadékot, amely az állam ,',Ital a fegyveres erők feltöltésére, 
fenntnrMsárn., a csapatok harckiképzósórf.' biztosított hatalma.s anyagi eszköz mennyisége, és 

ezek m1gyobb hatAf'fokú, gazdaságosabb fdhasználási módjának tudománfos kutatási súntjfl 
között kialakulL, 

A fr-gyvnes erők gazdaságtana mint tudományterület. - csak akkor fog önálló elméleti 

jdleggPl rf'ndelkezni, ha tanulmányozása és oktatása nem általánosságban, hanem a fegyver
nemek és szolgá!ati ágak sajátost:lágainak megfelelően történik, Ellenkező esetben elkerülhetetlen 

tíz át,feiJ.é,i a h11.digaztlaBágtan általános tlbnóletével. 

]Gír<lf.:-ikí'nt mf'rül f,:>l ki fogja n fogyvcrcs nők gazdaságtanának elméleti kérdéseit oktatni? 

Céls7.nün,•k l:'ttszik uz ilyen irányú kópzú,; biztosítása érdekében az akadémiák politikai gazdn

ságtan tim:-mikót át.c1zervczni politikai gazdMágtan ós hadigazdaságtan tanszékké. Ezekre a 
tanHvkkel,re kell bízni a hadigazdaságtani képzés kérdéseinek kidolgozását és oktatását. Ezek 
réRzvételével a killönböző tnnH7Íikek állományából ki kell jelölni megfelelő szak és kőzgazdaRá.gi 
képzettsf,ggel rPndPlkező tiszteket 1\ fpgyveres erők gazdaságtana elméleti 6s gyakorlat,i kérdé· 
Hf'ino·k J.:idolgozi\i;iÍl'f\- és oktatú,;Á.ra. 

A tá.volabbi perspektívában meg kell vizsgálni az egyetemek mérnök-közgazdász fakultá
sain a katonai közgazdászok képz6sének megszervezését. A katona-közgazdászok igen pozitív 
szer~pet t.ölthet.nóm•k be a katonai gazdálkodás tudományos megszervezésében és a rendel

kí'ZÓt<ro á:Ió es7.közök kiha.sznált't.si hutúsfokának növelésében. 

A jliv6r,i vo11atkozóan még igen sok munka vár a kr.idigazda-Bágtan és a fegyveres erlJk gaz-

1la.súgtanu úgynever.ctt „sávhatárainak" éi; a hadigazdasági-katonai gazdálkodási képzés Wma

tikájttwik kidolgozása területén. 

G. Pjodomv tnrtalékos alezredes a Hadtáp és Szállítási Akadémia politikai gazda-
ságtan tanszékének megbízott professzora, úgy ítéli meg, hogy: · 

,, ... i).(uí'.a van Lagovszkij ·vezérőrnagynak amikor azt bizonyítja, hogy a hadigazdaság-tan 

mellett ki kell ulnkltuni n fegyveres erők gazdaságtanát mint önálló tudományterületet". 

Ne1n jmk1kult it szerzőnek azon törekvő.'*' melyből kitűnik, hogy a fegyveres erők gazdaság
t1mán11k tárgyAt, tartalmát, feladatait, csak a. hó.ború előtti időszakra. korlátozza.. Célszeríinek 
látszik a feg;. v,TP.'I erők gazdaságtanának kutatási határait a háború időszakára. is kiterjeszteni, 
amikor Ü• a liwl.~eregek társadalmi.gazdasági lónyege teljes mértékben.megmutatkozik. E tudo

mányteriiki ! ut,até.sa tárgyának ilyen „kiszélesített" értelmezése semmiképpen sem teazi med
dővé a luidigu,:rl1tmigtaut, ugyan11.kkor a. fegyveres erők gazdaságtanát pedig nem olyan tudo

má.nny{i. t(·;izi, amely ismétli a hadigazdaságtan elméletét. Fordítva a. tudományteriUetek köl

csünfo; kapcBolatának igazolása, a. köztük levő kölcsönös összefüggés visszatükröződése lesz. 

A. Pn:.;,_;1rrov 1. o. kapüány a közgazdaságtani tudományok doktorának az a né
zete, hogy: 

no.gy 1'..rd<'klúdésre tarthat számot az a javaslat, mely egy sajátos tantárgy - a fegyveres 
erlik gazd,1.s1igU11uinak - lótrehoz!Ulát indokolja. 

A. L11g(i\'.~%kij vt>zérőrnagy ó.lhi'lpontjáb6l ügy tűnik mintha két hadigazdasági tantárgy -
d111,',\(iti tis ullm\umzott - bove:r.P.tésére lenne szükség. A ,;zerző által kifejtet~ álláspont ilyen 
inínyú t',rtdnu.'z.'·,iu u:wnban nem he-lyes. A hadiga7.Ja:,1ágtau mint határterületi tudományág azzal 

it Raj1aos,-;i:ig)'al n,urh•lkezik, mely o1zerint k,'1t kitpcsolatos krükt - a gazdaság 6s a fogyveres 
,:-·rGk - rukon viszonyu.it tanulmúnyuzza. 

Fbbli! ,, ;;aj1ho.~ságból erndően megvan a !f'hetősóge annak, hogy a közgazdaságtauból ki-
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i1„l,d· ,,l,1~.:~·ln11 katonnl proU!étw\iuHlt ,,J,,111:-.,··.,;,\vd út lchi,t 111c1111i ,i politikai grtzr{u,;i'tg!.1111 

,ln ·Í·_:tnn l<!rlilet,•írlil i~ Jm!lii:i;azdns:ígi yj,.;zonyokra. 

:J 11.:l,;.~·, 11yhi 1:c;,.:rúo1r1:J!I :',lLbjJOntjn az. hogy: 
1;,,J,,1,1(,1,yo,i l·,1 1ní'tsznki .-,!(ír,•l,nlad,'1.'I lo'n1~·•''-'''""!I 11u•irv1íl1,,ztn1ju ,\-s ho11yol111t-1,'~ 1,,,1-<:,.i n 

1,:id: :·1·rol:•:";gi J1t"uLKn11'd,11t. A hadign/.(l.i-.:.',c,:i ,.j,,,.'-!,,t Jr,(,,· ne•,,, l;.irl 11t,,:é ,'1!1:1t ,.,.,n•, n ;_;111,,Ju,J,:..'.i 

1><,I · r,,•i.',[ {-, a 1'•rmelo:.'l húhnri'1.,; vi,;zo11y0k kli/.iitli ü•h>.,lott ,1l111d; 1, n1ilrn:',1,y,,·1(, _;,,.,1. '.\n)'j"i11kl)nu 

!! l·,··•ií•:·i;,,!,1:-1igt,,11 frlndntu., hogy a f,•gyv,:r•·-~ t>i·ük éJlÍlÚt..,inek --- tuJ.u1111Í11y1,,ri1lelú!Je t.u.1·\,uzú 
v-,·, i,' ,,,ji 1, t i.~zt úz1.a . 

.. \ k;;,vv,·re» Prűk gazdns{igo." túinújtl.ról szúl6 ,~ikk r,'•f<:élel:<•,~(''1 i""l"'''h•t,j 11:, nll,nl,11,11ntt. 101-

1.Pt i «Jk fü in'ir1ynit. Ez<·k közű tnrtozik tt j\,gyvr>rn•,i,b;_,'J'\>);: i;:izd,· ':_:., ,,.'_:,: . .'---; 1_;.,;·.d.1°,,\,i 1,1,',,!.,. 

l'.•·1,· n1, lu·itfriumrd, n sznbvfl11;:,,.~ítlts, Rz ell,íl{t>J, a l.ü.d,:L.c·tlé,:, ,t j;,v,c,':,;, ,, ,·L:.:, ~\::; :,U,. pi-.,:,;: 
i,.,:;. l·::s,Tlj kt>ll venni ll cikkbei, u. kúrd,j,;,ik újszl>l'Li ft.lvd,;,;,',1, ,.',;, u~.L u gyakod,ili l,t•111lrnwi{~j,-,I,, 

"'"' lJ_,.-d mng,íru. vontu. nemc,;inl, 1t gaz<lus,í.g kúrrlés,·iv,~l fo[!!11lknzó kntuV,k. l1ll1H'tH 11, t!•n•,-7.ÓR, 

f'. '-'.,';\"crwt ú;; HZ Rnyugi-tm:liHilmi bi1.tosít1\.s kél'(\(·~;,•ivP\ foghlkoz,í r.:;:•!:orlal i >17.!lln·mht>,·,,]: 
1i; .. , 1111.'·t is. 

'.\7iJLd,'rnPll,:tt JICln ldiP.t ,:gyct érteni n ,;z,,rzDitt-k nzun juvn,;bt:,v11l, hogy,, lmJtu1Luu1.'ct,yu,1 

,:!iil •·'.,'.Y !:>IJ•!ci.'tli" tudo1núnyteriileteL kell lútrdwzui, a11n•ly folülduo', a /qJy<·o-. 3 ,.,-öf.; gu::dd1,,Í{ii 
.. , ·1.-, 1,;1:/;/111 !: d1m'frti f;,.:rd(sdt és ta1wlmJ11yozuri a /<'(Jyvcrc.~ é-r/Jk ,éµitdsén,-l,, ga;;das<ÍJi 1irobl,!111ú-it. 

f, "~ov.-,z!dj wm~rCrn1tgy ó,lt,al a fogyv.-•n•s erők guzilas!lgln11,í.nnk túrgykOréb,, Horolt pt',!d,\k 

il:., H 1nótlou vnló tftnulmányozk;a julentőa almdúlyoklm ütküzuc•, mivul n. J;•gyvn,,,1 ,ir<>k t,'<111-
1,i ,,, i ,'.,g t1nyngi liiztosít{t,;11, n gytÍ.rt{1s, f~ pénzügy stb. fot1(Í11 fölmerülő kérdésd{ 11cm vizsgo'dlmt.úk 
J;i,"',r(,Jai; csak (l l111dsereg tevékeuységfnf'l szempoutj{1Lól. 

Jfnzic.-;onyko vezérőrnagy álláspontjának ltelyességét ~ következő púldAkon 
J:,·rt·:..::1,l iil bizonyítja.: 

- VPgyük a fi•gyverrendszerek lótrehoz,l,iwal összefüggő gaz<lu!lági 1,roUlo.'•mú.kat. fome-
1, :1·::, !t,,gy ,·zt·k nmgukb,i foglulj.\k 1\ kóltsl·g(1k éH 1t;1, ;iU:rt emdmúnyek miud,m idős,mkra vonttt

k,mi d(•1ii:,/•s,'·t, kezdvn a mintvpóldányok kidolgozl\;;ú.töl, a gyúrtáson, e1lát1íson lwresztül a 

f.·t.;,vv,·rz<'l,i renrh<zerből tül'léuű kivomh,ig. l{ővetkezésk6ppon, az új haroi technika lótro hozá
:,:,11:ik gazdn,;/igi kérd0,wit nem i;zabiul csak a frgyvere:,i erők bel,:;ő tnvóke11y.t:1l'g6nok llZ('mpunt
j.'Lh,\l vá.~;~,·,1,,i, 

vag-y vq;yük nz nnyagi 1•szkiiz-l.trtal.:,kokat, mnelyek a httJsereg ellát,'t,;ii,nak 1\z ulapjM 

l.,'.•p,·~.ik. KDunyű nwggyózűr.lui arról, hogy ezt tt. kór<léfJt ugyanúgy nem lehet chJzigetelton, iigyik 

vn;:_v 11,1bik ,w:l'\TH br-liil viz.~glllni. Hiszen a tnrLaLíkok mcnnyii:iégc békében ·u.z orszií.g gaz<la
,i',.:_d. 11. l,Ab,,1·ú 11H·gkez<.lú.,;ekc,r pedig u. termolós szóttelepítósóm,k.lehotőségeitöl függ. l\linúl 
l)()11yul10lLnl,li 1, t,•1·mdé1-1 n hi\!Jorú nwglwuh\>tekor (különöi:iPn atomfegyver alkalmm,:á.qu..eset.én), 

'<llJu't! iui_f,;yohb 1l j(•knt0sége 11r. uuyag.i (•szközök időbeni felhalmozás,í.nuk. 

lly,·u k~lc,;üHéi:1 fiigi:;ő;i()g mellett az anyagi eszközök optimlUis tartalólmiunk meglutt>im-

1.,'v,c'd, l,i1.:'trólug- komplex módon - uz ipllrnuk u. haditermelés fejh:•sztéai lohetőségPii1vk ús u. 
J<·;,,n·,,r,·s l'l'Úk itHyagi :szliki;\:g!d(1inek ligye1Pmbev6telúvel, valmnint uz ipar fc:lkészítésóro fa; !l 

111rtnlúkok J',•11ntai't1ísúrn fordított kült,,ég1;k ös,.;zehnsonlítás.l.vRl állu.pítható nlf'g. l<~ZL'lm.:;J suk
b1\ 1i„1,y„lu1LabL o. közlr·kccl,:i! kér<ll·se, rniv,•l egy,.;Úgt•,; rendszer biztosítja u Jmt1mui é.':I u 11ép

gu1.dnd10 „z/tllító.solmt. A közlekt:dési eszkijzök korszorűsítésúnek és a. azlllllt!Ífl meg1~zervc:l,~sl\u,ik 
,·µ(._~,,. foly,unata i~ n,.',pgo.zdas;\gbnn megy vógLe. n. haclser1°g e.~uk megrenddtíkéut szeropol. 

,\·1, i,;uwrktctt p.:;Jdák „Jég meggyözötiu bizonyitjúk, hogy az alapvl!t,} h111liyw.-:d11súgi l.:,rr,l,!

"' 1., t "'-''" frhl'I !~<dolgozni - mlu l~"c,',,1,é mt·yolduni -· w: orii:Wy gazdasági, lel«-tJs,1yeinek figy,,fr11,l.i1:.

L',I, !,, ·1,.)/:,il. Az 0lyan ptób,íJ]rn7/1.s, hogy u h.o.dig,1z<lusági pro!Jl6n,fi.lu1.t a luldsen1g bdső fovlikt•JJy-

1Ig,',i,, k -~Zl'lllszóg(,höl viz:;g-Alják csuk be>1zűkü\,'.-,-,1:A"l [,; t,~yol,lalú dl'tuzúshez ypzotue, arnl vi
:,zuui w·111 t',•!,·111<' 11wg n (]ial,·ktikm-1 rnúds.t.,;ruc•k, 
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A 1,1.,", l ,"/,:Y nz ,•gy1k vugy másik jallJW:iCgL,ől helyes kúv~tkeztei.úseket vönjunk lt: az 1i.wk· 

;,~, s, hogy vú .. ,g1'tljuk m1ig o. tölJLi jdemiógekkel való kölcs,Jnői; kapcsolatát és kölci;önös függ,:,. 
,;ét.. Az dP111.t.i':.,; tdjei; . ..,égé1wk é1, sokoldalW:l:igámtk e. ki)vetelménye - lenini követelmény, a11)('ly 
1rn·góv,iic1. az elméleti ét1 ii gyakorlati szakembereket a t6vr · 'sektől és a hibák elkövetésétől. 
'l'djeii(,n nyilvánvaló, az ilyen hozzáállM előfelt6tele annak, hogy a hadigazdasági problémákat 
cgy,;Cghen ós u.z or1,zág gaz<lu.iiági lehetű/:!Ógeivd öt1szefüggésben vizsgálják, hiszen amint mond
ják a Jia,<l.-;tlreg gazdasdgi problémáinak tulajdonképpeni gyökerei az „általános" gazda;;,i.gba. 
fonódull.k, amely ugyanakkor az anyagi alapjukat és ellátásuk forrását képezi. Ez objektíve Rzűk
ségessó teszi, hogy fogyvt>res erőink építése és ellútú...,u. minden kérdését az álla.mi gazdálkodM,ml 
szervPs (i,;,izefüggl,,;ben és egységben vizsgáljuk. Ily módon, gyakorlatilll.g lehetetlen a harligttz· 
da,;ági problémákat két önálló ágra - hadigazdt\.l:!IÍgra és külön a fegyveres erőkön beltili gaz
daságra - bontani. 

Ugyancsak nehéz egyetérteni- Lagovszkij vezérőrnagy azon állításával, hogy a fegyvere.<, 
Prők gazdasága hasonlóképpen tükrözi a vizagált kérdések tartnlmát, mint ahogy az „iparga1.
daság" a „közlekedésgaulnság" meghatározza a kérdések azon csoportját, amelyeket az ipar 
és a közlekedés működése érdekében kell kidolgo,1ni. Ebben az esetben aligha lehet szó analógiá
ról, mivel az ipar ús a közlekedés a népgazdaság alkotó rószeit képezik, amit nem mondhatunk 
el a fegyveres erőkről." 

Az ipar, a közlekedés és a fegyveres erők - gazdasági tevékenységük jelleg,i nlo.pj{Lu -
nem azonos kategóriába tartozó foga.hnak, így lényegüket tekintve sPru lw1>0ulatosak. Az iparra 
és a közlekedésre az a jellemző, hogy belső gazdasági ei'Öfo.~rúsaikra tármulzkodva tevékenykednek, 
sajút ö-núlló ágazati gazdasággal rendelkeznek. Az ipart.ól ~s a közlekedést-öl eltérően a fegyvPr,:s 
erők viszont nem ren(lolkeznek saját I.Jelső gazdas,í.gi eröforrássul ói. működésüket az ország 
nópgttZ{lttsága hiztmiftja, :!Giv11tke1.ósképpen, mivel a fegyveres erőknek nincs önálló gazdaságit, 
Pl.,;l"t. a t<.,gywr,·s eríík gazdai-iá.gát nem lehet ágazati gazdas{tgnak tekinteni. 

A h,tdigaz<laságta.n nemcsak a guzdasági potenciál kutatására k?rlátozódik, hanem ft•Wleli 
u fHgyverHs erők gazdasági biztoHításának összes problémáit békében és háborúban, bcleértv" ,t.._. 
anyngi ós fochnikai ellátást, a s~llítást stb. A hadigazdaságtan tárgyköróbe tartozó proLlémák 
szétbontásn két önálló ágra, illetv8 két önálló tudományterületre aligha fogja ulősegíteui a hadi
gazdasági kutttiások fejlődését. 

Új tuduuuí.nyterületc;\-- létrejótte nem adminisztratív akarati tevékenységek része, lmLár a 
gyakorlathfln flZ ilyon lehetőség sincs ki)'fil'Va. Az új tudományterüle~ek lótrchozását a megé!'útt 
foUételek hívjúh ,'·lelre és a tudomány fejlődése teszi lehetővé olyan esetekben, amikor felmerül 
új dolgok, 1 . yak megis.iuerésének és a kapcsolatos jelenségek kutatásának a szükségessége. 
Ilyen ért.-1, wlJcn a fegyveres erők gazda.sá.ga minőségileg nem új dolog, 

A hiuligazduságtau a fejlődés folyamán lényeges változásokon nient keresztül, felmerültok 
olyan bonyolult problémó.k, amelyeket csak mélyreható ós sokoldalú tudományos vizsgálatok 
alapján leluit helyesen megoldani. Tehát a kérdésnek a lényege nem egy új tudomúnyterülr~t 
létreho;,,ú;m., lm.nem a konkrét hadigazdasági proL1ómák viZHgálatainak ehnélyítése é.~ kis:ll,li:HÍ· 
tése, a tmlornányos ós technikai fejlődés eredményeinek legteljes(•bb felhaaználáfm célj,íLól u 
hadsereg lwrektípességének és harekéHzültségének fokozása érdekében. • 

Szükségtchm bizonyítani, hogy korszerű-viszonyok között mélyreható gazdasági ismcrd,•k
kd kt>ll rendelk,-~.11i a vozotési törzsekbe beosztott tábornokoknak és tiszteknek. Ilyen irányú 
ismeretek nélkül ma már lehetetlen elvégezni az olhatúrozások műszaki-gazdasági elemzését., do 
nerneHttk a ltuditcclmik(l,. terülutén, hanem még a harcászatban, u hadműveleti művószetlwn r':s a 
ha.dA~:r.atbnn iwn,. A hadigazdasági képzésnek az általános dmóleti kérdések mellett fi.•l };..,\l üldui 
a fcgyvcrne1,wk, _i,zolgáluti ágak proliljhnak megfelelő alkulmazott problémákat ii;. E:r.en hívl1l 
i]yPn k!Jr<lús,•k miut az űzemgaz<laság, a hal'ci techniku u.Jkllillutzáija., üzcuieltetéi-ic é~ javítú,m, 
,:,mpatgazd1í.lkod,· ; gu:r.<laságtana, különböző hadigu:r.dasági számvet6»ek inútlsZl·rLAmt l<Z•'rt'J"'l· 

j»u a ti.~zti fViskolltk és katonai akadú,uiák tematikai programjaiban. 
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·KiJ\",·U.;,•//.,képpr•n itz elsőrPmlÍÍ fohuh,t 1wrn új tudonuínyterület lét1'l'·ho:,,lucm, hanem a knto-
1wi tn11iJJ1<'·~,,t,,J.J,,:u a lwrligaz,l11s:í.gi k,ipzl·8 lwvczetóse, fojkszté:w éti enn('k érdekéhcll n hncli

ga;,,111,:',_r.o:i t1msz,jkck megszervezése. Az illetékes tudományos erők és trmszúkek feladata - a. 
hn,ligazdnc:,ígi d111{.Ju1, úi; n,·. alkitlrnazott problémák kidolgozáRa, továbbá az érintett 1:1zaktan

t.>'irgyakr,11 Ldiil a J1,1digazdo.sági kérdések alapos tflnulmányo:r.ása. 

J/. f,'/wl!.·ov ezredes a hadigazdaságta.n kandidátusa, docens szerint: 
,;ziik,,1·,g \·uu u frgyvercs erőkön bfllül a gazdasági kutatómunkára, mint az olyan t11domú-

11yo~,,n 11wgalnpozott irAnyít6 tevúkcnysúg fdléLdére, rnely arra irányul, hogy a legmagasabb 
hure<"•rl,'·k,·L a kggaz<lns,',gosabb eszközökkel és módon úrjük ol. Ebből a szempontból a „fegyve

rp,; ,·rúk gnzda.~t'tgtnnúr1c1." vonatkozó javaslat nem kritizálható. A, Lugovszkij vezérőrnagy állás
pont,ji',vnl kapcsolatos hozzászól,\1,mkbnn kifojtet.t támogai.ó véhimónyek nem voltak hiábavalók, 

rnnt. mn~uk ut!Ín vontak míhi'rny elvi Pilenvctést mint például; 

- A fpgyvercs criSk :;zükséglote, fogyasztása hasonlóan más fogyasztáshoz dválasztha.

t11tlan n'·n0 am,ak az egységes gazdnsi'lgi folyamatnak, melymik kiindulópontj1i és mPghatározó 
ll"nyPz{ije n tormolés. Ez hozza I,;tr1a az új termelési i<zükségleteket, ösztönzi és kifojleszti a ter-
11u·l{:,;i f„Jyiimatokat,. A hadsereg fogyaszb'tsa, mint társadalml-li>r11wlúsi visw11y nem képezheti 

Pgy saji'it.ofl tu<lunulny tárgyát, c:,;t n('lll lehot megfateni a tcrnH'M:s elem~íse nélkül. lly,•n oldn.lról 

"Z l'/U'nri'mt beletartozik ii politikai gazdaságtan ós a hadig1izda,;tigtan tárgyába is. 

- A fogyvel'eS erők gazdaságtanának tárgya keveréHfl a különböző gazdiilkodá,ii tevékeny

·,\·i;cl,m·k, mdycknok miudegyikóbcu a gazdasági viszouyolmt 11.z adott közgaz<la"ági tudomá-
11yqk {11 gnz<lus,igi tervezé,;, pénz-, munkaerő-, szállíMsi- stb. gaz<lú.lkodás) tanulmányoz.zÁ.k. 

A frgyvPrPs erők fogynsztúsábau sajátos ruódon újra termelődik o. iál'sadalmi termelés gazdasági 
vi.~zonyaiuak ruinden formája és oldala. }:; viszonyok általános törvényszerűségeit a hadigazda· 

·;,'1gLflll, r1z l'gyc1:drntonai gazdálkodási tCvékenység során megjelenő problémáit pedig a közgaz

d,b,Í.gtan funkciomílis, vagy ágazati részei tanulmányoz:,.á.k. Így tehát a „fegyveres erök ga.zda
~i1;:l ,11,,'11mk'' ,;zük,aiig.,,;.~,:g1, elesik mivel nem szük!fflges az ös112es konkrét katonai gazdálkodási 

prnl,l<,iwikat „egy totG" ulá hozni, mivel ebben az esetben a hudigazdllBágtant megfo~ztanánk 

11111111k l...Jwtűség{,Lől, hogy saját tárgyával foglalkozhasson. 

A vita M.rgyút képező problémával kapcsolatosan - korábban vagy más kiadvá. 
11.vokban megjelent - lengyel, szovjet, magyar szakérWk állá.-,pontjai közül figyelem· 
rt• rnt:lt.úak r1 kövelkezők: 

W1rdaw Stan/ácwicz lengyel szakértő könyvében azt írja, hogy: 
a katonai gazdálkodás ~ nugy,/tltalánosságban - a fogyveros erők keretei között folyta

lotl gazditi;úgi tuvúk,my.súget ós ennek a uépgu.zdasággal való összefüggéKeit foglalja. n.1agáhan . 

.-\ fi•gyv"l'I'" (•rök kPrdei közfüti gnzdti1:1úgi tevékenység igen sokoldalú é,-1 bonyolult folyamai, 
·\ !',·!s:.,·r,·li·~, a fr•gyv,,rzd, a fenntartf1;;hoz tizi.i.lrnéges nnyngok {,s c;w.közi.ik beszf'Pzésóvel kapcso

lnto.~ ld•rd,'·.~d.Lül kezdve, 11 raktározási, !L7. ellátási, a javít/isi, a karbnntartási rendszereken át, 

1tz"lwak a kikép11:{,.'I, vagy az aktív harct,•vékouy.'IÓg alatti idha:.;znúl.ísiiíg mindent felölt·I 

'l'1•rJJ1,'.::.;;,;o,l,•sen ii katonai gu.zdií.lkodtl.;; folyamatai bókóbeu, a fokozott harekéHzülLllég 

idú.,-1.aki"t!mn {,.'! n l11íbon'1 körüln,ónyci küzütt egymástól 1ninős(1gileg is különböwek. Mindegyik 

1·sdl,,·u a1.,mha11 a lmionai <loktrürn alapj!ln - Rlllúlynck egyébként az állam véddmi politikája 
is al,í. vu11 n·n(kl>'P - kinlakítutt katonai gnzdálkodás szüksógletl'i jeh,ntŐ,; lrn.ttlssal vannak miud 

a hid)<Jl'1Ícl gazdi'dlwdits km1ci•pciújAra, mlull n. hudigazt1a.~ágtun L'lmfduti proUlémH.iuak uz ,í.ltu,
l,í,,,i:,Ít,·1,;,:ru. 

,\ kgyv,·n·,-; erők kerutei küzötti ga1.dusági folyamatok ös~zcgr:,zés(,nck tu<lomáuyus Altalá· 

1w.~i1.{,,;;\.t, kéJH'ZÖ viszonylagosan öt1ú/lú kutonai ya;c.du!!áy-i, 1'/mdet frtezr!s.Jrlil azonban még nem be
s::<'!!,,·lii11/:. De az ilyen d111éleL ('gyes ele1,,ci - a tapfls1.talati vii.Ygálatok {'.s a katonai gazdálkodás 

53 



·w.111:rnai /igni P1~,dmr'•nyei Rlapján már kirajzolódnak. E szakmai diszciplinó.k és a hadigazdw;,(g

tan fü;s7.,.függé.-1('i eMg szóif'A kürűek. Így például: az ellátás gazdálkodás elmczéseit, a katonai 

1w./dUtih1i kt'írdtÍflt>lmól ke7.di, am('ly1ikkt>l - a hadiipar problernatikája elemzése során - a hadi

gazdaságtan is foglalkozik. Igen lényeges kapcsolatok jönneh létre az alkalmazó hadigazdaság
tnu és a katonai gazdasi\gi tervezés között is. 

A katonai gazdálkodás jelenségei, valamint a különböző tudományterületek közös t1tHul

máuyi ohjektwuait képeúi kutatá1:ii Ctllok lehetővé tPszik felállítani azt a tézist, hogy a hadiyaz
dasáyU.m alkotja az w.~zekötő kap,w1t a közgazd<i11ági ludom1Í11y és a hadtud-0-mány, valamint a knto

nai grmUlságlan közöU. 

A. Korn:11ienko vezé-riírnUf/!I, a közgazdasági tudományok doktora, profeHszor, 
megálla.pítáRai a.lapján: 

uz állam egyik legfoutosabL ·intézményében - a fegyveres erőknE:l C!lapatgazdálkodá.'> fo. 

lyik. A c>1apatgazdálkod!UI magába foglalja a csapatok élelmezési és anyagi ellátásának szerve• 
zetét, az anyagi biztosítás minden ágazatát (fegyver:r.et, üzem8.nyag, szállítás stb.) elhelyez/isi 

körletek fenntartását, pém:ügyi ellátását, az egységek csapat gazdaságát stb. A csapatgazdál

kodás mind hékl,bnn, mind pedig hábor~s viszonyok között folyik. A csapat.gazdálkodás bizto
sltja a csuput mechanizmus normális fimkcionáláo1át btik1ís 6s háborús viszonyok között. A c1:m

patgazdálkodú.s helyzete a csapatok harckészségét, a személyi állomány fiziku.i állapotát, a csa
pattílet általáuo!l fPltét.efoit uagymértékbHn befolyásolja. 

A csapatgazdálkodás ig1-m nagy jelentősége köVfitkeztében jött létre ez az új sp<>ciális, koukrút 
tudománytnüfot - u- csapatgazdálkodás tundy l'('ndcltctésónek megfelelően - konkrt.':t köz-
gazdaságtani tudományág. ' 

A font isrnertetett kérdésekkel kapcsolatban természetesen nálunk i13' vannak a 
hadseregben folyó gazdálkodás elméleti kérdéseivel foglaJkozó különböző nézetek a 
tudományterület létezésével, megnevezésével, a hadigazdaságtanhoz való viszonyá
val kapcsolatban. Ezek a következ5k: 

1. A hadigazdaság-tannak, - mint a hadtudomány önálló területének, - tárgyát 
képezi a ha<lHereg építésének, fenntartásának valamennyi gazdasági és gazdálkodási 
problémája. 

2. A katonai gazdaságtan* - a hadtudomány önálló területe-, mely a hadigaz
daságtan és a közgazdaságtudomány határterületein alakult ki és inagában foglalja a 
fels6 szintíí gazdálkodás· problémáit, valamint a csapatgazdálkodás béke és háhorús 
kérdéseit. 

3.- A hadigazdaság.tannak tárgykörébe tartoznak a hadsereg gazdálkodásának 
fölső szintű problémái is, a csapatgazdálkodá..ci kérdései pedig a hadtudomány önálló 
területét alkotják. 

A külföldi és hazai álláspontok összegezése alapján le,·onható.olya.n következte
téR, mely szerint: 

- a katonai gazdaságtan rendelkezik azokkal a kritériumokkal, melyek alapján 
a hadtudomány önálló területének lehet minősíteni; 

- a hadigazdaságtan és a katonai gazdaságtan tárgya összefüggő, cgymásha 
kapesolúdó egységet alkot, amit a kölcsönhatás jellemez; 

• A muwar kaümai értelmulí uóló.1' (teri~et) aurint; ,,Katonal l:(IUldaságtun II lmdtudom:\.ny Bzern,H r(·sze; 
a 1tyalwrlati flet, a I.J(•kL,gazd:\.lkodáa, a csapatgazdálkodá.s tudománya; kutatja - a népgazdasághoz lul!!onló, .Jti 
s1,Jato, j,,lJ„g1l ga1.dálku<lá11i ttivéktinyH,;11:ek - mint a tervezés, beszer1.é11, ellátás viszonyait; a tartalékkti11zé11 módjait; 
a norma ga1.d{dkud(rn és 11.z anyUJóti frdekeltsél!; elvének üvé11ye~Qlósét ;a vezetGs (szervezée) kénléeelt: a népgnz,ln,1{1ggul 
l..i„1,H,•H kapc~ul:,tok11t stl.J. (NPm awuns a hm.Jigaz<las;lgt,uu111I, mely II hatl{rnzatl vezl•tt.'s tudománya)." 
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- n. knt01H1i gazdaságtanuak, - mint a hadtudomány ünálló tf·tül eténck, - tár
gyát képezik rniml a felső szintű gazdálkodás, min~ a. csapatgazdálkodás kérdései. 

Vdernényern szerint, a vií.zolt problémákkal lrnpci:mlatos álláspontok kialakításá
n!ll nH:g sz(uno~ tényezőt kell értékelni. Így például, figyelembe kell venni az adott 
orsz1í.g és hadcJercg gazdaságának méreteit, azok cgyuuíshoz való arányát, a nemzeti 
jüveddemből n közvetlen katonai kiadások mértékét, a fegyverzeti rendszerben az. 
irnport eredetű lrnditechnikai eszközök és anyagok rószesedését. 

Tnpa!;ztalatok azt mutfitják, kis országokban ezek a tényezők rendszerint úgy 
ulalwlnak, hogy elégségesnek bizonyul ii lu1dscreg építésének, fennti.utásámik, fegyve
re:,,; ktizdc1cmrc niló felkészítésének és háborús szüks0gletei biztosítá~ának gazdasági 
és gaz.d[tlkodási kérdéseivel egy tudomány területén belül foglalkozni. 

A kia.Iakult nézetek értékelése és saját kutatási eredményeink összegezése alap
ján, n tárgyalt kérdéseket illetően, az alábbiakat l'ögzíthetjük 1 

A Magyar Néphadsereg béke- és háborús gazdasági kérdéseinek tauulmányozása 
egy indomúnyterülct keretében megoldható. 

A ha,ligazdasági és katonai gazdálkodási kérdések egymásba való kapcsolódása, 
kölesönlmtása., valamint n sajátos viszonyaink alapján nem indokolt ezeknek a proh
lé1náknak két önálló tudományterületre történő sziítv1íla.Hztása. A hadsereg küls6 és 
Lclflti gazdasági kérdéseivel foglalkozó tudományterületet célszerű „hadigazdaság- és 
kato1iai g:1zdálkodástan"-nak nevezni és a harltudomány önálló teri.iletének rninősí
t,cni. 

~ tudom{myterület elméleti kér<l<isci oktatásának fojle:-.,,;tése érdekfihen, indokolt 
a j<'ln1ilegi hadigazdasúgi, - katonai ga.zdálkodási képzés tematikájának és szervezeti 
fclt.étPleinek IL felülvizsgálata. 

GS1szerű11ck látszik, hogy lt politikai ga.zdasági tamizékek a hadigazdasági problé-
111úk é:-; a lrntonai gazdálkodás általános kérdései oktatásánnk bázisai legyenek. 

Törekedni kell arm, hogy ii tan:,;zékek szakterületüknek megfelelően, - terv
szeríí in'myítús mellett, - fokozottabb 1rnírtékben foglalkozzanak a katonai gazUftlko
<lús cl111életi és gyakorhti problé1náina.k _oktatásával. 

.\lí·g kellene tc1·cmtcni a közeljövőben 1t mérnök-közgazdász-képzéshez hasonló
an, 11 küzgnzdas{1gi egyetem keretében, n 1rntona-közgar..dász-képzés feltételei_t. Ez a 
me:.{olclús jclcittőseri elősegítené it hadsen~g 111aga:=;ahb képzettségíi gazdasági ::izak
ern hcrigényéuck kielégítését, a kett6s képzettséget igénylő beoszMsok ellátásához 
szUkséges kúdcrek beiskohí.zásímak lehetőFJégét. 

* 

A ic!111a vitAj,i lll(;g uinc::1 lezárva. Az icJmcrtctdt álláNpontok tanúsága szerintit' 
katonai g-azcl.ts1ígtan t}1domán:v elméleti kérdéseivel ka11esolatban még w1,ámos prob
lé1wl tisztAI.úsrn nir. l~gy n:lern, hog-y a most közölt nézetek hozzá segítik Azakembe
n·inhL a vilií l1a ,·aló bckapcsolOd,í.tdwz és a.. hazai viszonyninkatfigyelembevevőállás
JJOJ1tok kia lald1 :'t;,;'dioz. 

/•'dh11,,·;.;11úll iroúu/om 

1 . .\. l ,n/.(uv„zkij: A k•gyvere:; l'l'Ük g,1z<la:;(1ga 
\',, j, ·imuj ,e~! is:d 1 070. l. i;z. (1lo11vL•dele111 1 \l70. 10. HZ.) 

2. 1\1. ,O..:ifmau: :'.'IIPg1\rc~t p]'()hléma Ü,; megoldúmhmk 1·11.jni 
\' ,wuuaja ;\J iszl 107(). \1, i:,;z. · 
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