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A közvetlen honvédelmi kiadósok fejlesztési 
és fenntartósi részre bontósa, a költségtényezők, 

arónycik elemzése• 

Dr. Himber Péter' órnagy, Dr. Sténay István siáiados 

A közvetlen honvédelmi kiadások korlátozott nagysága, ugyanakkor az igények 
ugrásszerú növekedése arra kényszeríti a hadsereg felsö vezetését, hogy döntéseinek 
meghozatalakor igen körültekintően járjon el és a döntéselőkészító szervektől alapos, 
részletes és többoldalú elemzésekkel ellátott clőterjesZtéseket követeljen. A döntés
előkészítő munkálatok során a .közvetlen honvédelmi kiadások részletes elemzését csak 
akkor lehet megfelelően elvégezni, ha az egyes költségösszetevők dinamikusan össze
hasonlíthatók; vagyis az egyes költségtényezők tartalmukban azonosak a különböző 
számításba vett időszakokban. Ahhoz. hogy az elemzés elvégezhető legyen alapvetően 
két területen kell megteremtenürik az ~lemzés f~ltételeit: 

- az egyes költségtényezök tartalmának állandóságában. 
- az elemzési módszerek egyértelmú meghatározásában. 
Jelen cikkünk célja, hogy feltárjuk azokat az elveket, módszereket, amelyek alap

ján a jövőben el lehet végezni a közvetlen honvédelmi kiadások legfontosabb költ
ségtényezőkre való bontását. 

A k6zvetlen honvédelmi kiadd.sok bontási lehet6ségel 

A katonai-gazdasági elemzések elvégzése érdekében - az eddigi gyakorlat sze
rint - a közvetlen honvédelmi kiadásokat két fö csoportra bontjuk: fejlesztési kiadá
sokra és fenntartási kiadásokra. 

A fejlesztési kiadások közé soroljuk mindazokat az anyagi-technikai-pénzügyi 
cszközöketi amelyek közvetlenül biztosítják a hadsereg hadászati, hadműveleti és har
cászati feladatainak végrehajtását, magas fokú harckészültségét, hadrafoghatóságát. 

A fenntartási kiadások mindazok a költségek, amelyek békelétszámú, szervezésű, 
anyagi-technikai feltöltöttségű hadsereg működéséhez és magas fokú kiképzéséhez bé
keidőszakban szükségesek. 

Az általános definíciók az egyes kiadási csoportokba sorolás számtalan lehető
ségét engedik meg. A kiadási csoportok részletes taglalása előtt, a legfonéosabb válto
zatokat (azok előnyeit és hátrányait) ismertetjük. 

! Megjelent; a Honvédelem lt'lt. évi 2, némában~ 

27 



A közvetlen honvúlelmi kiruM:wf.: fejlesztési és fenntartási köliségtényezókre b1,;1t,ísrí-
1ulk lchets{ycs /!!Íllozalrá: 

- a fclhalmoz{u,;.fogyn.sztás bontása, 
- a költ::;égvetés állami rovntren<lje, 
- a7, {dlornányt.álJli'd{, 
- a ncti ó foj lc:-;7,f.ési é::; fenntartási költség, 
- n. hadrafogh<.üósúg legdöntVhb ,~nyagai alapján 1.örténő meghatározás. 

Néz7,iik ezeket l'({,-1zlelf'sel1hcn: 

a) A follinlnwz.'u-;.fogyat-,zt[u, bontásnak megfc\p]i'í meghatÍl.roz/vi. 

A fojlc.c:;ztési és fenntartúsi köl1s1\gek folhalmoz:.'Ls„fogyasztiis bontásnak megfelelő 
mcglrnt /lrozásakor a nemzeti jövedelem hasonló részekre Lörténő bontásából indulunk 
ki. Tchút. a .1temzeti jövedelcrn fellialmozáAi résr.ém~k megAl!n,pít.ásához hasonlóan 
határoznánk meg a. közvetlen honvédelmi kin.dá.soknak fojlesztPsi részét., míg a nem
zeti jövedelem fogyaszt:isi részének meg!J.llapít~sához hasonlóan a fenntartási részt. 
Ezek n.lnpj/1.n a fojlc,;ztési költségek közé sorolnánk n, teehnikai eszközök beszerzési;re, 
a tartalékképzésre, a szakm0,i berendezések és felszereléi:,ek beszerzésére, az építési 
beruh:izát:iokra és n felújításokra fordított kiadásokat.; a fenntartási költségek közé 
sorolnúuk a személyi állomány anyagi, kulturális, szociális stb. ellátását, a tcclmilrni 
eszközók, épületek és egyéb hcrendczések üzemcltctésühez, j::wítás:ihoz, lrnrbantar~ 
tásához sziikséges anyagok beszerzését, valamint rt kiképzési segédeszközöket és 
azok üzemcltett~séhez, javításához, karhautart.ásához szükséges kiadásokat. 

Milyen eléínyei és milyen hátrányai vannak ennek a módszernek? Előnyei kör.iil 
kétségtelen, hogy kiemelkedik a szétosztás cgyszcrlísége, mert a hadsereg - mint 
költségvetési. szerv - kiadásait a költségvetési állami rovat.rendnek megfelelően 
állítjn. össze ós ebből következik, hogy a „beszerzés" és „felújítás" állami rovatok 
összege adná a fojksztési részt (természetesen beleértve a Rpe_ciális importot és építési 
bernháztu,t is), míg a többi állami rovat együttes összege a fogyasztási részt. Előnye 
még, hogy a beszámolók is ilyen felépítésűek. További előnye ennek a számítási 
rendszernek, hogy hostiztihb időszakok kin.dási részeit. köimyen összevonhatjuk és 
egymástól távolcs6 időszakokat is viszonylag pontosan összehasonlít.hatunk (legfeJ. 
jcbb Arindexszcl kell módosítani az összehasonlítás tárgyát képező időszakok adatait). 

Hátrá11yn, n, felosztás ezen módjának: nem ad egyértclmü és pontos választ a 
hadsereg fel„ő vezetésének arra a kérdésre, hogy a harckészültség anyagi~technikai 
oldala egyik időszakról a másikra milyen arányban növekedett. Miért? Elsősorban 
azért, mert. a fejlesztési rész ezen felosztás szerint tartalmazza a felújításokm fordított 
kiadásokat is, amely kiadások legfeljebb csak az eszközök eredeti állapotukra való, 
vagy megközelítően eredeti állapotba való helyezését szolgálják és lehet, hogy egy 
rövidebb id6siakot figyelcrnhc véve bizonyos „többletet" jelent ez az előző időszak
hoz képest, de semmi esetre sem jelent fejlődést egy hossz11bb időszakot figyelembe 
véve (még egy ötéves terv viszonylatában sem). Ugyanez az eset a.technilrni eszközök 
pótlására töl'ténő beszerzések esetén is, mert ha ugyanolyan m{íszaki paraméterekkel 
rendelkező tcdmikai eszközt szerzünk be, mint a helyette kiselejtezett eszközünk 
volt új {tllapotba11, akkor hosszabb időszak viszonylatában ebből nem érünk el fejl{)
dést; ha fejlettebb tedmikai eszközt szerzünk be, akkor pedig csak a két eszköz 
(tehát, a beszcr1.et t 1\s a kisclc]tezet.t eszköz eredeti állapotúnak) különbsl:ge jelentheti 
a fojkklé:4, mutathatja a fejlesztést. 

b) A k<il(.'Jégvetés úllami rovatrcndje alapján történő meghatározás. 
A kölis1:gvet(·.'J állami rovatrendje alapján tört.énő fejlődési mutatók meghat..áro-
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;,Jt.,.;akor nhhr)l indulunk ki, ho;.:;y n.z állami rovatrcnd a költségeket főbb csoportjaira 
liou1j;i (ezek n bérek, sr.cmélyi kiadások, működési kiadások stb.), és ezek a főbb 
('soportok (tchút a költségvetési rovatok) szétválaszthatók úgy, hogy egyesek csnk 
fonntnrt:'1si jl'!legűek, mások csak fejlc::;ztési 'jellegűek. A másik követelmény, hogy 
a fojk·szt.<'·si-fo;-;;yasztási kültségrészok megállapítása egyszerű legyen. 

A prohk·ma megközelítését cgyszeriíl1bé tehetjUk, ha, eWször azt vizsgáljuk, hogy 
uw!y kii\ts(\:t\·etésirovnt vngy költségvetési rovatok tartalmazzák a fejlésztési költ
st\!t·kd, n fo.ilr')(h\st mutató adatolrnt. 

Ft·jJcs7,túü költségeket - véleményünk <>zcrint - csak a „05. Beszerzés" állami 
nwa! ,:s az építési beruházás tartalm11z. Miért'1 A „beszerzés" állami rovaton tervez-
1.iik az iic:c:zcs haditcl·hnilrni anyagot és eszközt, a szakmai berendezéseket és felsze
relt:.,wkd, gépeket, m1íszcreket., a műszfLki fejlesztés költségeit stb., ezek mind mn
gukh:w honlozzltk a fejlesztési költségek voná~ait . 

.\ kifHlúsok szét választása rendkívül egyszerű, hiszen csak egy állami rovatot 
kell kiemelni az összes kiaclás közli\ éR az a fejlesztési költségrész, míg minden többi 
kiad1Íl-l fonntart{rni költség. (Ez esetben eltekintünk, olyan kiadásoktól, mint pl. 
künyyt{trfejlesztés, :,,zórakoztató anyagok, amelyek a „05. Beszerzés" állami rovaton 
jPl<·ntk('znek, dc volumenük viszonylag állandó és jelentéktelen.) 

Ezen felosztási elv alapján a fenntartási költségek közé soroljuk az összes bér 
(:S liérjellcf!:ÍÍ, a niiíködési, szolg{dtatási, felújítási kia.dásokat, társadalmi jnttatásokat 
t's a kiiliiHWc t:írs:idalmi szerveknek adott támogatásokat. 

A módszl'r c1{5nyc, hogy réndkíviil egyszerű a kiszámítási mód. Hátránya első
Sül'lJflll nz, hogy a technikai eszközök kiselejtezése esetén a pótlásként besze1·zésro 
kcrii!(i új l'S'l.kiiziik teljes mértékben úgy jelentkeznek, mint a harckészültséget emelő 
t1\nyt'z(ík, mely - mint. ahogy azt az „a)" pontban már kifejtettük - hosszabb 
idlí.-;zak vonatkoz{u:;úlian csak r1, szinten tartúshoz elegendő és nem eredményez 
fcjl{íc!ú;1. 

l') Allorn[rnytúLlúk nlapjún tJjrténő meghatározás . 
. Az :dlománytúbhí.k ahtpján tört.ünő incghatáro1il.skor a fejlesztési költségek közé 

sorolnlwk rnin<luzoknt nz anyagi Uszközöket, amelyek küzvet.Icnül biztosítják a fegy· 
verc;-; eriík előtt ú'.ló lm<lúsznti, hadműveleti és harcászati feladatok végrehajtását; 
tcl1,'tt frjlcsztési költségnek tekintenénk a fegyveres erl.ík hadrendjének, szervezeti 
folépítl:sének, létszámának megfelelő haditechnikui eszközök t'.:s anyagok állomány
t!dJla ~zerinti szitksl'glctcinek Liztosítását, u. műszaki fejlesztési költségeket, a nor
rnAk a!,1pjún mc:gllatározott csapat, hudmliveleti és központi tartalékok folhalmo· 
zúsút, az t!píté:.,i Lel'ul1ázá:-;ok útján létrehozott katonai objektumok rendszerét. 

F,:nniartúsi költs('.gck közé soroln{mk a héke létszámú - szervezésű, anyagi· 
1 (;drnikai c_,:c;zkiizökkd feltöltött fegyveres crGk béke i<lő:,,zakbani működéséhez, állan
dó hat'(·készii!tséghen való tartásához tiZükséges kiadásokat. 

Ezt~n fo!osztúsi mód már kétségtelen, hogy a- hadsereg fejlődését, pontosabban 
a liarvkt!szliltsl';J; nnyagi-tcclmikai oldalának növekedését mutatja. Az ily módon 
kialakított köllst~sz,'\tyálasztúR már tükrözi egyes id{.íi,;zakok minl.íségi és mennyiségi 
vú!t(,Ú1~ait {n, vúltozáso1rnt. ez· esetben csak a lm<lrnfoghatóság oldaláról nézzük), 
ugya1J:,kkor a hard::(:szültség auyngi~teehnikai biztosítottsú.gának összcg:.zerű meg
úllapítús:l esetén (krmészctcscn ewn szúmílás clégg,; elvont és számtalan szubjektív 
{·:-; ol1jektiv téuyez\;t tnrtalnrnz, mivel tühb adatot egynzerLÍcn csuk becsülni lehet) 
H frjl(·szü'::-;i költbég(~k haln10zúsávnl mcgáll:ipíiható a fejlettségi színvonal is . 

. \ f',.-lo;,ztits ezen módszerének hátrányai cl8i5~orlnll :thból származunk, hogy itt 
sem szurjiik ki a fej!t)~zt<:~IJűl a tcelmikai eszközök egy.-:zen'i pótlását hiztosító kö!t~ 
s1:gd;t'!. 

29 



Felmerülhet problémaként az is, hogy a műszaki fejlesztési költségek azon része, 
amely később nem ölt testet semmiféle technikai f:szközben vagy hadianyagban, 
felszerelésben, mennyiben szolgálja a hadsereg hadrafoghatóságának fejlődését, 
ugyanakkor az építési beruházások kö-L.ött is van Jlyan beruházás, amely a harc
készültség biztosítását csak közvetve segíti cW. Ezen költségek szétválasztása rend
kíviil nagy munld.val járna, ugyanakkor feltételezhetjük, hogy ezek hosszabb idő
szakok vonatkozásában kiegyenlítik egymást, s így a fejlődési mutatóra nincsenek 
lényeges hatással. 

d) Nettó fejlesztési és fenntartási költség meghatározás. 
A nettó fejlesztési és fenntartási költség meghatározásakor fejlesztési költségnek 

neveznénk azokat a kiadásokat, amelyek a hadsereg anyagi-technikai ellátottságá
nak, felszereltségének, létszimánnk a megelőző időszakhoz képest magasabb szintre 
való emelését hiztosítják. Fenntnrtási költségnek neveznénk azokat a kiadásokat, 
amelyek a hadsereg technikai ellátottságának, f,ilszereltségének, létszámának a meg
előző időszak szintjén való tartását biztosítják. Úgy érezzük ezen meghatározások 
után szükséges közelebbről megvizsgálni, hogy mi tartozik a fejlesztési költségekbe 
és mi n fenntartási költségekbe? 

A fojlcsztú;i költségekbe soroljuk: 
- az új technikai eszközök beszerzését, amennyi hun azokat nem a kiselejtezett 

eszközök pótlására használjuk, illetve azon a mérMkc11 fölül, amely mértékig az el
használt eszközeinket pótolják, kiegészítik, 

- n tartalékolás céljaim beszerzett anyagokat és eszközöket, 
- a hadsereg létszám növekedésének költségkihatását (tehát az előző időszakhoz 

viszonyított létsz1ímtöbblet ruházu.ti és élelmezési költségeit, illetményét, elhelyezési 
és egyéb költségeit), 

- mindennemű berendezési és felszerelési tárgyat (bútor, szakmai berendezés 
és felszerelés, gépek és műszerek stb.), arnelYeket nem pótlásra szereztek be, illetve 
a pót!ásrn, Lcszcrzctt rész_ kivételével, 

- az építési bornházásolrnt (tekintettel arra, hogy az építési beruházás pótlása 
több évtizedenként töL'Lónik, így a teljes Ö8Szegct fejlesztésnc~ vesszük). 

A fenntartási kölüit\gekbo soroljuk: 
- az ellmsználódott technikai eszközök pótlására beszerzett eszközöket, 
- az összes javító, fogyó, karbantartó anyagot, 
-- a hadsereg létszámának előző időszakhoz képest változatlan szinten tartásá-

hoz szükséges kiadásokat (élelem, ruházat, illetmény stb.). 
- a pótlásra beszerzett berendezési és felszerelési tárgyakat, gépeket, műszere-

ket stb., 
- a folújítá,si költségeket, 
- a kiképzési segédletek és anyagok költségeit, 
- a nem tartalékolás céljaira beszerzett üzemanyagokat, 
- a különböző szerveknek adott támogatásokat. 

A hadsereg kiad:isninak felosztás,ikor ezen módszer allmlmazása egy :,or problé
mát vet fel, ugyani.':I a pútlásr,i beszerzett technikai eszközökből - ha azok u1iíswki 
paraméterei 1wm cgyernck meg a kiselejtezett eszköz eredeti miíszaki parc1métercivel 
- esetenként, kell olclöntcni, hogy medJig fejlesztés és meddig pótlás; a 1étsz11mfej
lesztéR kilintlL81dt ré::,zlctcsen kel!enc kit,zárn ítani; részletesen kellene kinrnnktt!ni 
n hctcndczósi tárgyak pótlására ós új Lcszerzési részre való elhatárolását.. 

A foh,ctctt lll'oblémák ellenére is ezen módszer nllmlmazása a legalkahuasabb 
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a frl.siíbb vezetés tájékoztatására, mert az ilyen módon kiszámított fejlesztési költség 
fr-;~,1,l'husonlítúsa az előző időszak hasonló adatával adja legpontosabban a fejlődés 
mut:itöját. Az egyes hosszabb időszakok (ötéves tervek stb.) összehasonlításánál 
itm11:telten ki kell munkálni a fejlesztési költségeket, illetve az egyes évek adataiból 
a kiilónfélc halmozódásokat ki kell szűrni, illetve az egyes évek adatait korrigálni kell. 
Pl.: a, létszámváltozás hatását már az ötéves tervek összehasonlításakor. A technikai 
eszközök beszerzésénél ezen probléma élesen csak évtizedek összehasonlításánál me
riilhl't fel, amellyel most nem foglalkozunk. 

e) A hadrafoghatóság legdöntőbb anyagai alapján történő meghatározás. 
A hitdrafoghatóság legdöntőbb anyag{Li alapján történő meghatározáskor fejlesz

ié::ú költségeknek azokat a kiadásokat tekintenénk, amelyeket a haditechnikai eszkfr 
zök és anyagok beszerzésére, valamint a tartalékolásra beszerzett anyagokra fordí
tunk. Ez esetben csak awkat az eszközöket és anyagokat tekintenénk fejlesztési 
költségeknek, amelyek a hadsereg hadrafoghatóságát dönt&n befolyásolják, s így 
a hnrckészültség anyagi-technikai oldalának jelentős, döntő részét képviselik. 

Az ezen módszer segítségével megállapított, egyes időszakok fejlesztési költségei
nek összehasonlításából képzett mutatók változása a hadsereg felső. vezetésének 
részére egyértelmű választ ad a harcászati, hadászati és hadműveleti feladatok végre
hajtású.hoz szükséges anyagi megalapozottság változásáról. Fenntartási költségek 
közé imrolrnínk ez esetben: az összes-bér és bérjellegű kiadásokat, a technikai eszközök 
üzemeltetéséhez, javításához, karbantartásához szükséges kiadásokat, a. felújításokat, 
a szolgáltatá.sokát, a nem haditechnikai eszközök beszerzését (gépeket, műszereket 
stb.), a műszaki fejlesztés költségeit, az építési beruházásokat stb. Tehát több olyan 
kiadást is fenntartási költségnek tekilltenénk, amelyek alapvetően fejlesztési jellegűek 
(pl. gépek, műszerek, berendezések és felszerelések, műszaki fejlesztés, építési beruhá~ 
zás stb.), azonban ezen módszer alkalmazása alapvetően elérné célját, vagyis a harc
készültség anyagi-technikai oldalának viswnylagos fejlőését alapvetően tükrözné. 

Ös.szefoglalva, javaslatunk a közvetlen lwnvéddmi kiadáaok fejlesztési éa fenrúar.tdai 
költséatényezókre való bontására a ki>vetk"ezó: 

A hadsereg kiadásainak bontására több· módazer alk:a.lmazása lehetséges. Ezek 
közül el:-iősorban azokat igyekeztünk megvizsgálni, a.melyek a harckészültség a.nyagi
t,echnikai oldalának fejlődését mutató szám kialakítására alkalmasak, hiszen a köz
vet len hoilvédelmi kiadás elemzésénél, mintegy „hatékonysági mutató" a harckészült
ség rmya.gi-technikai oldalának fejlődésére utaló szám. 

A megvizsgált módszerek közül, azok előnyeit és h.á.trányait figyelembe véve 
a. legpontosabb mutatónak a „nettó fejlesztési és fenntartási költség meghatározás" 
alapján képzett mutatót tartjuk, hiszen ezen mutató a technikai fejI6dés mellett a 
létszám fojlődés „forint kihatásait" is mutatja, s így valójában az összkiadásból azon 
részt hirtu.lmazza, amely a legszorosabb értelemben vett fejlesztés. 

A yyakorlati alkalniazá.sra a módszer viszonylagos pontossága és alkalmazásának 
egyszerűsége miatt ,,A költségvetés áJlami rovatre:ndje alapján történó meghatározás"-t 
tartjuk legi,ulokoUahbnak. A költségvetés összeállítása minden tervid6szakra vonatko
zóan" állami rovatrcndi bontásban is megtörténik, így egyszerű eszközökkel, különö
ticbb munka nélkül hozzájutunk ahhoz a mutatóhoz, amely tendenciájában képes 
megmutatni a hnrckésziiltség anyagi-technikai olda~nak fejlődését. 

'l'ekintettel arra, hogy a javasolt módszer szerint a. költségvetési rovatrend egy~ 
ti:t.er1'í 1:Hoportosításával juthattll}.k el az elemzés alapját képező költségcsoportokhoz, 
sziiks1\~es a, végső döntés előtt költségvetési rovataink tartalmi feliilvizsgálatát elvé-
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gezni. A tartalmi felülvizsgálat során megállapíthatjuk, hogy a javasolt szétosztási 
forma után a fenntartási kiadások között marad egy pár tipikusan fejlesztési költség 
{pl. a csapatépítkezés a 03. rovaton található), ugyanakkor a fejlesztési kiadások kö
zött találkozunk néhány fenntartási költség jellegű beszerzéssel (pl. a kiképzési lő
szerek, a haditechnikai eszközök alkatrészeinek folyamatos javításhoz felhasznált 
'része a 05. rovaton szerepel). Mindezek megszüntetése érdekében javasoljuk a költség
vetési rovat és tételrend olyan jellegű módosítását, hogy az egyes költségek a megfelelő 
költségvetési rovatra kerüljenek. Javaslatunk végrehajtását egyszerűsíti az a tény, 
hogy: 

- a csapat.építkezések a 03 rovaton eddig is külön tételen szerepeltek; 
- a kiképzési lőszerek mennyiségét k,önnyű módszerrel meghatározhatjuk; 
- a haditechnikai eszközök alkatrészeinek tervidőszakban felhasználásra ter-

vezett részét eddig felbecsülték, ugyanakkor ha a tényleges felhasználás jelentősen 
eltér a tervezettől a költségmódosítás a következő tervidőszakban végrehajtható. A 
részesedésének alacsony hányadára való tekintettel az ilyen jellegű módosítás nem 
okozhat alapvető problémát. a fejlesztési-fenntartási arányokban. 

A fejlesztési és fenntartási kiadások főbb csoportjai 

A közvetlen honvédelmi kiadások elemzése érdekében nem elégedhetünk meg 
azzal, hogy a fejlesztési és fenntartási kiadásokat ·meghatározzuk, hanem meg kell 
állapítanunk azokat a főbb jellemző költségcsoportokat, amelyek egyértelműen mu
tathatják mind a fejlesztési kiadások, mind a fenntartási kiadások belső, tartalmi 
összetevőit, valamint azok változását. Az ilyen jellegű csoportosítás érdekében java
soljuk: 

1. A fejlesztési kiadások főbb csoportjai legyenek: 

a) haditechnikai eszközök és anyagok beszerzése, ezen belül: hazai gyártású haditechnikai 
eszközök és anyagok beszerzése, speciális import útján beszerzésre kerülö haditechnikai eszközök 
és anyagok. (Mindkét csoportot tovább bontjuk szakanyagcsoportokra, melyek a jelenlegi elvek 
szerint: 

- különleges technika.i eszközök, 
- repülőteclwikai eszközök, 
- fegyverek, 
- lőszerek és robbantó eszközök, 
- lövegek, aknavetők és egyéb speoiáliS berendezések, 
- speciális járművek, 
- speciális híradástechnikai eszközök, 
- speciális műszerek, 
- speciális átkelési eszközök 
- speciális gyógyszeripari termékek, 
- légzésvédelmi eszközök, 
- speciális könnyűipari termékek, 
- egyéb speciális vegyipari termékek; 

b) polgári jellei,rű technikai eszköz beszerzés, ezen belül: szakmai berendezések és felszeré· 
lések, megmnnkáJó gépek, műszerek és egyéb berendezések, polgári import útján beszerzésre 
kerülő gépek és műszerek, polgári import útján beszerzésre kerülő járművek, egyéb beszerzósek; 

e) ,,M" tartaléklJeszerzések, ezen belül: .,M" tartalékoláa céljaira beszerzett ilzem11.nyng, 
élelmiszer, ruhl1zat, gyógyszer, vegyszer, egyéb anyag; 

d) műszaki fejlesztéirekre fordított kiadások, ezen belül: kísérletezés, knto.tl1s köH>1ógei, 
mű.szaki fejlesztés költségei; 

e) építési beruházó.sok, ezen belül: ku.tonai célú beruháuisok, szociális-kultmé.li>1 cólll 
beruházások, lakásberuházások; 
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2 .• \ f.>11nt,Lrt:,si kia<l:u,oli: fi,bb c,,u1J,Jrtj1ti lrgyenek: 
u) n l'Y•·m/•!yi /illornií.ny l,',lkmiturU1.sávnl lrnpi::solatos ki11dások, ezen belül:- bérek 6s bér

jdlPgíí ki,ubsuk, ruházat, élek,m, eg6szsógügyi kiadások, kulturális kiadó.sok, egyéb személyi 
jellt•gií. ki:i(H·,uk; 

b) miH:ü(ltcll:.~i, javítási és egyéb fonntu.rtúsi kiadások, ezen belül: haditechnikai eszközök 
nlkn.til",,,, i, li,tJill•chnilrni ('szközök folújításn, egyúb ipari jellegű felújítás, ópltőipari jellegű fel· 
újít/1H, inr!:,I lan ft·m.itnrtús, irndafenutartás, üzcnm11y11.g, tfür.elöanyng és energin költség, szállítási 
kölb<'·g, J;:,;11oűdíjak, k:\rl6rítések, t•gyéb szulg,\ltutúsok díjai (postadíjak, bérleti dljak stb.), 
egyl"h ,1u~·11gok é:; kiaditsok; 

,') Uizn,l.h1 kik<:1,z-'si költségek, ezeu lJelül: kiképzéi,i segé<le1:1zközök beszerzése, kiképzési 
J .... z .. n·k, ,,,._,,,;11 kiképzési 1myngok, ko.tomü elő t'.:s utókópzé;:i költsógoi (MHSZ támoga.té.sa), 
''l.'v,·i.,11·, _Jsi: .. ··pzt·.~i k<Jltfiégl·k (1·1j kiképzési reudszerll műswki alakulatok Ól!. a lüI Építő Du.ndú.r 
t.ir!H'_''.·'I ,1,.a) • 

. \ j:1-va::;\aluk üsszeállításánál figyelembe vettük azt a 1:1zempontot is, hogy tt 

I\I:1~_var .N(i1\l1a(foercg hosszabb távlatú terveinek elkészítéséhez minimálisan hasonló 
id/,,;zak ndataim van szükség, - az ilyen jellegű követelmények kielégítése csak úgy 
tiir!l·11l1ut, l1a a Lázisadatokat rendszerezni tudjuk- a jelenleg rendelkezésünkre álló 
ad:dokh(il a j,wasolt (.'Soportosítás 1960-tól teljes l,iztonsággal, 1950-60 között pedig 
el{\; n:1gy pontos:::.ággal megoldható. _.,. 

A frjlcsztési-fcnntartási kiadások nagyságát megba.tá.rozó tényezők 

A kt}zvctlcn ltonvé<lclmi kiadások főbb tényezőinek- tehát a fejlesztési és fenn-
1artú;;i batL'tsoknak -- mélyreható elemzése csak úgy valósit,ható meg, ha az egyes 
té11yczt'.ík lw\:-;(J üs~zcfüggéscit, valamint egymásra gyakorolt hatásait részletesen 
1111·gv iz,;g,'d jnk. 

A fojlet>zté~i-fcnntartási kiadások nagysigát Számtalan tényező határozza meg, 
Hlt'lyl'k kö:.dil a, legfontosabbak: 

- n kii:.wetlen honvédelmi kiadások abszolút nagysága, 
- a fejlesztL'.:,;i irúnyelvek és azok anyagi-pénzügyi kfüatásai, vonzatai, 
··- a U:rvid,:íszakban n, hadsereg elé kitíízöLt föladatok Végrehajtásának szükség-

letei (létsz;úm, KZCl'VCZet stb.), • 
- a sze11télyi áltomány elért életszínvona)a, valamint a tervidőszakra tervezett 

JJÜvdwdésc, 
-~ az árak \'[dtozása. 

Tcnz1észetet'len ezen önswvout téuyeziik részben közvetlenül határozzák meg a 
fojle.-;zté.-;i-fer111tartá:;i kiadások nagyságát, részben kö.wetetten, áttételeken keresztül 
(pl. a kitűzött föladatot olyan eszközzel oldjuk meg, amely a tervbe vett eszköznél 
mag11:·ml,b i\z.umeltetési költséggel jár, emeli a költségeket stb.). 

Az cgy<-·s té11yczűket közelebbről megvizsgálva megállapít.ható, hogy a közvetlen 
l1onvéddrni kiadúsofr determináló jellege alapvető, hiszen a teljes összeget nem töltheti 
ki ;,;t:lll :\ foniltnrt:u,i költsl'.g, sem a fejlesztési költség, ugyanakkor a technikai fejlesz
t é.'i :-ö{'nl 11H:het a fonutartás rovására., így n, két tényezőnek- n, fejlesztési és fenntartá
;-;i ki:1di1:--11ak - a kö1,vetlon honvédelmi kiadásokon heliil kell megt.alálni az adott 
t1:rvi,!."í.-;z;1k cdj,1inak megfddó optimális arányú.t. 

Kl:hl·gtl"leu t('•ny, hogy n, fejlesztési irányelvek ~1:1 azok auyugi~péuzügyi kiii.atá
sai a fo1111t,1rl{wi k(jJt fü'.gek nrúuyúnak csökkenését idézik elő, mivel a maga.sabb techni
lw.i para1u1':l1;n·ldwl rendelkező eszközök nagyobb értélmagysággal, így nagyobb 
H1'dly:d l1ntnak. Ez a ti::uy nzonL1m nem egyoldalúan l1atározza meg a fejlesztési: 
fonul. 1 i"I .'u-,i kiadltsok arányát, VA.gyis a technikai cszkt'izi"jk beszerzésének növelését 
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nem lehet fokozni, hogy a fenntartási kiadásokat a minimálisan szükséges szint alá 
vigyük. Egyben jelenti azt is, hogy nem lehet a teclmikai beszerzések miatt jelentős, 
a harckészültséget veszélyeztető létszámcsökkentéseli:et v_égrehajtani, vagy a kiképzé
si feladatokat elmulasztani azzal az indokkal, hogy 11 hadsereg rendelkezésére bocsá
tott keretből fenntartási kiadásokra a jelentős értékű technikai beszerzés miatt nem 
jut összeg. Ez azonban a probléma egyik része csak, mert a technikai eszközök be
szerzése, a technikai eszközök állományának növekedése általában a hadsereg lét
számának emelkedését idézi elő. A modern nagy értéket képviselő technikát meg kell 
óvnunk, melyhez tnennyiségben is, de szakképzettségben is nagyobb létszámra van 
szükség. Az üzemeltetést kiszolgáló és kisegítő személyzet, a segédeszközök és beren-

. dezések működtetéséhez szükséges emberek, mind-mind a létszámnövelés és ezen 
keresztül a fennta.rtá.si kiadások növekedésének irányába hatnak. A technikai fejlő
dés azonban a kiképzési követelményeket, a m1'.íködtetési, üzemeltetési költségeket, 
ezen keresztül ismét a fenntartási költségeket, r öveli. 

A tervidőszakban a hadsereg elé kitűzött föladatok megvalósításának anyagi
pénzügyi vetületei a fenntartási költségeket érzékenyen befolyásolják. Az elvégzendő 
feladatok ugyanis nemcsak azt jelentik, hogy technikni eszközöket kell beszerezni, 
rendeltetésszerű működtetésre kész állapotba tartani,, hanem üzemeltetni, javítani 
kell és a működtetéséhez szükséges állományt ki kell kéJJezni, a technikai követelmé
nyek alapján előírt üzemeltetést, gyakorlatokat el kell végezni. Mindezek a fenntartási 
költségek nö"ekedését idézik eI6. 

Nem hanyagolható el a fenntartási kiadásokra ható tényezők közül a személyi 
állomány már elért életszínvonala, valamint az ország lakosságának életkfüülményei, 
annak várható alakulása a tervidőszakban. A hadsereg SzeIIJ.élyi állományának élet
körülményei erősen befolyásolják az egyes feladatok elvégzését és ez a hadsereg 
szempontjából lényeges. Ugyanakkor alapvető követelményként kell leszögezni, 
hogy a hadsereg személyi állományának életszínvonala nem maradhat el a hasonló 
társadalmi rétegek életszínvonalától. Így ezen tényező terhére sem szabad indokolat
lan csökkentéseket végrehajtanunk a fenntartási költségeken belül. 

Végezetül a legfontosabb tényezők közé soroljuk az árakat. Az árak szerepe az 
1968. január l-én bevezetésre került új gazdasági mechanizmusbah nagyon megnőtt. 
E frázisszerű meghatározás önmagában még nem magyarázza azt a tényt, hogy miért 
foglalkozunk e témával külön. A hadsereg részére biztosított keretek volumene a terv
időszakban meghatároz9tt, a kormány által jóváhagyott. E keretek meghatározása
kor az adott időpontban érvényben lévő árakat veszik figyelembe, illetve az egyes 
t.ermékeknél, termékcsoportoknál különféle szempontok alapján meghatározott terv-
árakat. · 

Az árprobléma kétirányú, mert elsősorban a minőségi fejlésztés, a különféle 
fegyverzeti rendszerek és rendszertechnikai eszközök belépése jelentősen megiiövelték 
az egyes katonai egységek és alegységek felszerelésének költségeit, ugyanakkor 
a hagyományos eszközök árváltozása is jelentősen emelkedett. Ezen árváltozás 
alapvetően eredményezi azt, hogy ugyanazon keretből lényegesen kevesebb eszköz 
szerezető be, mint 10 évvel ezelőtt. 

Ezért lényeges, hogy az árak szerepével a. terv előkészítő munkálatai során jelen
tőségének megfelelően foglalkozzunk. A népgazdaság egyes ágai (az ipar, kereskede
lem stb.), sőt az egyes vállalatok is komoly orőket csoportosítottak át az árelemzés 
területére, amelyek nemcsak egyszerű felülvizsgálatokra hivatottak, hanem komoly 
árstatisztikai elemzések, árprognózisok elvégzése alapján a vállalatok termékeinek 
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árváltozási irányait is előre jelzik, illetve az árváltozási irányokra javaslatokat tesz
m~k. 

!,,mert ·okokból „szűkre szabott" anyagi és pénzügyi kereteinket nem tehetjük 
ki váratlan árváltozási tendenciák hatásainak, ezért a terv előkészítésekor a szükséges 
árelcmzési munkákat a hivatott szakembereknek el kell végezni. Alapvetően milyen 
szempontoknak kell ezeknél a munkálatoknál érvényesülni? 

A tervezéskor felhasznált árak megállapításánál 
- az adott időszak áraiból koll kiindulni (bázis ár), 
- figyelemmel kell lenni a népgazdaságban várhatóan érvényes ártendenciákra 

(főként a nem központi intézkedés alapján érvényre jutó árváltozásokra), 
- gondosan kell elemezni azokat a lehetőségeket, amelyek kereteinket ároldalról 

védhetik (pl.: szélesíteni azon termékek körét, amelyek árait rögzítjük és így a tartó-, 
i;:íl.,n jelentkező áremelkedési irányzatot a tervidőszak folyamán korrekciós tényező
ként érvényesíthetnénk), 

- reális tervezési árakat kell meghatározni (nem szabad ugyanis kényelmi szem
pontból magas árakat megállapítani, hogy abból terveink megvalósíthatók legyenek, 
mert a magas árak feladatainkat csökkentik az adott kereten belül; ugyanakkor 
alacsony árak megállapítása esetén a keretösszeg felhasználásakor az adott összeg
ből csak feladatunk egy részét valósíthatjuk meg, így a tervezésnél már olyan tervet 
állítunk össze, amelyet anyagi szempontból nem valósíthatunk meg). 

A felsorolt tényezők önmagukban is bizonyítják, hogy egy-egy terv elkészítésekor 
a több tényező együttes hatására kialakított közetlen honvédelmi kiadást optimálisan 
szétosztani a fejlesztési és fenntartási kiadások között csak úgy lehet, ha azok kölcsön
hatását, valamint különféle szempontokat figyelembe veszünk, többszörösen meg
vizsgálunk, elemzünk. Ezért a tervkészítéskor több variáns elkészítése elengedhetetlen 
feltétel, sőt követelmény. 

A téma aktualitását aláhúzza a hamarosan meginduló V. ötéves terv részletes 
elkészítése, elemzése. Jelen időszak a felkészülés, a tervtanulmányok készítésének idő
szaka, tehát indokolt, hogy esetleg kisebb módosítások bevezetése a tervek elemzésé
nek területén is tnost történjen meg. ' 

Külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy a fejlesztési-fenntartási költségek bontásá
nak általunk javasolt módszerét elsősorban a kiszámítás, a költségszétválas.ztás egy
szerűsége indokolja, ugyanakkor hosszabb távon a viszonyszámok igen szemléletesen 
mutat.hatják a fejlődés ütemét. A további költségbontásokra vonatkozó javaslatain
kat annak a célnak érdekében tettük meg, hogy a kés6bbiekben egyértelmíi lehetősé
get biztosítson az egységnyi költségmutatók elkészítéséhez. 
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