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. _A_katonai gazdaságnak sajászerríséget kölcsönzó tényezők és e gaz_
daság környezetében, illetve mechanizmusában megfi§elhető tende;ci-
ák mibenlétét vizsgálva újból és újbol igazotást nyer a lratonai gazdoságoí
vizsgáló elmélet, a katonai gazdaságtan núvet€sének és feJlesztésének
a szükségességg uryanakkor egne markánsabb módon nyer megfogal-
mazá§t a l€tolal iizengazdaságíanok megatapozása sztikségességenek
a felismerése is.

A tény uryanis, hory a hadseregnek és ebbót eredően a hadsereg
gazdaságának (továbbiakban: katonai gazdaság) olyan speciális intéz-
mén5nendszert és mechanizmust kell kiépítenie, műkiidtetnie é§ készen-
létben tartania, amelyre békeidószakban nem, csak háborúban, vary mi-
nősített időszakban van/lehet §áhége az országnak a maga totaiiiásá-
ban és amelynek haszna és hasznosulásának foka - egzakt Úérőszámok-
kal nem - pusztán csak eszmei értékekkel mérhető, ery sor sajátosság
eredője, mely a katonai gazdaságtan szüksQességét igazolja.

Ama jogos igény megfogalmazódása, hogl ezt az intézmény.end-
szert a szük§égeset és indokoltat semmiképp sem meghaladó ráfordítá-
sok mellett, hatékonyan leryünk képesek működtetni és készenlétben
tartani, a katonai gazdaságían fonto§§ágát bizonyítja, annak rendelte-
tésérc is róvilágítva.

_ _ _ _ 
A magát identiíikál6 és rpndszerbe foglaló katonai gazdaságtan féj-

lódése azonban m áí "íelnőtté vólása" előtt egy, a jóvó szempontjából kÓ-
ránt sem jelentéktelen "állomóshoz" érkezett. Nevezetesen ahhoz, hory
ma már messze nem elég csup6n magarázatát adni a"jelennek', soká
inkább lenne fontos útmutatá§t ailíli a"jövőnerc-'-
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A katonai gazdaság köíny€zetét képezó társadalomátalakítás, a
Haderóreform, a hadsereget érintó integrációs élkitűzések realizálása
már önmagában is felveti annak szükségességét, hogl a katonai gazda_
ságtan is uiliol' elméleti togóilzlltd" a ryakorlatátalakító munka számára.

AzoD teDdelci6k pedig példáuJ, amelyek-

- a tá§adalom hadsereg feletti kontrüa és a hadsereg társadalom
irányába történó nyitrása erösítésére irányuló igények fokozatos
érvényesítésében,

- a katonai gazdaság nemzetgazdasággal való összhangja létreho_
zására irányuló kötelezett§égekben é§ törekvé§ekben,

- a gazdaság és a logisztika badseregen belüli jelentósége és elis-
mertsége - es/ébként aktuális és örvendetes módon vató - foko_
zódásában ,

_ a katonai gazdaságirányítás kényszerű centíalizációja fokozatos
erósüésében és a pénzszemlé|etű csapatgazdálkodás euel ará-
nyos módon történó visszaszodtásában,

- vary éppen ajellegében katonai, valamint a gazdaságiÁogisztikai
részrendszerek hadseregen belüli funkcionális, szervezeti és
döntésjogi differenciálódása/átrendeződése felerősödésében és
térnyerésében fejeádnek ki, nemcsak, hory kézzet foghatóvá
teszik, de fel is er6sítlk a katonai gazda§ágtan felelőssége foko-
zndását a "jövő fortnóIós" iránt.

S miután a feladat nem csupán ery működó gazdasági rendszer át-
alaKtrását, hanem annak újjal való íelcser€Iés€t teszi szükségessé érteL
mezésem szerint, egJne fontosabbá válik e gazdaság mikroszenléIetű
vizsgálata és feltárása, valamint ennek bázisrán az új összetevóinek és
mechanizmusának ilyen szemléletmódban történő kimunkálása, cissze-
hangoliása és bevezetése.

A katonai gazdaságtan tehát gloMlis problémairányúlt§ága feladá-
sára kénpzerül, mert ellenkeó esetben eg5ne kevésbé lesz képes feltár_
ni és leképezni objektuma legfinom abb "szöveteiben" kifejezésre jutó ha-
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tótényezók lényeget és egrmrásrahatásuk mechanianusát, de még kevés_
bé lesz képes elvégezni egt ezt meghaladó rcndszer körvonalazását.

Ez pedig megitélésem szerint nem jelenthet mást, mint a mikro-
szenléletú megközelítést érvényrc juttatni képes űzemgazda§ágtanok
(katonai gazdaságtan eszmekörén belül történŐ) etismerÉsét és az eró-
kifejtés kibontakoztatásuk inínyába íiiríénó összpontosítását.

A következól<ben a katonai ikemgtzdaságtanok szerepevel kapcsola-
tos 7ondolataimnak kívánok hangot adni, igen tömör formában.

A katonai üzemgazdaságtanok rendeltetése a l@tonai gaz,daság
eryes rdszrendszereinelr/rÉszósszetevőinek a tanulmányozÉsa, lényegé-
nelq múkiidteté§e feltételeine\ belső összefüggéseine\ követelményei-
nek 6s elméletének a feltárása és megfogalmaása a gyakorlatban mű_
ködtetett rend§zer értékelésére vonatkoó ajánlásokkal együtt.

A katonai üzemgazdaságtanok élja természetesen nem térhet el a
katonai gazdaságtan művelése éljától, üzsgálati objektumuk viszont an_
nál inkább, hiszen azok mindegyike a katonai gazdaság valamely szeg_
mensére kell, hogl irányuljon.

A kérdésre, hogy vajon milyen üzemgazdaságtanokra van szükség,
mindenesetre csak a katonai gazdaságtan objektumának tételes isme_
retÉben adhatunk reális választ.

Bár a katonai gazdaság rendszer-struktúnáján belül számos nész-
rendszer különbiiztethető neg (pl: az intézményrendszer struktúrálódá-
sa, az erőforrások differenciáltsága, a szabályoaásban követett módsze-
rek felhasználása stb,, alapján), a gazdálkodás lényegéből és belsó meg-
határozotBágából következően az üzemgazdaságtanok vizsgálati objek_
tumául elsősorban i§ a katonai gazdasági eróforrások eg5res fő csoport_
jait szüIséges tekinteni, mint olyan erőforrásokét, amelyek nem csupán
a rendszer sajátszerűségéből, hanem a rájuk jellemzó specifikumok sa-
játszerűségeiból eredóen is különös objektumai a gazdálkodásnak es
gazdaságnak.

Ha uryan is a katonai gazdálkodást a kltonal gazdü§ág össz_ erófor-
rás-állománya közegében vegbemenó gazdasági folyamatrendszerként
éttelmezzik, akkor a gazdasági tevékenpégek eszközei és tárgyaiként
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funkcionáló gazdasági erőforrrások e folyamatra gyakorolt hatásának
meghaíímzó jelentőséget kell tulajdonítanunk.

A fó gazdasági erőforrás-csoportok katonai gazdálkodási folyamatra
gyakorolt, egymiástól e|téró sajátszerűségei nyomán a katonai gazdálko-
dás fő szegmentumait:

1.) a humán eróforrásokkal,
2.) az anyagi és immateriális erőforrásokkal,
3.) valamint a gazdasági információkkal való gazdálkodás képezi.

Az anyagi erőforrások rendeltetésbeli és egyéb vonatkozású eltéré-
sei további §aját§zerűségek hordozói, melyek meghatározó módon
nyomj ák rá bélyegüket a velük való gazdálkodás mródjára és tartalmára,
indokoltLi téve megkülónböztetett módon való tanulmányozásuk és ke-
zelésük szükségességét is.

Mindebból következően a katonai üzemgazdaságtanoknak semmi-
képpen sem szabad szem elól téveszteniük a munkaerő-, azingatlan-, az
eszköz-, a kázlet-, a pénz-, az energia-gazdálkodás, továbbá az immate-
riális javakkal és a gazdasági információkkal való gazdálkodás kntonai
rendszeren belül történó megvalósítása általános - a katonai gazdaság-
tan általános elmélete által kimunkált - kérdéseit, a katonai rendszer -

katonai gazdálkodás tekintetében lényegesnek tekinthető - sajátszerűsé-
geivel együtt.

Tekintettel azonban arra, hogy a katonai funkciók ( a kiképzés, a
felkészítés, a békefenntartás, a harctevékeny§ég és a hadműveletek meg-
vívása stb.) bizonyos, jól körülhatámlható gazdasági funkciók betölté-
sére (beruházás, beszerzá, ellátás, fenntartás stb.) alkalma§§á tett gaz-
da§ágílogi§ztikai rendszer nélkül nem lennének teljesíthetók, ezért a
katonai gazdaság eróforrásaival való gazdálkodást is csak e funkcióori-
entáltságnak alávetett módon szabad vizsgálat tárgyává tenni.

Ezért a katonai gazdaságtan objektumát az alábbi üzemgnzdaság-
tanok vizsgálhatják reális módon:

1,) a katonai munkaerő-gazdálkodtás,
2.) a katonai humán (személyi, közösségi) szolgáltatás,
3.) a katonai beruházás,
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4.) a katonai beszerzés,

5.) a katonai közlekedés és szállítás,

6.) a katonai elhelyezés és ingatlanfenntartás,

7.) a katonai anyag- és eszközellátás,

8.) a katonai költségvetés és pénzellátás,

9.) a katonai gazdaságirányítás üzemgazda§ágtanai, amelyek nem
csupán feltárják és leírják e részrendszerek lényegét, hanem
útmutatást is képesek adni a glakor|at számára hatékony rend_
szerek elü megfogalmazása, értékelési módszerek kimunlálása,
netán a fejlesztési irányok felvázolása tekintetéb€n e§laránt.

A felsorolt alrendszerek (területek) önálló, de egrmással összehan-
golt m6don való üzsgálatát

- a különféle szüt§égletek,

- az e5rmástól e|tér6 rendeltetésű, tulajdonságú és kezelési módot
igényló eróforrások,

- a múködtetendó folyamatok tartalma,

- a §zervezet rendeltetése, béke és háborús időszaki feladata,
felépítése és működési mechanizmusa,

- valamint egyéb más télyezők - egmlishoz nen mérheíó, de a
hasonló polgárí alrendszerekkel még kwésbé összevethetó -
§ajátszerúségei indokoljá}.

Amíg azonban a felsorolt terüIetek ürtalma és határvonala vi_
szonylag könnyen meghatározható és úryszólván adottnak tekinthetö
addig az egles ágazati gazdálkodást megvalósító gazdaságiflogisztikai
szervezetek (szolgálatok és szolgálati ágak) adott alrendszerbe rtndelé-
se, cél-, követelmény_ és feladatrendszereik összerendezése és megneve-
zése módozatai kimunkálásának éppen az izemgazdaságtanok feladat_
körében megválaszolásra váró fó feladatok egyikének kellene lennie.

Annál is inkább ígyvan ez, ha belátjuk, hog5l a katonai gazdaság múIt_
bol örökölt, átíedésekkel terhelt, kor§zerűtlen ágazati struktúráltsága
talaján kialakult elméleti beidegződések már nen adhatnak korszerú,
önös érdekek kifejezésétól mentes válaszokat a jövóformálás számára.

16



Azűzemgazdaságlanokra nem kisebb'feladaf vfu, mint az,Itogy az
'ömudutámzús" megfogalmaásún túl (úgJmint az adott elmélet ren-
deltetáe, élja, felépítése, tudományrendszertani forrásai, kapcsolatai
és főbb kategóriái) tórJók íet és fogalmozzák neg:

- A fegreres erók és testületek adott szférába sorolható szükség-
leteinek, felhasználható és igénybe vehető eróforrásainak és
javainak a körét, azok fóbb jellemzőit, valamint e §zervek egésze
és ezek gazdasága tekintetébe vett főbb sajátosságait;

- Az erőforrások és javak életciklusa és életciklus-kölSégei alaku-
lására befolyrással bíró tényezók körét, valamint ezek egmással,
valamint a tár§adalmi és szervezeti követelményekkel való
összefúggéseinek a belső tartalmát és meghatározottsága jellem_
zőit:

- Az eges gazdaságiÁogisztikai rendszerelemek működtetéséhez
szükséges erőforrások, gazdasági tevékenpégek és kapcsolatok
megszervezésére, működtetésük költségelemzésére és az erő-
forrrásokkal és javakkal való gazdálkodás alapvetó tényezőire,
módszereire, feladataira, szabályafta és eszközeire vonatkozó
elveket és ajánlásokat.

Az iiaemgazdaságtanok kibontakoztalása természetesen puszta
óhaj marad csupán, ha az nem a hadtudonányi és a logisztiks_elmél€ti
kutatások eredményei által kiielölhetó célkitűzések megvalósítása irá-
nyába halad.Eredendóen fontos tehát ezek €§má§ra utaltságának a fel_
ismerése, egnnás ertdményeinek a íi5lelembe vétele, mert amíg a had-
tudomány bázisán nyugvó logisztikrának a katonai gazdaság megszerve-
zése és működtetése, illetóleg háborrjs időszaka történó felkésáíté§e,
mobilizálása és alkalmazá§^ " tachniluf aspektusait kell vizsgálat tárgrá-
vá tennie elsősorban is, addig a katonai üzemgazdaságtanoknak e gazda-
§ág méreteit, környezet€ gazdasági vismnyait €s hatásai! fenntrrtá§e
és múkiidtetése költségtényezóit kell üzsgálnia, ha szerepüknek eleget
téve, objektív válaszokat kívánnak adni a jelen küívásaira.

Úgr gondolom tehát, a ti§ztóuí§rs váó kórdé§ek sokaságe vár a
katonai gazdaságtanra napjainkban, melynekelengedhetetlen feltétele az
üzemgazdaságtanok kibontatkoztatása.
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A grakorlat penze"rögtönözhef' és figyelmen Kvül hagyhatja a rea-
litásokat is. Egr tudományterület azonban nem tehet mást, nint"megfta-
7ol' a tények súlya előtt és a dolgok elébe menve, ideJekorán fe|készül a
gyakorlat által felvethetó kérdáek megválaszolására.
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