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A VÉDELEMGAZDASÁG, KATONAI-GAZDASÁG,  

LOGISZTIKA AVAGY VISSZA AZ ELMÉLETI  

ALAPOKHOZ 

Balla Tibor
8
 

A címben foglalt nagyszerű fogalmi hármas terjedelmes tartalma 

miatt a rész-egész viszonyok trivialitásán túl az itt vizsgált területek fo-

galmi, tartalmi rendszerének bemutatásával - ha nem is szó szerinti ösz-

szehasonlítás útján - , de az azonos jegyeket keresve kerül megfogal-

mazásra néhány elméleti irányzat. 

Ekkora feladat esetén a terjedelmi és a megőrzendő lényeglátás fi-

gyelembevétele mellett, az egyes területek vizsgálati mélységét mindig az 

dönti el, hogy meddig közösek a fogalmi rendszerek, meddig tudunk ott-

honosan mozogni, - mintegy információt nyújtva a szakmaiságot is meg-

őrizve - a Honvédelemre ható általános és konkrét környezetben. 

A védelemgazdaság, katonai-gazdaság, és a logisztika hármasa – 

nem egy szinten kezelve – a legfontosabb elméleti kérdéseit illetve reál-

folyamatait tárgyalja a katonai gazdálkodásnak. Napjainkra a katonai 

gazdálkodásunk rendszerének minden síkján komoly változások
9
 végén, 

közepén, elején tartunk. Szinte a sok gyakorlati kérdés megoldása mellett 
szükséges néhány tudományelméleti visszatekintés. 

Mint ilyen, nem könnyű az általánosan, és az eltérő elméleti műhe-

lyekben megfogalmazódó vélemények, szakirodalmak vizsgálata, össze-
vetése. 

A források alapvetően az egyetemi tanulmányaimmal összefüggő 

ZMNE Katonai Logisztikai tanszék, a Közgazdaságtan és Védelem-

gazdaságtan tanszék, valamint a BKÁE Védelemgazdasági tanszék el-

méleti anyagaira támaszkodnak. 

                                                      
8
 Balla Tibor alezredes, MH 1. Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság, 

igazgató helyettes. 

9
 (Államháztartási reformmal bevezetett számviteli törvény (1992), üzemgazda-

sági szemlélet erősítése, költségfigyelés VTR folyamatos átalakítása, HM KGIR 

és rendszerei folyamatos bevezetése, HRMS, LGIR, ESZKÖZ, stb.) 
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Kisebb véleménykülönbségek felszínre kerülése mellett megfogal-

mazásra kerül a védelemgazdaság és logisztika harmonizációja fenntartá-

sának napi kérdése. 

A fogalmi meghatározások a különböző szakmai műhelyekben - vé-

leményem szerint nem alapvető különbséget mutatva - eltérően kerülnek 
megfogalmazásra. 

Az összevetés nyilvánvaló érzékeltetésére a védelemgazdaságról 

előbb a ZMNE, majd a BKÁE témabeli fogalmi rendszerével kerül 

bemutatásra.  

Katona és ahhoz közeli „teoretikusaink” általános véleménye, hogy 

a védelemgazdaság a nemzetgazdaság azon része, amely a gazdaság 

erőforrásainak védelmi célú összegyűjtését, és védelemi képességgé  va-

ló transzformációját végzi. 

A védelem-gazdaságtan, mint önálló diszciplína ezen folyamatok 

összefüggéseinek leírására, és vizsgálatára irányul. A védelem-gazda-

ságtan a honvédelem tevékenységi körébe tartozó béke és minősített idő-

szaki (rendkívüli állapot, szükségállapot, vészhelyzet) feladatokhoz szük-

séges gazdasági - a gazdaság e körébe eső - feltételek vizsgálatát, elemzé-

sét, törvényszerűségek feltárását végzi. Katonai szempontra redukálva: 

a védelem-gazdaságtan a hadászat belső változója, a fegyveres küzdelem 

ismérveinek figyelembevételével együtt vizsgálja és elemzi a gazdaságot. 

A védelem-gazdaságtan interdiszciplináris tudományterület a közgazda-

ságtan és a hadügy kapcsolatával, annak általános törvényszerűségei-

vel, valamint a védelmi célú erőforrások fegyveres szervezetekben törté-

nő felhasználásának törvényszerűségeivel foglalkozik. 

A védelemgazdaság vizsgálható annak intézményei, folyamatai és 

szintjei szerinti felosztásban. 

A védelemgazdaság intézményi rendszerét a nemzetgazdaság terme-

lő-szolgáltató egységei, az államigazgatási szervek, a fegyveres erők és 
testületek (mint felhasználók) szervezetei alkotják. 

A védelemgazdaság folyamatai a tervező-irányító, tervező-szolgál-

tató, valamint felhasználói folyamatokra különíthető el. 

A védelemgazdaság szintjeinek elkülönítése lehetséges a közgazda-

ságtanban értelmezett terminológiák alapján. 
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Így: 

 a védelemgazdaság makroszintje, amely a nemzetgazdaság-

ban lezajló folyamatok rendszere; 

 a védelem-gazdaságtan mezoszintje, amely a védelem, mint 

gazdasági ágazat rendszerét különíti el, és a 

 védelemgazdaság mikroszintje, amely a védelmi szervezetek 

végrehajtó egységében megvalósuló gazdasági tevékenysé-

gek összessége. 

Természetesen minden egyes szinthez jól körülhatárolható folyamat-

rendszer kapcsolható, melyek megvalósulási színterét a meghatározott in-
tézményi keretek biztosítják. 

Mivel a védelemgazdaság ily módon szintekre bontható az ezzel 

kapcsolatos diszciplína is különböző részekre tagozódik. 

A hadigazdaságtan – amely a védelemgazdaság makrofolyama-

tait vizsgálja, elemzi a nemzetgazdaság szférájában folyó védelem-

gazdasági folyamatokat. 

Vizsgálatának középpontjában az alábbi főbb kérdések állnak: 

 a hadügy és a gazdaság kapcsolatrendszere, főbb jellemzői-

nek és kategóriáinak leírása, 

 a gazdaság védelmi teljesítőképessége, a gazdasági és hadi-

gazdasági potenciál, és az ezekből adódó lehetőségek és kö-
vetelmények, 

 a gazdaság háborús felkészítése és mozgósítása, 

 a védelmi ráfordítások mértéke és szerkezete, valamint a fi-

nanszírozás módja, 

 a nemzetközi hadiipari együttműködés törvényszerűségei és 

lehetőségei. 

A katonai gazdaságtan, amely a védelemgazdaság mezo- és mik-

roszintjét jelenti, vizsgálatának tárgya a katonai szervezetek gazdálkodá-
sának általános kérdései. 
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A katonai gazdaságtan által vizsgált főbb kérdések: 

 a katonai gazdálkodás folyamatainak, ágazati rendszerének 

leírása (pl. eszköz- és készletgazdálkodás; költségvetési 
gazdálkodás), 

 a nemzetgazdaság és a katonai-gazdaság kapcsolatrendszere, 

 a katonai szervezetekben lezajló gazdasági reálfolyamatok; 
stb. 

A védelemgazdaság vizsgálati szintjei - védelemigazgatási - gyakor-

latorientált területi elv alapján is felosztható: 

 a nemzetgazdaság (- az ország területének) egészét magába 
foglaló „makro” szint, 

 a nemzetgazdaság részét képező megyék, „mezo” szint, 

 a megyék területén lévő települések, „mikro” szint. 

Ennek a vizsgálati metódusnak nem része a katonai gazdaságtan 

vizsgálati tárgy. Ezek a szintek koherensek a katonai alkalmazást kiszol-

gáló katonai igazgatási, illetve a közigazgatást végző védelem igazgatási 

rendszerrel, ezért a nemzetgazdaság védelemgazdasági vizsgálatánál és 

elemzésénél prioritásuk van! 

A továbbiakból is kitűnik, hogy a védelem-gazdaságtan tárgyát ké-

pező kérdések a közgazdaságtan és a hadtudományok információ halma-

zaira épül. A védelem-gazdaságtan tudomány területi kapcsolatait az      

1. ábra
10

 felhasználásával elemezhetjük. 

                                                      
10

 Védelemgazdaságtan tudományterületi kapcsolatait tartalmazó ábra a ZMNE 

Közgazdaságtan és Védelemgazdaságtan tanszék készülő egyetemi jegyzete tár-

gyalja. 
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politika, biztonságpolitika) támpontot nyújtanak a védelemgazdasági fo-
lyamatok célrendszerének kitűzésében és elemzésében. 

Más megközelítés szerint (BKÁE) a magyar katonai gazdasági iro-

dalomban, az utóbbi években „védelemgazdaság” megnevezés alatt tár-

gyalják a gazdaság és a védelem kölcsönhatásait átfogó viszonyrendszert. 

Az erre vonatkozó ismeretek rendszerezését a védelem-gazdaságtan nap-
jainkban önállósodó diszciplinája törekszik összefoglalni. 

A magyar szóhasználatban ezért a védelem-gazdaságtan gyűjtőfo-

galmán belül megkülönböztethetjük a hadigazdaságtant, ami a gazdaság 

és a védelem világgazdaságban és a nemzetgazdaságokban - tehát makro-

szinten - lezajló kölcsönhatású folyamatait vizsgálja, szemben a katonai 

gazdaságtannal, amely ágazati illetve „üzemi” szinten - tehát mezo és 

mikroszinten – vizsgálja a védelmi szervezeteken belüli gazdasági viszo-
nyokat. (lásd.: 2. számú ábra)

11
. 

A hadigazdaságtan, mint a védelem-gazdaságtan egyik részterülete, 

a gazdaságnak és a védelemnek a világgazdaságban és a nemzetgazda-

ságok makroszintű folyamatrendszerén belüli összefüggéseit vizsgáló tu-

dományterület. 

A hadigazdaság azon folyamatok összességeként értelmezhető, me-

lyek által kialakulnak, és biztosításra kerülnek a védelem anyagi-, pénz-

ügyi- és humán erőforrásai a védelmi szervezetek részére. (Ezek a hadi-
gazdaság outputjait, egyben a katonai gazdaság inputjait képezik.) 

A katonai gazdaságtan a gazdaság és védelem ágazati (mezo-) 

szintű, valamint üzemgazdasági (mikro-) szintű összefüggését vizsgálja. 

Vizsgálódása a hadigazdasági folyamatok révén a védelmi ágazatra bizto-
sított erőforrások védelmi célú felhasználásának kérdéseire irányul. 

Ahhoz, hogy megértsük hogyan kapcsolódik mindehhez a logisztika 

(általános katonai logisztika) szükséges a tudomány területi megközelítés 
továbbelemzése. 

A katonai gazdaságtan tudományelméleti megközelítésben a köz-

gazdaságtan és a hadtudomány határterületein önállósodó új tudományte-
rület, mint a védelem-gazdaságtan egyik részterülete. 

                                                      
11

 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (jelenleg BKÁE), a védelemgaz-

daság mikrofolyamatai Bp. 1999. p. 12. 
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Vizsgálja a katonai (védelmi) szervezetek gazdasági rendszerét, en-

nek béke időszaki működését. 

A katonai gazdaságtan vizsgálati módszerei és nyelvezete a két 

alaptudomány - a közgazdaságtan és hadtudomány - eredményeire épül-

nek, azonban számos más tudományos vizsgálati területtől eltérő, sajátos 

kategóriát is alkalmaznak, ami önállósodásának jegyeiként értékelhetők. 

A katonai gazdaságtan - mint a védelmi ágazat gazdaságtana - a közgaz-

daságtan szempontjából, annak egyik alkalmazott, ágazati tudomány-
területeként minősíthető, más ágazati közgazdasági tanokhoz hasonlóan. 

A hadtudomány szempontjából a katonai gazdaságtan (és a védelem-

gazdaságtan egésze) a hadtudomány segédtudományaként kezelhető, a 

hadtörténelem, a katonai jog, a katonai földrajz és más, a hadművészetet 

a társtudományok ismereteivel kiegészítő tanokhoz hasonlóan. 

A katonai gazdaságtan ekképpen olyan határtudományi részterület, 

amely a védelem és gazdaság érintkezési pontjain vizsgálódva a közgaz-

daságtan eredményeinek védelmi szervezeteken belüli érvényesítésére 

törekszik. 

A tudományterületi kapcsolódás különös viszonyt alakít ki a katonai 

gazdaságtan és a hadtudomány részterületét alkotó hadtápelmélet között. 

A két tudományterület vizsgálati objektum lényegében azonos, 

mindkettő a hadseregek anyagi-, technikai-, pénzügyi szükségleteinek 

kielégítése érdekében működő szervezetek és folyamatok összefüggéseit 

vizsgálja. 

A pénzügyi szükséglet kielégítésére tett összefüggés-vizsgálatot le-

számítva, tisztán logisztikai kérdésekről van szó! (Értekezés méretű le-

hetne csak azt a kérdést bemutatni, hogy egy korszerű hadtápelmélet, 
vagy a katonai logisztika támasztja-e alá a katonai alaprendeltetést!). 

A katonai logisztika alapvetően a katonai alaprendeltetés szempont-

jából vizsgálódik, fő figyelme a fegyveres küzdelmet folytató katonai 

szervezetek ellátására, a hadműveletek, harcfeladatok anyagi-technikai, 
közlekedési-, szállítási- és egészségügyi biztosítására irányul. 

Fő kérdései a szükségletek térben és időben lebontott számvetése, az 

anyagi készletek képzése és lépcsőzése, az után- és hátraszállítás, a hadi-

technikai eszközök csapat- és központi szintű javítása, helyreállítása, 

személyi szükségletek, valamint az egészségügyi feladatok ellátásának 
szervezése. 
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Az anyagi folyamatokat naturáliákban elemzi, nem vizsgálja az 

azokhoz tartozó értékfolyamatokat, így fejlettebb közgazdasági elemzé-

seket nem tartalmaz. Vizsgálati kategóriái zömmel a hadtudomány sajá-
tosságai. 

A katonai gazdaságtan viszont vizsgálatát a közgazdasági módsze-

rekre alapozza. Ezek alkalmazásához, a hadseregek alacsonyabb vezetési 

szintjein csak béke időszakban alakíthatók ki a megfelelő - anyagi fo-

lyamatokat értékben mérő - gazdasági információs feltételek. Ezért a 

katonai gazdaság béke időszaki működése képezheti kutatásának fő te-

rületét. 

Fő kérdései az erőforrások védelmi képességé történő transzformá-

ciójának mind gazdaságosabb módozatainak kidolgozása, a nemzetgazda-

sági környezetnek való megfeleltetés, a pénzügyi-, anyagi- és humán erő-

források ésszerű, takarékos felhasználása. Ezért törekszik a legfejlettebb 

közgazdasági elemző-szervező módszerek alkalmazására, többségében a 
közgazdaságtudomány vizsgálati kategóriáit alkalmazza. 

Ezt a megközelítést az ezzel foglalkozó teoretikusok más és más 

módon magyarázhatják, egy azonban nem vitatható el, az a cél, és ob-

jektum amire a vizsgálat irányul a fegyveres harc. (Természetesen ide 

értendőek a nem fegyveres harci szándékú cselekmény fajták is, de ki-

indulópontként mint a fő cél fogadjuk el gyűjtőfogalomnak.) 
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A katonai gazdaságtan struktúrája és főbb kapcsolatai 
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A két megközelítési mód jól láthatóan nem sokban tér el egymástól. 

Az 1. ábra és a 2. ábra különállóságát mégis néhány részlet egyér-

telműsíti. A 2. ábra mutatja be az 1. ábrán vázolt kapcsolatrendszer mé-

lyebb struktúráját. Az üzemgazdasági szemléletet is megjelenítő BKÁE 

ábrán a Katonai Gazdaságtan mezo és mikro szintje tovább tagozódik. 

Ugyan így „finomításra” kerül a hadtudomány hadászati és harcászati 

közvetítő eleme, a közbenső hadműveleti szint megjelenítésével. 

Jelen korunk katonai gazdaságtanának egyik átfogó kihívása a kato-

nai logisztika termelői és fogyasztói (szolgáltatói) oldal különállóságának 

megjelenítése, és működőképes szervezeti formába öntése. Alapkérdés: - 

Gazdasági vagy üzemgazdasági kérdések sorozata-e a logisztika? 

Természetszerűleg véleményt kell alkotni a két megjelenítési for-

máról. Az „amire szolgál” szempontból, hogy a tudományok rendszeré-

ben elhelyezzük, és a tudományterületi kapcsolatokat bemutassuk az el-

ső ábra célszerűbb. 

A második ábra részletessége az olvasó számára további kérdéseket 

indukál. 
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