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A HADERŐFEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
GAZDASÁGI TERVEZÉSÉNEK ÚJ RENDSZERÉRŐL 

Kopasz Jenő1 

A magyar haderő különböző célú és indíttatású alakítása a rend-
szerváltozás éveitől napjainkig folyamatosan napirenden van. Addig, 
míg belépésünk a NATO szövetségi rendszerbe nem került reális közel-
ségbe a haderőátalakítás jellemzője a korábbi vezetési struktúrák széttö-
rése, a szervezetek és helyőrségek számának csökkentése, a tárcalétszám 
fokozatos leépítése volt. Ezt a célt szolgálták a 3 – 4 évente végrehajtott 
„átvilágítások” is, illetve a „haderőreform” címén végrehajtott átalakí-
tások. Ezt az időszakot jellemezte többek között, hogy a haderő lényegé-
ig hatoló beavatkozások nagyobb részt hosszú– és középtávú tervdoku-
mentációkat nélkülözve mentek végbe. 

A haderő fejlesztésére irányuló tervező tevékenységben gyökeres 
változás indult meg a NATO csatlakozásunkat közvetlenül megelőző idő-
szakban, mikor kísérleti jelleggel megkezdődött a szövetségi rendszerben 
alkalmazott Védelmi Tervező Rendszer adaptálása, azok eredményeként 
elsősorban középtávra szóló tervezés rendjének kimunkálása. Ebben a fo-
lyamatban jelentős állomást jelentett a 2001 – 2006 időszakra jóváha-
gyott középtávú terv megjelenése, amely minden hibája ellenére már a 
NATO-ban alkalmazott tervezési eljárások alapjegyeit hordozta magában. 
Számos hiányosságán túlmenően a terv középtávon tartalmazta vállalása-
inkkal és szövetségesi kötelezettségeinkkel összefüggő fejlesztési prog-
ramjaink évekre bontott, becsült erőforrás igényét. A terv végrehajtása 
azonban nem realizálódhatott, amelynek első számú oka, hogy a progra-
mok erőforrástervekkel történő megalapozása rendkívül elnagyolt és pár-
tatlan, költségterve pedig ezeken túl, jelentős szakszerűségi problémákat 
is felvetett. Mindezek, párosulva a tervek alapját adó gazdasági prognózis 
teljes felborulásával, gyakorlatilag kétségbevonták az egész terv realitását 
és teljesen ellehetetlenítették a végrehajtást. Ennek jelei a 2001-2002. évi 
költségvetésben is megjelentek, amennyiben a középtávú terv első két 
éve abban szinte a felismerhetetlenségig áttervezésre került. A vállalása-
inkhoz kötődő fejlesztési programok feladatainak elmaradását, átüteme-
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zését előidéző problémák egyenesen következtek az alkalmazott tervezési 
eljárásból, ami azt jelentette, hogy a középtávú tervbe csak a NATO fej-
lesztési programok, valamint a nemzeti programok részei kerültek beállí-
tásra, ugyanakkor a terv nem tartalmazta a tárca működéséhez szükséges 
működési kiadások évekre ütemezett tételeit, továbbá egy sor más, a fen-
tieken kívüli, de jelentős összegű fejlesztési feladatokat sem. Ebben a 
tervben tehát a tárca részére biztosított éves GDP 1,61% keretből nem 
egy pontos számvetésekkel alátámasztottan megtervezett működési költ-
ségekkel csökkentett rész képezte a fejlesztési programokra fordítható 
összeg felső határát, hanem azokat csak meglehetős „alkotói szabadság-
gal” figyelembe véve kerültek a programköltségek meghatározásra. 

A terv, végül is kétségbe ejtő helyzetbe kerülése nem elsősorban 
szubjektív hibáknak köszönhető. A részletes elemzés során egyértelművé 
vált, hogy a problémák magja rendszerhiba, a tervezési rendszer hibája.  

A HM Gazdasági Tervező Hivatal, alaprendeltetésénél fogva, első-
sorban e rendszerhibák kiküszöbölését tűzte ki célul. 

A HM Gazdasági Tervező Hivatal alapfunkciójából adódóan az ed-
digi gazdasági tervezési gyakorlattal szemben képesség és feladat alapú, 
erőforrás és költségtervező rendszert dolgozott ki, mely – többek között – 
teljes mértékben átfogja a programtervezéshez kapcsolódó tevékenységek 
szabályozott keretek közötti folytatását. 

A rendszer kidolgozásának és bevezetése érdekében tett erőfeszíté-
seknek a jogalapját az adja, hogy a HM Gazdasági Tervező Hivatal (a 
továbbiakban HM GTH) Alapító Okiratában, az alaptevékenységek kö-
zött meghatározásra került: 

a) koordinálja a gazdálkodási szakterületek erőforrás és 
költségtervezését, összeállítja, egyezteti, és jóváhagyásra előterjeszti 
a hosszú, közép és rövidtávú erőforrás és költségterveit, 

b) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) által elfoga-
dott haderő képesség követelmények és specifikációk, valamint a 
gazdálkodási szakterületek javaslatai alapján elkészíti a fejezet fej-
lesztési programjainak összesített erőforrás és költségterveit, 

c) a fejlesztési programok és a normatív erőforrás és költség-
tervek alapján összeállítja a központi beszerzés, illetve a központosí-
tott ellátás körébe tartozó tárgyi eszközök, készletek és szolgáltatá-
sok beszerzésének összesített elgondolásait, terveit. 
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A fentiek figyelembevételével a tervezési folyamatok végrehajtási 
rendjére átfogó elgondolás került kialakításra, melynek megvalósításához 
a feltételek a HM GTH szintjén rendelkezésre állnak. Mindezekről a fej-
lesztési programok tervezésére fókuszálva – az 1. sz. vázlaton feltüntetett 
alapokra építve – a következő rendszer felvázolása nyújt eligazítást. 

1. Saját finanszírozású NATO fejlesztési programok  

A programok tervezésének kiinduló alapja a HVK HM által végre-
hajtott katonai feladattervezés. Ez tartalmazza a jelenlegi helyzet elem-
zéséből kiindulva, a NATO haderő-fejlesztési ajánlások figyelembevéte-
lével, a NATO-miniszteri irányelvek integrálásával kialakított HM Vé-
delmi Tervezési Irányelvek által meghatározott védelmi fejlesztési igé-
nyek kialakítását. Ezek gyakorlatilag katonai képességkövetelmények, 
amelyek a haderő azon elérendő képességeit tartalmazzák, amelyek meg-
szervezését a szövetségesi kötelezettségek, illetve a nemzeti célok teljesí-
tése megkövetel. 

A védelmi fejlesztési igényeket – álláspontunk szerint – első lépés-
ben forráskorlátok nélkül kell megtervezni. A tervezés ezen szakaszának 
tartalma a katonai vezetés azon igényeit kell, hogy tükrözze, amelyek a 
haderő optimális képességeinek eléréséhez, illetve azok működéséhez 
szükségesek. 

A több évtizedes tervezési tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a fej-
lesztési igények minden esetben meghaladják, gyakran nagyságrendek-
kel a rendelkezésre álló források biztosította lehetőségeket. (A gazdasági 
tervezés I. fázisának folyamatát a 2.sz. vázlat szemlélteti.) 

E feltételek figyelembevételével a kívánt képességek elérését szolgá-
ló feladatokat priorizálni kell, amely a katonai tervező szervezetek felada-
ta. Ennek alapvető tartalma a feladatok fontossági sorrendbe állítása, ahol 
a sorban előrébb álló feladatok a források biztosításában minden tekin-
tetben megelőzik az utánuk következőket. Ebből kiindulva ez a prioritás-
rend az erőforrások biztosításának sorrendjét is egyértelműen meghatá-
rozza. 

A katonai feladatok tervéhez ezt követően, a katonai tervező szerve-
zetek meghatározzák a szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások 
körét és azok nagybani becsült költségét. Ezt a HM GTH a tervkoordiná-
ció során rendezi össze erőforrás és költségtervekké. Ez a terv mutatja 
meg azt, hogy a katonai vezetés által optimálisan szükségesnek ítélt ké-
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pességek eléréséhez milyen mennyiségű és minőségű erőforrások szük-
ségesek, illetve, hogy ezek megszerzése milyen költséget igényelt. 

A katonai tervező szervezetek által elkészített nagybani és becsült 
erőforrás és költség értékeket tartalmazó program javaslatokat a HM 
GTH felülvizsgálja. Ennek során a HM Gazdasági Tervező Hivatal: 

• a feladatokhoz igényelt erőforrások szükségességét és teljes-
ségét, 

• mennyiségének a feladatokkal való arányosságát, 

• az erőforrásigény naturáliákban való megtervezettsége mély-
ségének teljességét, 

• a naturális erőforrásigények költségbecslésének pontosságát, 

• a meghatározott pénzügyi kereteknek való megfelelését,  

• a végrehajtás tervezett ütemezésének finanszírozhatóságának 
összhangját vizsgálja.  

 

Az igénytervet ezt követően összevetik a rendelkezésre álló forrá-
sokkal, majd a középtávú gazdasági prognózis alapján meghatározott ke-
retek figyelembevételével a katonai tervező szervezetek végrehajtják a fe-
ladatok visszatervezését a meghatározott keretek mértékéig. (Ennek a fo-
lyamatnak elvi modelljét a 3.sz. vázlat tartalmazza.) 

Ebben a rendszerben minden feladathoz meghatározott minőségű, 
mennyiségű és féleségű erőforrás és ugyancsak meghatározott költségek 
társulnak. Ennek megfelelően a költségek csökkentéséből kiinduló visz-
szatervezés a katonai és logisztikai tervező szervezetek részére azt jelenti, 
hogy első helyen azt kell meghatározniuk, hogy a hiányzó – nem bizto-
sítható – költségek milyen erőforrásokat érintenek, azaz, melyik erőfor-
rás beszerzésére nem kerül sor. 

Az így elmaradó erőforrások pedig egyértelműen meghatározzák, 
hogy a feladatok, amelyek végrehajtásához azok szükségesek voltak, mi-
lyen mennyiségi vagy minőségi csorbát szenvednek. Nyilvánvaló ugya-
nis, hogy a csökkentett erőforrásokhoz vagy csökkentett feladatmennyi-
ség vagy csökkentett feladat tartalom társul. Mindezek együttes hatása-
ként tehát a költségoldalról induló visszatervezés során a katonai és lo-
gisztikai tervezőknek azt kell eldönteni, hogy a csökkentett költsé-gekből 
következő csökkentett erőforrások miatti feladatváltozások, milyen mér-
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tékben módosítják a feladatok által elérni kívánt célok meg-
valósíthatóságát. 

A visszatervezés ilyen tartalmú végrehajtásának lényege, hogy a ka-
tonai tervezés a források csökkenésével a feladatokat tervezi vissza. Eb-
ben a rendszerben tehát kizárt annak a lehetősége, hogy a források csök-
kenésével az erőforrások és a felhasználásukkal végrehajtandó fela-datok 
tartalma vagy mennyisége változatlan marad.  

A visszatervezés során kialakulnak a középtávú haderőfejlesztési el-
gondolások. Ezek tartalmazzák azokat a programokat, amelyek a kato-nai 
tervezés szerint szükségesek a meghatározott haderőképességek meg-
valósításához, és rendelkeznek – nagybani, prognosztizált szinten – for-
rásfedezettel. 

Az így kialakított fejlesztési elgondolások és az ezekhez rendelt for-
ráskeretek adják az alapját a NATO vezető szervekkel folytatandó had-
erő-fejlesztési tárgyalásoknak.  

A NATO vezető szerveivel történő tárgyalásokra az előzőekben 
részletezett gazdasági feltételek ismeretében, a katonai vezetés kialakítja 
azt, hogy a NATO haderő-fejlesztési ajánlások közül melyeket tudjuk 
felvállalni, milyen határidővel és milyen tartalommal.  

A módosítások elfogadása csak a feladat – erőforrás – költség 
hármas egységének megbontása nélkül lehetséges. Ehhez a tárgyaló 
küldöttségnek – a tervező rendszer ilyen működésének eredményeként – 
olyan szerkezetű fejlesztési elgondolások fognak rendelkezésre állni, 
amelyekben az egyes fejlesztési feladatokhoz tételes erőforrás nomenkla-
túrák és azok egyenként becsült értékei szerepelnek. Ez a magyar küldött-
ségnek megfelelő döntés-előkészítő hátteret biztosít, amelyben jól követ-
hető, hogy a javasolt vagy elvárt feladatváltozások milyen erőforrás és 
költségváltozást indukálnak. Ennek alapján lehetőségük van a vállalá-
sokban vagy a fejlesztési igények visszautasításában mindenkor a reali-
tások talaján maradni.  

A tárgyalások eredményeként a megállapodásokban rögzítettek sze-
rint, a katonai és logisztikai tervező szervezetek átvezetik az eredeti el-
gondolásokon a szükséges módosításokat és véglegesítik a Középtávú 
Fejlesztési Tervelgondolást. 

A jóváhagyott haderő fejlesztési tervelgondolást a katonai és fel-
sőszintű logisztikai tervező szervezetek részletesen kibontják és ennek 
alapján elkészül a programok részletes erőforrás és költségterve. 
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A HM GTH a részletes fejlesztési tervelgondolásokat felülvizs-
gálja. Ezen belül koordinálja a tervalternatívák kidolgozását, az ezekre 
vonatkozó döntések szakmai előkészítését. A felülvizsgálat a korábban 
részletezettekkel megegyezően a tervezési keretek erőforrásokkal való 
kitöltöttségének, az erőforrásoknak a feladatokkal való szakági adek-
vátságának, a költségbecslések realitásának és szakszerűségének, a fel-
adat-erőforrás-költség adatok egyértelmű összerendeltségének, a végre-
hajtás tervezett ütemezésének finanszírozhatóságára irányul. 

A fejlesztési terveket a HM GTH dolgozza össze egységes tárca-
szintű, középtávú erőforrás és költség tervvé, amely tartalmazza a tárca 
összes fejlesztési programját. Ezzel összefüggésben elkészíti azok egysé-
ges tervdokumentációját. 

2. Nemzeti programok középtávú tervezésének elgondolása 

A nemzeti programok erőforrás és költségtervezésének folyamata a 
NATO fejlesztési programok feladatrendjét követi. Eltérés – a progra-
mok természetéből adódóan – az induló adatok meghatározásában a 
programok tartalmának elhatározására vonatkozó, illetve a tervezési fo-
lyamatban hozott döntések mechanizmusában van. 

Az egyes tervező szervezetek és a HM GTH által végzett folyamat-
elemek – kétlépcsős tervezés, a katonai és gazdasági tervezés összhangja, 
a feladatok, erőforrások, költségek egysége, a tervfelülvizsgálat, a tárca-
szintű erőforrás és költségtervek összeállítása – tartalmukban lényegüket 
tekintve megegyeznek a NATO programoknál ismertetett tartalmakkal.  

3. Az NSIP hazai beruházásainak középtávú tervezési elgondo-
lása  

Az NSIP fejlesztési programok alapvető jellemzője, hogy annak 
finanszírozása a NATO közös pénzügyi alapjainak terhére történik. Eb-
ből következően a programok gazdasági-pénzügyi tervezése lebonyolítá-
sa nem tartozik direkt módon a magyar államháztartási törvény hatálya 
alá. 

A programokkal párhuzamosan azonban, általában szükséges 
olyan járulékos beruházások megvalósítása is, amely nem tartozik a 
program közvetlen pénzügyi környezetébe, de materiális feltétele a 
program megvalósításának. 
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A fentiekből kiindulva, a programok tételes tervezését és lebo-
nyolítását, az elszámolások elkészítését a tárcán belül, speciálisan ennek 
végrehajtására létrehozott szervezet, a HM Beszerzési és Biztonsági Be-
ruházási Hivatal NATO Biztonsági Beruházási igazgatósága végzi, és 
az határozza meg a programokhoz kapcsolódó hazai finanszírozású beru-
házások szükségességét, az igények specifikációját és a készenlétek ha-
táridejét. 

Az így meghatározott járulékos beruházási igények erőforrás és 
költség terveit a HM GTH a források biztosíthatósága és ezzel össze-
függésben a prioritások érvényesülése szempontjából elemzi, és egységes 
blokként beépíti a tárca integrált erőforrás és költségtervébe. 

A tárcaszintű logisztikai erőforrás és költségterv dokumentációhoz, 
amely tartalmazza a magyar finanszírozású NATO programok, a nemzeti 
programok és a NATO finanszírozású programok, valamint a normatív 
működés középtávú erőforrás és költségterveit, a HM KPSZH informá-
ciói alapján a HM GTH hozzáilleszti a személyi kiadások, ezek járulé-
kainak és a fejezeti kezelésű előirányzatok középtávú tervét. Az így ki-
dolgozott komplex középtávú terv kerül felterjesztésre, miniszteri jóvá-
hagyásra. 

A programok évente tervezett feladatai beépítésre kerülnek a rövid-
távú erőforrás, költség, majd a költségvetési tervekbe, amelyek a beszer-
zési tervek végrehajtása során realizálódnak 

Összegzés 

A fejlesztési programok gazdasági tervezésének előzőekben leírt 
rendjének – az azonos elvek alapján végrehajtott normatív működési ki-
adások tervezésével kiegészítve – megvalósulása azt fogja eredményezni, 
hogy abban uralkodóvá válik a feladatalapú tervezés, amelynek nyomán 
pontos számításokkal alátámasztottan, így nyilvánosan is bizonyíthatóan 
kimutathatóvá válik, hogy a rendelkezésre álló forrásokból a tárca milyen 
feladatokat képes és kíván ellátni. Ennek alapján egyértelműsíthető lesz, 
hogy a haderő elé milyen célok tűzhetők ki és milyenek nem. Ez tételesen 
tisztázhatja a honvédség feletti civil kontroll számára a tárcával szembeni 
elvárások körét, szintjét és tartalmát. 

A HM Gazdasági Tervező Hivatal ilyen részvételével az érintett ka-
tonai szervezetek ilyen tartalmú tervezési tevékenysége eredményeként, 
minden állami testület előtt, szakmailag megalapozottan indokolhatók, 
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védhetők és ez által a tárca vezetése számára fenntartások nélkül vál-
lalhatók lesznek a gazdálkodás tervei. 

A gazdasági tervezésnek ebben a rendszerében, a gazdálkodás leg-
felső döntés-előkészítő és döntési szintjén a kiadások és bevételek szabá-
lyos teljesítésén túlmenően  újból meghatározó szerepet kap az üzemgaz-
dasági szemlélet. Ennek hatására a tervezésben, szakmailag megalapozott 
mérlegelés tárgyát képezheti majd az, hogy a tervezett ráfordításokkal 
megéri-e az adott feladatot az eredetileg elképzelt tartalommal megva-
lósítani, vizsgálhatóvá válik, hogy a tevékenységek eredménye, arányban 
áll-e az annak érdekében felhasznált erőforrásokkal, illetve, hogy az adott 
feladathoz csak a szükséges és elégséges erőforrások kerültek-e tervezés-
re. 

Ez a tervezési rendszer – az érdekek sokirányú egyeztetésével és 
összehangolásával – biztosítani tudja, hogy a rendelkezésre álló erőfor-
rásokat a feladatoknak megfelelő és a tárca összérdekei által meghatá-
rozott prioritásrendben és abszolút értékükben olyan megosztásban 
használják fel, hogy azok, a fontossági sorrendben hátrébbálló felada-
tokra addig ne kerülhessenek felhasználásra, amíg az előbbre soroltak 
szükséges és elégséges igényszintje kielégítésre nem kerül. Ez gyakorla-
tilag az erőforrások elosztásában a partikuláris érdekek meghatározó 
jellegének megszüntetését, vagy nagyon jelentős visszaszorítását jelenti. 

A tárca jelenlegi, rendkívül bonyolult, sokrétű, számos integrálatlan 
intézményi, szakmai és vezetői érdeket hordozó, ezért jelentős érdekel-
lentétekkel terhelt gazdasági tervező rendszerében az új szervezetként lét-
rehozott HM GTH fentiekben részletezett tervezési tevékenysége egy 
olyan érdekegyeztető, integrátor szerepet betöltő, katalizátor jellegű tevé-
kenység, amely a tételes gazdasági részfolyamatokon és érdekeken kívül 
állva, képes a tárca egésze gazdasági érdekeinek megjelenítésére és kép-
viseletére, ennek keretében a rendszerben megjelenő partikuláris érde-kek 
egyeztetésére. 

A tervezés ezen rendszerében, a tárca vezetése a döntéseihez olyan, 
szakmailag megalapozott, minden részletében kidolgozott, az érintettek-
kel tételesen egyeztetett, a szükséges, vállalható és nyílt kompromisszu-
mokat is magába foglaló előkészítő tevékenységet kap, amely minden 
részletében kiszolgálja adatokkal, információkkal és kidolgozott szak-
mai alternatívákkal ezt a vezetést. 

Az előzőekben leírt tervezési rendszer fontos jellemzője, hogy a fel-
sorolt tartalmi előnyök úgy generálódnak a rendszerben, hogy az a terve-
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zésben érintett szervezetek feladatkörét lényegében változatlanul hagyja, 
ezért nincs szükség a tervezési munkafolyamatok és a szervezetenkénti 
feladatrend bonyolult, sok hibalehetőséget hordozó átszervezésére. Való-
jában a tervezési tevékenységek koordináltsága, a bennük résztvevő szer-
vezetek együttműködésének szervezettsége, a tervezés minőségi mutatói 
változnak. 

A HM GTH tervező tevékenysége nem zárul le a tárca szinten in-
tegrált különböző időtávú gazdasági tervek összeállításával. Alaprendel-
tetéséből adódó feladatai kiterjednek a tervezési alapot képező szakfela-
datrendek, összevont erőforrás és költségnormák, normatívák, tervezési 
útmutatók kidolgozására, karbantartására, a jóváhagyott gazdasági ter-
vek végrehajtásának állandó rendszerszerű értékelésére és elemzésére 
és ezek tapasztalatainak egyrészt a tervezési, másrészt a felső szintű 
döntéselőkészítő folyamatba történő visszacsatolására. Ezekről a felada-
tokról, illetve a HM GTH további tevékenységeiről a folyóirat követ-
kező számaiban tervezem a tisztelt olvasót tájékoztatni. 
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1. sz. vázlat A HADERŐ FEJLESZTÉSI PROGRAMTERVEZÉS ALAPJAI   

/ Képesség orientált és feladatalapú tervezés / 

NATO          
MINISZTERI 

IRÁNYELVEK 

HM VÉDELMI 
TERVEZÉSI 

IRÁNYELVEK 

KATONAI FELADATTERVEZÉS 

VÉDELMI                             FEJLESZTÉSI                                  IGÉNYEK 

HOSSZÚ-, ILLETVE KÖZÉPTÁVON ELÉRENDŐ HADERŐ KÉPESSÉGEK 

NATO ÉS NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 
 

G
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K. 
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SÉGEK 
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TERVFELÜLVIZSGÁLATOK LEFOLYTATÁSA 

P     R     I     O     R     I     Z     Á     L     Á     S 

A HADERŐ FEJLESZTÉSI PROGRAMOK GAZDASÁGI TERVEZÉSE 
 I. FÁZISÁNAK FOLYAMATA  

/ A célul kitűzött képességek eléréséhez ténylegesen szükséges költségvetési igények / 

ELÉRENDŐ KÉPESSÉGEK 

FELADATOK FELADATOK FELADATOK FELADATOK FELADATOK FELADATOK 

FELADATOKHOZ  RENDELT  ERŐFORRÁSOK 

Erőforrások 
költségigénye 

Erőforrások 
költségigénye 

Erőforrások 
költségigénye 

Erőforrások 
költségigénye 

Erőforrások 
költségigénye 

Erőforrások 
költségigénye 

PROGRAMOK  KÖLTSÉGVETÉSI 
IGÉNYE 

KÖLTSÉGVETÉSI 
LEHETŐSÉGEK 

Szakfeladat 
Rendek 

Erőforrás 
normák 

normatívák 

Költség 
normák 

normatívák 

Erőforrás 
tervek 

Költség 
tervek 

Beszerzési      
tervek 

2. sz. vázlat 
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3. sz. vázlat 

A HADERŐ FEJLESZTÉSI PROGRAMOK GAZDASÁGI TERVEZÉSE 
 II. FÁZISÁNAK FOLYAMATA  

/ Lehetőségek ismeretében történő visszatervezés / 
KÖLTSÉGVETÉSI      LEHETŐSÉGEK 

KÖLTSÉG   CSÖKKENTÉS 
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MENNYISÉGI OLDALRÓL           MINŐSÉGI OLDALRÓL 
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SÉGEK MÓDOSULÁ-
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