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A GAZDASÁG ÉS A KATONAI STRATÉGIA NÉHÁNY 
KÖZGAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSE 

(II. RÉSZ) 

Gazda Pál - Kasza Zoltán1 

Bevezető 

A közép- és kelet-európai országok hadseregeiben máig ható je-
lentős átalakulások történtek az elmúlt 10-12 évben, ugyanakkor a 
gazdaság és a hadsereg egymással kölcsönösen összefüggő, magától 
értetődő szoros függőségi rendszere elméletileg nem változott. 

Az előző számban megjelent2 téma kidolgozását folytatva, kimutva 
a katonai stratégiák és a gazdaság közötti kapcsolatokat, elméletileg 
igazolva az adott ország politikai vezetése döntésének mozgásterét és al-
ternatíváit a katonai stratégia kialakításában, megfelelő egzakt mate-
matikai útmutatással szolgálva a nemzetgazdasági potenciál és a véderő 
védelemgazdasági igényei harmonikus összhangjának optimalizált meg-
teremtéséhez makro – mezo – és mikroszinten egyaránt, jelen cikkben 
az a cél vezérel bennünket, hogy ráirányítsuk a figyelmet a katonai stra-
tégiát konkrétan befolyásoló főbb gazdasági tényezőkre, az állam hon-
védelmi szerepvállalásának, illetve a honvédelmi tárca védelemgazdasá-
gi feladatainak néhány területére és azok fontosságára. A mátrixelmélet 
gyakorlati alkalmazása során az Egységes Gazdasági Potenciálmutató 
és az Egységes Védelemgazdasági Igénymutató Kódszám pozícionáltan 
harmonizált kialakítása elméleti alapjainak lerakásával hozzájáruljunk 
a téma kutatási területeinek további fejlesztéséhez, melyre egyrészt ter-
jedelmi, másrészt tartalmi korlátok miatt természetesen jelenleg sem ve-
zérelhet a teljesség igénye. 

A szerzők  

I. A katonai stratégiát befolyásoló főbb gazdasági tényezők 
                                                      

1 Prof. Dr. Gazda Pál nyá. okl. mk. ezredes, CSc, ZMNE Közgazdaságtan és 
Védelemgazdaságtan Tanszék tanszékvezető, egyetemi tanár, Vezetés- és Szer-
vezéstudományi Kar mb. kari dékán. 

Kasza Zoltán mk. alezredes, HM GTH osztályvezető , 2. éves doktorandusz. 
2 Katonai Logisztika, Anyagi-Technikai Biztosítás. Budapest, 11. évf. 2003. év 
1. szám. 
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A gazdaság és a katonai stratégia viszonya történelmileg kialakult 
rendszerének vizsgálatában tehát kiemelt figyelemmel kell kezelni: 

• Az általános elvek állandó szembesítését a konkrét gazdasági 
és katonai helyzettel;  

• A gazdaság ágazati és ágazatokon belüli egyenszilárdságának 
biztosítását; 

• Az ágazatok közötti keresztfüggőségek pontos ismeretét; 

• Az ágazatokon belüli és ágazatok közötti szűk keresztmetsze-
tek feltárását, a kockázati elemek minimalizálását; 

• A védelemgazdasági igények korszerű, üzemgazdasági szem-
léletű költséghatékony és lehetőség szerinti optimális kielégí-
tését, a védelemgazdasági függőség (függetlenség) maximu-
ma környezetében. 

Ebből a szempontból meghatározó, hogy a politikai, katonai célkitű-
zéseket önállóan, vagy szövetségi rendszerben, esetleg a haderő alkalma-
zását közvetlenül megelőzően, vagy annak közvetlen megvívása során lé-
tesített katonai együttműködésben kívánják-e elérni. Ezen katonapolitikai 
döntések meghatározóak lehetnek a védelemgazdasági felkészülés szem-
pontjából is, hiszen külföldi erőforrások esetleges igénybevételének lehe-
tősége jelentős előzetes ráfordításoktól mentesítheti a gazdaságmozgósí-
tási feladatokat. Természetes viszont, hogy a katonai szövetség tagjai 
védelemgazdasági tevékenységüket is piackonform eszközökkel, egy-
mással egyeztetve végzik. 

A katonai stratégiát befolyásoló legalapvetőbb gazdasági tényezők 
nem fontossági sorrendben az alábbiak lehetnek: 

• Az állam honvédelmi szerepvállalásának védelemgazdasági 
aspektusai; 

• Közvetlen katonai kiadások, katonai költségvetés; 

• A hadiipari termelés, szolgáltatások; 

• A gazdaság mozgósítása. 
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Az állam védelemgazdasági szerepvállalásának elméletekor azt kell 
megvizsgálnunk, hogy a piaci koordináció által integrált rendszerben a 
vezérlés piaci dominancia vagy bürokratikus dominancia alapján valósul-
e meg. 

Mindkét rendszernek megvannak az előnyei /hátrányai. A piaci do-
minancia által vezérelt és a piaci koordináció által integrált gazdaság 
erős, jól prosperáló, de az állam lehetőségei korlátozottak a honvédelmi 
szempontokban. Igényeit kizárólag piackonform eszközökkel és a gazda-
ság legerősebb résztvevőivel folytatott tárgyalások alapján érvényesítheti. 
Ide tartoznak a plurális demokráciák. 

A bürokratikus dominancia által vezérelt gazdaságokban az állami 
beavatkozás erős, a gazdaságban a piaci koordináció által megvalósított 
integráció alacsony színvonalú. Az állam utasításos módszerekkel érvé-
nyesíti az igényeit. 

A két véglet közötti dominancia esetében az állam neokorporatív 
eszközökkel, a gazdaság résztvevőivel megegyezésre törekszik, piac-
konform törvényekkel érvényesíti a honvédelem közigazgatási rendsze-
rében többek között a védelemgazdasági igényeket. A nemzetgazdasági 
potenciál és a védelemgazdasági igények általános kölcsönhatásait és 
összefüggéseit az előző matematikai módszerek segítségével már vizsgál-
tuk3, belső tartalmuk kifejtésére a későbbiekben kerül sor4. 

A közvetlen katonai kiadások (katonai költségvetés) nagyságának megha-
tározásában el kell tekintenünk attól a sztereotípiától mely szerint gazdag 
ország többet, szegényebb ország kevesebbet fordít katonai kiadásokra. A 
nagy gazdasági potenciálú ország többet fordíthat katonai kiadásokra 
(is), a katonai kiadások preferálásában mint látható az uralkodó politi-
kai erő értékítélete a meghatározó5. Mindehhez figyelembe kell venni a 
nemzetközi érdekek adott térségben való hatását, amelyek növelhetik 

                                                      
3 Lásd: Katonai Logisztika, Anyagi-Technikai Biztosítás 2003. év.1.szám.p.4-6. 
4 Lásd: p.8. és p. 11.  
5 Lásd: 1.sz. ábra; A gazdaság és katonai stratégia kapcsolati mátrixa. Katonai 
Logisztika, Anyagi-Technikai Biztosítás 2003. év.1.szám. 
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vagy mérsékelhetik (akár nemzetközi kényszer útján is) a katonai kiadá-
sok mértékét6. 

Hogy mely ország, mekkora és milyen összetételű hadsereget, mi-
lyen fegyverzettel, mennyire felkészítve (kiképezve és készletekkel, ka-
tonai infrastruktúrával ellátva) tud kiépíteni és fenntartani az elsősorban 
az éves költségvetési törvényben jóváhagyott kiadások nagyságától függ. 

A katonai kiadások a társadalmi közkiadások részei, mértékük növe-
lése (adott gazdasági teljesítmények között) csak más közjavak terhére 
eszközölhető. A katonai kiadások nagyságrendjét (részesedési arányát) 
semmiféle általánosított mutató (mondjuk a NATO országokban elfoga-
dott 2 – 3%-os GDP részesedés) nem határozhatja meg reálisan, az min-
denkor az adott ország legfontosabb politikai döntései kérdése kell le-
gyen. Itt nemcsak a fenyegetettség és értékelés kiinduló pontja, hanem 
jelentősen elemzendő a hadsereg megkívánt és adott állapota közötti vi-
szony, annak rendezésére vonatkozó elgondolások, a nemzetgazdaság 
költségvetési terhelhetősége, a haderő mint munkaerő-gazdálkodási té-
nyező, vagy mint a nemzeti értékek erkölcsi összetevője, továbbá más 
nem gazdasági és közvetlen katonai szempontok, melyek súlya országon-
ként és időszakonként eltérő lehet. 

A közvetlen katonai kiadások szolgálhatják a hadsereg fejlesztését 
és fenntartását. A két kiadáscsoport összkiadásokon belüli aránya meg-
határozó a haderő folyamatos korszerűsítése és mennyiségi növelése, il-
letve szintentartása szempontjából. Korunkban, mikor a haditechnikai 
megújulás ciklusa 5 – 7 évre tehető, igen fontos, hogy a fejlesztési kiadá-
sok aránya minimálisan 25-30%-ot elérjenek7 a haditechnika korszerű-
ségének szintentartása érdekében. 

Hadiipari termelés, szolgáltatások körének elemzése során megálla-
píthatjuk, hogy a haderő fejlesztése, a technikai haladás által megkívánt 
korszerűsítése8 folyamatos, nagy összegű haditechnikai beszerzést köve-
tel meg, amely vagy hazai, vagy import eredetű lehet. A nemzeti szuve-
renitás kizárólagos szempontjából a hazai hadiipari termelés adna teljes 
körű garanciát. Az erre való törekvés azonban – csak a nemzeti haderő el-

                                                      
6 Gondoljunk például Izraelre, ahol a katonai kiadások többségét az USA támo-
gatásokból finanszírozták hosszú éveken keresztül. 
7 A nemzetközileg ideálisnak tekintett részesedés 40%. 
8 Az úgynevezett K+F programok gazdasági eredményeinek alkalmazása. 
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látására irányuló termelés (és természetesen a nagy költségigényű kuta-
tás-fejlesztés) esetén – gazdaságtalan lenne, tekintve, hogy nincs olyan 
nagy hadsereg, amelynek éves beszerzése minden termékből az eladó ré-
szére gazdaságos nagyságrendű megrendelést nyújthat. (Ezt ma már a 
nagyhatalmak sem engedhetik meg maguknak.) Ezért tartósan jövedel-
mező hadiipari tevékenység ma már feltételezi az export lehetőségét, ami 
a haditechnikai eszközök importjának megvalósulását is jelenti. Kétségte-
len, hogy a haditechnika importja bizonyos függőséget okoz a szállítótól 
a tartalék alkatrész ellátás, javítás, további fejlesztés, modernizálás vo-
natkozásaiban. Ennek felvállalását azonban több szempont is indokolja: 

• hazai gyártás hiánya vagy gazdaságtalansága, 

• szövetségi rendszer tagjaiként a közös katonai érdek garanciája, 

• a diverzifikált beszerzési politika, ami a függőséget több irá-
nyúvá téve a determináns függőség kialakulását elkerülheti. 

A nemzeti ellátás – különösen a hazai javító bázis – jelentőségét a 
háborús időszak felértékeli, hiszen a veszteségek gyors és megbízható 
utánpótlása hazai bázison kétségkívül megalapozottabban biztosítható. A 
megnövekedő védelemgazdasági igények zavartalan teljesítése azonban 
csak a gazdaság célirányos felkészültsége esetén lehetséges, amihez ez 
irányú gyorsan aktivizálható gyártókapacitások fennállásával, vagy rövid 
idő alatti kiépítésével lehet számolni, mely már átvezet a gazdaságmoz-
gósítás kérdéseihez. 

A gazdaság háborús igényekre történő felkészítése a gazdaságmoz-
gósítás keretei között megy végbe. Célja a megnövekvő háborús igények 
(veszteségek pótlása, ellenséget meglepő korszerű fegyverzet rendszerbe 
állítása, megnövekvő ellátási igények gyors utánpótlása, stb.) kielégítése 
lehetőleg hazai termelésből. A védelemgazdasági elemzés örök problé-
mája a megnövekvő háborús igények termelésből vagy előzetesen kép-
zett védelmi célú állami tartalékokból9 történő kielégítésére való felké-
szülés kérdése. E kérdésre nyilván más-más választ ad egy nagy 
teljesítményű gazdasággal rendelkező katonai nagyhatalom, mint egy 
korlátozottabb lehetőségekkel bíró közép, vagy kis állam. Ez utóbbi nem 
feltétlenül találhatja meg a gazdaságban „benne levő” kapacitást minden 
egyes hadiipari termék előállításához, így itt a dilemma mind kiélezet-
tebb. 

                                                      
9 A gazdaságbiztonsági tartalék, állami egészségügyi tartalék, állami céltartalé-
kok, deviza- és pénztartalék. 
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Megalapozott gazdasággal rendelkező hatalom esetén katonai szem-
pontok indokolhatják, a gazdasági teljesítő képesség pedig lehetővé teszi 
az autarchiára törekvést a védelemgazdasági kapacitások szuverenitása 
érdekében. A kis államok ebben gazdaságilag korlátozottak, mivel képte-
lenek a főbb haditechnikai eszközök mindegyikének hazai gyártására. 

A döntést a termelés-készletezés kérdésében ezért célszerű csak ter-
mékenként, vagy szolgáltatási áganként végzett hatékonysági elemzések 
alapján meghozni, melynek során többek között figyelembe kell venni: 

• A gazdasági és védelemgazdasági potenciál részletes ismere-
tét; 

• Az adott termék hazai gyártására történő felkészülés, illetve a 
tartalékolás költség igényeit; 

• A termelésre történő felkészülés (felfutási idő) szükségletét; 

• A várható háborús készletfeltöltés és veszteség-utánpótlás 
mennyiségi mutatóit, a védelemgazdaság tértől és időtől is 
függő igényeit (ami függ a hadsereg méretétől, a várható 
hadműveletek időtartamától, az alkalmazott fegyverek jellegé-
től, stb.); 

• A fegyveres küzdelem várható helyét (saját ország vagy az el-
lenség területén); 

• Külső források (hitelek, segély) reális igénybevehetőségét. 

A felsorolt főbb ismérvekből az alábbiakban a gazdasági és a véde-
lemgazdasági potenciál kerül részletezésre. A korábban már sikeresen 
alkalmazott mátrixelméleti modell segítségével a gazdasági potenciált 
pontosan meghatározhatjuk. 
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Első lépésként a települések teljes ipari, mezőgazdasági, szolgálta-
tási és infrastrukturális elemi potenciálját kell meghatározni, majd azo-
kat egy egységes mátrixba rendezve kapjuk meg az országosan összesí-
tett adatokat, mely értelemszerűen az ország nemzetgazdasági potenciál-
ját egzakt módon fejezi ki. 

A jelölések magyarázata: 
 

 n         T1 

Σ  I i =  az első település (T1) n darab Ii –ipari kapacitásainak összege, 
 i=1           ahol i= 1, 2, 3 …. n. 

 
 m            T1 

Σ  M k = az első település (T1) m darab Mk – mezőgazdasági kapaci- 
 k=1 tásának összege, ahol k=1, 2, 3, ….m. 
 
  p         T1 

Σ  Szl  = az első település (T1) p darab Szl –szolgáltatási kapacitásai-  
l=1       nak összege, ahol l= 1. 2, 3, … p. 

 
q         T1 

Σ  IN r = az első település (T1) q darab INr –infrastrukturális kapaci- 
r=1       tásainak összege, ahol r= 1, 2, 3, ….q. 

 

Egy település integrált potenciálja 

     

 



 100 

T1 

G      =az első település (T1) összesített kapacitása, gazdasági poten-
ciálja. /EGPK/10 

Ezek alapján a T1 település összesített GT1  gazdasági potenciálja: 

   

                     T1         n   T1                 m        T1                    p      T1                    q               T1  

 G  = Σ I i  +  Σ Mk + Σ Sz l + Σ IN r 
                                                       i=1                          k=1                              l=1                               r=1  

 

Be kell látnunk azonban, hogy az összesített gazdasági potenciál GT1 

csak egy
 
elméleti jelentőségű mutatószám, dimenzionális értéke nincs, 

hiszen például a vetésterületi karakter mérőszáma nem adható össze a 
gépgyártási kapacitáskarakter mérőszámával. Ezt a mutatószámot egy 
egységes gazdasági potenciálmutató kódszám  kialakításaival és beveze-
tésével célszerű kifejezni, melynek pontos kimunkálása a jövő feladata. 

A nemzetgazdasági potenciál integrált információs mátrixának ki-
alakításához az alábbi feltételek szükségesek: 

• településnek tekintjük az önálló önkormányzattal rendelkező 
közigazgatási egységeket11, 

• a nemzetgazdaság ágazati blokkjain belül a részkapacitások 
lebontott értékének azonos sorrendű pozícióban kell megje-
lenni minden településnél, mert a dimenzionált értékek /m2, l3, 
KW, stb./ matematikai összegzése csak így végezhető el. 

Az áttekinthetőség érdekében vezessük be az alábbi jelöléseket, 
megtartva azok előzőekben definiált tartamát: 

 

  *     n     T1                                                      *               p               T1 

I1 = Σ Ii    Sz1  = Σ Szl 
          i =1                                                                           l=1 

         *            m             T1                                            *            q           T1 
                                                      

10 Egységes Gazdasági Potenciálmutató Kódszám. 
11 Jelenlegi teljes számuk: 3200. 
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M1  = Σ Mk                     IN1  = Σ INr 
                k=1                                               r=1 

A feltételrendszert alkalmazva és az előzőekben részletezett helyet-
tesítő jelöléseket bevezetve a nemzetgazdasági potenciál integrált infor-
mációs mátrixa az alábbiak szerint alakítható ki: 

A nemzetgazdasági potenciált információs mátrixa 

A nemzetgazdasági potenciál integrált információs mátrixának 
ágazatonkénti oszlopösszege – matematikailag az oszlopvektora – ka-
rakterenként dimenzionált értékben12 megadja az ágazat nemzetgazda-
sági potenciálját. A p; q, o, t futóindexek alkalmazására azért van szük-
ség, mert ágazatonként eltérő darabszámú kapacitás jelentkezhet 
településenként. Nyilvánvalóan olyan eset is előfordulhat, hogy valami-

                                                      
12 Pl.: 1. Iparkarakter: gyártókapacitás, (termék/óra). 

  1. Mezőgazdasági karakter: vetésterület (hektár). 
  1.Szolgáltatási  karakter: úthálózat, (km). 
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lyen kapacitással egyes települések nem rendelkeznek, ilyenkor a poten-
ciálmutató azon karakterének értéke nulla. 

Az állam gazdasági szerepvállalásának egyik jövőbeli feladata lehet 
a nemzetgazdasági potenciál integrált információs mátrixa informatikai 
hátterének kialakítása és az adatok naprakészen tartásának az ágazati mi-
nisztériumok útján történő megszervezése, mert minden szintű tevékeny-
ségnek ez szolgáltathat objektív alapot. Könnyen belátható, hogy egy 
adott feladat tervezésénél és szervezésénél a települések mikroszintű ada-
tai akár megyei, akár más beosztási igényű – pl. a haderő alkalmazási te-
rülete, mely több megyét is érinthet – pontos mezoszintű adatokhoz ve-
zethet, ha a településeket a feladatban érintett területről válogatjuk össze. 
Matematikailag ez a tetszőleges sorkiválasztású új mátrixhoz vezet. 

A védelemgazdasági igények nemzetgazdaság felé történő támasz-
tása során legalább az alábbiakat kell figyelembe venni: 

• a komplex honvédelmi erők (alapvetően a Magyar Honvéd-
ség) béke és háborús szükségletei, 

• a szükségletek készletezésének térbeli és időbeli kielégítése, 

• a nemzetgazdasági források igénybevételének lehetőségei, 

• a stratégiai készletképzés, 

• a humán erőforrás gazdálkodás. 

Tekintettel arra, hogy a fenti témák mindegyikének igen gazdag iro-
dalma van, jelenleg a katonai stratégia egyik legfontosabb kérdése, a had-
erő védelemgazdasági igény kielégíthetőségének modellezése kerül kifej-
tésre. Nyilvánvaló, hogy a haderő fenntartása, alkalmazása és 
igénybevétele során különböző, ágazatokhoz igazítható szükségletek lép-
nek fel. Azonban ezekből a szükségletekből le kell vonni azokat a lehető-
ségeket, amelyekkel a haderő belső tartalékként már rendelkezik. Így ju-
tunk a védelemgazdasági igényekhez, amelyeket ágazatonkénti bontásban 
célszerű megfogalmazni a nemzetgazdaság számára. Ennek kimunkálásá-
hoz nyújt segítséget a haderő védelemgazdasági igénymátrixának felépí-
tése. Nyilvánvaló, hogy a haderőnek vertikálisan ipari, mezőgazdasági, 
szolgáltatási és infrastrukturális igényei vannak, melyek horizontálisan 
katonai szervezetként, tértől és időtől függően jelentkeznek. 
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Egy katonai szervezet védelemgazdasági igénye: 

A jelölések magyarázata: 
 

  n     K1 

Σ I 
i  = az első katonai szervezet (K1) n-darab Ii ipari kapacitás 

 i=1         igényeinek összege, ahol i= 1, 2, 3,…n. 
 
 m            K1 

Σ  M k = az első katonai szervezet (K1) m darab Mk– 

k=1          mezőgazdasági kapacitásigényének összege, ahol k=1, 2,   
3, ….m. 

 
  p             K1 

Σ  Szl  = az első katonai szervezet (K1) p darab Szl –szolgáltatási  
 l=1              kapacitásigényeinek összege, ahol l= 1. 2, 3, … p. 

 
Egy katonai szervezet védelemgazdasági összesített igénye 
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 q          K1 

Σ  IN r = az első katonai szervezet (K1) q darab INr –  
 r=1         infrastrukturális kapacitásigényeinek összege, ahol r= 

1, 2, 3, ….q. 
K1 

Ezek alapján a K1 katonai szervezet összesített V  védelemgazdasá-
gi kapacitásigénye: 

 

    K1     n       K1        m           K1          p           K1          q             K1 

V  = Σ Ii  + Σ Mk  + Σ Szl  + Σ INr 
              i=1               k=1                     l=1                      r=1 
 

Természetesen itt is be kell látnunk, hogy a VK1  összesített véde-
lemgazdasági kapacitásigény csak egy elméleti jelentőségű mutatószám, 
dimenzionális értéke nincs. Ezt a mutatószámot is az egységes katonai 
igénymutató kódszámmal – (EKIK) kialakításával és bevezetésével – cél-
szerű kifejezni, melynek pontos kimunkálása a jövő feladata. 

A haderő teljes védelemgazdasági igényei integrált információs 
mátrixának kialakításához az alábbi feltételek szükségesek: 

• Katonai szervezeteknek tekintjük az önálló állománytáblával, 
vagy munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezeteket, hivata-
lokat, HM Rt-ket és intézményeket; 

• A védelemgazdasági igények ágazati gazdasági kapacitásigé-
nyei a részkapacitások lebontott értékeinek a nemzetgazdasági 
potenciál integrált információs mátrixa azonos sorrendű pozí-
ciójában kell megjelenni minden katonai szervezetnél, mert a 
dimenzionált matematikai összegzés csak így végezhető el. 

Az áttekinthetőség érdekében vezessük be az alábbi jelöléseket 
megtartva azok előzőekben definiált tartalmát: 

  *      n     K1                                       *    m        K1               

I1 = Σ Ii                        M1 =Σ Mk   
    i=1                                                   k=1 
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     *         p          K1                            *       q          K1 

Sz1  = Σ Szl               IN1 = Σ INr 
                 l=1                                              r=1 

A feltételrendszert alkalmazva, az előzőekben részletezett helyettesí-
tő jelöléseket bevezetve a haderő védelemgazdasági kapacitásigényeinek 
integrált információs mátrixa az alábbiak szerint képezhető: 

 

A haderő védelemgazdasági igényeinek integrált információs mátrixa 

A haderő védelemgazdasági kapacitásigényeinek integrált infor-
mációs mátrixában az ágazatonkénti oszlopösszeg –matematikailag az 
oszlopvektora – karakterenként dimenzionált értékben megadja a had-
erő gazdasági ágazatonkénti védelemgazdasági igényét. A p, q, o, t futó-
indexek alkalmazására azért van szükség, mert az ágazatonként eltérő 
darabszámú igények jelentkezhetnek a katonai szervezeteknél. Nyilván-
valóan olyan eset is előfordulhat, hogy a katonai szervezet nem lép fel 
igénnyel. Ez azt jelenti, hogy a kódszám valamelyik karakterébe nullát 
kell írni. 
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A Honvédelmi Minisztérium védelemgazdasági szerepvállalásának 
megtervezése és megszervezése során a haderő védelemgazdasági igényei 
integrált információs mátrixa informatikai hátterének kialakítása, az ada-
tok naprakészen tartásának biztosítása a védelmi felülvizsgálatot követő 
egyik kiemelt feladat, mely a program- és normatív erőforrás alapon 
megvalósítandó, az integrált katonai szakfeladatrend alapján nyugvó vé-
delmi tervezési rendszer kialakításának objektív alapját képezi.  

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a gazdaság és a had-
ügy kapcsolatában a nemzetgazdasági potenciál integrált információs 
mátrixának és a haderő védelemgazdasági igényei integrált információs 
mátrixának ismerete, használata, az abban rejlő lehetőségek fejlesztése 
– együttműködésben a társminisztériumokkal – stratégiai jelentőségű. 
Elég ezt csak azzal a példával megvilágítani, hogy a haderő alkalmazási 
körzetében a gazdaság részéről a kiválasztott települések feldolgozott 
adatai térben és időben azonnal rendelkezésre állnak a résztvevő katonai 
szervezeteknek. A dinamika során a terület változásával (allokáció váltás) 
csak a mátrix sorainak újraszelektálását kell végrehajtani és a máris ren-
delkezünk az új adatokkal, melyekkel akár más, az alkalmazási körzetbe 
érkező katonai szervezetek új igényeit párosítva kész az új adatbázis. Az 
egységes mutatószámok pozícionált azonos karaktereiből időben folya-
matosan – ágazatonként és kapacitásonként - képezhető a haderő nem-
zetgazdaságtól való függőségi/függetlenségi aránya térben mikro – 
mezo – és makroszinten egyaránt. 

A szűk keresztmetszetek és azok változásai folyamatos követésével 
a harmonikus erőforrás biztosítás és igénykielégítés lehetősége objektív 
alapokon biztosított. Ez más szóval azt jelenti, hogy az erőforrás mérleg 
mindig a tűréshatáron – kezelhetőségen – belül van, továbbá a kereszt-
függőség határai szakadásmentességet biztosítva folyamatosan mérhetőek 
mikro (település – katonai szervezet), mezo (megyényi terület – alkalma-
zási körzet), illetve makro (ország – hadászati tér) szinteken egyidőben. 

Ezek a látszólag bonyolult matematikai feladatok a nagyteljesítmé-
nyű számítógépek világában már gyorsan, hatékonyan és pontosan elvé-
gezhetőek, egyidőben korrekt információkat biztosítva a gazdaság helyi 
közigazgatási és ágazati felsőszintű vezetőknek, továbbá az alkalmazási 
körzetben katonai feladatokat végrehajtó parancsnokoknak csakúgy, mint 
a honvédelmi tárca védelemgazdasági vezetőinek is. Az országmoz-
gósítás további részfeladatainak ellátása (hadszíntér előkészítés, állam-
igazgatás háborús rendjének kiépítése, a lakosság megóvásának biztosítá-
sa, a háborús károk felszámolására elkészült szervezetek fenntartása, stb.) 
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szintén jelentős ráfordításokat igényel, amit biztonságpolitikai döntések 
függvényében, ezen dolgozat határain kívül határozhatunk meg. 

Mint látható a gazdaság széleskörű és sokrétű kapcsolatban áll a 
katonai stratégiával. A gazdaság képezi a haderő kiépítésének, mű-
ködtetésének, fejlesztésének és fenntartásának alapját, mely mindig 
korlátozó jelleggel is hat a védelemgazdasági igényekre. Nincs olyan 
ország sehol a világon, ahol a haderő szakmailag tisztán indokolható 
igényeinek maradéktalan kielégítésére lehetőség mutatkozna. Még a 
gazdaságilag erős országokban is a katonai elgondolásokat, fejleszté-
seket összhangba kell hozni a gazdasági lehetőségekkel, hiszen ez 
utóbbi nem az óhajok, hanem a reális valóság talaján áll. Be kell lát-
nunk azonban, hogy a mégoly szükséges változások is csak hosszabb, 
több éves periódusban érhetőek el.  

A reális biztonságpolitikai célok megvalósításához egy plurális de-
mokráciában a pártok konszenzusos megegyezésével, az igények és le-
hetőségek elméleti matematikai és informatikai alapokon naprakészen 
tartott adatbázis alapján biztosítani kell a gazdaság stabil működésén 
nyugvó, a nemzeti értékek és érdekek védelmét szövetségi keretek között 
végrehajtó modern, képességalapú haderő működési feltételeit. 


