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A Magyar Néphadsereg szolgáltatási szükségleteinek kielégítése, ezen 
belül az épület- és épitményállomány felújításával, fenntartásával járó 
feladatok ellátása alapvetően a népgazdaság megfelelő ágazatainak tevé
kenységére épül. Szükségszerűen létrejöttek emellett szűkebb körben a 
saját termelő-szolgáltató - elsősorban speciális feladatokat ellátó -
szervek is. Ezen szervek a népgazdaság hasonló ágazataival azonos te
vékenységet látnak el, így munkájuk nem sorolható a szorosan vett vé
delmi feladatokhoz. A termelő-szolgáltató szervekre jellemző továbbá, 
hogy a Magyar Néphadsereg haditechnikájának, az épület- és építmény
állományának mennyiségi, minőségi fejlődésével, a személyi állomány 
életkörülményeinek javulásával jelentőségük, tevékenységi körük dina
mikusan növekszik. 

A hasonló gazdasági tevékenységet folytató népgazdasági vállalatok, 
üzemek, intézmények, önálló elszámoló egységek. E népgazdasági szervek 
gazdasági önállósága, továbbá az anyagi érdekeltség alkalmazása lehe
tővé teszi a hatékonysági és gazdaságossági követelmények érvényesíté
sét. 

A Magyar Néphadseregben működő termelő-szolgáltató szervek -
ilyen többek között a laktanya elhelyezési szolgálatok tevékenysége is -
lényegében eddig ugyanolyan gazdálkodási rendszerben működtek, illetve 
működnek, mint a csapatok vagy a hadsereg más szervei, ugyanakkor 
feladataik, tevékenységük jellege ezekétől alapvetően különbözik. 

A termelő-szolgáltató szervek tevékenységében, a bruttó rendszer
ben ez ideig a ráfordítások és az elvégzett munka eredményének kimu
tatására nem volt lehetőség a Magyar Néphadsereg egész nyilvántartási 
és könyvelési rendszerének a követelményektől eltérő volta miatt. Csak 
egyes helyeken és általában, alkalomszerűen folynak költségszámítások 
és elemzések, így nincs lehetőség összehasonlításra, egyes folyamatok 
alakulásának, a főbb tendenciák megfigyelésére. Ily módon ellentmon
dás mutatkozik a hadsereg számos szervénél a tevékenységük jellege 
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alapján lehetséges és szükséges, illetve a ténylegesen érvényben levő 

működési forma között. 

A gazdálkodás módszereiben az elmúlt évek során bekövetkezett 
korrekciók sem változtattak alapvetően ezen szervek gazdálkodásának 
jellegén, noha a jelenlegi feltételek egyre inkább megkövetelik, hogy 
a szervek a hadseregben betöltött szerepüknek és sajátosságaiknak fi
gyelembevételével olyan fejlettebb gazdálkodási rendszerre térjenek át, 
amely a lehetőségek és tartalékok fokozottabb feltárását biztosítja. Kü
lönösen előtérbe került ez az elhelyezési szolgálat időszerűvé vált átszer
vezésével összefüggően. 

Ezen szerveknél a gazdálkodás formáinak továbbfejlesztését, újabb 
formák alkalmazását végső soron a társadalmi termelőerők fejlődése és 
ezeknek a hadseregre gyakorolt hatása is szükségessé teszi. A napjaink
ban végbemenő tudományos-technikai forradalom következtében nép
hadseregünkben is megváltoztak a tevékenység belső összetevői, elemei 
közti arányok a korábbi időkhöz képest. 

Ez a változás egyrészt abban jut kifejezésre, hogy a hadseregben 
folyó gazdasági tevékenység növekvő súlyú és jelentőségű. E tevékeny
ség megfelelő színvonalú végzése nélkül ma már a hadsereg alapvető 
és elsődleges feladatának sem tudna teljes mértékben eleget tenni. A 
gazdasági, gazdálkodási tevékenység optimális aránya és színvonala 
nagymértékben befolyásolja a hadsereg fejlesztését, harckészültségi fo
kát, a személyi állomány élet- és munkakörülményeit, a népgazdaságra 
háruló terhek alakulását. 

Kedvező, hatékony gazdálkodási módszerekkel a védelmi feladat 
aránylag kisebb ráfordítással oldható meg. Napjainkban igen jelentős 
szerepet játszik a hadsereg belső gazdálkodási rendszerének javítása 
ebben a vonatkozásban is. A hadsereg rendelkezésére álló, a népgazdaság 
által biztosított eszközök számottevő növekedése nélkül vagy azonos 
nagysága mellett, a növekvő védelmi feladatok megoldása nagyrészt 
azon múlik, hogy mennyire hatékony az eszközök felhasználása. 

Ezzel szorosan összefügg másrészt az a változás, hogy a hadsereg 
alapvetően fogyasztó jellegének fennmaradása ellenére egyre növekvő 
a hadseregen belüff termelő és szolgáltató tevékenység. Ha ezeket a had
seregbén folyó tevékenységeket (javítás, karbantartás, építés, textiltisztí
tás stb.), illetve az- ilyen funkciót ellátó, a népgazdasági termelő és szol
gáltató vállalatok igénybevételét helyettesítő és tehermentesítő üzemek, 
intézetek, szervek gazdálkodási formáit is vizsgáljuk, egyre inkább 
nyilvánvalóvá válik, hogy a költségvetési gazdálkodáson - mint a had
seregre alapvetően jellemző és indokolt rendszeren belül - széles körben 
lehetséges és szükséges a vállalatszerű - vagy ehhez hasonló - gaz
dálkodási formák alkalmazása. Ez természetesen olyan sajátos módon 
történhet, hogy megfeleljen az országos gazdasági-jogi szabályozásnak 
és egyben helyesen illeszkedjék a katonai szervezetek és feladatok ál
tal meghatározott hadsereggazdálkodási rendszerbe . 

Az elmúlt időszakban széles körű vizsgálat folyt annak érdekében, 
hogy meghatározó legyen: milyen vállalatszerű, vagy ahhoz hasonló gaz
dálkodási forma segitené elő az eredményesebb működést ezen szervek-
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nél és biztosítaná ugyanakkor a létszám és költségvetések ágazattól tör
ténő elkülönítését. 

Az új forma kialakításánál biztosítani kellett a következőket: 
- a Magyar Néphadsereg harckészültségét, mozgósítási feladatait, 

anyagi-technikai ellátását a javaslatok végrehajtása fokozódó hatékony
sággal biztosítsa; 

- a személyi állomány jelenlegi és jövőbeni élet- és munkakörül
ményeit, szociális, kulturális és egész.ségügyi ellátottságát az általános 
társadalmi fejlődésnek, a hadsereg sajátos követelményeinek megfele
lően tegye lehetővé; 

- végül a leválasztás ne járjon többletköltséggel sem népgazdasá
gi, sem honvédelmi minisztériumi szinten, sőt hosszabb távon a ter
melékenység növelésével megtakarítást eredményezzen. 

A lefolytatott vizsgálatok és az érintett népgazdasági szervekkel (OT, 
PM stb.), valamint a társfegyveres testületekkel történt megbeszélések, 
konzultációk alapján több megoldási lehetőség merült fel, mint a 
vállalati szervezet kialakítása, a népgazdaságnak történő átadás és a 
költségvetési üzemek kialakítása. 

A gazdálkodási rendszer vizsgált változatai 

a) Vállalati szervezet kialakítása lehetne a termelő-szolgáltató szer
vek jövőbeni működésének egyik formája. Ezen gazdálkodási forma biz
tosítaná a létszámgazdálkodással kapcsolatos előnyöket, azonban a ké
sőbbiekben jellemzett költségvetési üzemi gazdálkodáshoz képest jelen
tős többletkiadás (forgalmi adó, termelési adó, nyereségadó stb.) jelent
kezik, amely a költségvetés évi többszáz millió forintos emelkedését 
vonná maga után. Ugyanakkor fenn áll az a lehetőség, hogy az átszer
vezés népgazdasági szinten is többletkiadást eredményezne. 

További hátrányt jelentene, hogy a vállalati formára való áttérés 
esetén tevékenységük teljes mértékben elkülönülne az MN-től, ez nem 
tenné lehetővé, hogy meghatározott körülmények között, megfelelően 
behatárolt katonai ellátási. feladatok végrehajtásában is bevonhatók le
gyenek. Az ilyen jellegű tevékenységek szabályozására külön történik 
intézkedés. 

Mindezek alapján nem volt indokolt a vállalati forma megvaló
sítása. 

b) A következő alternatíva lehetet volna a népgazdasági szerveknek 
történő átadás. A népgazdasági szerveknek történő átadás a termelő
szolgáltató szerveknél általában nem elfogadható, mivel az átadás a je
lenlegi költségekhez viszonyítva jelentős növekedést eredményezne, ha
sonlóan, mint a vállalatszerü működtetésnél. Az átadásnál ugyancsak 
problémát jelentene a szervek katonai feladatainak (raktározás, ,,M"
feladat stb.) megoldása is. Az amúgy is szűk kapacitások igénybevétele 
számos területen a lakossági igények kielégítésének csorbítását vonná 
maga után. 
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e) A népgazdaságban költségvetési üzemként jelenleg elsősorban a 
tanácsok felügyelete alatt a lakosság igényeit kielégítő (javítás, szolgál
tatás) és kisebb beruházásokat kivitelező szervek működnek. 

A tanácsi költségvetési üzemek egyszerűsített vállalati elvek szerint 
működnek, alapításakor a felügyeleti szervek (tanácsok) létszámából és 
béralapjából a költségvetési üzem megindulásához szükséges létszámot 
és béralapot levonják és elkülönítik; a további fejlesztés (létszámfejlesz
tés, bérfejlesztés) többé nem terheli a felügyeleti szerv kereteit. Nyere
séget képezhet, mely a kifizetett bér 5°,-'0 -át, kivételes esetekben so '0-át 
érheti el. SZTK-járulékot és illetményadót fizetnek, melynek együttes 
mértéke a bér 25°/o-a. Építőipari munkák esetén 15°ii-os termelési adót 
kötelesek az államnak befizetni. Az üzemek állóeszközzel való ellátását 
(beruházási alap biztosítását), valamint a kapacitásbővítés esetén a for
góalap biztosítását a felügyeleti szervek végzik. 

A vizsgálat egyértelműen mutatta, a vállalattal szemben előnye a 
költségvetési üzemnek, hogy egyszerűbb szervezete rugalmasabban tud 
alkalmazkodni az igényekhez. A költségvetési üzemforma többletkiadás 
nélkül biztosítja a vállalati gazdálkodás előnyeit. Bár ezen gazdálkodási 
formánál is számolni kell néhány költségtényező bekerülésével (nyere
ség stb.), azonban a többletkiadások megtérülnek az új gazdálkodási for
mában rejlő hatékonyság növekedéséből származó eredményekből. 

A néphadseregben a költségvetési üzemi forma alkalmazása még 
biztosítja a létszámok leválasztását, illetve, hogy az érintett szervek lét
számfejlesztése a jövőben ne terhelje a védelem létszámkereteit. 

Végül a költségvetési üzemek a vállalatokkal szemben elsősorban 
nem nyereségcentrikusak, hanem inkább a feladatorientáció jellemzi őket, 
ami annak hatására jön létre, hogy az állomány fizetése, jövedelme nem 
kötődik olyan szorosan a nyereséghez, mint a vállalatoknál. 

Az előzőek alapján a néphadsereg termelő-szolgáltató szerveinél a 
költségvetési üzem gazdálkodási formát fogadták el bevezetésre. 

A költségvetési üzemek kialakításának sajátosságai: 
Az űj rendszer szélesebb hatáskört biztosít a vezetők számára, ser

kenti őket, hogy ésszerűbben, jobban szervezzék meg a javítási, szolgál
tatási tevékenységet és ezáltal az üzemek gazdaságosabban működjenek. 
A költségvetési üzem rendszerét azonban nem lehet egyik napról a má
sikra bevezetni, fokozatosan meg kell teremteni a bevezetés feltételeit, 
mely folyamat hosszabb időszak alatt, több lépcsőben fog megtörténni. 
Ez nemcsak az elhelyezési szolgálaton belüli üzemekre vonatkozik, ha
nem az MN más területein létrehozásra kerülő hasonló gazdasági 
konstrukcióknál is. 

A jóváhagyott terveknek megfelelően ugyancsak azonos gazdálkodási 
formára tért át 1974. január 1-ével a Zrínyi Katonai Kiadó, az MN 
Központi Híradóanyag Javító Üzem, valamint az MN Gőzmosoda - új 
néven-, mint MN Textiltisztító és Javító Üzem. 

A második ütemben az MN hasonló termelő-szolgáltató szervei tér
nek át hasonló működési formára. 

A fentiekből következik, hogy az elhelyezési szolgálatnál alkalmazott 
megoldás nem egyedülálló, mint gazdálkodási forma, szervesen illeszke-
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dik a maga sajátos felépítésével az MN javító, karbantartó és szolgáltató 
.szerveinek. korszerűsített működési mechanizmusához. 

A sajátosságok között meg lehet említeni, hogy - a többi üzemtől 
eltérően - csak az elhelyezési szolgálathoz tartozó üzemek fognak ren
delkezni a néphadsereg csapataiig kiépített hálózattal és kötnek azokkal 
közvetlen éves szerződést a munkák elvégzésére. A másik sajátosság -
amely ugyancsak a feladatok jellegéből fakad -, hogy tevékenységüket 
alapvetően a megrendelőknél, a szolgáltatást igénybe vevők laktanyái
ban, objektumaiban végzik. Mindezekből egy sor következtetést kell le
vonni és követelményt érvényesíteni a munka gyakorlati megszervezése, 
vezetése és végrehajtása során a gazdasági kapcsolatoktól egészen a sze
mélyes, morális jellegűekig. 

Feladatok a költségvetési. üzemi rendszer bei.:ezetésével kapcsolatban 

A költségvetési üzem rendszerének bevezetésével olyan új feladatok 
jelentkeznek, melyek az eddigiektől eltérő jellegű gazdálkodási tevékeny
séget követelnek az üzemek vezetőitől és olyan gazdasági módszefek al
kalmazását igénylik, amelyek biztosítják az üzemek sajátosságának meg
felelő gazdálkodás irányítását, az üzemek működését. Pl. a költségvetési 
üzem rendszer bevezetése a számviteli rendszer megváltoztatását vonja 
maga után. (Ft-értékben történő kettős könyvelés, utókalkuláció stb.). 

A költségvetési üzemi rendszer bevezetése során biztosítani szükséges 
a zökkenőmentes átmenetet. Az új rendszer bevezetése megkívánja a 
következő fontosabb tevékenységek megszervezését: 

- a költségvetési üzemszerű működéssel, gazdálkodással közvetlenül 
kapcsolatos munkák irányítása; 

- munkabér-gazdálkodás, bérelszámolás; 
- kalkulációs tevékenység. (A kalkuláció feladata az új szolgálta-

tások előkalkulációinak elkészítése, az utókalkulációs tevékenység, a 
szükséges adatszolgáltatás és a gazdasági mutatószámok kiszámítása. A 
szükséges számlázási munka is ehhez kapcsolódik; 

- gazdasági jellegű tervező tevékenység. (Az önálló gazdálkodás 
szélesítésével olyan üzemi tervek készítésére lesz szükség, melyek az ön
költség csökken~ését vagy más gazdasági célkitűzéseket szolgálnak); 

- anyaggazdálkodási tevékenység. (Az anyagnyilvántartóknál az ér
ték szerinti nyilvántartás bevezetése több munkával jár. Ez maga után 
vonja a nyilvántartás gépesítését. Az anyagfelhasználás elemzése, az 
anyagszükségletek megállapítása, a készletgazdálkodás ugyancsak jó elő
készítést igényel); 

- végül az anyagbeszerzési tevékenység. (Az üzemnél beszerzési 
tevékenység is jelentkezik. Ezzel együtt jár a raktártér és a szállítóka
pacitás fokozatos létrehozása). 

A költségvetési üzemek finanszírozása, illetve költségvetési kapcso
la!ai az eddig ismertektől eltérő módon alakulnak. A költségvetési üze
mek a csapatokkal - megrendelőkkel szerződéses jogviszonyban 
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lesznek. A megrendelt és elvégzett munkákat leszámlázzák. A számlá
zott ár tartalmazza az összes ráfordításokat és az engedélyezett nyere
séget. (A népgazdaságnak végzett munka esetében még termelési adót 
is beépítünk az árba). 

A felső szintű gazdálkodó szerv - az MN EBSZF-ség - a saját 
üzemei részére a IV. ötéves tervben előirányzott (javítási, termelési, 
szolgáltatási) feladatok végzéséhez szükséges különféle anyag, gép, mű
szer értékét központilag átadja. A további biztosítás úgy történik, hogy 
a más felső szintű gazdálkodó szerveknél tervezett fenntartási költsége
ket (bér, munkaruházat, ilzemanYag stb.) átcsoportosítják az üzemek 
felügyeleti szervéhez. Lényegében a jelenlegi tervezési rendszert az új 
követelményeknek megfelelően meg kell változtatni. 

Az átszervezés természetesen alapos felmérő, elemző munkát igényel, 
melyet a gazdálkodásra vonatkozó szabályok ismeretében, kidolgozott 
konkrét munkaterv alapján kell végrehajtani. Az így kidolgozott átállási 
terv szerint lehet költségvetési üzem gazdálkodási formára áttérni. 

A költségvetési üzemek gazdálkodásának sajátosságai 

- A kiadott HM-PM közös utasítás azt az elvet érvényesíti, hogy 
az üzemek feladata - szakterületükön - a néphadsereg harckészült
ségének, működőképességének biztosítása. Ezen alapvető cél szem előtt 
tartásával - költségvetési üzemi gazdálkodási formában - kerül ki
alakításra a termelés, javítás és szolgáltatás reális lehetőségekhez mérten 
gazdaságos megszervezése. 

- Az áttérés időpontjával eszközeik - épület, gép, anyag stb. - a 
néphadsereg eszközeitől elkülönítésre kerülnek és átmennek az üzem ke
zelésébe, illetve gazdálkodási hatáskörébe. Ezzel egyidejűleg az üzemek 
béralapja és egyéb személyi kiadásai, valamint minden egyéb fenntartási 
költsége, a tárca költségvetésén belül, az illetékes fegyvernem - az 
elhelyezési költségvetési üzemek vonatkozásában az MN EBSZF-ség -
szakhitelére kerül átcsoportosításra. 

-- Az aláírt alapító határozat. illetve jóváhagyott szervezeti séma 
az üzem működésének alapvető okmánya. Az üzem szervezetében hi
vatásos állományúakkal betöltendő beosztásokat az MN Vezérkar állo
mánytáblában rögzíti. 

- Az üzemek éves termelési, szolgáltatási tevékenysége feladatterv
ben, ennek anyagi-pénzügyi kihatása pedig az üzem költségvetésében 
kerül megtervezésre és jóváhagyásra. Az üzem költségvetése tartalmazza 
a működéshez szükséges valamennyi költséget, kiadást, illetve a végzett 
tevékenységért járó bevételt, ezáltal biztosítva azt, hogy a bevételek az 
összes kiadásokat fedezzék. (Bér, anyag, energia, stb. teljes költségét, 
valamint a gépek, berendezések elhasználódása költségének meghatáro
zott részét). 

Az üzem feladattervének és költségvetésének az elöljáró HM-szerv, 
illetve a szerződő alakulat e célra rendelkezésre álló költségvetésével 
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mindenkor összhangban kell lenni. Ez a követelmény tehát érvényes 
egyaránt, ha az elöljáró szerv központilag veszi igénybe az üzem ter
melői, szolgáltatói tevékenységét, vagy a költségvetési hiteleknek az ala
kulatokhoz való decentralizálása útján általuk történik az üzem teljesít
ményének igénybevétele. A csapatok új árkonstrukció szerinti fizetőké
pessége érdekében - a ruházat mosatási és textiltisztítási normákhoz ha
sonló - a fenntartási és felújítási normákat megfelelően módosítani 
indokolt. 

Az üzem jelentősebb fejlesztését szolgáló eszközök beszerzése (épü
letek létrehozása, továbbá meglevő eszközeinek az árban nem realizált 
pótlása), a továbbiakban is a HM-tárca költségvetésének a megfelelő 

beszerzési, illetve beruházási előirányzatai terhére történik. 
- A néphadsereg fejlesztésére vonatkozó távlati tervek és az ellá

tási színvonalnak a társadalmi követelményekkel lépést -tartó emelése 
továbbra is igényli a költségvetési üzemek kapacitásának fokozatos, je
lentékeny növelését. A kapacitás növelése mind az eszközök, mind a 
létszám bővítését szükségessé teszi, amelyet mindenkor a HM költség
vetési (dologi) előirányzatai határolnak be. Az előirányzaton belül az 
üzemek fejlesztését lehetővé tevő létszámemelkedés béralapfedezete, az 
általános állami szabályozás következtében a Pénzügyminisztérium egyet
értésével növekedhet. 

A javítási, szolgáltatási igény kielégítéséről való időbeni gondosko
dás - az ipar és a saját üzemek közötti feladatmegosztás lehetőségei -
a költségvetési üzemek kellő előrelátással történő, tervszerű fejlesztése 
szükségessé teszi, hogy az üzemek kapacitásbővítése ne évenként, ha
nem középtávú (5 éves) tervek keretszámai kimunkálása körében kerül
jön rendezésre a felügyeletet ellátó HM-szervvel, illetve az Országos 
Tervhivatallal és a Pénzügyminisztériummal. Az üzemek éves költség
vetésének tervezése a távlati keretszámokon elfogadott arányok realizá
lását, s az üzemek konkrét termelési, szolgáltatási teljesítményének meg
határozását jelentse. 

- Az üzem teljes személyi állományának jogállása azonos marad 
a néphadsereg hadrendi csapatai, szervei állományáéval. Továbbra is 
azonosan vonatkoznak rájuk a hivatásos állomány, illetve a polgári al
kalmazottak jogait, kötelességeit, járandóságait, juttatásait szabályozó 
törvények, rendeletek, utasítások. Az üzem gazdaságosabb működésének 
elősegítése érdekében, a személyi állomány anyagi érdekeltségének nö
velésére - az új gazdálkodási formára való áttéréskor elismert induló 
bérszínvonalon felül - a néphadseregre mindenkor érvényes éves bér
fejlesztési százalékos mérték, valamint az üzem nyeresége terhére - a 
feladatterv teljesítésének függvényében - 5-12°/0-ig terjedő bérará
nyos nyereségrészesedés és meghatározott prémium kerül alkalmazásra. 

Az üzemek felett a szolgálati elöljárói jogkört az illetékes ·szolgá
lati főnök gyakorolja. E minőségében az MN pénzügyi szolgálat főnök 
által meghatározott gazdasági-pénzügyi szabályozó rendszer keretei kö
zött ellátja az üzem operatív, gazdasági-pénzügyi elöljárói irányítását is. 

Az új gazdálkodási formára való áttérésre kijelölt szerveink, az MN 
elhelyezési felügyelőségek vegyes profilúak voltak. A termelő, szolgáltató 
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tevékenység mellett a néphadsereg csapatai számára anyagbeszerzést, tá
rolást és elosztást, ezen kívül egyéb tevékenységet is elláttak. A termelő, 
szolgáltató tevékenység költségráfordításainak, gazdaságosságának méré
se, másfelől az üzemi tevékenység irányítása, vezetése szükségképpen 
megkívánja a termelő, szolgáltató tevékenységbe nem tartozó feladatok 
szervezeti leválasztását, lehetőség szerint tiszta profilú üzemek megalakí
tását. Ezt az átszervezés során különös figyelemmel kell végrehajtani. 

így biztosítható, hogy az elhelyezési költségvetési üzemek már eleve 
a célszerűnek ítélt profilnak megfelelően kerülnek kialakításra. 

A termelő-szolgáltató szervek költségvetési üzemmé történő átalakí
tása perspektívában lehetővé teszi, hogy a Honvédelmi Minisztérium és 
ezen belül a Magyar Néphadsereg Hadtápfőnökség rendelkezésére bocsá
tott anyagi-pénzügyi eszközöket hatékonyabban használjuk fel, mivel 
biztosítja a vállalatszerű gazdálkodás előnyeit, mérhetővé teszi a fenn
tartási, javítási költségeket, ráfordításokat. 

A munkatermelékenység növekedése várhatóan megtakarításokat 
fog eredményezni, mely a harckészültség további növelése érdekében 
felhasználható. Önmagában már a költségvetési üzemszerű gazdálkodás 
mind az irányító, mind a végrehajtó szerveket jobb és hatékonyabb gaz
dálkodásra ösztönzi. Biztosítja a rendelkezésre álló kapacitások optimáli
sabb kihasználását, a fenntartási és szolgáltatási tevékenység növekvő 
színvonalú és magas szervezettséggel történő végrehajtását. 

(Táblázatok a tartalomjegyzék után találhatók.) 
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