
Katonai gazdaságtan metodológiai kérdéseiben kialakult vi:a 
összegezése• 

Dr. T h ü r mer Gyula a[ezredes1 a hadtudományok kandidátusa 

A „Vojennaja Miszl" hasábjain az elmúlt két esztendőben élénk vita folyt a 
katonai gazdaságtan tudományelméleti kérdéseiben. 

A vitát A. LAGOVSZKIJ vezérőrnagy a „Fegyveres erők gazdasága" című cik
kével váltotta ki, amely a Honvédelem 1970. 10. számában is megjelent. A szerzó 
elképzelése szerint a katonai gazdaságtant1 a hadigazdaságtan elmélete mellett mint 
a hadtudomány önálló területét, illetve mint konkrét gazdasági tudományágat. hason
lóan az „ipari gazdaságtan hoz", a „közlekedési gazdaságtanhoz" kell kialakítani. 

Véleménye szerint a „hadigazdaságtan" és a „katonai gazdaságtan" értelm~zésé
ben lényeges különbség abban van, hogy _a hadigazdaságtan elmélete azokkal a kér
déscsÜportokkal foglalkozik, amelyek az ország háborúra való felkészítésére és a há
ború egésze gazdasági biztosítására terjednek ki, míg a katonai gazdaságtan a hadi
gazdasági kérdéseket csak a fegyveres erőkön belül vizsgálja. 

Világosan kirajzolódik itt két hadigazdasági tudományterület - az általános és a 
kapcsolódó - koncepciója. Az első láthatóan mint a gazdasági tudományok egy sa
játos része, míg a második mint ·a hadtudomány egy sajátos fejezete van figyelembe 
véve. 

A vitaindító cikkben tárgyalt szempontok szerint a katonai gazdaságtan tárgyá · 
hoz tartozik a fegyveres erők anyagi-technikai bi7.tosításával kapcsolatos létező objek
tív jelenségek, feltételek és körülmények sokoldalú komplexuma, valamint az ellá
tás, a beruházás és más a hadsereg sajátosságaival összefüggő gazdasági tevékenység. 

Ehhez kapcsolódnak a katonai szervek részére meghatácozott szervezeti, techni
kai, gazdálkodási viszonyok amelyek az anyagi és pénzügyi szükségletek jelentkezését, 
alakulását, valamint az elosztás folyamatát szabályozzák. (A fegyverzettel és a hadi
technikai eszközökkel való feltöltés, a fenntartás és üzemeltetés, a tipizálás, javítás, 
szállitás, anyagellátás és irányítás.) E kapcsolatok egy része belső jelleggel bír, mások 
azonban túlmennek a katonai szervezetek határain. Például: a fegyverkezés területe 
felöleli nemcsak a haditechnika üzemeltetését és tárolását, hanem annak létrehozását 
is; a szállítás és a katonai gazdálkodási folyamatok irányítása ugyancsák nem ma
radhatnak teljes mértékben a fegyveres erők sajátosságai. 

• Megjelent a Honvédelem 1972. évi 9. számában. 
' Katonai gazdaságtan = Fegyveres erők gazdaságtana, 
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J,;z.Pn okok afapján a katonai gazdasi'lglan tárgya, awklmn a, !-!í'.Íéráklian, melyek 
a l[u·:-iadalom gnzdá!kodá:;;i folyanwtaival lmµesolalosak, kikerül 11, hadsel'eg: keretPi
l1iil. 

A szprző véleményének iisszegezésekor négy alapvető mdok emelhető ki, 
amelyek nliitúnu1s:;tjúk a katonai gazdaságtan, 'mint :sajátos tudományterület kialal·iM
sának :szüh,é(/f'i$Ségét. Ezek a következők: 

1. A hadserng fojlesziéséhe.,.; és fenntartásához szükséges anyagi és pénzügyi 
kerciek rohamosan növekednek a lehetőségek korlátozottsága mellett; 

2. a fegyveres erők bonyolult gazdálkodási tevékenysége meg követeliaz ez
irányú kutatások egységes metodológiáját; 

3. A hadtudományi problémáknak más - a népgazdaságt.ól eltér/) - kulalfÍ.HÍ 
módszerei vannak. (Pl.: a gazdaságosság és a harckészültség követelményei
nek összevetése.) 

4. A katonai gazdaságtan elmélete elmarad a gyakorlat mögött. Ez gátolja a 
hadsereg rendelkezésére álló aÍiyagi é!'! pénzügyi eszközök védelmi célokra 
történő hatékonyabb felhasználását. 

A szerző 1.íltal vázolt problémával kapcsolatban több ismert szovjet katonai és 
közgazdasági szakember kifejtette álláspontját, amelyeket a Honvédelem 1972. 3. 
számában ismertet.tűnk. 

A szakértők álláspontjainak tanulmányozása alapján rnegállavítható, hogy a 
vita középpontjában a katonai-gazdaságtan tudományterületi önállóságának léijogmmlt
sága állott. A véleménycserék eredménye képpen ebben a kérdésben kétféle irányzat 
alakult ki: 

- egyes szakemberek szolidaritást vállalva a szerzővel szükségesnek tartják 
az új - a konkrét katonai gazdasági problémákkal foglalkozó-, önálló tudomány-
terület létrehozását; · 

- mások szerint a hadigazdasági tudomány két részre való felosztása (ha<li
gazdaságtan és katonai-gazdaságtan) módszertanilag helytelen és gyakorlatilag cél
szerűtlen. 

Az álláspontok összegezése 

A vita során kialakult nézeteket a közelmúltban a „Vojennaja Miszl" szerkesz~ 
tősége összegezte és az ·ezzel kapcsolatos értékelését szerkesztőségi cikk keretében 
a lap hadigazdasági rovatában közzétette. A vita alapját jelentő problémával kap
csolatos álláspontjuk megalkotásánál Marx azon tételéből indultak kí; mely szerint 
a gazdasági folyamatot ·a t,ermelés1 elosztás, a csere és a fogyasztás képezi és e folya
mat meghatározó része a termelés. Ha a termelést mint társadalmi viszonyt vizsgál
juk (és ez a gazdasági tudományok feladata). akkor - mint V. I. Lenin megálla
pította - az 11elosztás" és a ,,fogyasztás" elvesztik minden önálló jelent6ségükel, 
és csak mint technológiai folyamatok maradnak meg. 

Megítélésük alapján a katonai igények kielégítése a fogyasztásnak egy sajátos 
formája, amely szervezeti típusát tekintve ugyan a nagy gépiparéhoz hasonlíthat.ó, 
de mégis a lehetőségek nem termelő felhasználását foglalja· magába. Ezért a hadsereg
gazdálkodási szervezete, amely alapvetően fogyasztási jellegű, magában hord bizo
nyos - a népgazdaságra jellemző - ágazati termelési vonásokat. Példá.ul: az anyagi
technikai ellátási rendszeren keresztül megtörténik a társadalmi tequékek egy részé
nek elo1:1zlúsa . 

.h:zen ohjekt.ív okok miu.tt a. hadseregen belüli gazdasági viszonyokat (elslhmr-

ii llunvedd,•m 
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lian_ nz í.'los:t.lú:-;i l':-; fogyaszbi:-;i vis.i;onyokat) nem lehet 11 társadalom gazdaRági --
ten111:l,'si Yiszonvaitól elszakít Ya Yizsgálni. 

_,/ s.:crkr:szt,5s/y vélw1,Iuy1.~ s:::.criut n katonni termékek termelésével, elosztásáva.l 
t'.i:-; fi,~yasztá:-úval ka_pcsolatoa Yiszonyok t,anulmányozáAa /L lmdigazdit:,:;ágtan tárgy
kiin'·lJt' t arloznak. Ezek azonban oly1rn ~a.játo:-J ágazati jelleggel rendelkeznek, melyek 
k1t1:t1·lczlk a had~Cl'C" katonai 1rnzdálkochisi ~r.fét·újának tevékenysége során a konk· 
n't kiiz;.:azdaság"i tnd~11ányok (; gazdn.sági tnvezés é~ smrvezés e'lmélete, a ga.,,dasági 
<•],_•1nz1:s, IL gnz<las,ígi nutematilrni modellezé::;, stb.) mílkiilözhetetlen alkalmazását. 
Ez,·n elvek 1':8 nH'i<lszorek - knt.onai követd1nények és a csapatoknál vógzendő gaz. 
das/tgi rnunk1ik so!.::oldalúság[uiak figyelembevételével történ6 - fejlesztése fontos 
irúnyút kell hogy képezze a hadtudományi kutatlÍ.soknak. 

,J/ úirfoz1!k "litJ~jrín a szerkcsztűséy rum a véykűvetkcztelésre jutott, hV{!!J a katonai 
rf'1:.,{11s,íyta1111r1k -- mint sajú!ns önúlló tudomúnytcriiletncl; - szük.<JérJC88P[te f'!P,9ik, 
m /1·, I (f neki lulajdonitottak a l,,uligazda&Ígtan tdrgykúri.be meytalállmtók. 

:\ vita 1n{1sodik föprolMmájn, n, hadüp,zdus,iytan dmélete tomíbófejletdésének 
kl·nl1;so volt .. Ennek során ismételten bizonyítást nyert az a tény, hogy a haditech
nibi forradalo1n hat;Ísára, az imperializ1n11s agresszivit.á:;a fokozódásának körül· 
t1H'·nyei között ulapvető mennyiségi éR minfü,égi vft.lt.ozáRok történnek a gazdaság és 
a !1/d101·ú vh,zonyóJmn. ,Jelentíi:,;en módosulnak az n,nyag:i szükségletek méretei éi, 
ii~,.;zelc\'{íi, crdsödik n. hrulsereg „iparosodáfiiinak" folynmata . .Növelrnzik és mindin· 
k1'tl)b bonyolultRlibá v:í.lik a ha<lseregeken belüli gazd;:u„ági tevékenység. 

Ezuk :t kürülmények megkövetelik azoknak a gazdasági folyamatoknak a sok· 
oldnlú viz,'ig:i!nbít, 11111elyek n1ind béke mind biíború időszakában r1 fegyveres erők 
a1iyngi~ieehnikai t':s péní',ügyi igén.veinek biztosítiit,ával ka_pcsolat.mmk. 

Ezt, n sziik:-:(1.\"CSSt;get bizonyí_lja a Szovjetunió honvédelmi miniszterének a 
liadtuclomány elméletének fejlesztésével szemben támas1.tott azou követelménye is, 
niely szerint, az er/.ífeszítéseket olyan problémák irányába kell összpontosítani, me-
1.wk n1ogold{u:,iitól 11e111c::;ak a hadsereg szervezeti felépítésének, harckészségének és 
l11tclr:tfogltnt!)súg:ínak további korszerűsítése illetve növeló::;e fiigg, hanem anielyek 
a::: on,crír,os 1!,}dl'/mi képes:;;éye erősítésével kape,sofotos eszközráforrlítások legcélszerűbb 
fdlu18:..;11,íl,ísriuol vannak iisszefüggésben: 

A :-:Zt\J·kesztői,ég n Yitában részt vevőkkel teljes mértékbc~n egyetértett azzal, 
hog.\': 

a t.ír:-:1.ulnJuü élet új jden:-;égt:i mc."gkövetelik a hadigazd1tságtannak a kor
~zl:'r(í:-:í1 é:-iét; 
n hadig,izdaságlan kialalmlásának akt.ív sz1tkn.sz1tban van anii szül,:ségessé 
tc,...;zj eln1öleténck intenzívebb fejlcszt1;sét; · 
HZiik:-i1\;es a hadign.zdasági kutat.ások sokoldalú fejlesztése 11LLól a célból, 
l10gy f(:\ lehes~en iárni az ország ó, fegyyere-s szervei védelmi ereje növelésé· 
nPk, i!lct ve nwghatúrozot.t. r:;zinten tartá:.;únnk leggazdaságosabb formáit és 
tiiód:;zercit.. · 

.lz tfri ((/opokon, tudomúuyos jelltygd l1.:fulytatoit vita feltúrtn 11, lwd·igazdastÍ(li l-u· 
du111,í11y wq;luű proólémúit h:; 8Zii~:séyletrit, rmcnge ponty"rdt és dmaradt részeit, lehelő· 
s/:1, ;, , , r-,';/t /.s trfrlatait . 

. ·\z ú.lUspontük ÖHszegezése eredményeképpen kirajzolódtak a hadigazdasági ku
luló11111n];:a il'Anyai, teljes mértékben igazolódott e t.ndornánytt:riilet kuleskérdései 
1nt·g,il1lú:c;[1nak :-,ziilrnégei;sl'go. 

A szerkc.'lzt()súgi eikk frlhivja a rigyelnid arra, hogy tuindeneke!iítt meg kell 
hat1'troí'.1ii ,t h.tdign.zda.-;/\f .. (\an metodolögin.i!11g hihátlnn tárgyát. 1~ tudományterület 
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eI11~lkül nem rendelkezhet. 11agyohh távlatokkal, neni képes komoly összegezések 
s:tintjére emelkedni, nem lépi túl a különféle tudományokra vonatkozó adatgyűjtés 
,'is nz elszigetelt. je!en'ségek leírásának határait. 

A vitában ré;,zt vevtík küriil többen foglalkoztak hcizzászólásaikban a hadigaz
dasúgtan tárgya po~tm,ításának kérdéseivel. A szakértök egy csoportja javasolja, !togy 
a luuli'.(/azdru;iigtan lfir{mdt ki kell eyészitcni azokn(lk a szocialista aazd.asági v1·8zonyok
nak kutatá,wl/.111/, amelyek 1t lmrlscregnt brlül is meytalúlhat6k. 

Ezen javaslat elméleti alapja az a felismerés, mely szerint a fegyveres erőkön 
helül lezajló különféle g11,zda;,ági folyamatokat (elosztás, csere és ·fogyasztás) ugyan 
olyan törvényszerűsPgek Rzah{dyozzák mint a népgazda81Íg egészét. A katonai szer-. 
ve1.eleken lielül összegezddnek ös fejkídnek a szocialista gaz~asági vi:,:;wnyok, mely
nek kövctke:,Jéhcn a had:,:;ereg· gazdálkodá:;a nemcsak technikai, hanem tániadalmi 
oldn.lról is jellemezhet.ő. Ebből a fejtegeté:1ből kiindulvá, a szocializmus gazdasági 
törvényei hadserngRzervezAten belüli működéiú sajátosságainak megismerése e hadi
gazdaságtan tárgykörébe kell hogy ta;·ta:,:"Zon. 

A hadigazdaságt.an tnrgyával kap1.;solat.os vii.u során felvetődött a, teml'inológiai 
kifejezél:11:k értelmezése terén femuílló rendezetlen helyzet is. A probléma fontosságát éfol 
megoldásának sürg{í,ist\gét bizonyít,ja az a tény, hogy alapkérdésekben sinCJS sok 
esetben egységes álláspont ki1dakítva. Példúul: a hadigazdaság kifejezés alatt egyes 
szakértők a háliorú esetén „m\·pgaz<luság helyzetének egy sajátos minőségi állapotát" 
mások pedig „a katonai termékek termelésével, elosztásával, cseréjével és fogya:,:;z~ 
tásával kn1wsolaios speciális gnzdaia11ígi viszonyt" értik. 

A szerke.':lztlíségi cikk íróinak véleménye szerint a hadigazdaságtan alapvető 
problémáihoz lehet számolni a. gazdaság alkalmazkodóképességét, mobilitását és 
életképességét egy kon1zerű h!\horúlmn. Az e111\ítdt. kategoriák objektív tartal111ának 
feltárása a hadügy és a gazdasági potenciál dinamikájának figyelembeYétclével fontos 
elvi kérdéHe a katonai doktrína gazdasági megalapozásának, a szocialista állam védel
mi politikájának, a hadseregépítési perspektívái meghatározásának, a nép és fegy
veres ereje felkészítésének ·az imperialista agresszió elhárít,ására. 

Az alkálmazkodóképesség, a mobilitás és az életképesség kategóriáiban tiikrö
zc'ídik a gazdaság háborúm való felkészUltsége és az a képessége, h(?gy meghatározott 
hefolyást gyakoroljon ennek menet.ére, illetve kimenetelére. 

, A világimperializmus ellen, a szocializmus fegyveres védelmének lenini elméleté
ben fontos helyen áll a gnzdaság felkészülése, mivel e nélkül nincs katonai erő. 

Hn, nz imperializmu:,,i háborút kényi;zerít ránk - V. l. Lenin tanítása szerint 
-- akkor józanul kell értékelni e lrnlyzetet, szám ha kell venni az erőket, szabályozni 
kell a gazdálkodási mechanizmust a háború által megkívánt gyorsasággal és mért.ék
ben. A rni időnkben n ya.zdál.kvd(fai mec.lumúmu.snak olyannak kell lennie, h0<Jy bármely 
ridott pülanatban tdjes mértikbeti b-iztbsítani tudju ga:zrlasiígilfLg az agresszor szétzúzúsát. 

A vitát összegező szerzői kollektíva szerint rnieli.íbb szükséges létrehozni azt a 
szilárd elméleti alapot, melynek bázisán a hadigaz<laságtan e'J·eüményesen ki tudja 
dolgozni a tárgykörélie tartozó témákat, kutatási eredményeivel elősegít.eni azok 
gyakorlati megvalósítását úgy, hogy azok hozzájáruljanak mind a ha<lsereglien, 
~nind népgazdasági R,dnten is a gazdálkodási tevékenység minc'íségének az eme\éi,~hez. 
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_.\ ,·it:l f,í prohlóm/ti közti tartozoLt.. a hadseregben folyó gaztlnsági ktipzés kérd<·,,,, 
ÍR, 11u,lly1.·! k:qw~olallm.n a 8V>.rke!Jzlüs/y úl!1Í8JWnf:ja 11 kifod/;e;:,Ü: 

.\ :-:zw·ia\i:.:;tn úllam gazdasági és védelmi nreje egy sor tényu:díhől tevődik 6,;s;,.P, 

1111d_,(·k kiiziitt rendkívüli fontosságú a tndomány. Az on,zág termelően'.íinek 1tüvoke-
1k·'-'t' (.'!..':Y(·rt<1:-; arányhu.n van 11 mnnka. é:; a tudomány szerves kapusoJ.atával. A gnzda
súgi t-11do1win,v azzal válik, ki, hogy ez a társiuhtlom ga.zdnsági alapjait és a szoeiali:.:;Ltl 
krt111•l1::-:i \'i:-;zonvoknt, a termeléíerők növekeclt-\sével közvetlen lmpcsolatb:tn vi;:;s
gú l,in. Kuliltilsai~al n gazdasági t,mlomAny ukt.ívan hozy,ájfu·ul a tmlornányoR teclwi
lrni formdn!o1nnak IL szocializmw, előnyeiben fakadó óriási lehctfoiégei egyesílé:,;érwk 
gyakorlati nll'gold:í.sáhm: vagyis it konununizmm; építése és a szocializmusnak a k:aw 
pit,tdiztllt1.-;sal folytnlot,t vursenyc k~1lcskérdéseinek 1neg:olJásához. 

A gazdns,ígi tudo1ná11ynak, a gazrfasági Ludás1mk a párt mindig nagy jelent 6,;ól-',et 
tnlajdonít.oU. és tulajdonít, ma is. 

A SzovjeLunió Kommunis1,11 ·Pártja Központi Bizottsága „A dolgozók gazdasági 
k(ipzé,;é1mk javításáról" hozott határozatfiban szó van ftrról, hogy a kommunizmus 
építést)nck jelenlegi szakaszában, a tudományoswtechnikai haladás gyors üt.eme, a 
!t~1·melii8 föltételeinek és a munka jullegének rninóségi változás1t körülményei között, 
s:,;iiutcleniil növekszik a szakemberek és a széles tömegek gazdasági képzettségével 
.-;zcmben t:í.masztott igény. A tudományos forradalom körülményei kfö:ött nem lehet 
a vezeté8 magas szintjét a szociafü;mus gazdasági t,örvényei és a párt politikájának 
nla.pos ismerete nélkül biztosítani. A r,azdas1Í{1i képzés fontos feltétele a népf/O-zrÜtsrÍ{J 
t1ulonuinyos s.-;,in(je növelésének, a termelés -irányításának és a népyazdns!Íq XXIV. 
konyresszus által meghatárowtt fejlesitési program megvalósításának. 

Ez a ható.rozat közvetlen kapcsolatban va,n a tisztek, tábornokok hadigazdasági 
képzé,ével a hadsereg minden szintjén, tovább11. a gnzdálkodási munka rnegjavítáHáw 
val, a fegyveres erők egész életével és tevékenységével. 

Ammk érdekében, hogy növekedjen a gu.zda;iá~i munka színvonala., vala!nint 
hatékouy.<.:.Íga tL esap,ttoknál, szii.lu-!ég van a lc-itonai szakemberek-főleg a vezető 
állorn,í.ny - komplex gazdw,ági képzéstÍt'e. Ide tal'loúk a nrn.rxisLa-leninistn közw 
gazdit:-.i'Lgt.irn; ii hadiga.zdftságtan és a hadigazd,~sági elemzés alapjainak; a gaz.d.álko
dási t evtikenység lll~igszervezése és irányítása elmélet,ének; valamint gyakorhttána.k, 
továbbá n kalormi szolgálat és bem1ztú.s :-1njátoM,iágainak megfeleld, konkrét gazda.,iági 
sza.k:ígirnat.ok alapo,i Lanu!mányozása. Amint lát ható ez megköveteli a kiképzési tervek 
és progrrunok, a fegyveret-1 edík sr.emt~lyi állományit képz1~,m formáinak és módHZ!~reiw 
nek fe\iilvizsg,í.lásút, pontosítását. 

A .'iZt'rb·~·,,tŐ;:i!~gi (:ikk szor.r.ői kollektív!tj:i végezetül megállapítja, hogy a lefolyw 
talolt \'Í1 a ntfüány küvet,lwzt.eté:-,iénok levonásával a lárgyttlt problémák nem zár~ 
hatrík !(·, hog;y jelenleg még hiányo:c:1rnk azok a tnrlományos adatok, melyek lol1eUívé 
t.011111\k E!Zek teljns egEÍs:,;lílien vnló megulclás1ü.,. 

l•;g_v az.onban vititt,l.atnt\a,n, mégpi~clig az, hogy ezek n vi1,ák túllépték a rtÍs;,,feJ
,tdatok lud,í.rnil és hozziijií.rnltak a, katow-ti giizdálkotlás fojliíd6séhez. 

:\ vit:~ nisr.Lveviii {dt.a! kifejtett álláspont.ok jelentií:,;1~ggel bínutk mind n lmdi
ga;,.dasiq.!;lan d1n1~ldönuk fokuzalu:,; fojl<ídc~se, mind az ors:r,ág viidelmi képes::;ége 
t.ováld1i üri"isitl;:,;,':nck gazdasií.gi ki;n1,:,.;ui mngoldá.-;a szt~111pout.jáli1íl. 

61 




