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Hadigazdasági képzés és nevelés, 
mint a tisztek szakképzésének alkotórésze 

lrta: A. !. POZSAROV 1. osztályi, kapitány, 
a közgazdasági tudományok doktora 

(Fordítás: a „Vojennaja Miszl" 1984. évi 1. s::.ámából) 

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió 
Minisztertanácsának, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsának és a Kom
szomol Központi Bizottságának „A dolgozók közgazdasági képzésének és ne
velésének további javításáról" elfogadott határozata kimondja, miszerint nap
jaink feladatai megkövetelik, hogy javítsuk a közgazdasági képzés pártirányítását, 
minden szovjet állampolgárban kialakítsuk, hogy az ország gazdájának érezze 
magát, magas fokú közgazdasági műveltséggel rendelkezzék és a munkához való 
viszonya kommunistához méltó legyen. 

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi7ottságának (1983. évi) 
júniusi plénuma követelményként szabta meg: ,,A kö:::.ga:;.dasági propa[tandát 
es a közgazdasági nevelést teljes egészében alá kell rendelni a népgazdaság 
intenzitásának fokozásával kapcsolatos igényeknek és szükségleteknek, a kor
szeríí közgazdasági gondolkodás kialakításának, a szocialista ke-::.deményező
készségnek és vállalkozói szellemnek." Az új típusú közgazdasági gondolkodásra 
az olyan vonások jellemzőek, mint az igazi tudományosság, amely a szocializmus 
gazdasági törvényeinek megismerésén és szigorú betartásán a lapul; a mélységes 
pártosság, azon törekvésből adódik, amely arra irányul, hogy szem előtt tartsuk 
az egész társadalom magasabb érdekeit, és hogy összekapcsoljuk velük a kö
zösség és az egyén érdekeit; a nagyfokú aktivitás és illetékesség, amelyek a leg
jobb végeredmények - a legkisebb ráfordítások mellett történő - eléréséte 
irányulnak. Ahhoz, hogy a közgazdasági képzésben és nevelésben kialakítsuk 
ezeket a tulajdonságokat, a szovjet állampolgárok minden egyes konkrét tevé
kenységi szfétájának sajátosságait figyelembe kell vennünk. Ezek a megállapítások 
a szovjet tisztikar képzésére is teljes mértékben vonatkoznak. 

A hadiga-::.dasági képzés és nevelés szerepének növekedését a tis:;.tek kép
::.ésében és nevelésében az a körülmény diktálja, miszerint tovább növekednek 
a métetei a tisztek hadigazdasági tevékenységének, amely az állam részéről a 
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hadsereg és a flotta ütőképességének növelésére és harckészültségének fokozására 
előirányzott anyagi és pénzügyi eszközök hatékony felhasználására irányul. 

Itt arról van szó, hogy a honvédelmi kérdéseket - az adott célokra for
dítható erők és eszközök lehető legkisebb elvonásával - hatékonyan kell meg
oldani. Am ahhoz, hogy az eszközöket gazdaságosan (takarékosan) használjuk 
fel, a kívánság, az óhaj egyedül nyilvánvalóan nem elegendő. Ismernünk kell 
a gazdasági törvényeket, azok katonai szférában történő megnyilvánulását, helye
sen kell megszervezni a konkrét munkát, a hadigazdasági tényezők figyelembe
vételével. Nos, ezért elengedhetetlenül szükséges a tiszti állomány hadigazdasági 
képzése és nevelése. 

A közga::,dasági kép-:;.és lényege az, hogy a kádereket a gazdasági törvények, 
a gazdasági mechanizmus ismereteivel, az elmélet gyakorlati alkalmazásának 
képességével kell felvértezni. E célból fontos, hogy mélyrehatóan megértsük a 
politikai gazdaságtan katonai vonatkozásait, a hadigazdaság elméletét, a konkrét 
hadigazdasági tudományágak ajánlásait. 

A közga-:;.dasági ne·oelés arra hivatott, hogy kialakítsa azt a gondolkodás
módot, meggyőződést és szokást, miszerint kell cselekedni. A munkához való 
kommunista viszony, a szocialista tulajdon védelméről és gyarapításáról való 
szüntelen gondoskodás, a közgazdasági gondolkodás tehetetlenségének leküzdése, 
a takarékosság és annak szükségességének felismerése - minden katona részé
ről -, hogy a mindennapi feladatokat a gazdaságossági oldalaik figyelembevé
telével hajtsák végre, az olyan megoldások felkutatásának belső szükséglete 
amelyek lehetővé tennék, hogy a kitűzött célokat az állami eszközök lehető leg
kisebb ráfordításával érjék el - ezek lennének a hadigazdasági nevelés legfon
tosabb támpontjai. 

A közgazdasági képzés és nevelés megy végbe a társadalom tagjának, mint 
olyan közös gazdának a kialakulása, aki erősíti a szocialista tulajdont, ésszerűen 
hasznosítja és gyarapítja a népvagyont, s tevékenységében következetesen szem 
előtt tartja a társadalmi érdekeket, a párt gazdaságpolitikáját. 

Különösen fontos mutat rá J. V. Andropov elvtárs, a Szovjetunió Kom
munista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsa Elnökségének elnöke -, hogy olyan aktív életszemléletet alakítsunk ki a 
szocialista tulajdon vonatkozásában, amely egyben „a szocializmus létének alap
vető ténye-:;.ője és annak támasza és előrehaladásának legfőbb forrása is." 1 A szo
cialista tulajdont óvni és erősíteni - minden szovjet állampolgár alkotmányban 
rögzített kötelessége, minden katonaállományú személy szabályzatban megfo
galmazott kötelme és legszentebb erkölcsi kötelessége. A közgazdasági képzés 
és nevelés minden katonaállományú személy számára elengedhetetlenül szük
séges. De míg a közkatona és a matróz számára elegendő, ha egyszerűen csak 
védi a szocialista tulajdont, addig a tiszt számára ez kevés: neki már előre kell 
látnia az általa hozandó elhatározás gazdasági következményeit, és minél na
gyobb egy főnök rangja, annál élesebben érződik ez az igény. Az át nem gondolt 
és gazdaságilag nem megalapozott cselekedetek anyagi károkat okozhatnak. G. 
K. Zsukov, a Szovjetunió marsallja keserűen jegyezte meg, hogy a háború évei
ben voltak olyan esetek, amikor „eredménytelenül haswáltak fel több tízezer 
tonna lőszert". 

1 J. V. Andropov: ,,Válogatott beszédek és cikkek", Moszkva, Politizdat, 
1983. 5. oldal, oroszul. 
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Továbbá hány fajta és szükségtelen csapat-átcsoportosítás és mozgás fordult 
elő a háborúban. Mindezekre óriási mennyiségű üzem- és más értékes anyagot, 
de főleg emberi erőt pazaroltak el.2 

A takarékossági rendnek a honvédelem szférájában való bevezetésére tör
ténő irányvétel nagy gazdasági jelentőséggel bír. Tovább kell tökéletesítenünk 
egész gazdasági munkánk stílusát, törekednünk kell annak legnagyobb fokú ha
kékonyságára - sürgeti D. F. Usztyinov, a Szovjetunió marsallja, a Szovjetunió 
honvédelmi minisztere. Ebben példaként szolgálhatunk mi, vezetők. A sereg
testparancsnokok, parancsnokok, politikai munkások, hadtápszolgálati munkatár
sak nem egyszerűen ilyen vagy olyan beosztásokat betöltő emberek, hanem pár
tunk politikájának aktív közvetítői fegyveres erőink soraiban ... 3 

A tis-::,tek hadigazdasági kép-::,ése és nevelése javításának útjai a katonai tan
intézetekben. A hadigazdasági képzés és nevelés a tisztek szolgálatának egész 
ideje alatt folyik, ám mindkettő alapját a tanintézetekben rakják le, ahol a hall
gatók tapasztalt pedagógusok vezetésével elsajátítják a harc (hadművelet) had
tápbiztosításával, a csapatoknál végzett gazdasági munka megszervezésével ösz
szefüggő gyakorlati kérdések alkotó módon történő megoldásának elméleti is
mereteit és készségeit. 

Manapság a tanintézetekben érezhetően megnőtt az érdeklődés a közgaz
dasági tantárgyak iránt és nemcsak ott, ahol ezek képezik a szakképzés alapját. 
Az említett tantárgyak oktatásának minősége azonban még nem felel meg tel
jes mértékben napjaink követelményeinek. A Szovjetunió honvédelmi minisztere 
azt követeli, hogy a tanintézetek aktívabban vértezzék fel a hallgatókat a gaz
dasági törvények hatásmechanizmusának, a hadigazdaság működésének és fejlő

désének mélyreható ismereteivel, az egységeknél és a hajókon végzett gazdasági 
munka folytatásának szilárd készségeivel, hogy gondosan kezeljék a csapat (hajó) 
gazdálkodás kérdését, ne békéljenek meg a pazarlás és a harácsolás bárminemű 
megnyilvánulásával, s tanulják meg, hogyan kell megszervezni az alárendeltek 
közgazdasági képzését és nevelését. 

Sz. K. Kurkotkin, a Szovjetunió marsallja cikkében felhívta a figyelmet ar
ra, hogy differenciáltan kell megközelíteni a káderek közgazdasági képzésének 
kérdését.4 Ezzel a kérdéssel részletesebben szeretnék foglalkozni. 

Véleményünk szerint a hadigazdasági képzésnek ( a tanintézetek profilja 
szerint) két lépcsőfokát, a tanintézeteknek pedig - szakágak szerint - három 
csoportját különböztetjük meg; parancsnoki és katonapolitikai, mérnöki és köz
gazdasági. 

A képzés színvonala alapján történő eltérés mindenekelőtt a politikai gaz
daságtani és a hadigazdasági előadássorozatok tartalmát érinti. A szakágak sze
rinti differenciálás, az ágazati és a funkcionális hadigazdasági tantárgyak gon
dos kiválasztásával biztosítható. 

A különböző előadás-sorozatok elhatárolásának és kölcsönös összehangolá
sának problémája elsődlegesen a katonapolitikai és a katonai-pénzügyi taninté
zetek előtt merült fel. Ezek tapasztalataira támaszkodva olyan végkövetkezte-

2 Idézet N. A. Antyipenk:o után: ,,A fóirányban", Zrínyi Katonai Kiadó, Bp. 
1979. 17. o . 

3 D. F. Usztyinov: ,,Válogatott beszédek és cikkek", Moszkva, Vojenizdat 
1979. 411. o. oroszul. 

4 Lásd: ,,Vojennaja Miszl" 1982. 2. sz. 44. oldal, oroszul. 
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tésre juthatunk, miszerint az első lépcsőfokon a politikai gazdaságtani ismeretek 
terjedelmét és a politikai gazdaságtan előadássorozata tanulmányozásának szín
vonalát országos programok határozzák meg, amelynek kiegészítése képpen dol
gozzák ki a kérdés katonai problematikáját. 

A második lépcsőfokon a közgazdasági ismereteknek - már a felső fokú ka
tonai szakképzés alapján történő - bövítésének és elmélyítésének feladatait old
ják meg, a hallgatók szakmai tapasztalatainak figyelembevételével. A súlypont 
a teljes közgazdasági fogalomrendszernek, alkalmazásuk tudományos módszerei
nek elsajátítására, a gyakorlati kérdések megoldására tevődik át. Egyre tökéle
tesebbé válnak az előadás-sorozat módszerei és formái, fokozódik a figyelem az 
előadás-sorozat katonai problematikája, módszertani funkciója iránt, a hadigaz
dász tantárgyak vonatkozásában. 

A hadigazdasági előadás-sorozat keretében történő tanulás arra hivatott, 
hogy felvértezze a tiszteket a honvédelem gazdasági biztosításával összefüggő 
törvényszerűségek ismeretével, továbbá hogy elősegítse a konkrét hadigazdasá
gi tantárgyakkal kapcsolatos ismeretek integrálását és realizálását (ahol ilyene
ket tanulmányoznak), a gyakorlati feladatok megoldása során. 

Itt a kérdésnek két oldala van. Először is szükségessé vált ilyen előadás
sorozatok bevezetése azokban a tanintézetekben, ahol ilyeneket eddig még nem 
tanulmányoztak. Enélkül a megfelelő szakemberek hadigazdasági képzése és ne
velése csupán csak az egyes hadigazdasági jelentésekre vonatkozó elszigetelt in
formációra fog redukálódni. Másodszor, elengedhetetlenül szükséges a képzés 
két szintjének elhatárolásával kapcsolatos kérdés pontosabb és sokoldalúan mér
legelt megoldása, a végzős hallgatók elkövetkezendő csapatszolgálatának figye
lembevételével. 

Az első lépcsőben fontos, hogy a növendékek általános képet kapjanak a 
hadigazdaságról és teljesebb ismereteket a hadsereg és a flotta hadtápbiztosítá
sáról. E célból tanulmányozzák az állam katonai erejének gazdasági alapjait, 
az ország hadigazdasági felkészítésének kérdéseit, a csapatoknál végzett gazda
sági munkát és egyéb más témaköröket. A második lépcsőben elsajátítják a ha
digazdaság elméletének teljes kollégiumát, a katonai tanintézet profiljának fi
gyelembevételével. 

Ilyennek képzeljük cl a képzés szintje szerinti elhatárolást (egyes esetekben 
ez az elhatárolás természetesen más formában is történhet). Az egyes hadigaz
dasági szakterületek sajátosságai további vizsgálatot igényelnek. 

A politikai gazdaságtan és a hadigazdaságtan oktatásának társadalomtudo
mányi és szaktantárgyakkal történő párosítása az egyik járható útját jelenti a 
közgazdasági képzés és nevelés fellendítésének. E munka megszervezésénél egyes 
tantárgyak közötti kölcsönös összefüggést, azok határterületeit feltáró struktu
rális-logikai vázlatokat alkalmaznak, s olyan intézkedéseket foganatosítanak, 
amelyek a kiképzési (oktatási) programok további tökéletesítésére, azok össze
hangoltságára, a mindenkori problémák egységes értelmezésének biztosítására, a 
felesleges párhuzamosságok (kettősségek) kiküszöbölésére stb. irányulnak. Meg
valósul a tanszékek közötti munka. 

Így például a (Moszkvai Pénzügyi Főiskola mellett működő) katonai pénz
ügyi és közgazdasági fakultáson az állami eszközök hatékony felhasználásának 
problémáját különböző előadás-sorozatok keretében vizsgálják (politikai gazda
ságtan, hadigazdaságtan, a fegyveres erők pénzügyei, hadigazdasági elemzés és 
mások). A tanszékek közötti értekezletek elősegítik a rokon témák tanulmányo-
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zása terjedelmének és sorrendjének pontosítását, az elöadók eröfeszítéseinek 
összehangolását és a nagyobb folytonosság biztosítását az általuk végzett mun
kában, számos fogalom egységes értelmezésének kialakítását. 

Ezenkívül a növendékek és hallgatók közgazdasági nevelésének kérdéseit 
a katonai, katonai-technikai (haditechnikai) és a katonai szaktantárgyak oktatá
sa során is megoldják. Lett légyen is szó egy fegyver harcászati-müszaki adatai
ról, a parancsnoki elhatározás változatának kiválasztásáról, a diplomaterv kidol
gozásáról - az előadó feladata minden esetben az, hogy a tanulók figyelmét fel
hi ,ja a kérdés gazdasági aspektusára, rámutasson a közgazdasági indoklás (meg
alapozás) fontosságára, s hogy kialakítsa bennük a közgazdasági gondolkodás 
belső szükségletét. Ehhez azonban természetesen mélv meggyőződésre van szük
ség a pedagógus részéröl és me!(felelő ismeretekre. 

Most gondolkodnunk kell a katonai közgazdászok szakképzettségi színvona
lának további emeléséről, akikből egyébként időnként még hiány van a tan
intézetekben, a tudományos kutatóintézetekben és a csapatoknál. Ezek erőfeszí
tései nélkül a személyi állomány hadigazdasági képzése és nevelése, a törzsekben 
és intézctckben folyó g}akorlati munka nehezen megvalósítható. Olyan előadókra, 
tanárokra van szükség, akik katonai és közgazdasági ismeretekkel rendelkeznek 
és akik igazi szakemben.:knek számítanak a hadigazdasági tevékenység különböző 
területein. Láthatóan megérett a szüksége annak, hogy megszervezzük a kép
zcsüket (esetleg tanintézetek közötti alapon) egy külön fakultáson, például a 
Katonai Politikai Akadémián. 

\ badzga::.dasági képzés e., ne,:elés erósitése a csapatoknál. ..A dolgozók 
közgazdasági képzésének és nevelésének további javításáról." szóló, fent említett 
határoz:1tban olyan ajánlas van megfogalmazva, miszerint határozottan erősí

tenünk kell a közgazdasági képzés gyakorlati tendenciáját. A Szovjetunió honvé
delmi minisztere rámutat arra, hogy a fegyveres erőkön belül folyó közgazdasági 
képzésnek konkrét válaszokat kell adnia arra a kérdésre, hogy miként kell a 
megszabott feladatokat az előírt határidőn belül és a lehető legkisebb anyagi
eszköz és élöerő-ráfordítással megoldani. 

Ennek érdekében fontos, hogy szélesebb körben kibonto.koztassuk a köz
gazdasági képzést a csapatoknál, tervszeruen és céltudatosan, az egyes pannc~
nokok, főnökök és töustisztek felkészítési színvonalának és szolgálati tevékeny
ségük tartalmának fig) clembevételévcl kell végezni azt. Célszerü az összes többi 
kiképzési és nevelési formával, többek között az embereknek munkára, fegyelem
re, a katonai szolgálat egé,z menetére, a hadiipari vállalatoknál pedig a termclcs 
egész folyamatára való nevelésével komplexen megvalósítani azt. A parancsno
kok, politikai szervek, párt- és komszomol-szervezetek és a szakszervezetek hiva
tottak arra, hogy irányítsák ezt a munkát," a káderképzés folyamatának, az egy
ségek és hajók harckéstültségi feladatai megoldásának, a munkaszervezettség, 
fegyelem és hatékonyság fokozásának szerves alkotórészeként tekintve azt. 

A parancsnoki felkészítés tematikai tendenciája (beállítottsága) hivatott arra 
nézetünk szerint, hogy teljesebb mértékben vegye figyelembe a közgazdasági 
gondolkodás kialakításának általános párt irányvonalát a fegyveres erők külön
böző parancsnoki szintjeinek jellegét és színvonalát tekintve. Így például a nu
gasabb szinteken müködő tisztek foglalkozásainak tematikájában nem boldogul
hatunk a hadigazdasági elmélet időszerű problémáinak, a katonai doktrína 
gazdasági aspektusainak, az egységes haditechnikai politikával, a fegyveres erök 
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optimális struktúrájának megindokolásával összefüggő kérdéseknek, az ország 
birtokában levő hadigazdasági potenciál legcélszerúbb felhasználási útjainak és 
más, a szovjet hadsereg fejlesztéssel összefüggő legfontosabb problémák - össz
népi érdekek figyelembevételével történő - megoldásának módjait tükröző alap
vető problémáknak a vizsgálata és elemző értékelése nélkül. A vezetők hadi
gazdasági tájékozottsága és illetékessége mindig megadja a kellő alaphangot, s 
optimális, a szűk hatósági megközelítéstől, idegen irányvonalat követ a honvé
delmi feladatok megoldásában. 

Hadműveleti szinten a fent nevezett témákat általanosságban megismerve a 
súlypontot a tematika kiválasztásában az olyan kérdésekre helyeződik át, mint a 
hadműveletre, harcra vonatkozó optimális elhatározás hadigazdasági vizsgálata 
és kiválasztása; a csapatok harcfeladatai és mindennapi kiképzése hadtáp- és 
technikai biztosításának gazdaságossága és mások. Itt a legfontosabb az, hogy a 
megfelelő kádereket a hadigazdasági elemzés tudományosan megalapo.wtt mód
szereivel, tudományos ismérvekkel (:s mutatókkal, ezek alkalmazásának képessé
gevel kell felvértezni, s meg kell akadályozni, hogy a gazdas,igi tényezők szere
pét a hadműveletben lebecsüljék vagy túlbecsüljék. 

Harc.íszati szinten a figydem középpontjába kell .Ulítani a fegyverzet LS a 
technika igénybevételével (üzemeltetésével) cs tárolásával, a harckiképzéssel, a 
csapatgazdálkodás folytatásával, az egységnél (hajón), intézetnél seb. végzett gaz
dasági munkával összefüggő kérdéseket. 

Nézetünk szerint a tisztek hadigazdasági képzésének és nevelésének teljes 
programjára van szükség a szolgálat egész időtartamára, beleértve a tanintézetet 
- a csapatokat - a tanfolyamokat (átképzést) - a csapatokat, egy olyan program
ra, amely előirányozza a képzés megfelelő tartalmát minden egyes ilyen szakaszra. 
A bonyolult témakörök (a párt gazdasági stratégiája, a katonai doktrína gazda
sági alapjai stb.) a marxista-leninista képzés rendszerében is tanulmányozhatók, 
a fegyveres erőknél folyó (?azdalkodás rendjével, a hadigazdasági elemzéssel 
iisszefüggő és egyéb más kérdések pedig a szakkiképzés folyamatában vizsgál
hatók. 

A tisztek képzésében és nevelésében hasznosak a marxista-leninista esti 
r cyctemek fakultásai, melyek hálózatát bővíteni lehetne. 

A legnehezebbnek tűnik a gazdasági (hadigazdasági) ismeretekkel rendel
kező, szakképzett propagandisták - csapatok és flották részére történő - képzé
,ének kérdése (napjainkban ehhez viszonylag kedvező feltételek alakultak ki). 
f:vről évre növekszik a felsőfokú katonai képzettséggel rendelkező katonai köz
gazdás.wk száma, több katonai tanintézet különböző közgazdasági profilú, felső
fokú katonai szakképzettséggel rendelkező tiszteket képez, s jelentős hadigazda
sági ismeretanyagot kapnak a katona-politikai főiskolák végzős hallgatói. 

Sokan közülük - megfelelő módszertani segítségnyújtás mellett - képesek 
arra, hogy hadigazdasági ismereteket közöljenek a hallgatósággal, továbbá arra, 
hogy az anyagot az egységeknél, hajokon, intézetekben szolgálatot teljesítő kato
nák konkrét felad:1taival összekapcsolják és összehangolják, a gondos gazda 
érzését olts.ík a személyi állományba, valamint arra, hogy a hadigazdasági is
mérveket és mutatókat a hadműveleti és harckiképzéssel, a mindennapi élettel 
kapcsolatos feladatok gazdaságosabb megoldása érdekében használják fel. 

Megemlítjük, hogy a körzetekben, a flottáknál, a tudományos kutatóintéze
tekben, a hadsereg és a flotta összes többi szintjén távolról sem használják ki a 
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személyi állomány közgazdasági képességének és nevelésének valamennyi tarta
lékát. Realizálásukra sok lehetőség van a hadműveleti összevonások, a törzsekben 
folyó parancsnoki felkészítés során, valamint a tudományos-gyakorlati és elmé
leti konferenciák előkészítésének és megtartásának folyamatában. 

Atfogóan széles tevékenységi kört látunk a helyőrségi tisztiházak működé
sében, a közgazdasági tematika bővítésében a propagandisták módszertani fel
készítésére hivatott iskolákban az előadások, tudományos értekezések megvitatá,a 
során. 

Hadigazdasági témájú előadásokat kell tartaniuk a csapatoknál a katonai 
akadémiák és főiskolák tanárainak, a fegyveres erők hadtáptisztjeinek és tábor
nokainak, a Honvédelmi Minisztérium központi és főcsoportfőnökségei tisztjeinek 
és tábornokainak. De a saját erők bevonásával is számolni kell: a hadtápszolgá
lati ágak szakembereinek, a politikai munkásoknak, a hadmérnököknek és techni
kusoknak a bevonásával. Nekik sok lehetőségük van a csapat- és flottagyakorlat 
elemző értékelésére. Munkájuk eredményessége a személyes céltudatosságuktól, 
a különböző rendezvények megszervezésétől, magának a hallgatóságnak a fel
készültségétől függ. Őszintén szólva nem olyan egyszerű dolog összegyűjteni a 
szakirodalmat a hadigazdasági kérdések önálló tanulmányozásához, mivel ilyen 
irodalmat igen ritkán jelentetnek meg. 

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának határozata elő
írja, hogy típustanterveket, programokat és segédleteket kell kidolgozni a köz
gazdasági képzés alapvető előadássorozataival kapcsolatban, bővíteni kell a köz
gazdasági szakirodalom, módszertani segédletek, filmek, különböző szemléltető
anvagok kiadását. Mindezt a fegyveres erőknél is meg kell valósítani. Elérkezett 
az ideje, hogy megvizsgáljuk egy, a hadigazdasági képzéssel és neveléssel foglal
kozó módszertani koordinációs tanács megalakításának kérdését. 

A hadigazdasági elmélet fejlesztésének néhány aspektusáról. A Szovjetunió 
Kommunista Pártjának XXVI. korgresszusa hangsúlyozta: ,,Az élet által felvetett 
feladatok megkövetelik az elmélet, a közgazdasági tudományos fejlesztését, s 
közelítését a gazdaság gyakorlatának szükségleteihez. Egész társadalmunk alkotó 
potenciáljának mozgósítására van szükség. A központban és a területen, a nép
gazdaság valamennyi szintjén és ágazatában jobban meg kell érteni a felmerülő 
problémákat, jobban kell feltárni és kihasználni a meglevő lehetőségeket." A 
, itatott kérdés vonatkozásában ez azt jelenti, hogy mélyrehatóan és sokoldalúan 
kell vizsgálni a honvédelem gazdasági biztosításának módjaiban, a hadműveletek 
előkészítésének és megvizsgálásának módjaiban végbemenő azon lényeges válto
zásokat, amelyeket a termelőerők jelenkori állapota és a hadügyben bekövetrkező 
gyökeres változások idéznek elő. 

Tovább kell folytatni azoknak a legaktuálisabb problémáknak vizsgálatát, 
amelyeket a „Vojennaja Miszl" című folyóirat egyszer már felvetett.s Néhány 
közülük: az országok és koalícióik hadigazdasági potenciálja erősítésének és 
realizálásának sajátosságai a jelenlegi szakaszban; hadigazdasági mobilitás, gaz
dasági mozgósítás, a gazdaság életképessége egy korszerű háborúban; a honvé
delem gazdasági biztosításának hatékonysága, annak kritériumai és mutatói, a 

5 - Vojennaja Miszl: 1970. 8. és 9. sz.; 1971. 4., 9., 10. sz.; 1972. 2., 4., 7., 11. 
sz.; 1973. 3., 8. sz.; 1974. 3., 5., 6., 9., 11. sz.; 1975. 3., 4. 9.; 1976. 4., 7., 8., 
12. sz.; 1977. 1., 6., 7. sz.; 1978. 3., 4. sz. 
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hadigazdasági mechanizmus további tökéletesítése; a nemzetközi hadigazdasági 
kapcsolatok új formái és mások. 

Fontos tekintetbe vennünk, hogy a haditechnikai küzdőtéren folytatott harc 
nagymértékben kiéleződött, gyakran elvileg új jelleget ölt, és a harcban egyszerű 
megfigyelő, aktív állásfoglalás és cselekvés nélkül nem lehet az ember. Ebből 
kiindulva rendkívül nagy fontosságra tettek szert a haditechnika terén hozott 
döntések gazdasági megalapozásával, a fegyveres erők anyagi bázisának erősí
tésével, helyes fenntartásával és ésszerű felhasználásával összefüggő kérdések. 

Szeretném felhívni a figyelmet néhány tudományos-pedagógiai feladatra is. 
A hivatásos tisztek közgazdasági képzésének és nevelésének további javítása, 
közgazdasági gondolkodásuk további fejlesztése érdekében olyan tudományos 
monográfiákra, előadás-sorozatokra, cikkekre van szük~ég, amelyeket egy telj es 
rendszer formájában megadták a korszerű hadigazdasági ismeretek logikusan har
monikus, sokoldalú kifejtését, ahol nem „kinyilatkoztatnák" hanem megindokol
nák az elveket, fogalmakat képleteket, modelleket. Allandó jelleggel pontosítani 
kell és fel keli frissíteni az egész oktatási és módszertani anyagot, mélyrehatób
ban kell tanulmányozni és kritikusan elemezni a valószínű ellenségek hadigazda
sági elméleteit és militarista készülődéseit. 

Tehát a szovjet katona káderek közgazdasági képzésével és nevelésével ösz
szefüggő kérdések sikeres megoldása érdekében elengedhetetlenül szükséges a 
hadigazdaság elméletének továbbfejlesztése, a megfelelő káderek képzése, a tan
intézetek, törzsek és tudományos kutatóintézetek lehetőségeinek jobb kihaszná
lása, a katonai tanintézetek, illetve a katonai körzetek és a flották közötti kap
csolatok erősítése, a tudósok és tudományos kollektívák erőfeszítéseinek össze
hangolása a hadigazdasággal foglalkozó tudományos intézetek egységes központ
jából. 

A párt megköveteli, hogy a gazdasági és szervezeti intézkedések ösztönöz
zék a hatékony munkát, elősegítsék a legnagyobb végeredménynek a legkisebb 
ráfordítással történő elérését. Pontosan az ilyen eredmények jellemzik a hivatá
sos tisztek magas fokú szakmai felkészítését, azok hadigazdasági illetékességét. 
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