
A MH AhIYAGI_TECIINIKAI
INFoRMATIKAI rözpoNrnfi,

Xiss LőgM Fennc|

Az anyagi+ecbnikai szolgálatolt integúció§ folyamatínalc részeként 1990
őszén a MN Fegrverzettecnikaí Rendszcrszervezési és Adatfetdo[oá Közportt
(Itl}I FWRAK) a MN Hadtíp Rendszerszeívezési és Adatfetdolgoó Központ
(Ivff\TIil.AK) negszüntetésével egyidejűleg - aMNFYIRAK jogutódjat éÁt -lét-
rehoztík az MH Anyagi-Tecbnikai Információs Közpmtot (a to,ábbíakban MH
ATIK).

Az MH ATIK rendeltetése, feladatai és szenlezeti felépítése

AzMHATIKrendeltetése: az MH anyagi-technikai biztosításíhoz szíikséges
információrendszerekmegszervezése,azinformícióttovíbbítísiésfelhasznílá§i
rendjének kíatakítísa; a szímítógépes inforníciós és adatfeldolgozási rendszerek
kiataHtásínalelőkészítése,kidolgozísrrksegítése,bwezetésiikéshatékonyatt<al-
mazísuk feltóteleinek előkészítésel a kütönböző ilyen rendeltetésű inforníciós
rendszerek MH szintű műkiirttetéséúelq alkrlmazísínat, hasznosítísának Ö§§ze-

hangolísa.

Az MH ATIK alapvetó feladatai

1. Az MH ATFCSF-§é8 teljes felel&sfoi terüetére - valamennyi vezeté§i
szintre ésszolgálati ígravonatkozóan azanyryi-technikai biztosítástélzó infor-
mációs rendszerek teriiletén:

- a rendszerekkövetelményeinek kidolgozísa, elgondolásínak
kialakítása, megvalósításának, esapatpróMjának, bevezetésének és
all<almazí§nak felügyelete;

l Kissl,ászlóFerenc mérnöIr alezredes, az MH Anyagi-Tectxrikai Informatikai Közpoltt
parancrnolra
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- az Ellátó központoknál folyó számítógépe§ adatfeldolgozások szakmai
felíigyelete;

- azMH kettős könyviteli rendszerre történő íttérésének támogat-ísa

2. Az MH ATFCSF-ség kötelókébe tartoző szprvezeti elemek részér e, slÁrni-
Lístechnikai eszközökre alapozott, az anyagi-technikai bíztosítís iránltísához
szüksóges információk biztosítósa:

- ré,sr,tételaFc§F-ségbelsőinfgrmációsrendszerénekkialakításíban;

- azinformációtbiztosítószámítógépe§háttérműködtetése;

- a szükséges adatbízisok létrehozísq karbantsrtí§a;

- az egyes szolgálati ágak részére feldolgozások, lekérdezések
közvetlen tímogatása, szakmaí segítése. .}

3. AzMH-ban alkalmazottvalamennyi termékeryértelműazonosításít szol-
gáló, akiilönbözőszervezetek (nemzetközí, hazzigyáttőéxforgelmp§y,1;1u1"1o1a
MH szolgálati á8ak) által alkelm626tt termékkod-jeüegű azonosítók az érintett
í gazatok tartalmi előkésátésére alapozotü

- iisszerendelése;

a termékek jellemzéséhez, az egyes informóciós feladatokhoz
alkalmazott, sztikséges paraméterek egyértelmű bozzárendelése;

- szímítogépe§nyilvántarLísa.

Az MH ATIK szentezetifetépítése az állornánytábla alapján:

a. Parancsnoksíg,iig5rvitelirészleg

b. Informatikaiosztály
j

c. Számítástechnikaialkalmaásiosztály
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1. 1. Informettkal mztíly:

Felrdrtr:

- lz MH AtrCSn-ség valamennyi vezetési szintjére és szolgálati ágára
vonatkozó információs rendszerek kialakítá§íban, bevezetésében,
fl lkalmazá§íban való résryétel;

- azEllítőKözpontoknál folyó szánítógép€s adatfeldolgoások szakmai
felüryelete;

- az MH analitikus nyilvóntartási rendszere kialakításában való részvétel.

VégrehrJtJr:

- a FCSF-ség jóvóhagyott terveiben szereplő informíciós
rendszerkidolgozísok sza}mai koordinílásít;

- az Etlátó Központok feladatait támogató információs és
adatfeldolgozísi rendszerei kialakítá§ának szakmai felügreletét;

- az egységes anyagi-technikai szolgálat információs rendszere
követelményeinek kidolgozását;

- a bevezetésre etőkészített rendszerek csapatpróMjának irányítását;

- azanalitikus nyilvántartás számítástechnikaí követelményeinek
kialakítását, a rendszerbevezetés (kiképzés-felkészítés, szakmai
segítségnyujtás) feladatait.

Résztvesz (együttműködlk) :

- azMH ATFCSF-ség információs rendszerekre vonatkozó intézkedései
lidolgozásában;

- együttműkiidik a FCSF-ség szervezeteivel a szakági tevékenyégeket
üímogató rendszerek elgondolásai kialakításában;

- az MH Informatikai Főnökséggel az MH anyagi-technikai információs
rendszer követelményeinek kidolgozásíban;

- aszakanyaggalgazdálkodókadetfeldolgozószervezeteivel;

- a központ Számítástechnikai Alkalmazási és Termékazonosító
Osztályával.
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2. 1. §zímíülstechnlkrl rlkatmeásl oszüílyt

Feledetr:

azAnyagi Technikai Főcsoportfőnöl§ég érdekéb€n a szímítístechnikai esz-
kÖzÖkrealapozott informíciósrendszerüzembentartása, azinformációsrendszer
folyamatos fejlesztése, a főesoportfőnöksfo szerveirőszétesámítístechnikai
szolgíttatísok nyljtísa.

Vé3rehrJtJr:

a központ és azAnyagi-Techniksí Főcsoportfőnö&sfo szímítástechnikai
eszközparkja folyamatos felfi5reletét;

figYelemmel kíséri a főcsoportfőnökségm felrneriilő szí m ild5rccbnikai
eszköxziikségleteket és javastatot tesz azok kielfoítésére;

- üzemelteti a központ és a főcsoportfőnökség számítástechnikai
hátózat-ít;

- gondoskodikazilletekességikörébetarto2sadntállg6ányokprogramok'
archiváLísíról, időszakos mentéséróll;

- segítséget nyújt a felhasználők szímitástechnikai problémái :
megoldásíhoa

Í,észívcsz (egyltttm{lködlk) :

- aFőcsoportfőnöksóginformációsproblémíimegoldásában;

- a kö4ont Informatikai és Termékazoncító Osztályávat;

- azMHhasonló je[egű tevékenységet folytató társszervezeteivel.

3. 1. Tcrmélsrzonoeító osztólp

Felrdrtr:

A MagYar Honvédségen $6|iil alkatmazott valamennyi termék azonosítiisít
szotgáló - termékkódrendszer kidolgozása, karbantartísa, srnmitogepes nyilván- ;
tartísa, valamint a termékkódoktal történő ellítís

VégrchrJtjr 
"

- F Ftlít9 Központok, központí raktírak főigazgatóságok, igazgató*ígok
igényei szerínt a központi termékkód--nyilvántartáls a-lapjói a
termékkódok biaosítísót (ellenjegpésé$;
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- nítrógép€§tílózaton t központí termé!&ód-nyilvínbrtískiata*ítísát,
folyamatos karbantartósít, tmely kiterjed minden, a Magyar
Ilonvédségenbelü rlketmazott termékreéskötelez<íen tartalm *l?q Lzck
termé.kkodjít, rajzszímrít és megnevezésé§

- a szolgílati ágak, az Eltító Központok, a központi raktírak, a
főigaigatóságok és igazgatósígok tészére - igényeik _szerint -
terme*osztáiy-bontísban, térnél&ódnyilvíntartás kivonat biaosítá§ít
mágneses adathordozón;

- a szabv,ányos termékek termélúod j€zékenek kiadásít és folyamatm
kaíbaltartí§át valamennyi katonai szerve-zet fiszÉrei

- azEllátóKii4pontok,központiraktórak,főígazgatóságok,iga7gatóságok
által elkászített szakanya&i€srzékek, cikkjegzékek termékkód szerinti
fetíilvizsgálatít.

R észtvesz (cgy{ltímúktHlk) :

- a ternékkód biztosítására vonatkozó felsőszintű szabályozók
kidolgozísában;

- a termékazonosítás tovíbbfejlesztésével kapcsolatos koncepciók,
hosszú- ás középtívír tervek kidolgozásában;

a decentralizíltan végzett termékkód bizto§ítá§i feladatok
szalfelüg;reletében.

^z 
§9a - 1 9 92-ben v égrctt í eladatok

rz MH ATIK InformrtlkrtOsztóty

Az MH ATIK ezen betiil az informatikai osztály főerőkifejtési terÜetét az
MH új szímviteli rendre történő bevezetése képzte.

Ezen beliil, az MH HGCSF-ség követetménytímasztísa alapján kidolgoztuk
a haditecbnikai ágazatok csapaíszintű analitikus nyivántartásí rendszer szakmai
követelmény rendszerét. A programrendszer kidolgozásában fglyamatosan
együttműkii<ttünk az MH HccsF-ség8el az MH Informatikai Intézettel, az MH
Közgazda§ígi és Pénziigyi Főnökséggel (MH KPF).

Részwettíink a programrendszer csapatpróbájában.
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Afenti feladattal eryidőben a fenti szervezetekkel eryüttműködve résztvet_
tünk a gazd,álkodás tárgyi eszköz programrendsze, tesztáésében a csapatpróba
felügreletében.

Acsapatpróbíkbefejezéseutín!§lprrnke656pr9ltunkrendszertelepítésifel-
adatolrat hajtott vfure, alapvetően az eltátó tözpontok szímviteli szervezeteinél.
Ez érintett mintry 5o-70 alakulatot.Az cztály állonínyánat egy része bekap
csolódott az érintett alakulatok iránltó és szakíllom,ínyínak Hképzásébe is.

kidolgoztuk a csapatoknól meglévő adatíllonínyol átmentését vegző pr€-
ramrendszert" azokat telepítettiik, igény szrrint helyszíni segítsepyújtest vegei-
tiink

Részwettíink a katonri szswezptekadatfetdolgo zísi \ényeinek felmérésé-
te1 

1 geri r{lolgozísi kapacitós mqtervezé§ében.Az MHÁnkuarisao, eryütt-
műkÖ?lyeaPÜSZ\TYtr(-valvégrehajtóttukaszímítístechnikaíeszközökkiadásít.

kienelt figyelmet fordítottunk az MH Javító zászlfuljak gazd,álkod,ási rend_
szerének bevezetéére, állományának felkés zíté#re.

Az II,íII ÜGYFI főigazgató felkérésére felmérhjk az }úH Üdüők adatfeldol-
gozási helyzetét, javaslatot tettíink adatfeldolgoási rendszeriik kialakítására,
munkíjukat huzamos időn keresztü mind felkészítésben, nind helyszíni segítség-
nyujtísban segítettiik

_ _ ..Az!9.92aévfolyamónkialakítottuk a csapaszintű gazdálkúástárryi esz-
közöhkisértékütírgyieszközökadatállományokegységesitését,ellenőr&tvag-
ző programrendszert. A programrendszert az MH ATFCSF-MH KPF eryüttás
intéz.kedésével a csapa,tok rendelkezésére boc§ájtottuk

Folyamatosan résztvettiinkaz MHPsíg/MH Központi Ellátó Szervek §ESZ-
ek) szímviteü munkíjának helyszíni segít§égnyujtá§íban.

AkÖzPontiellátószervekadatfeldolgozísirendszerénekkialakításafolyama-
úíban, felnértiika fenti szervekadatfeldolgozísi lehet&égeit, mind softver, mind
hardver területen. Javaslato1 tettiink a hardver fettételek megteremtésére.

AkÖzpontiellátószervekszímvitelimunkájafeliigyetetében,elbíráItukazál-
taluk készített programrendszer illeszkedéiének vizsgálatát az új szímviteli rend-
szrrhez, javaslatot tettiinka programrendszerekre, alkalmaáatósígát itletően.

kidolgoztunkakö4onti ellátószervekgazdátkod,ísót, nyílvántartásít támo-
8atópro8ramíend§zeít,amitamegfelelőmódosíúsokután t99g.évbenaközponti
ellító szervek reldelkezésére boc§íjtunk
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Az MH AlTC§F-ség információs rendszerének fejlesztése lceretében íWet-
tiü az MH hadrendjét kezelő programrendszert & az MHATFCSF-§fu sz{mít€é-
pes hálozatán az érintettek rendelkezésére bocsájtottuk, a rendszer
brbantartí§ít folyamatman végrebajtjuL

Kidotgoás alatt van az íllománytáblít kezelő programrendszer, olyan
igénnyel,hogyarendszerfolyamatmanattualiz{lható,lelérdeáetőlegyen,vala-
mint a szükséges számvetéseket is szdgáltas§s

Az 1992-+-s évfolyamín qriittműLödve azATr€SF-{tég te,rvezési osztállyal
bedolgoztunk az MHRendszeres Jelenetések Tábl6zatE ATFCSF*ségre vonttkozó
ndatÁ§omónyínak rögzítósóbe, az öcszefüggések elemzégébe. Tudományos fel-
adatként kidolgoztuk az MH Tví" anyagi-technikai tervezés szímítogépes rend-
szerét, a háboós anyagbiztosítís elvi modetjét.

ez MH AT|K Szómítástcchnlkll Alkrlmrzísl Osztóly

Az MH ATIK szervezeti létrehoása óta a Sámítistechnika Alkalmazási
Osaály fő erőkifejtési tedilete az MH ATFCSF-ség belxj, vezetési információe
rendszerének tertezé*, kialakíiá§e, és folyamatos fejlesztése (esrben üzemelte-
tése).

Ennek keretében felmértiik az MH ATFCSF-ség informácioáramlási és fel-
dolgozási folyamatít, a Főcsoportfőnölrség szervezeteinél meglévő, és a napi tevé-
kenységet segítő - számítístechnikai eszközökre elkészített és használt -
programrendszereket.

A felmérés tapasztalatai alapjín elkészítettiik a főcsoportfőnöksfui vezetési
informáeiós rendszer kialakíLísíra vo,natkozó elgondolásunkat, amelyben első-
sorbanafcícsoportfőnölségiszerveknélmármeglévőszímíUístechníkaieszközök-
re építkeztünk, feltétleniil szem előtt tartva azt a fontos szempontot, hogy azok a
felhasználók akik hólózatban vary e8yedi üzemmódban hasmálták a saómít§s-
technikaiesz-közeiket,ahálózatkialakításaésazinformációsrendszerlétrehozísa
rrüía semmilyen vonatkozásban ne kertiljenek hátrányosabb helyzetbe mint az

ryedi szímítógép és programhasmálat soún.

Af<ícsoportfőnölségi vezetési informíciós rendszerl. üteménekkiépítése so-
rán kialakítottunk egy 5 fájlszerverre épüő 63 felhasznílói termináloc §zímítG
géphálózatot (LAN-t), NOVELL 2. 15-ib hálózaüezelő rendszer alatt.

Ennek gegítsfoével elérttik azt, hogy a Főcsoportfőnöksfuminden szolgálat-
főnöksfue és minden köryeüen oszűlya legalább l darab felhasznílói terminálon
elérhette az információs rendszer szcúgóltEtíssít.
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A volgóltatósok körébe bevontuk - a szfilaéges átalakítások után - azokat a
mármeglévőéshasználtprogramokat,amelyeketafelméréselemzésekéntarraal-
lolmasnak találtunk

Igy az I. ütemben a szolgáltatísoknak az alábbi köre alakult ki:

- hadrendiadatok

- azMH anyagi-technikai ellátísi utaltsági rendje;

a főcsoporúőnölaég eüenőrzési terve;

- technikai eszközökre vonatkoó adatok

A későbbiek során ezen szol3íltatásokhoz kidolgoztuk és felvetttik még: a ha-
ditechnikai adatbízist; a gazdálkodás tárgyi esz}özeinek nyilvántartását; az MH
Parancsnoksíg név és címjegyzékét.

A vezetési infoqmációs rendszer ezen kivü tartalmaz meg olyan köáasznú
informóciókat, amelyeka napi tevékenység hatékonyabbvegzését segítik :

Az MH ATFCSF-ség belső, vezetési információs rendszerét folyamatosan
fejlesztjíik Jelenleg kidolgozís alatt és bevezeld5 g|filt állnak az alábbi szolgáltatá- .
sok

- személyügyinyilvántartás;

* lzaryagi-technikaibiztosításhatályosrendelkezéseineknyilvántartása;

- aFőcsoportfőnökségfeladattervei;

- a jogi informíciósadatbízis;

- aRElETnyilvántarlása;

- azállománytáblanyilvántartás;

- a vezetést támogató elektronikus körözvényrendszer.

A főcsoportfőnökségi információs rendszer adatbázisaiban meglévő, és az
alárendeltek tevékenységét segítő adatok, információk bozzÁtérhettffigét Líva- .
datátviteli modemek és szoftverek segítségével úgyn eyezelt TRS" rendszer kiala-
kításával tetttik lehetővé.

A trávlati fejlesztési terveinkben, a folyamatos fejlesztés keretén belül szere- ,

pelnek még a ZVíKA információs rendszeréhez való felkapcsolódás és az LP vala-
mint SZCI§P informícióSrendszereiben üárolt, de a Ftícsoportfőnökség kiilöntíizö
szolgálatai részére szükséges adatok elektroníkus titon való áwételeí is;
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8z MH ATIK Tcrmékrzonmító Osztóly

Az osztíly alapvető MH szintü feladata, a termékek kóddal való ellítísa, a fel-
söszintű gazd,ílkodó szervezetek, anyagnemfelel&ii|qközponti ellátó szervekés a
§zti'§éges esetetben a katonai szervezetek igényei alapján. Az elműt két évben a
kíilönféle igények kielégíté*remintegr ?2.0n termék esetében vQeztünk kód-
szám eüenjegyzést, a központi termékkód-nyilvántartís alapján.

Aközponti termékkód-nyilvíntartós a Központ megalakulásíig ámmel ma-
nuílisnyilvántaítísokban,illetveazelődszervezetektőlörökötszímítogép€snyil-
vántartá§bün te§te§üt m€. Nagr jelentőségű felaüt volt - és meg jelenleg i§ Ez -
a manuálisnyilvántertísok szímítógépre vitele, illetve a meglévő szímítogépi nyil-
vínt1rtások hibíinalr kikiisziibölésc, egreztetése. Ezen hibít, itt nem részleteáe-
tően jellemeáék az adatállomóny ery részét. A két éves mudíínak kii§ónhetően
a jelenlegi helyzetben mintesr 250.000 rekord szerepel, immát 16gflg2gtt formá-
ban aközponti szímítogépi termékkód-nyilvántartásban, a mintegy6O045Oezer
termék közü, melyek a nyilvántsrtísban szerepelnek

Megteremtettiik Ez adatállomínyok telefon-modemes lekérdezési lehettísé-
gét , az MH szerve zeteiíészéíetörténő szabad hozzáférés hardver problémák miatt
késik.

A sámítogépi adattúzis kezelésére és vímítogépi kodszám ellenjegzésre
belső informatikai rendszertdolgoztunkki sajít erőforrásokra támasz.kodva.

Az új szímviteli rendre történő áttérés keretében az anyaglemfelelős szolgá-
lati ágakkal együttműkildve tisszeáltítottuk a tírgyi esz.közök központi színítogé-
pi törzsállományát, végrehajtottuk ezen törzsállományok MH katonai
szervezeteihez való eljuttatásít.

Ez a feladat l 99 1 -ben mintegy 10.0O0, 1 992-ben mintegy l5.0O0 terméldé-
leség kodszím ellenőrzéét, adatbázisok léEebozását,sziikség szerinti egyezteté-
sét, illetve az anyagnemfelelősök általi jóváhag;ratását jelentette. A sz6mítogépi
nyilvántartás azMHATFCSF-i információsrendszerben elérhető, illeWe telefon-
modemes rendszerrel lekérdeáető.

A termékazonosítís új rendszerének kidolgozása keretében rend-
szertanulmánytkészítettiink 1991-ben, amely l992-bnazM[termékazonosítás
távlati rendszerónek tanulm,ányóban kerüt továbbfejlesztésre. Folyamatosan vó-
gezziikazénftlybnlévő intéz-kedések szerint megkíildött - kíilönféle anyagnem-
felelősök, központi ellátó szervek által készített - szakanyagjegyzékek,
cikkjegyzékek kódsám szerinti felűvizsgálatít. Az elmúlt két évben minteg;r
10.000 termék kódszám felülvizsgálatít végeztiik el.
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l992-ben készült el s termékekHonvédsQiE5refoesTermé,lrkóddal GfiTI9
való ellátísínak é§ bizto§ítí§ínak szabílyó intézkedése, metyet az MH ATFC§F
Úr Pvltagro tt 8 a 254t 1992 (IlÍ(.- n.> ;zánon Plent meg.

Ezen intézkedés újraszabílyozza az MIr termé&qzga5itá$ tevékenységét,
megfelelő keretet adva a kó<lbiztosítísnalc

Felmérést végeztíink a MH-ban & a polgíri életben qlkalmezott termékazo-
nosító kódrendszerekrÖ és a közöttiiklehetsóges kölcsiinös megfeleltetési lehető_
ségekről. A Nomenklatúra - Honvédségi Egrséges Termékkód összerendelés
esetére javaslatot dolgozfunk ki §zímítógép rendszer formájában.

Az MH ATIK 1993.évlfóbbfcledrtrl

Azelmúltkétéverdeményeire, tómaszkodva alapvaöfetada-
tttttbuktetiujíik

Azellátóközpontokkkal kiépített szalmai kapcsolat továbbfejlesztését, hat-
hatós segítségpy,ljtá§t mindazon tedileten ami az MH gazdálkodási rendszer in-
formációs rends zsr épié*t jelentí.

Az önáitó gazd,ílkódók szintjén - %yüttm]űktidésben az MH HGC§F-séggel
MH KPF-ségget - a kett& könlviteli rendszer megszilárdításít, az analitikus nyit-
vántartís szímítógépes rendszerének lehetőség szednti továbbfejlesztéét, a szak.
szolgálatí ágak részére a rendszer lehetőségein beliil a szolgáltatások bővítését.

A fenti két feladattal iissáangbau az érintettek bevonásával tervezziik az MH
gazűlkodási rendszerének e két szintjét összekapcsoló mágneses adathordozóra
alapuló jelentési-igénylési rendszer kid olgozÁsát.

AzMHAlFCSF-ség sz,í m ítogépes hálózati rendszer szolgáltatásainak továb-
bi fejlesztésót. El kívánjuk érni, hogy eddig bevezetett szol8áltatí§ok beépüjenek
a felhasmálók mindennapi munk,íjába"

A termékazonosítísi rendszer további korszeriisítését, mellyel egrrésa biz-
tosítani kívánjuk a sz,í-ítógépen meglévő termékadatállományun*hóz való köz-
vetlen bozzíférés lehetőségét az MIl valamennyi gazdálkodójának modemes
lekérdezés atapján, másrésa kialakítjuk a küönböző eszközazonosítási kodszím-
rendszerek - nomeklatura kód-IIETK - kapcsolatí ren dszerét,ami többek között
az anYagi-technikai biztmÍüíshoz szükséges szímvetésekelkészítéséhez hathatós
segítséget fog nyujtani.
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Az l993-as év folyamán jelentős feladatunknak tekintjük ez MH ATFCSF-
- §é8 híborús feladatai ry részének színítógéppel üímogatott informríciós rend-
' szerénekkialslításót.
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