
A fegyveres erők gazdasága• 

A. L a g o v sz k i j vezérőrnagy, a hadtudományok doktora 

(Megjelent a „Vojennaja Miszl" 1970. évi r. számában) 

Az állam katonai potenciálja a gazdaság állapotától és fejlődésének perspektí
váitól függ. A gazdaság lehetőségei határozzák meg a hadsereg technikai ellátottsá
gának színvonalát, fejlődését és a háborúk biztosítását. Ismert tény, hogy az osztály
társadalom kialakulása óta a hadseregek felszerelési és fenntartási költsége állandóan 
növekedett. A katcinai kiadások meghatározásánál alapvető tényező, hogy az ország 
gazdasági erőforrásai korlátozottak. Minél kevesebb eszközt használnak fol a hadsereg 
ellátására, harckészültségének fenntartására (a védelem céljainak károsítása nélkül), 
annál többet tudnak a népgazdasági szükségletek kielégítésére fordítani. 

Ez igen fontos probléma, amelynek megoldása tudományos szemléletet, elméleti 
megalapozottságot követel, mivel ettől függ a hadsereg szervezeti felépítésének, had
rafoghatóságának és harckészültségének további korszerűsítése, valamint az ország vé
delmi képességének erősítésére fordítandó eszközök legcélszerűbb felhasználása. 

A hadtudomány e feladatának megoldásában nagy jelentősége van a gazdasági 
kérdések vizsgálatának. A csapatok -- különböző bonyolult berendezéseikkel együtt -
lényegében egész „üzemek"-nek tekinthetők. A hadsereg „iparosításának" viszonyai 
között az építésének és felhasználásának területén jelentkező problémák n"agy része 
kapcsolatban van a gazdasággal, és sok tekintetben függ attól. 

A hadseregnek, mint hatalmas és bonyolult szervezetnek a fejlődését törvénysze
rűségek határozzák meg. Ezek objektív keletkezésének alapját a haderő- és fegyver
nemek életének és tevékenységének, békében és háborúban történő ellátásuknak sajá
tos viszonyai képezik. Tekintettel arra, hogy a hadsereg fenntartási költsége igen 
nagy, rendkívül élesen vetődik fel a védelemre fordítandó eszközök legcélszerűbb 
felhasználásának problémája. A gazdaságossággal összefüggő hadtudományi problémák 
vizsgálata azonban eltérően_ a népgazd.aságitól, más módszereket követel: a gazdasá
gosság kérdéseinek a hadművészet és a csapatok harckészültségi követelményeivel való 
állandó összehasonlítása mellett kell végezni. Ez a hadsereg mindenfajta tevékenysé· 
gére vonatkozik. 

Mivel a hadigazdasági vizsgálatokat egységes módszertan és szemlélet alapján' 
kell végezni, a hadtudományon belül felmerül egy külön tudományág létrehozásának 
a szükségessége, amely felölelné a hadseregben folyó gazdasági tevékenység elméleti 
kérdéseit és tanulmányozná a hadseregépítés problémáit. A szakvélemények szerint e 
tudományágat „fegyveres erők gazdasága'' terminológiával célszerű ellátni. Ez tükrözi 
a vizsgálandó kérdések tartalmát, hasonlóan ahhoz, ahogyan például „az ipargazda· 
ság" és „a közlekedésgazdaság" meghatározza az ipar és a közlekedés munkájának 
megjavításához kidolgozandó kérdéscsoportot. 

• Megjelent a Honvédelem 1970. évi 10. számában. 
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.\ ,,fegyveres erők gazdaságát" l,d f-ajtltosság klilünbözteti meg: 1. a kérdé,ek 
vizsg:ilata a hadművészet követelméuyeinek (els6dlegel'l) kötelező figyelembevételé
vel: 2. a vizsgálatok sokoldalúsitga (a honvédelmi minisztérium különféle tevéktmy
:e-t':gi körének megfelelően), amelyek felölelik a népgazdaság szinte minden területét. 
Ez egyrészt bonyolulttá teszi a fegyveres erők gazdasági vizsgálatát, másrészt meg
könnyíti, mivel a népgazdaságban végzett megfelelő kutatások tapasztalatait a frgy
veres erők gazdasága eredményesen felhasznál!mtja. 

Nyilvánvaló, hogy a „hadigazdaság" és a „fegyveres er6k gazdasága" fogalmak 
közi)tt tárgyuk, tartalmuk és feladataik tekintetében lényeges eltérés van. A hadi
~azdaság elmélete az örszág hábotúra tör~énő gazdasági felkészítésére és összességében 
a háború gazdasági biztosítására vonatkozó problémakört vizsgálja. A fegyveres P,rők 
!!!t'l,dasága viszout a gazdasági kérdéseket ci:iak a hndscr<~g érdekében vizsgálja a had
-<er('g 1\píté!'lére, technikai felszerelésére, harckiképzésére és állandó magasfokú harc:. 
ké,;ziiltRég,:nck biztosítáRára kiutalt eszközök legcélszerííbb felhasználásával kapcso
latos ajánlá.-;ok, j1tvat:ilatok meghatározása céljából. 

A „fegyveres erők gazdasága" - új fogalom, amely a hadsereg korszerű technikai 
felszerelésének -viszonyai között teljesen megalapozott. Szigorúan tudományos szem
lélet nélkül a nagyobb feladatok megoldása békében és háborúban egyaránt lehetetlen. 
A fegyveres erők gazdasága hivatott a gyakorlathoz vezető helyes út megjelölésére. 

A ,,fegyveres erők gazdaság1t" tárgykörébe a hadsereg anyagi technikai biztosí
tása, a munka, a termelés, a pénzügy és egyéb tevékenységek terén, a fegyveres 
erőkre sajátosan jellemző, a népgazdaságban folyó tevékenységektől eltérő, objektív 
jelenségek, tények, feltételek és körülmények összessége tartozik. 

A .,/f!{!!Jveres erők gazdasága" tartalmát a fegyveres erőkön belüli gyakorlati, 
gazdasági tevékenység legcélszerűbb formáinak és módszereinek a meghatározása 
érdekében a már említett jelenségek, tények, feltételek és körülmények vizsgálata 
képezi. A „fegyveres erők qazdaJága" alapvető célja - a legkisebb ráfordítással a leg
jobb eredmények elérése, a hadművészet és a harckészültség összes követelményének 
teljes értékű kielégítése. 

A „fegyveres erők gazdasága" föladatai a hadsereg életének és tevékenységének 
általános tartalmából, t:lajátoHsága.iból erednek. E feladatok lényege az alábbiakban 
foglalható össze: 

- az ér.szeríi }~áborús szükséglet meghatározása; 
- a tervszerű elosztás módszereinek, valamint azon szabályoknak a kidolgozása, 

amelyek kapcsolatot t~remtenek az adott fegyverfajta hatékonysága, létrehozása. és 
üzemeltetése között; 

- a gazdasági hatékonyság biztosítása a hadsereg mindenfajta tevékenységé
ben. 1>1. az új technikával és építkezéssel kapcsolatos beruházások, az ellátó és javító 
szervek elhelyezése és működtetése, a csapatgazdá1kodó szervek tevékenysége, a h~d-: 
erőnemek és fegyvernemi csapatok alkalmazása stb. 

E tudomány szükségességének bizonyítása céljából vizsgáljuk meg feladatait 
kissé részletesebben. :.o-

Pegyverzel 

A technikai felszerelts (fejlesztés, tárolás, igénybevétel) a honvédelmi miniszté
ri111n kiadásailmn a lt!gnagyohb részarányt képezi. Éppen ezért érezhető is, hogy az 
e:-'.zkiiziJk t':sszerű felhasználása céljából különös figyelmet fordítanak a fegyverek és 
1mh lrnditet'hnikai eszközök egyes új konstrukciói harci hatékonyságának, - Mtre-
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hozásuk, tárolásuk, igénybevételük gazdaságo~::1ágával történi.í összchangolá,.:;ára. 
Bármely új konstrukció rendszeresítésének vizsgálatánál nagyon fontos annak el6zetes 
megállapítása1 hogy megkezdhető-e a gyártás, ha az új típusú fegyver harcászati
technikai jellemzői, a jelenlegi frgyverhez viszonyítva, az clőállítáRi költség jele,ntős 
növekedése ellenére sem javulnak. Az egyes fegyverfajtákra fordított kiadások gyor
sabban nőnek, mint a harci jellemzőik. Például az amerikai B-20 bombázó rcpüWgép 
ára 625 ezer, a B-52 8 millió, a B-58 pedig már 14,5 millió dollár volt, tehát ámk 
12,8-szeresére, illetve 23,2-szeresére növekedett, ugyanakkor a B-52 sebessége 
1, 7-szerese, a B-58 sebessége 5,6-szerese a B-29-ének, a csúcsmagasság pedig ennek 
megfelelően 1,4 és 1 ,S-szeresére növekedett. 

Nyilvánvaló, hogy csak a mintapéldány árát és harcászati-technikai adatait 
még nem lehet a rendszeresítés alapjának tekinteni. Azt a kérdést is tisztázni kell, 
hogy az új konstrukció milyen helyet foglal el a fegyverzet általános komplexumában, 
hogyan kapcsolódik elődjéhez, annak teljes lecseréléséig, Az ár és a harci hatékonyság 
értékelésénél nem a jelenből kell kiindulni, hanem figyelembe kell vonni az adott 
haderőnem általános technikai felszerelését akkor, amikor az adott mintapéldány 
jelentős mennyiségben kerül rendszeresítésre. Figyelembe kell venni, hogy sok idő és 
eszköz szükséges a kísérleti-tervezési munkákhoz, a kipróbáláshoz, bejáratáshoz stb. 

Nem szabad megengedni a csapatoknál például, _hogy a harcban együttműködő 
gépjárművek üzemóra tartalékában vagy közlekedési sebességében különbség legyen, 
ami tapa.sztalható és kedvezőtlen. Természetes az is, hogy az új technika rendszeresí
tésével egy időben intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek biztosítják folyama
tos üzemeltetését és kiszolgálását. 

A hatékonyság és gazdaságosság kérdésének vizsgálatánál sok esetben igen hasz
nos meghatározni az új fegyverfajta pusztítási hatásfokát, összehasonlítva értékével, 
igénybevéteh\vel és sebezhetőségének lehetőségével. Ez főleg i:tz olyan eszközökre vo
natkozik (rakéta, pilótanélküli repülőgép, torpedó), amelyek közvetlen célbajutásá
nál az ember nincs jelen. Célszerű a különböző harceszközök értékének és eredmé
nyességének az fo1szehason1ítása. is a különböző feladatok végrehajtása során. 

Az új fegyverfajták tervezésénél fontos követelmény, hogy fokozott figyelmet 
fordítsanak az anyagok, főleg hiánycikkek gazdaságos felhasználására, a'költségvctési 
és anyagi eszközök ésszerű felhasználására, olyan fegyverfajták kialakítására, ame
lyek üzemeltetése viszonylag egyszerű és lehetővé teszi a személyi állomány gyors 
felk~..szíté!"lét, a:z egységnél a kisjavítás, de ha lehet a közepes javítás elvégzését is. 
Mivel az egyes fegyverfajtákkal kapcsolatos igénybevételi kiadások a rendszeresítés ük 
ideje alá.tt 5-10-szereseh felülmúlhatják az előállítás költségeit, ezért szükségszerű, 
hogy az igénybevétel olcsóbbá tételének kérdése már a szerkesztésnél a figyelem 
központjában álljon. Fontos tényező, hogy az eszköz kezelése és a személyi állomány 
kiképzése egyszerű legyen. Az új konstrukciók, főleg a bonyolultabb technikai eszkö
zök kidolgozásánál állandóan szem előtt kell tartani az ergonómia kutatási eredmé
nyeit, amelyek folhasznúlH.-sával jobban nlkalmassá lehet tenni az embert a gévhez, 
FJ a gépet pedig az emberhez. 

Az igénybevételi kérdések vizsgálatánál fontos a javfüisi költségek megállapítása 
az. adott teelmikai eszköz csapatoknál történő rendszeresítésének valószínű, teljes 
frWszakára. Ez föleg békeidlfozakra vonatkozik. Háború idejére viszont rneg kell 
állapítani a való:-;zíni'í veszteségeket, is, amelyek elkerülhetetlenül hatással vannak az 
igénybevétel idlítartarnára. 

A mintapéldány lmtékonyságának é.':l értékének üsszeha:,;onlításánál 1i fegyveres 

5' 

64 



' 

• 

,,r,-;1~ µ;:mlnsúg:innk feldata, hogy tr1111d1wír1yozza n7. cllen:..tig ellentcvékenységi eRzkö
z•·i l1•het;a1:ges fojleRztf;sének kénk::-wit, ami t•sökkenthcti H Imrei eredményességet . 

. \ me1,:folelő kutatások, n tudományosan rnegálapozott hizo;.yítások lehetéivé 
tt,i,:;zik 11, technikai eszközfojták mcgr(•n<lelóRének tárgyilagosabh megköze1ítéRét, az 
inrh•knlatlan követelmények kiküszöbölését, gyorsabb meghonoHítását és kezelésének 
1•l:--ajútítás1í.t., arni természetesen hatál'!sal van az érték csökkent1!sére iA, gyorsítja a 
fogyn•rfnjta remfazeresítését. Az elmondottakhól látható, hogy a fegyveres erők 
gn7:rJ:is1ígánnk céljn az, hogy segítse a ;.züksége), rcn<lszerek.(komplexumok) kiválasz
t[~sát. Ez a tcvék~nység az új konstrnkciónak a régivel szembeni általános föl,':nyt:t 
hi1.on~·ítú tudomán:vo.~ adl\.tok megállapítáAával kezdődne. 

BúrnH.'1!· új kon:-;trukció gazdaságosságának Vii,;:;gáfo.ta során (a fegyveres críik 
(.!)W.d,u,ágának egyik legfontosabb feladatn) figyelembe vell venni a harci mutatók 
ij.,..;,-;z(•s,;,:g,:n kíviil a meghízhatóságot, az üzemhiztosságot éR veszélytelew,éget, a 
R1.e1w:lyi állomány kiképzésének bonyolultsági fokát, az új konstrukció ilzemeltetl;S~
uél n, munka.ráfordítások nagyságát, a gyártmány és az alkatrészek javítási alknl
rna~,..;{1gií.t i:s költségét, az üzemeltetés hat.árid6it '5s költsl:geit. 

famerctcs, hogy nagyszámú követelmény figyelembevételéhez olyan kritériumok 
sziik!-iégesek, amelyek tudománymú:m kidolgozott, az adott technikai eszköz használa
tával és gazcla:-iági hatékonyságával kapcsolatos tisztán katonai eredmények ösRze
hnHonlítá,m, alapján pontosított mutatókat jelentenek. Más szavakkal, a kritérhnn 
ebben az értck•mben - a működés hatékonyságának egy, vagy több nrntatóval (létre
hozáis, igénybevétel, tárolás gazdaságos,iágával) történő fü,szclu\sonlításában a legked
vczűl>h víiltozat. 

' A frg~·vere8 erők gazdaságának célja továbbá az, hogy olyan rendszert lmtároz~ 
:r.on meg <iH azt tudo111ányosan indokolja, amely ii.~szességéhen hiztosítja a szükséges 
anyagot nz; egyes fegyver- és technikafajtákra vonatkozó kritériumok pontosításához. 
r,;zek az adatok magukban foglalják mind a tisztán katonai jellegű mutatókat (bele
értve az ellens1(gnek okozható károkat és a saját vesztcsPgeket), mind a gazdaságos-
1-11í.gi mutatókat is. Az egyes kritériumok héke és háborús idiíszakra vonatko'zóan eltér
hetnek egymástól. .A ga.zdas4gi tev,~kenysl:g számos teriiletén cébzerll alkalmazni 
a t1t:pgazdasághan meglev{) és tapasztalatokkal ellendrzött kritérinmokA.t. ÖsszeRségé
hen pedig A. katonn-i és gazdn-sági követelmények iíllaudó lisszchaRonlítál'!a mellett a 
kriti;rirnnoknak elő kell 1,egíteniiik az optimáli1-; változat elfogadását. 

Jtrt(:k (cír) 

Az 1~rtt'k az egyik leglényegesebb mutató. Ez sok tekintetben meghatározza az 
alknlmazáRm kerüli) technika célszerűségét és lehetséges mennyiségét. Már s.:t.ó volt 
arról, hogy nemcsnk a minta.példány értékét kell figyele111he venni, hanem o. tárolással 
és az Uzenwltetésl'lel kapcsohttos Ös8zcs kiadást is a fegyverzetb61 való kivonásig. 
A mint:q)1:ldányok kikhllirletezésérn:1 Rzüksége.~sé válhat Rpeciális Wtér vagy Lere11-
dcz1:s létrehozása. El6fordul, hogy az olcsóhli rnkétához nem n1indig felel meg az 
ole:-öhh komplexulll, 

.\z frtt!Jwt a rcndelt~.q terje1h•l111c iR Léfolyú,mlja. Az ndott technikai mintap1\l
rlA11y miwq nagyohh mcnnyist'gben keriil legyártásm, annál ofosúhhak lesznek a sz~
ri,11J1'·ld.'t11yok, Az úr e,.;ükkenté,'le m:í.:-i úton i.'l ,·lt'1fo .. •tí•. P1:Jdú11l hirtelen c::;ükkl'll a µ/p-
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kocsi értéke a t.eJwrhírÓk(\pcsl'lég nüvelé:..ekor, a szállíti:tndó rakomány tonna .<it.'ilyára 
!-.z:ámítva. 

A7. ár mcglrn.tározásáuá.l az a<lott föladat végrehajtását hiztosít.ó egytqJ rend:-za
bályok elernzéHére is sor keriil. PMda gyanánt szolgáljÓn a következű kérdés: melyik 
kedvczőhh: a légier6 széttelcpítésc, avagy mííszaki védcttség1:uek Liztos:ítáf-in t:i

er<'hiíté~o? Nem nehé-,,; belátni, hogy egy vadászrepüW ezred két re1Jülőtéren történé.í 
i-;,;éttek•pfté:-;i:nck kóltségkihatá8a kisebb azon repülőgépek áránál, amelyek egy 
(közös) repiilútércn való tclcpiill~:-i e:-;etén megi-ennniHUlné11ck az ellenség légici-up(u,n 
ki)vctkeztéhen. }l~z olya.n mutató, amely elégségeH - a gazdaságosság figyelenihP
vf'telén~l - a harci lrntékony~ág rncghatározái:iáho;r.. 

A tárolú~i kiiulúsok 111aguklian foglalják a tároló helyek folszerelésh1ek ét,; fo11n
tartásának (jnvítúH, flítés, pár~ta.rtalom Rzábályozása stb.), őrzésének Ú'l a techúikai 
készcnlétéveJ kapc!':olatos intézkedések (a fődarabok és alkatrés1.ek tisztítása, ke.nl'i-:e, 
cseréje, 11rnnk.íhan történő kipróbálásn, stb.) költ~égeit. 

A gyárhí.:-;i éf'! javítási költRt;gek csi)kkentésének fontoi,; módjai: a szabványo1<ítái-; 
és nz cgy8t\i.;esítés. 

/'·habványo8ítá:r 

A szn.hványo8Ítás éH egységrn:;ítés kérdéseinek viz:,gálata a fegyveres erők gazda,c;á
gának egyik föladata. Minél több technikai eszköz és fegyverfajta van rendszeresítYc, 
annál 11agyobb a ráfordítás a tartalék alkatrészekke], javító eszközökkel való ellátás
ra. Jgen költséges n személyi állomány kiképzése is. Nemcsak a kész gyártmányok, 
hanem a kiiliinhöz6 anyagok szabványosításával is jelentős megtakarítás -érhctíí el. 
E probléma megoldásában komoly szerepet játszanak a vegyipar ered1nényei. Gyárt
mányai mintegy 2-:~·HZOrosára csökkentik a cserélendő alkatrész értékét. A szuhvft
nyosítás terén az 1-•lért eredmények meI1ett még sok lehetőség vár kihasználásra. 

A hadscrcghen rendszeresített cikkféleségek egy része (technikai és anyagi eszkü
zók, műszerek) megegyezik azokkal, fLmelyeket a népgazdaságban alkalmaznak. Ezért 
kUlö11iiscn fontos a. gyártmlinyok szabványosításáról, olcsóbbá tétcléré)I a megbízható 
tájékoztntás, amely lehetővé tei.;zi a párhuzamos megrendelések megszüntetést~t. 
megkönnyíti az elsajátítást, iizemeltetést, javítá:c;t és tartalék a.lkatrészekkel nt!ó 
dlllt1ü,t. 

Javítás 

A szahviínyosítás é:-; ef!ységPsítés a javítási idő, n. munkaráfordítás és az ii11ki.ilt
,;,:g- jelent/ii.1 ci,;ökkenté8ének e,;Zküze. A javítá,s jól megszervezett rendszerére. yun 
:-;ziilrnég, kiilönösen n bonyolult technika vonatkozásában. A technika elosztáfla, az 
t·gymástól nn.gyohh távobágon levő javító szervek ellátása fődaraLokkal, műszerek· 
kel bonyolulttá te,._zi a jaYít.ást, uöveli üzemhehelyezésük idejét. A javítás uwgczcr
rcz(~sévcl, rneggyúrsít.áBáva.l és olcsóbbá tételével kapcsolatos számos kérdés Yizf:gá· 
hita - a fegyvere~ erők gazdaságának egyik feladata. ,- _ 

A javíUi.s operatív idejének csökkentése nem egyszeríí kérdés. Azoknál a. juYító 
szerveknél, ahol a gyártmányok generáljavítása folyik, lényegesen kisebb a ja\'ítá8i 
költs('g, rüvidehh a javítás icWtartama, s emellett a szállítási költség is csökkenthető. 

A javító ~zervek i:;zervezésének, elhelyezésének és az azonos profilú javító szervek 
iisszevonásának kérdései (különösen ha egy köi'zetben települnek és különböz/i haderő~ 
nemeknek vannak alárendelve); a javító műhelyek (mozgó brigádok) létrehozá.sa, 
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' 1~')J.:g helikoptereken és terepjáró gépkocsikon; a tudományos munkaszervezés, amely 
rnt·µgyorsítja és olcsóbbá teszi a javítást - a fegyveres erők gazdaságának feladat
körd,e tartoznak. Gazdasági aspektusban megoldja a tervszerŰ' megelőző javítás 
kérdéseit is. A hadsereg technikai felszerelése olyan nagy és sokrétű, hogy a gazdasá
gof'.;:ág szempontjából bármely technika miiködési időtartama biztosításának prob
lérn:íjn, rendkívül élesen vetődik fel. 

Külön vizsgálatot érdemel a javítást igénylő technika már megjavította! történő 
azonnali ]~cserélésének kérdése. Ehhez kiilön cserealap szükséges, amelynek létre
hozá~ához sok eszköz szükséges. Jelentősége viszont a csapatok harckészültsége szem
pontjából vitathatatlan. 

A c.mpatok ellátása 

A csapatok ellátása a fogalom értelmezésének minden vonatkozásában fontos és 
bonyolult folyamat mind békében, mind háborúban, A fegyveres erők gazda.sága a 
kufatásnak éppen ezen a területén fogja elősegíteni a hadsereg fenntartásának és 
további fejlődésének gazdaságosságát. A vizsgálatokat arra kell irányítani, hogy a 
legnagyobb hatékonysággal és a legkisebb erő- és eszközráfordítássa.J teljes egészében 
és időben biztosítsák a csapatok részére a szükséges eszközöket; helyesen használják 
fel mindazon anyagi és technikai forrásokat, amelyeket a hadsereg rendelkezésére 
boc::;átanak. A fegyveres erők gazdasága vizsgálataiban a hadművészetnek az ellátási 
rendszerre külön kidolgozott követelményeiből indul ki. 

Összességében a fegyveres erők gazdasága feladatának az ellátás terén három fő 
iránya van; a haderőnemek fegyverrel, technikával, anyagi eszközökkel való időbeni 
és komplex ellátása; valamennyi ellátási anyag ésszerű felhasználásának biztosítása; 
az ellátó szervek tevékenységének általános megjavítása (részletes gazdasági elemzés 
alapján). 

Ezen irányok mindegyike számos feladatot foglal magában és bármelyik meg
oldása kihat a gyakorlati tevékenységre. A különbözö anyagi eszközök ésszerű felhasz
nálása a vizsgálatok egyik fő kérdését képezi. Ennek érdekében szükséges: az igénybe
vételi és tárolási idő növelése; a leggazdaságosabb anyagok meghonosítása és fogyasz
tásj normáik csökkentése; az anyagi eszközök helyes fogyaszt:á.sának és a taka.rékos 
gazdálkodásnak a rendszeres ellenőrzése; a tartalékok fogyasztási és felhalmozási 
normáinak kidolgo7.ása, az elavult anyagok megsemmisítése; a berendezések időbeui 
lecserélése stb. 

Korszerű viszonyok között a különböző anyagi eszközökből tartalékokr11, van 
szükség. Fontossá vált a tartalékok tárolási, elhelyezési és szállítási normáinak meg-
állapítá..':la. · 

Bonyolulttá. vált a gyártó üzemtől az utolsó fogyasztóig történő ellátási foko
zatok és a szállítások csökkentésének a kérdése. Fontos követelmény, hogy az ellátás 
minimális időt vegyen igénybe, megbízható és gazdaságos legyen. Itt ki kellene térni 
az ellátási rendszer és a komplex raktárak (ellátási fajták szerint összevont) szerve
zése területi elvének meghonosítására. Ez jelentős kérdés, amely sokoldalú tanulmá-
nyozást igényel. · 

Gazdasági elemzés 

Az ellátó szervek tevékenységének megjavítása elválaszthatatlan a helyes és 
rendszeres gazdasági elemzéstől. Ez lehetővé teszi a tartalékok feltárását, amelyek 
biztu,;ítják a terv időbeni, minfü,igi és mennyiségi teljesítését (túlteljesítését), az el· 
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1narndt területen a munka megjavítását; az anyagok.szállításával összetüggó kÚ1dások 
csökkentésével kapcsolatos rendszabályok kidolgozását; a munkatermelékenység fo
koz:~sát, a selejt és a lehetséges veszteségek csökkentését, a berendezések jobb kiha:-:z
náJását, az öµköltség csökkentését, az anyagtakarékosság javítását. 

A sokoldalú gazdasági elemzés megbízható mutatók és folyamatos információ 
a1f1pján történik. A fegyveres erők gazdaságára vár a megfelelő mutatók, kritériumok 
normatívák és statisztikai adatok rendszerének kidolgozása; a nyilvántartás és el:-:zá
mol:ís egységes formáinak meghatározása. A fegyve_re8 erők gazdasága a gazdasági 
elemzés módszereit is kidolgozza. 

A gazdasági elemzés következtetései a vezető szervek legcélszerűbb döntéseinek 
kialakításához szükségesek. 

Szállitások 

A csapatok, intézetek és a vezető szervek tevékenysége szoros kapcsolatban van 
a szállítási munkával. A szállítás gazdaságosságának, a közlekedés megszervezésének 
a kérdéseit a fegyveres erők gazdasága problémáinak vizsgálatánál feltétlenül figye
lembe kell venni. Ebben a vonatkozásban a fegyveres erők gazdasága olyan tudomány 
eredményeire támaszkodhat, mint a szállításgazdaság (forgalomtervezés, irányítás
szervezés, a ki- és _berakási munkálatok gépesítése, a szállítási önköltség elemzése, 
a munkaráfordítás csökkentése). Ugyanakkor számos, a fegyveres erőkre sajátos kér
dést önállóan kell megoldani, például a szállító eszközök komplex felhasználása az 
ellenség tevékenysége esetén (a megfelelő vezető szervek dublírozása .nélkül). A harc
t,evt:!kenységek szükségessé teszik az átrakó bázisok megszervezését (az átrakás gyor
sasága és a gazdaságosság célszerűsége szempontjából) a rombolt közlekedési utak 
egyes szak1iszain, az átkelőhelyek.en és a különböző utak csatlakozásain. 

A fegyveres erők gazdaságának· vizsgálatait a közlekedés felhasználása terén 
maga. az idő sürgeti. E cikkben nincs lehetőség arra, hogy erről részletesen szóljunk. 
Egy azonban világos, hogy a szállító eszközök ésszerű felhasználásával kapcsolatos 
kérdések kidolgozása, a fegyveres erők jelenlegi gépesítése, az anyagi eszközök nagy
mérvíí fogyasztása mellett, rendkívül nagy jelentőségű. Például a vizsgálatok ered
ményeitől függ sok tekintetben a termelékenység, tehát a gépkocsipark gazdaságos 
felhasználása is, ami befolyással van a gépkocsi megrendelések nag'yságára. Ugyanezt 
segítik elő a7. utánfutók célszerű alkalmazásának számvetései, a gépjárművezetők 
váltásos szoh;álatának bevezetése, a technikai kiszolgálás javítására fordított esz
közök stb. 

Előnyösnek tekinthető, ha a népgazdaságban szerződéses alapon folyó munkákra 
kii]ijulcges alakulatokat vezényelnek. Például, a közúti és hídépítő alegységek fenn
tt\rtása teljesen megtérül a polgári szervek tervei alapján végzett út és hídépítéssel 
kapcsolatos munkájukkal. Vonatkozik ez a katonai szállító légierőre is, melynek repü
lőgépei a repült üzemóra tekintetében jelentősen elmaradnak a polgári légi forgalom 
gépei mögött, ahol a teohnika értéke 1,6-2 év alatt megtérül. A különleges katonai 
egyHégeknek és alegységeknek a népgazdaságban történő alkalmazása (harckiképzé
sffk károsodása nélkül) a hadsereg fenntartási eszközei megtakarításának forrásává 
válhat. A fegyveres erők gazdasligának ehhez a kérdéshez kellő komolysággal kell 
Yiszonyulnia. 
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Cs1111of(Jft::dálkodús 

A c::,apatgazdálkodás hatékonyságának növeléAével összefüggő kérdések vizf':gá
la.ta. a fogyveres erők gazdaságának egyik feladatát képezi. Ennek során nemcsak 
a c~apatgazdálkodás hatékonyságának szervezési kérdéseit és módszertanát dolgozza 
ki, lmnem részletesen vizsgálja a megvalósítás útja.it; javaslatokkal szolgál a gazda-
8Úl!:i rez8im betartásával kapcsolatban a pénz éH anyagi eszközök felhasználására az 
épít,'.,:,bcn, szállításoknál, kiképzésnél, és a javítási munkálatoknál; a csapatgazdálko
d/l.c; tervszer{í irá,nyításának és módszereinek megjavítására. 

Vc:-:d{s 

A gazdálko<lás irányítási rendszerének megjavítását nagymértékben elősegítik 
a fegyveres erók gazdaságának tudományos vizsgálatai, melyek eredményeként meg
hab't.rozzák: a népgazdasági és tervező szervekkel való legcélszerűbb kapcsolatok for
máit, a finanszírozás, az önálló gazdasági elszámolás és az árképzés rendszerének kor
szeríi:·dtl'sl'.-..e], valamint az anyagi-technikai biztosítás terén folyó tevékenység ösz
tiinzt'iséYel kapcsolatos feladatokat; a honvédelmi minisztérium költségvetésében 
a .-:z1•rnélyi állomány fenntartására, a fegyverzetre és technikára fordított kiadások 

. helyl's arányait, valamint a szállítási és egyéb kiadásokat. 
A fegyveres erők gazdasága vizsgálatainak tárgyát a tudományos munkaszerve

ziis alkalmazásának formái és módszerei képezik az anyagi-technikai biztosítá:-: min
den ágazatában. 

A fegyveres erők gu.zdasága, fejlődési színvonalának megfelelően, tudományosan 
-..izsgú.lja a harci és a gazdasági hatékOnyság kérdéseit a haderőnemek fejlesztésében 
l's alkalmazásában, résza.rií..nyuknak a hadművészet és a gazdaságosság alapján törté
nő meghatározásában. Ezzel a fegyveres erők gazdasága a hadászat elméletét tudo
nHí.11yos anyagokkal gazdagítja. 

KorRzeríí dszonyok között, amikor a vezetéshez nagytömegű es szeles l,örü 
infornu1ció ii1.ükséges, a fegyveres erők gazdaságának alaposan elemeznie kell a külön
böző feladatok megoldásának valószínű folyamatait, gyakran különböző változatok
ban. Ehhez természetesen a legújabb vizsgálati módRzerek és formák szükségesek 
(111odellezés, hálótervezés stb.). Minél kevesebb lesz az ,,akarati'' és nem elég tudomá
nyosan megindokolt döntések száma (főleg a perspektivikus tervezésben), annál ha
tl:konyabb lesz a központi szervek által, a csapatok szervezési felépítésének, hadra
foghatóságának és harckészültségének korszerűsítésére kiadott intézkedések· végre
hajtása, 

Ezek az alapvető problémák, amelyeket a fegyveres erők gazdaságának kell fel· 
dolgoznia. Számuk elég nagy és mind különböző. Egymással való kapcsolatuk szo- . 
ro,.;, ezért vizsgálatuk csak komplex módon, egyidőben történhet. 

A háború utáni években a fegyveres erők gazdasági tevékenységének kérdéseivel 
kapcsolatban számos anyag jelent meg a katonai szakirodalomban. A hádsereg gaz
daságos fenntartása, az erők és eszközök hatékony felha.sználása érdekében a gyakor
lati munka állandóan és egyre jobban szélesedik. Ugyanakkor az elmélet még uem 
érte el a. kívánt szintet. A fegyveres erők gazdaságának - mint tudományágnak -
fela(iata, hogy összefogja. az adott területre vonatkozó vizsgálatokat. Annak elisme
n'·se, hogy a hadtudományon belül szükséges egy ilyen tudomáuyág létr&hozása, két
s(:gteleniil a csapatoknál, a tudományos-kutató és katonai tanintézeteknCl folyó gya
kor\;1 ti tevékenység lrnsznára válik. 
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