
A gazdasági elemzések szerepe és jelentösége 
a hadsereg középtávú tervének elkészítésében 

Dr. H i m be r P é te r őrnagy 

A Magyar Néphadsereg gazdálkodásában is megtalálhatók azok a törekvések, 
amelyek a népgazdaságot jellemzik, vagyis az erőforrásokat úgy csoportosítani és fel
használni, hogy azok a leghatékonyabban, a feladatok legkedvezőbb elvégzésében 
fejthessék ki erejüket, szolgálataikat. A gazdálkodásban - elsősorban a tervezésben -
a továbbiakban is azokat a módszereket, utakat szükséges keresnünk, amelyek lehe
tő ,~ tehetik eszközeink optimális elosztását. (Eszközeink alatt értem míndazokat az 
anyagi-pénzügyi eszközöket, amelyek egy adott tervidöszakra rendelkezésünkre áll-· 
nak.) E kérdés felvetését és a válaszolás módozatainak kutatását az a tény teszi idő
szerűvé, hogy 1971. évtől új középtávú tervidőszak kezdődik: a IV. ötéves terv. Cik
kemben elsősorban azzal szeretnék foglalkozni, hogy egy középtávú terv előkészítésé
nél, majd elkészítésénél hogyan lehetne alkalmazni egyes közgazdasági módszereket, 
különösképpen az ún. népgazdasági mérlegmódszert. 

A részletes kidolgozás előtt szükséges leszögeznünk, hogy a hadsereg a nemzeti 
jövedelemből részesedik és azon belül is az ún. fogyasztási alapból. Ez önmagában 
is azt jelenti, hogy nem mindegy milyen mértékben részesedik a hadsereg eZcn alap
ból, mivel a részesedési aránynak a „szükségesnél" - ez a szükséges egy olyan arány, 
amely teljes egyensúlyban van a feladattal, tehát nevezhetném népgazdasági szem
pontból optimálisnak is - nagyobb mértékre való emelkedése közvetlenül befolyásolja 
az életszínvonal növekedésének ütemét, nagyságát. 

A nemzeti jövedelem meghatározott része szétosztásának ugyanakkor olyannak 
kell lennie, hogy az mértékben és összetételében elősegítse az adott tervidőszak had
seregpolitikájából fakadó feladatok legteljesebb mérvű teljesítését, egyben megbízható 
alapot adjon egy következő. tervidőszak feladatainak teljesíthetőségéhez. Mindebből az 
következik~ hogy a rendelkezésünkre bocsátott anyagi-pénzügyi eszközöket csak terv
szerűen az arányossági követelmények teljes mértékű szem ·előtt tartásával lehet szét
osztanunk. 

A meghatározott anyagi-pénzügyi lehetőség mellett aZ egyes gazdálkodási terü
letek optimális és nem maximális kielégítésére törekedhetünk és kell törekednünk, 
minden tervidőszakban. Ez azt is jelenti, hogy az egyes területek fejlesztésének cik
likusságát mindig az arányosság legteljesebb mérvű szem előtt tartása mellett vihet
jük keresztül. Az egyes területek ciklikus fejlesztését pedig gazdasági megfontolások 
és meggondolások indokoiják. (Meghatározott keretösszeg áll szemben a fejlesztési 
feladatok nagy anyagigényességével.) 

• Megjelent a Honvédelem 1970, évi s. számában. 
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A népgazdasági mérleg 
milyl'n formában és mérlékben alkalmazható 
a hadsereg anyagi-pénzügyi kereteinek széiosztásánál 
különösképp középtávú tervek vonatkozásában 

A népgazdasági mérleghez hasonló mérleget a hadseregben eJneveZhetjük a 
„Hadsereg anyagi-pénzügyi kapcsolatai mérlegé" -nek (röviden HAKAM). AH '\KAM 
a1apvctően a jelenlegi tervkészítés és tervclemzés által szolgáltatott adatokra, infor
mác!ókra épül fel. A HAKAl'-1 tartalmazza a honvédélmi minisztérium (tehát a MN, 
a PV és a műszaki alakulatok) költségvetésének bontását egyrészt felsőszintű gazdáJ
kodó szervenként (tehát mérlegszempontból ellátó szervenként), másrészt haderó
ntmienként (tehát mérlegszempontból felhasználó sz(lrvenként). A HAKAM részletes 
felépítésénél elsősorban az anyagok és kiadások fontossági rangsorolását kell elvé..: 
gezni, mely a jelenleg kialakult és rögzített elvek szerint úgy a legkézfmfekvőbb, ha 
a kiadásokat frjlcRztésre és fenntartásra bontjuk. A fejlesztésen belül a haditechnika 
és cgyéh fejlesztés bontását alkalmazhatjuk, míg a fenntartáson belül a személyi 
(tehát hér, ruházat, élelmezés), a működtetési, dologi és a kiképzési bontást alkal
ma:-.znk. 

Nézzük meg közelebbről e mérleget. Els{_í amit alapvetően meg kell állapítani, 
hogy a HAKAM öt főrészre oszlík: 

- A rész a fejlesztési kiadások részletezése és felosztása, 
- B rész a fenntartási kiadások felosztása felhasználónként, 
- C rész a fenntartási kiadások összegezése és elszámolása ellátó szervenként, 
- D részt a leghelyesebben egyenlegcző résznek hívhatnánk, 
- R részt n mutatók töltik ki. 

A mérleg összeállításánn.k és feldolgozásának szempontjai: 
- az Ö&>zcsít6 mérleg csak értékben készül, 
- nz összesítő mérleget kiegészítik a természet-e$ mértékegységben kéBzült kiegé-

Rzít{í mérlegek, melyek köziil a legfontosabb a haditechnikai eszközöket és anyagökat 
taglaló mérleg. E mérlegnek a lényege aZ, hogy az egyes haditechnikai eszközök és 
1inyagok elosztási mérlegének is felfoghatjuk, mivel az egyes haditechnikai eszközök és 
anyagok he,;zerzésének bontását tartalmazzák a haderőnemi bontásban, 

- a mérleg oszlopai tartalmazzák a haderőnemi bontást (nevezetesen· 1-5. 
oszlop) <~zen oszlopok képezik a mérleg „lényeges részét", míg a többi oszlopok 
technikai okokból kerültek a mérlegbe, ugyanis az egyes felsőszintű gazdálkoQó szer
veknél kiadások (gép, műszer berzerzés stb.) és fenntartások a haditechnikai esz
küziik é, nnyagok beszerzése mellett egyéb fejlesztési kiadások is jelentkeznek, 
illd.vc ezek együttesen alkotják a felsőszintű gazdálkodó szerv összkiadását, 

-- a HH~rleg sorait az egyes felsőszintű gazdálkodó szervek alkotják, melyek össz-' 
kiad:lsllt hontjuk a megfelelő csoportok szerint, majd a felsőszintű gazdálkodó szervek 
folsorolái;a után következnek a mérleg azon sorai, melyben a haditechnikai eszközök 
és anyagok beszerzésén kívül jelentkező költségeket osztja fel a hftderőnemek között, 

- a mérleg összeállításánál a hadsereg összes költségvetési kiadását szerepel
tctjiik. 

1tlicl{ítt a m(.rleg mélyebb elemzésére rátérnénk, szükségesnek tartom megje
gye:t.ni, hogy 

- n 111érlcg Hzélességében és mélységéLen bővíthető, az általam bemutatott és 
11nnlii'.ldt mfrleg i.issze,·ont. Mélységében bővíthet<> úgy, hogy nmucs~ a költségvetési 
lw~:t.( ·rr.é.-wk, hanem a speciális iillportbeszerzések és a beruházások is beépítésre kerül-
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rn':u(·k . .S,,.:<:Je:-:ségéhen hővíthctő n 1ru:rl('g a ha<lerőnemcnkénti hontá.s továhhi részle· 
t,,z,:1':1!,·cl, nc\'cZctescn fogy,,ernerni hor;táHsal pl.: li_)vész, páncélo~, tüzér, műszaki, 
l1i1wló, n:-gy,·1:Jelmi, hadtáp alakulatok n szárazföldi haderőnem vonatkozásában 
:-:. i. t., 

- llCUJ Aziiks<:ges feltétel a fenntartási költség szcnu;lyi jellegű részének, vagy a 
rnííkiidtPtéf-:i t~s dologi l'(ÍSzének összevont kimutatása, ezen költségeket tovább .lehet 
houtani pl.: a személyi· jellcg(í kiadásokat li6r, élelem, ruházat, egészségügy sth., 
yagy n 1nííkiidtctéRi és dologi kiadásokat javításokat, energia költségre, épiilctkarban
tarüí.1.;ra, (iz(•1imnyu.gra, javító-fogyó és karhantartó anyagra stb.-re. 

Ezt·k 11bín viz1<gáljuk meg a mérleg fontosubh összefüggéseit. 
A nH:l'lq.( frlépítéi-:éh6l következ.ik, hogy a mérleg súlypontja a harckészültséget. 

rmya!.!:i-tct'hnikai oldalról lényegesen befolyásoló haditechnikai eszközök és anyagok 
lit·i-:í'H"Zt'·.s,'•nek l;:-< elosztásának mutatói. EhlJdl a szempontból kell ahpvetőun mcgvizs
g-1í.lni n 1rn:rkg „1 faditechnika összesen" :,;ora és nz 5. oszlop által bezárt területet, 
miI1t a mr'.rJeµ; ,.lényeges részét". 

A terület legfontosabb összefüggései: 

(1) xk1+xk1 +x.i.-3+xu=X.t[) 

n!tol a „k" az egyes fefoőszintG. gazdálkodó szervet, míg az egyes indexek (1, 2, :i, 4) 
n. hade1·(JJ1t!111eket jelentik; az xk[) a felsőszintfi gazdálkodó szerv haditcclmikai eszköz 
,:."l anyag hes:,;erzéi..;ét jelenti. 

(2) M 

_:2xki=Xi 
i=I 

11mely képlet alapján egy Jrnderónem összes haditechnikai eszköz és anyag ellátáHát 
kapjuk HH.'g. 

(:l) x" 
cki=-

Xts 

e képl,•l alnp,ián a haditechnikai eszköz és anyagellátás technikai koetficiensét állapít
hatjuk meg, azaz egy-egy felsőszintű gazdálkodó szerv a beszerzett haditechnikai 
eszkiiúikd t:~ n11yagokat milyen arányban o,sztja fel uz egyes haderőnemek között. 

(-1) 

e kl:plt't alap,iAn nz egyes hudcrőne111ek részesedési (felhasználási) technikai koeffici
e11slit 1lll:11,ít liat.j11k 1ncg, vagyi1,, hogy a vonatkoy,ó l1a<lerőne1n mtlyen arányban· 
n'.Hzest•(lik az egyes szukanj'Ugokból. 

A bipldt\k rnagyarázata: 

.rt1 nz ,;i" hadt·rl)nem niszescdé.sc „k" folsöszintíí gazdálkodó szct·v haditechnikai 
ei;zl,;fö,; 1'.s .nny11g hcszerzéséli{íl, 

Xi nz „i" !tad('J"()ne111 üsszes haditechnikai f'Hzköz Í's anyag l'llátá,;a, 

''ki = ,;i" hacl(ir/)11c1n ré::::zt!,-;edúi arúnyu ,,/...-" foJ:.,őszintíi gazdálkorltJ szerv haditech
nilrni e~zkö;,; (:8 anyag Lcszerz(,sél1t31, 

Xt-5 = ,,!.:" fr·l.-;r'íszintíí gazdálkodó SZPf\' összt's lia,litccl1J1ikai eszkiiz és anyag lieszer· 
z1'.1-,e, 
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hi = ,,i" haderőnem haditechnikai eszköz és anyag ellátásából a „k" felsőszintű 
gazdálkodó szerv által biztosított fészará!1Y. · 

A képletek ismeretében megkezdődhet a haditechnikai eszközök és an}'agok 
beszet"Zésének és elosztásának elemzése. 

A tervkeretek felosztása 

Az elemzési munka a HAKAM segítségével a középtávú tervidőszakot lényege- 1 

sen megel6zi. Ez érthető is, mivel a tervkészítés konkrét munkái is 1-1/2-2 évvel a 
középtávú tel'.vidőszak beindulása előtt megkezdődnek. A HAKAM különféle válto
zatainak kialakítása a tervkészítés konkrét munkáinak szerves részét képezhetik, 
mivel segítségével egyrészt a tervidőszak 'feladatainak anyagi-pénzügyi biztosítását, 
másrészt a keretek egyensúlyi követelményeinek megfelelő kialakítását kívánjuk 
elérni. A HAKAM milyen változatait kell a tervezési munkák során elkészíteni~ 

1. A középtávú tervmunka első lépésének kell tekintenünk azokat a tevékeny
ségeket, melynek során a fegyvernemi és szolgálati ág főnökségek a párt által meg
határozott honvédelmi követelmények és feladatok alapján a saját szakterületük fel
adatait, követelményeit meghatározzák és kidolg'oz:r.ák annak anyagi-pénzügyi és 
szervezeti ]étszám szükségleteit. Ezen szükségletek meghatározása után a központi 
szervek megkezdik részletes tevékenységüket és az előzőekben vázo]t követelmé
nyeknek megfelelően összeállítják a középtávú terv első vá]tozatát és annak a válto
zatnak megfelelő HAKAM-ot. A HAKAM alapján megállapítható technikai koeffici
ensek alapvetően azt fejezik ki, hogy az egyes fegyvernemi és swJgá]ati ágak maxi
mális biztosítottság esetén mi]yen arányban részesednek az egyes felsőszintű gazdál
kodó szervek kereteiből. Ez a mérlegváltozat alapvetően „óhaj-mérleg", mégis ez 

~ 'népczi kiindulási alapját - véleményem szerint - az egész középtávú tervmunká
nak. Miért? Elsősorhan azért, mert a középtávú tervidőszak.követelményeit, felada
tait fő vonásokban lmír tartalmazza:, tehát a keretet elosztó szervek munkáját már 
többé-kevésbé korlátozza, koordinálja. Másrészt. mert ezen munka alapján rámu
tathn.tunk az egyes átfedésekre, az egyes egyensúlyt megbontó részletekre, melyek 
segíts,)gével a további terVmunkát könnyíthetjük meg. 

2. Az elé.íz() pont utolsó mondatából következik a HAKAM második. változata. 
Tehát az anyagi-pénzügyi kereteket elbíráló és felosztó szervek _vizsgálat tárgyává 
teszik a fegyvernemi és szolgálati ág főnökségek elképzeléseit és a HAKAM első vál

, tozntát. MegáJlapítják azokat az átfedéseket, kettősségeket, amelyeket, az egyes ter
vek tartalmaznak .. Egyensúlyi vizsgálatokat folytatnak, melyek segítségével kiszúr
hetc'Jck azok a fejlesztési.elképzelések, amelyek az adott tervidőszakban nem valósítha
tók meg csak abban az esetben, ha a tervtől eltérően irányítjuk a kapcsolódó fegyver
nemek és szolgálati ágak fejlődését is. Ez az eltérítés feltételezésünk szerint; sem 
katonailag. sem gazdaságilag nem indokolt. 

Kialakul tehá.t a fegyverne'mi és szolgálati ág főnökségek kiegyensúlyozott szük
séglete, melynek alapján a HAKAM második válgozata készülhet el az ún. ,,szükség
leti m~rleg". E második változat technikai koefficiensei már o1yan arányt, arányokat 
mutat, amely a hadsereg egyenletes fejlődéséhez, a feladatok magasszintű, minden 
oldalról megalapozott teljesítéséhez szükséges. 

:3. Az eddigiek során a mérlegek összeállítását két lényeges szempont jellemezte: 
- a hadsereg részére biztosított keretösszegre nem voltunk tekintéttel," 
- kizárólag fegyvernemi és szolgálati ág főnökségek oldaláról közelítettük meg 

a kérdés megoldását, vagyis n.lapvetően felhasználási oldalról. Így szinte vjsszafele 
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kó~zít"cttük el a mérleget, vagyis a fegyvernemi és szolgálati ágak igényeiből (anyagi
p,::nziigyi, szervezeti létszám) követke1.tettiink a felsőszintű ga7.dálkodó szervek 
(tehát az ellátó szervek) igényeire. (Ne vezessen senkit félre ez a megfogalmazás és az 
a tény, hogy több esetben a felhasználó és ellátó szerv lényegében egybe eshet. 
azonban a mérleg részletes kimutatásához e megkülönböztetést szükséges megtenni.) 

Ezt a két lényeges szempontot akarja korrigálni, kijavítani a HAKAM következő 
változata, amelynél alapvetően a hadsereg részére biztosított keretösszegből indulunk 
ki és Jt második változat technikai koefficiensei alapján alakítunk ki. Vagyis adva van 
a küzt;ptávtí tervidőszakra a nemzet,i jövedelemből biztosított forint-összeg, ezt a már 
kiszl\111ított tt,chnikai koefficiensek segítségével szétosztjuk felsőszintű gazdálkodó 
t-zerv·ek, valnmint fegyvernemi és szolgálati ágak között. E munkálatoknál :figyelmen 
kíviil hagyjuk mindazokat a szempontokat, amelyeket a tervmunka egyes szakaszai.
han rnep:kö\'etelünk így többek között az egyensúlyra vonatkozó követelményeket, 
ii 1-1:,,ein,;Jyi állornány életkörülményeire vonatkozó követelményeket. E munkák során 
1-1zinte azt mondhatnám automatikusan számolunk, és a kialakított mérleg a terv
nu!I"lcgiink torz változata lesz. 

,t. A HAKAM harmadik változatának elkészítése után megkezdődhet azoknak 
a követelményeknek anyagi-pénzügyi meghatáro7,ása, amelyek a középtávú tervidő-
1-1:1.uklnrn els6rcndíí feladatok, (pl.,; a személyi állomány életkörülményeinek követel
m,;nyci, az egyes fegyvernemi és szolgálati ágak egyensúlyának, vagy egyenszilár<l
,.;1\,,g{nmk követelményei stb.). Mindenekelőtt vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy a 
HAKAM harmadik változatában a mérleg „lényeges része" milyen mértékben képes 
1~leget tenni a középtávú te:rvidőszal:c fejlesztési követelményeinek az egyes fegyver-
1wmcknél. ]\fog kell vizsgálni, hogy melyik az a változat a kereten belül, amely az 
nr.í.nyo~ fejlődést leginkább elősegíti, ennek meghatározása után e fejlesztési követel-
1111:nyek egycib vetületeit .(pl.: létszám) is meg kell határoznunk. A létszám vetület 
nlapjltn figyelernbe véve a személyi állomány életkörülményeivel kapcso]atos követel-
11u~nyckct meghatározhatjuk a fenntartási kiadások személyi jellegű részét. A techni
lrni ci:.zközök beszerzéi;i adatai és a tervidőszak induló állománya, valamint a felada
tok alnpján meghatf~rozhatók a fenntartási kiadások további részei, valamirit az 
t-gy,ib fojle,;ztési kiadítsok. Az így összeállított mérleget csak az esetben tekinthetjük 
i•lfog;tdliató változatnak, ha annak végösszege megegyezik a rendelkezésünkre bocsá~ 
tolt, kt)rctfü:;Hzeggel, ha attól eltér, akkor az előzőekben leírt munkálatot ismét el kell 
v1'.gt'zn(ink. Ez a niunkálat addig tart, amíg az egyik mérlegváltozat végösszege a 
k1:rt'ti),;szcggcl cgycnl/5 lesz. E ponton jutottunk el a középtávú tervkerctek felosztása 
új 11uJd~zerének dső lényeges eredményéhez, vagyis katonailag megalapozott felső
szi11Líí gazdii.lkotló szervenkénti keretösszeghez, egyben a fegyvernemi és szolgálati 
ágak központilag clképz:elhető, vagy kívánt keretösszegéhez. (A fegyvernemi és szol
giibti i'tgak kereteihez a föl<sősúntű gazdálkodó szervek által elkészített tervjavaslatok 
alapjún jutullk el.) · 

J\ HAKAM ezen változatának technikai koefficiense már az adott középtávú 
terv alapvető összefüggéseit mutatja, mivel e változatnál rnár érvényesülnek a terv
ké:,zítés dS8zes 8Zcmpontjai: 

- a fegyvernemi és szolgálati ágak feladatai az általános feladatból és követel~ 
m1'.11yelsliől adódóan, 

-· a hadsereg egyonlotc1,1 fejlődésének követelményei, 
--- a tc•rvidőszak egyes föladatai, melyek a személyi állomány életszínvonalával 

k11pesolatosak, 
··- a h•rvid6~1.ak gazdasági kategóriái (pl.: árak). 
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G. A fobfr,zintű gazdiílkodó szNvek tervrnnnkája ,·oltaképpt•11 a k1•rd.si-.tln1ok 
Jucghatiírozá::m ut-án kcz<lfídik el. A munkálatok clsfomrhan nrra. irányulnak, hogy a 
kapott kereb·izámot, a kiemelten d(íírt (vagy diktált) anyagok, eszközük fiµ~··<'lcmlJe
vl·Lelével kitölt.si\k küliinfélc a feladat elv,~gz,:séhc,.; sziikr-;l'W'l-1 eszkiiziikkd, nnyagok
kal, költ.l-!t\gt•kkel. E nurnki'tlnt során jognkban {dl feliilvizsgálni a kie1n<.·lü•n el/íírt 
nnyagolrnt ,:s e,w,kiiziiket mind típ11sfoles1':gkönt, rnin<l mennyi;:;égileg éH (:f.lSZ(•ríí jarns
lataikat a keretszámokat 11wghntárn,,;ó su•n·,,el egyeztetni, elfogadtatni. lHindcz1·11 
mnnkálatok dvtigzt\,-,e után üi--i--z<'l'í.llítják n kii:1iiptáv1'.i tcrvjavaslatukat, 1rwlyekbiíl a 
központi (VK) :,;zervek II H.AI\Al\."[ egy újahh változatát kés,i;ítik el.1\fogvizi--gáljÍlk a 
HAKAM kie/.(\'t~nRúlyozottságát, a középtávií tervidőszak egyeH kövcklml'nyeirwk 
kicltigített;-;1:gt;t, q~yszóval megvizsgálják, hogy :t fols/)szintlÍ gazdálkodó SZ<!l'\·t•k 
jrwaslntai nz Cl'l'dt·ti d:lkit.íízlfscket biztosítani tudják-e. Az CRetLen, ha dl,~nti~tcs 
dolgokat. frder.m·k fel e vizsgldat Rorán a sr.iiksi~gf>s korrekciókat vt:grclmjtj1ík. V1!).!iil 
dkés:l\iil ,i IL\KA~·J LPrvtáruyal.'tsok, tervjóváhngyús utáni változata, ftllll~lyh/)1 a 
J-1Út1t1ít.ott lt'chnikai koefficiensek a középtávú ü•rvid6szak legfontosahh mutat.ósz1Í-
111ninnk tekiuthetc'ík. 11:z('ll 1nntatószá111ok le:-:znck a tervfrk.iszak Pgyes t:n•s tern·i 
iisszc•!dlítús(uiak alapjai, 111i,·el a küzé11távú tervillc'ís'":mk kiegyem;úlyozott fejW\h\s(;tH'k 
iráuynit 1t111tld,ják meg . .!Hiként válik az óvcs tern~k ÖHszeúllít.ils;Ínak ali1pjúv[L a 
HAKA!\1 v,'.g,;l, változata? 1-:lst'i,-,orhan azzal, hogy a HAKAM változatáliól sz/t1nított. 
t.Pdrnikai koeffil'it•111wkkcl ÜH!4'.l.{'ltm1onlítAsokat teszUnk az cgyeH éves t('r\'(•k alnpj.í.11 
kt)szítPtt l-L-\KA.l\'I tf'el111ikai koPffieiensefrel, a ltinyegcs dt<~rt)st:lwt ldilön d(·nwzziik. 
A tcnidól-lza.k l'llírehaladiÍ1ilÍval, 1wdig 1;venként cgy-1•gy halmozott rn<:rlt>gl't (teh;ít :1 
J,iizt;ptiíxú lPrvitl(í~wtk ellelt l'veiuek é:,i a terv,!\· adatainak alapján fo;sze,illított, 
IIAI\Al\1-ot) kih-l:t.Ítiink, mdyb61 n i.zúmított technikai kodficienscknek egyre johhan 
1ttt•g kell közelítPHi a tcrnuérlcgh61 Hzámított tedmikni koeffic-ieni:;eht, e 1ni'.l'lq1:111:J 
a kii-.t•hh Plt1'.n::,wket is \"izsgi'tlni Hziik:,;l'gcs. · 

A „HAKAM" hal>znositásu. az elemzésben 

A 11AKAM kiiliinféle vállozatai elk,:szítl:sl'nek is111crlett;1l'nd cls.'ísorlia11 1·i-..1k 
,uTn tilrel«·dtern, hogy a tervkcretek felo:-;ztását váwljarn ugyanakkor az ("g_\'t•s 

1nérlt~gváltozatokhól ,-;zá11iított tccl1nikai kodfieicnsck jelenWKégéf, t.'·ri11t.:-;c111. A 
HAKAM jdenWségc ezen mirnkiílatokkal nem fojcződil, be, ugyanis a 11 AK A.M, 111i11t. 
kcrt·tt'lww.l,iti-.i mödsz1·r mellett töhh fo11tos informáci<Jrn, elcmzé;:;i feladatrn hnswi'il
hat6 li~l. 1,:zen feladatok közül az ekízi'í fojezethcn mfLr érintettem a. t1·1·vkljt·siilt'.~c 
soní11 vi'gzelt 11m11kft.latókat. A fd,·ázolt munka azonban jtJY<.d jelentt'hidJh, 1ni11thog,\· 
czi 111~Ju_'wy 11101Hlatt11.I elintézettnek vehessük. A HA KAl\.l jelt~nt/íségt:t a t<'rvl «·ljföii!1'.:-. 
során r-;w1·int('1t1 úgy ldiet h1~11111tatni, lm n. küz,~ptávú f.erYidiíszak 1111ísodik foll!nt•k 
,egyik fr1'.t m~·gadom p1'.ldúnak. (Vagyis az ütévcs terv 111.•gyedik é\'l't.) 1,;l1hc•11 11z 
1,~v!JPn lmln1owit (t.ehút az eb/) h(mlrn év ténylrige1-- adatai 6s a ncgy<.•dik 1'.\' fl'ryczdt 
adata) adatokhúl iiHH:t.eállít.of.t HAK A l\f h!clinikai koeffir·iewwi ü,-,.-;r.t·ha.'-m111itv.t a j<lvú
hagyot!, ten' alapján ki~szít.cit HAKAJ\l technikai koeffidc•11sl'iVt'l 1t1ú1· olya11 t·lb:r,~St'
lwt is mutat.liat.Jink, amelyeklitíl k,">vdkcztetni lehet a küzépt,Í.\'Ú tt~nid;í;:;zak \'(:µ;s/) 

t.djeHÍi1!seire, a tervlemnndásokra. l~mwk jelclltlisl'gét ncltl kdl külö11ösk,~pj1 hang
,;{alynz11i, mivi·I az egye'.~ IPriilekk lerum·a<lA.sai az cllíre ien'<!:t.ett cgycrn1úl.d úllap11toi 
lwríthatjílk Ji„J 1~s 1tz t·lklivd.keúí középtávú tervid6szak fojli.ítl,';si k·llt't{)s,:~(1·it en'itd
jeHCll .súíkíthdik. 1\ iilü11 jcle11tt'í.s1iget ad e7.PJJ mérlegJl(·k l's ele111z1':.srH•k nz, lwg:v t'blieu 
az idiíszakha11 111{u· dkezdéíilnek a kerd.felmizt() 111u11kúlatok .a kiivetkcú) ki.;z1'ptún'i 
tt"rvidt'í.•w.nkrn. A ltH:rlcg ek,111zl':,,;1·k e rnunkálatai sorún kimutatott eg~·ensúlyt z:ivnr/1 
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l1•n:ll'1tiaradúHokat ebb(•n ar. id{i.-:r.nkha.n Jn(:g nHÍH telje1-,íüi:-iekkel esetleg pótolni lehet, 
,,zfrt n küvctkcz<'5 tervidőszak kerctfelosztási munkálatainál már kialakulóban levő 
t'Hr.kiiziikli{íl 1:s n.nyagokból - az ipari lehetőségektől függően - t~rv előrehozásokat 
h•hd. e.'-zközölni. Ez a munkálat ugyan az adütt középtávú id6szak egyen.súlyát meg
liouf,]rn.tjn, azonban ez a IátB-zólag megbontott egyensúly a következő ;középtávú 
t.L,rvid{íf'.zrtk kereteinek hclye.<1 irányításával kijavítható, kiegyenlíthető. Igy a terv
í'llcnéírz(:s llH·llctt. n következő középtávú ten· mcgalapozá!:!.'lt is szolgálja ez az elem
ZL\sj m11nlrn . 

. A 1111..'.rlcg jelentőségét fokozza az a tény is, hogy alkalmunk nyílik olyan Ös8zetett 
d,·rnz() tis eilen(Í!'zŐ mutató:-izámok rncghatározá:;:;.í.ra, amelyek egyéb módszerekkel 
ho,-szas, nehéz munkával és nagy hibalehetőséggel alakíthatók ki. Itt elsősorban a 
rnh-leg „E" részében kimutatott, kimutatható mutató-, mérőszámokra gondolok. 
Vizsg:íljuk meg milyen mutatókat, mérőszámokat lehet n mérkgből kiszám-ítani? 

Elslísorhan az egy főre eHii kiadások é!'. azon lwlül iR az egy .főre eső fenntartáHi 
kiad/u-:ok mntatúj1í.t .. Ez utóbbinnk jelentlíS1:ge a tervelemzés, ellenfüzés, illetve a 
távlati t.Pr\'készítés szempontjából igen fontos. E mutatók kiszámítása a rnérlLig 
,,ü~sze~l'll" sorának és a megfelelő léLHzárna<latok össz('vetése alapján történik. Ter-
111(\c•zl'tc·~cn a rnelléklethcn fŰglalt mérleg séma ahipján számított egy főre eső fenn
tart:í.si kültség1uutató nagyon összevont, ezért a mérleg szélességben való hővítt;sével 
a fogyverncrni és szolgálati ágak egy före eRŐ rnntntói számíthatók ki. Ugyanakkor 
n ldszámok állomány-csoportonkénti hontásá\'Hl és az egyes állornány-csoJJortok 
költ~1:gt·inek 1ncglmtúrozású.vnl már olyan egy före cső költség, illetve fenntart{u:ii 
kiadús J11utatúhoz jntuuk, an1dy a hadsercgvezeMs részére egyes jelentős anyagi
JH:11zii;.\-yi lrn.tú.ssnl járó döntések· mcghozataJúnál elengedhetetlenül szülrnl'gesck. 
1,; jPll'ntc'is1'.gc'.11 túl HZ egy f!?re e:-ir'í fonntartási kiilti'l(igmutatók megbízható módon való 
kinlakít1't:..:a JJl(•gteremtheti az alapját az ún. nornw,,tív gazdálkodási formá1mk, mely 
nz anyagi-p(;1J1.üg:vi keretek fdaclatokhoz lchet/.í legjobban igazodó elosztási formájá
hoz n·zd. 

A JH•t·111nliv k(jltHéggazdálkodást te,;zi szintén leheUí.\'l' a lltt;rJeghc'.íl i,;zámítható 
inuLttú.,mí.mok niásik nagy csoportja is: ar. ,,Pgysögn:vi technikai ii.-.Pmeltetési nrnta
túl,". Az „l'g_yHiignyi technikai ÜZ('tncltet1'.si m11tat,ók" alatt az l gl'.pjárrnű, harckocsi 
L1n-r(', HZ 1 11t1111kn!.{(~p üzenH)ráru, l m:i épületre 1,1tb.-re eRéí iiz~rneltet,isi, fenntartási, 
karl,anL1rU1si kiiJt.,/gct t:1•üm1. EzPn iuntatt.',k ÍH a Jtuirleg adatainak megfelelő csopŰr
to:,ít:'1súrnl alaldtl1ntók ki, ne,·czde!'len a 111(íküdtctt!Hi, dologi kii-vlúsok további réHz
l,-1.('Z/·-._,:\.(•l a nintatók l>l'h,;6 bontá,.;ának rncgfelclőcn. A részletczéskor elsősorlian 
0Jy,111 fo!.,li kiilbt\gekbiil nlkotmí.nk esoportokat, 1niut Ul. ii.zcu.uwyag, az ipari fclújítá:-;, 
n javít.(), fug_,,,J én knrhantartó anyag :;:;th. Az így kialakított mutatók terv li:·> tény 
adalairwk t·gylwvdé:-:l'l11'.íl 11 tcrv('Jlcw)rzé:-; egyik leghatásosahb e:-;zközét kapnánk. 
A fr1·,· (•!it'n/írz,~:-:en túl111enéícn a normath- költ:-iéggazdúlko<lúsuak olyan területeken 
vakl 1m·grnl(ísíthai<í:-:[tgllt t"rrn5uk el, ahol a feladatok elvégzése nem kapcRo]n,io:, 
kii1;,·t·(lnuiil n k·tnzAn1m,d, s így :1z ún. technikai tlzolgálati ágak frnntnrtási költségét 
is ft·lac);t(111ut,tV1k arúny(dmn tinaiiszírozhatjuk. A nor11iatív kiilha~ggazdAlkodáslmn 
l,t·li',ltii1 t ~zi•rcpt: mt·!l1\tt HY. ,,egyséµ;nyi frellllikai iizcnicltclési rnntatók"-nak az 
1·g_,·,,.-; 1'1·b!at1•k k(ilt:-;,:~kihatií.sának 1t1lighatft1·ozúsában van nagy jelentds,:gc. Ezt 
J. idi)11ii.~k1"pp olyan t eriild.dst·tl jt•k•11U):-;, ahul a fo!;1datok jó Plvégzc'·:-i,:1wk egyik l'l<'ít1wz
, l í11\j,1 !,d11·l a szal1wloi1 Íttc . ..;011orto-;Ítliatö kl'rt't.Ü:·kizeg, 11~,;,yani~ <l'/. iizct11cltdé1;i 11111tu
l1·,1u,z karl(',-;ol/i,hí p1:11zl'ilútú::;, vagy tl·r\'ezé:,; t·:·mk a fr'1ulatot, llJint cgt\:-izt'i. teszi.cél
k1'·nl, 1'·s a1.utdwliil nPlll t'nH·li ki t·gyt'-.., kii1t,-,;g;t1'·11yez{ik. \"ttf!Y anyng és alkatr<:szfdcs1'
g,,I: ,.), ií rt l ,1• . ...;z1·rzt::--t:I. 'l't·rnH'·:-zi1vHt'll a 11H'.1kg alapj;'ui ].; iab kítot t mutatúk n 11on111üív 
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tervc1.éshez csak segédeszközöket szolgáltatnak és nem helyettesíthetik a normákat, 
hanem csak azok kialakítását segítik elő, illetve ellenőrzésüket, elemzésüket a későh· 
biek sorú.n biztm;ítják. 

Az elkészltés föltételei 

A HAKAM elkészítésének és jelentőségének vizsgálata után tisztázni kell az 
elkészíthctőség feltételeit is. Az clkészíthetőség feltételeinek kimunkálásánál elsősor· 
ban abból kell kiindulni, hogy milyenek a jelenlegi elemzési h,ihetőségek, ugyanakkor 
a HA KAI\l jelent6ségét megértve milyen mértékben kívánjuk az elemzési munka 
hatékonyságának fokozása érdekében felhasználni. 

Vélernényem szerint a következő főbb fokozatokat lehet elképzelni a HAKAM 
haszuosítás:í.ban és elkészítésében: 

1. A jelenlegi, vagy adott jelentés rendszerre támaszkodva (esetleges kisebb - az 
adatszolgiilt,u.tó i:;zerveket különösképp nem terhelő - változtatásokkal) a központi 
tervezfüizerv a középtávú tcrvvariánsok érdekében. a tervkeretek reális szétosztásá~ 
nak érdekében összeállítja a HAKAM egyes változatait. A HAKAM mélységben és 
szélesRégben eléggé összevont lesz, mivel a feldolgozási munkát korlátozzn. a gépi 
feldolgozás alacsony igénybevétele. Az egyes költségcsoportok erősen összevontak és 
csak a mérleg „lényeges része" kerül részletesen kidolgozásra. Ez érthető is mivel a 
kiemelt haditechnikai eszközök és anyagok szétos:r.tása. huderőnemenként és fegyver
nemenként a központi tervező szervet elsősorban érdeklő terv1,1mtató. Ezen módszer 
fcldolgozáS1t kisgépeken (elektromos összeadó, szorzógépen) történhet. 

E módszert vélellJénycm szerint a Ill. ötéves terv kiértékelésénél már alkalmazni 
lehet, egyben 1i IV. ötéves terv jelenlegi állását is fel lehet dolgozni összelrnsonlítás, 
sziikehb köríí clenizések végzése ·végett. 

2. A következő lépésként a heszá.moltatási, terv jelentési rendszer olyan kiépítését 
kell megvalósítani, amely a, ·HAKAM mélységben és szélességben történő bővítésének 
nlapját kt~[WÚ. EzL legnlkalmasnhb egy kö:1.éptávú tervidőHzak utolsó két évében 
kfoérleti j(:lleggcl heve:1.chii, egyben 1i középtávü tervi<lőszak már elmúlt éveit is fel~ 
dolgozni. ]gy n1PgfeleW alapot sikerülhet kt'\pezni az elkövetkezendő középtávú terv· 
ie!ős;.:nk tervezéséliél a HAKAM a.lkalniazásához. E lépésre a IV. ötéves tervidőszuká· 
ban szisztematikusan lehet felkészülni. · 

a. Az utolsó nagy lépés a gtipi a<lutfoldolgozús .nwgszel'\'ezésc l1gy, hogy már a 
beszá111oltat6,si rendszer. szolgciltatt11 információk és a hadsereg vezetés szükségletei, 
valamint a HA K.t\ M kívánt mólységönek és Hzélcsségének meghatározása megtörtént. 
J.; szük,éges adat.ok birtokában a s:1.akernberek a gépi adatfeldolgozást előkészítik, 
megszervezik és beindítják. R lt~p1ts jelenWségét abban látom, hogy a HAKAM elké· 
i,;zítéso, folyauiatos feladattá vúlik, mélysége az egyP,S gazdálkodási szintekről áram]ó 
nugy rncnnyic;égíí információ hirtokában olyan, hogy a hadsereg felső vezet.éi,;énck 
rilinden id6hcn átfogó képet tu<l. szolgáltittni a gazdálkodásról, egyhen réi,;zterületck 
elem:r.éHét is Ielwtővé teszi. E lépéR bevezetését a gépi adatfo]dolgozái,; cl6rehaladásától 
függően az V. ötéves tervidőszakáhnn tartom bevezethetőnek. 

* 
A HAKAM, mint a gazdasági clem:r.t'sck egyik módszere alapvetően azon a ::;zük· 

,-J(.gleten aliqHil, hogy a tervek megalapozottságát növeljük, a keretek reális r1zétosz-
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1i't.'-'1hal a hadr.;creg egyenletes fejlesztését és arányo1:1 fejlődését elŐH(,'gítsük, ugyanw 
akkor a hadscn!gvczetéR információs igényét tömö1:', a hadsereg é,letét gazdaságilag 
ji,Jlemzi) nrntatókknl elégítsük ki. A felvetett gondolatok alap,,etően saját véleméw 
nycnict t.iikrü:r.ik, azok megvalósítása sem a vázolt formában, sem más formában 
uinr:-c tcn-·czv(•, ezt;rt kérem a gazdasági területeken dolgozó szakembereket, hogy a 
gondolntot 1így tekintsék, mint egy kialakulatlan, de <'gyénileg elképzelhető válto~ 
zah'tt,, nHJ<lszcrt~t a hadsereg gazdaAági Plemz~ének. 
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