
Kockázat a hadászati készletképzésben 
Szenes Zoltán órnag) 

Napjainkban egyre gyakrabban lehet találkozni a kockázat fogalmával, mint a társadalmi-gaz
dasági megújuláshoz szükséges követelménnyel. A kockázat, a kockázatvállalás azonban nemcsak a 
társadalmi-gazdasági folyamatok sajátja, hanem szinte az élet minden területén jeletkezik, s így elide
genühetet!m része a hadii?J11tk is. 

Ez akkor is így van, hogyha a hadtudományi szakirodalom - véleményünk szerint méltatlanul
keveset szentel ennek a problémakörnek, s csak elszórt kísérletek vannak a kockázat katonai fogal
mának tisztázására, a kockázat általános elméleti vonatkozásainak kidolgozására. 

Az eddig megjelent cikkek, tanulmányok 1 elsősorban a hadműveleti-harcászati kockázat prob
lémakörével foglalkoztak. Megállapítottak, hogy a hadműveleti (harcászati) kockázat lényege abban 
van, hogy minden szintű parancsnok - a felderítési adatok, a kialakult helyzet analízise, valamint az 
ellenség bizonyos cselekvési koncepciójának megítélése alapján - a neki 1lárendelt katonai szervezet 
tevékenységét - úgy szervezi meg, hogy "kockáztat" a következmények megítélésében, vagyis 
abban, hogy az ellenség a prognosztizált tevékenységtől eltérő módon cselekszik. 

Nem nehéz belátni, hogy a katonai kockázatvállalás nemcsak hadműveleti vagy harcászati, 
hanem a hadművészet legfelső szintjén, a hadászat területén is jelentkezik. Sőt azt is mondhatnánk, 
hogy a legnagyobb arányú kockázatvállalás (legtöbb kockázati elem) éppen hadászati szinten van, 
hiszen a hadászati vezetés olyan terrénumai, mint a hadseregfejlesztés, a hosszú távú tervezés, a hadi
tevékenységek irányítása stb. nagyon sok rizikófaktort tartalmaznak. 

Jelen cikkünkben a hadászati vezetés egyik fontos feladatának, a hadászati készletképzésnek a 
kockázati hátterével szeretnénk foglalkozni. Bizonyítani szeretnénk, hogy a hadászati készlctkép
zésnek nemcsak kockázatvállaló jellege, hanem kockázatmegosztó hat,ísa is van. 

Hadászati ké.rz!etképzls és a kockázalldlla!d.r 

A hadászati tartalékok éppoly öreg fogalmat képeznek, mint maguk a fegyveres erők. A hábo
rúk megvívásához a történelem folyamán mindig szükség volt fegyverzetre, felszerelésre, anyagi 
készletekre és 111111dig filntódött a km/és. mikor ir miÍ)m 11c1g;ságb1.111 hozzuk létre azokat. De amíg az 
elmúlt világháborúk során a fegyveres erők anyagi és technikai biztosításának fő forrása a termdés 
volt 2, addig a korszerű körülmények között megnőtt a békeidőszakban létrehozott készletek, tarta
lékok ( és ezzel párhuzamosan a kockázatvállalás) szerepe. A korszerű háború ugya01s újszeruen 
vetette 1~·1 a hadászati készletképzés problémáit. A hadügyben lezajlott fejlődés, a szervezeti struktú
rában és a technikai felszereltségben beállt minőségi változások miatt a modern hadseregek már képe
sek a háború kezdeti időszakában a gazdaságot (minta fegyveres erők primer ellátási forrását) dezor
ganizálni, megbénítani vagy megsemmisíteni. {ro a fig; ims erők d haditez ikm;ségeiket rsak ti békébm lét
rehozotl készlttekkel kezdhetik meg és folJtathatják eg; meghatározoll ideig. 

1 Lásd például: Hegedűs Róbert órgr„ Az c,szerú hadmúvel~ti-h.trcászsti kockázatról. Honvcdclem, 1983. 10. sz. 
2 Az 1. világháborúban a hadászati készletek a hadviselő idlamok fegyveres crói siükségkteinck 7-8"o·át, a II. világháboru· 

ban pedig több mint 1ou ,-átbiztositották. Lásd: Bartycnyev: Ekonomíka - tüli frontszovrcmcnnoj volni. Voennoc lzdatyelsztvo. 
~loszkva, 1971. és Kurkotkin, Sz. K .. ~)·ekotorie problemi ekonomicscszkovo obeszpecscnyija Voorczsovmih Szil. Voennaja 
Müszl, 1979. 1. sz. 
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Mindezek következtében a hadászatra hárul az a feladat (sokkal nagyobb mértékben, mint a 
!Órténelemben valaha), hogy meghatározza a fegyveres erők számára szükséges eszközök (köztük a 
hadászati készletek) volumenét és struktúráját, és ezzel vállalja e feladattal együtt járó kockázatot. 

Hadászati készlet fogalma alatt - témánk szempontjából - az anyagi és technikai biztosítási folya
matban szükségszerűen létrejövő, a fegyveres erők és a népgazdaság raktáraiban - a fegyveres küzde
lem szükségleteinek megfelelő összetételben - tárolt, a hadászati vezetés közvetlen alárendeltségébe 
tartozó olyan haditermékek állományát értjük, amely a háborúban a fegyveres erők kiegészítő erő
forrásai és a tartalék szerepét hivatott teljesíteni a háborús termelés (a speciális külkereskedelmi 
import) felfuttatásának időszakáig, illetve a háborús termelés során. 

A fogalmi körülhatárolásból is látszik, hogy a hadászati készlettartásnak kettős funkciója van: 
egyrészt a hadászati tartalék szerepét tölti be, másrészt - aktivizálás esetén - a hadmt'.íveletek, harcok 
megvívásához szükséges erőforrásként jöhet számításba. A hadászati készletek azonban mindkét 
funkciót - és ezen keresztül rendeltetésüket és szerepüket - csak akkor tudják betölteni, ha a követel
ményeknek megfelelő nagyságban és iisszetételben vannak jelen. E tényen - a mennyiségen és a készletszer
kezeten - keresztül vezet el az út a hadászati készletképzés és a kockázat viszonyához. 

A kockázat és a hadászati készletek tartalékolása - mint ezt a korábbi fejtegetéseinkben is pró
báltuk érzékeltetni - igen szoros, sokoldalú kapcsolatban áll egymással. Mondhatjuk azt, hogy ez a 
hadászati készletezés egyik stratégiai - és ugyanakkor gazdasági - alapkérdése. A kapcsolat megvilá
gításához tekintsük át röviden a kockázatvállalás kérdését a hadászati vezetés aspektusából. 

Vizsgálatunk szempontjából a kockázatot úgy definiálhatjuk, mint annak lehetőségét, hogy a hadá
szati vezetés a hadászati készletképzéssel az általa kitzíziHt célt nem éri el. A kockázat a hadászati vezetés 
szubjektív bizonytalanságának objektív következménye, amely potenciálisan állandóan létezik, de 
csak egy konkrét helyzettel és eredménnyel ( vagyis a háború kitörésekor az MN anyagi biztosításá
nak sikerességével vagy sikertelenségével) kapcsolatban értelmezhető. A kockázat állandó, a hadá
szati készlettartalékolásban döntést hozók elkerülhetetlenül kockázatot vállalnak. Ennek lényege a 
fegyveres erők anyagi biztosítása szempontjából abban van, hogy a készletek létrehozásáról előzete
sen, a hadsereg háborús anyagi biztosítása előtt kell a döntést meghozni, ugyanakkor maga az anyagi 
biztosítás csak később, előre nem láthatott ( nem is látl1ató) és részben a hadászati vezetés akaratától 
független feltételek mellett megy végbe. 

A hadászati vezetés célja erről az oldalról úgy fogalmazható meg, hogy a készletképzéssel kap
csolatos döntések a lehetőségek és feltételek, a tartalékképzésre ható törvényszerűségek mind széle
sebb körű feltárása alapján hozza meg, és ezáltal arra törekszik, hogy olyan hadászati készleteket hoz
zon létre, amelyek lehetővé teszik számára egy esetleges korszerű háborúban az anyagi biztosítás 
valóságos feltételeihez és körülményeihez való alkalmazkodást. A kockázat abból a tényezőből kifvetke
zik, hogy objektívan bizonytalan feltételek mellett kell a készletezési döntéseket meghozni, ugyanakkor a hadá
szati készletek létrehozása és fenntartása eg;szeri beruházdrokat és folyamatos ráfordításokat igényel, és ezzel 
arl)'agi és pénzügyi eszklfzöket von el más területekről. 

A hadászati készletezési kockázat mérlegelésénél két fontos tételt kell figyelembe venni: 

- a hadászati készletbefektetés kockázatos voltát; 

- a hadászati készletek kockázatmegosztó hatását. 

Kockázatvállalás a hadászati készletképzésben 

A hadászati készletezési cél megvalósításához egy adott .konkrét" készletnagyságra van szük
ség. A szükségletnek megfelelőt meghaladó készletszint felesleges készletképzési és -tartási költsé
gek vállalásával járna, a szükségesnél kisebb készletmennyiség pedig az MN háborús anyagi biztosí
tásának eredményességét kockáztatná. Ebből következően mindkét irányú eltérés kedvezőtlen 
eredménynek tekiniliető, s mint ilyen, elkerülendő . 

Tekintettel arra, hogy az elméleti szükségletnek megfelelő hadászati készletszint létrehozása és 
fenntartása meghaladná az ország gazdasági lehetőségeit, a hadászati vezetés - a garantált biztonsá-
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got nem szem elől tévesztve - különböző megoldások {pl. a hiányok megfelelő termelési tartalékkal, 
illetve külkereskedelmi szerződésekkel való pótlása, gazdaságos módszerek kidolgozása a hadászati 
készletek fenntartásában) alkalmazásával kockázatot vállal. A kockázatl'állaldJ okai a köretkezók lehet· 
ntk. 

1. A pénzügyi keretek, a gyártási és importálási lehetőségek nem teszik lehetővé a szükséges 
hadászati készletek létrehozását. 

2. Az erkölcsi kopás, az elöregedés mértéke {főleg a korszerű haditechnikai eszközöknél) 
olyan nagy, hogy tartalékok képzése gazdaságilag célszerűtlen. 

3. A készletek fenntartásának {tárolás, frissítés, karbantartás stb.) nincsenek meg a tárgyi és 
technikai feltételei. 

Nyilvánvaló, hogy a hadászati vezetés által vállalt kockázat nagysága a fenti esetekben külön· 
böző nagyságú lehet, hiszen a kockázatvállalás okait több tényező befolyásolja. Így más és más lehet 
a kockázatvállalás nagysága, ha a hiányok a népgazdaságból - igénybevétel útján - rövid időn belül 
biztosíthatók, vagy a folyamatos termelésből, illetve a gazdaságmozgósítás utáni haditermelésből 
pótolhatók. Megint másként jelentkezik a kockázatvállalás akkor, ha megvannak a szükséges tartalé· 
kok helyettesítési lehetőségei {akárnépgazdasági vonatkozásban, akár azMN·en belül pl. a csapatok 
fegyverzeti rendszeréből kivont, de még hadihasználható eszközökkel és anyagokkal), vagy pedig a 
hiányok pótlására semmiféle lehetőség nincs. 

A kockázatvállalás mértéke azonban csak egy olyan határig mehet el, amely mellett még bizto· 
sítva vannak az MN háborús anyagi biztosításának feltételei i. 

Ha elfogadjuk a polgári vezetéstudomány felosztását 4 ( 1. sz. ábra), akkor e feltételek teljesítésé· 
hez a hadászati vezetés kockázatvállalási magatartása nem haladhatja meg a kockázati skála középső 
{közepesen kockázatos, kockázatos) tartományait. 
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1. abra A hadászati készletképzés elméleti kockázati skálája 

A hadáJzati készletképzéJ szerepe a kockázat megoJZ!dJában 
A hadászati készletezés és a kockázat kapcsolatának másik igen fontos sajátossága, hogy amíg a 

készletek nagyságának megválasztása és maga a hadászati készlettartás kockázatvállalást jelent, addig 
a hadáJzati készletek jelenléte, eg; mtleges háborúban taló felhasználásuk lehetősége a feg;veres erők sikeres tevé· 
kenységét biztosító feltételek teriileté11 - nereutesen az anyagi biztosítáJ vonatkozáJában - csiikkenti a kockáza· 
tol. 

3 Thürmcr Gyula alez. szerint ilyen mértékű kockázatvállalási határig akkor célszerű elmenni, ha: 

1. a külpolitikai helyzet olyan, hogy Európa vonatkozásában fegyveres konfliktussal huzamosabb ideig nem kell szá
molni; 

2. a meglevő hiányok egy esetleges háború kirobbanásakor nem veszélyeztetik az első szárazföldi és légi hadmúvele· 
tek sikerét; 

3, a hiányzó anyagok rövid ,dön belüli biztosításának feltétele, megvannak. 

Lásd: Dr. ThürmerGyula: A Magyar l\éphadsercg háborúsanyag1·technika, tartalékainak képzését meghatározó főbb tényezők. 
Kandidátusi értekezés, ZMKA 1673/T-ÁH. 

1 Vö. Bácska,-Huszu-Meszéna-Mikó-Szép: A gazdasági kockázat és mérésének módszerei KJK. , Budapest, 1976. 
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A hadászati készletképzési kockázat mérlegelésekor nem hanyagolható el az a tény, hogy a tar
talékolási koncepció kialakításával kapcsolatos bizonytalansági és kockázati tényezők alig választha
tók el az MN fejlesztési politika egészének területén jelentkező kockázattól. Ilyen értelemben a hadá
szati készletezés szempontjából megkülönböztethetünk egy külsőnek nevezhető kockázatvállalást 
is, amely az MN fejlesztési, alkalmazásra való felkészítési stb. koncepciójából, illetve a hadászati 
készletezési céloknak a néphadseregi célokból történő levezetéséből adódnak, s amely így - áttétele· 
sen - az MN fejlesztési cél kockázatának hordozója. 

A hadászati készletezési kockázat „belső" szintje az MN fenntartási - fejlesztési cél és a hadászati 
készletezés - mint alrendszer - céljának összhangjával kapcsolatosan értelmezhető. A helyes hadá
szati készletezési politika pozitívan hozzájárulhat az MN egészét érintő célkitűzések teljesítéséhez, 
eredményes megvalósulásukhoz. Már önmagában is jelentős kockázati tényező lehetne az, ha nem 
lenne meg az összhang az MN fejlesztésének egésze és a hadászati tartalékolás között. A kockázat 
ahhoz az elvi kérdéshez fűződik, hogy mennyiben sikerült a hadászati készletképzés általános felada· 
tait úgy megfogalmazni, hogy az teljes mértékben az MN-i célokat, feladatokat és érdekeket szolgája. 
A hadászati vezetés feladata ezzel kapcsolatban kettős: egyrészt meg kell teremteni a különböző 
vezetési szervek ( alrendszerek) között azt a koordinációt, amely az MN egésze szempontjából mini· 
malizálja a feltétlenül vállalandó kockázatot, másrészt azt a kockázatot, amely minden elhárítási 
törekvés ellenére objektíve felmerül, megfelelő súlyozással meg kell osztani az egyes szervek között. 
Más szóval nem szabad engedni, hogy a kockázatvállalás minden felelőssége közvetlenül a hadászati 
készlettartalékolást tervező szerveket terhelje. Ennek alapvető feltétele pedig az, hogy a legfelső 
hadászati vezetés helyesen adja meg az MN fejlesztése egészéhez tartozó célok legfontosabb hadá· 
szati készletképzési következményeit és vonatkozásait. 

Befejezésképpen megállapíthatjuk tehát, hogy a hadászati készletképzésben a kockázat olyan 
tényező, amellyel a hadászati vezetésnek feltétlenül számolnia kell. Nem kétséges, hogy a hadászati 
készletképzés kockázatvállaló jellege, a hadászati készletek meglétének kockázatmegosztó és ·csök
kentő hatása további vizsgálódást igényel. Ennek a kutatómunkának arra kell irányulnia, hogy még 
pontosabban és gyakorlatiasabban dolgozza fel a hadászati készlettartalékolás kockázatelméleti 
összefüggéseit, és olyan ajánlásokat, prognózisokat és javaslatokat dolgozzon ki a hadászati vezetés 
számára, amelyek elősegítik a garantált biztonságot szolgáló, de leggazdaságosabb döntések megho· 
zatalát . 
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