
AZESZKÖZ-RENDSZER

Takics Kirolyl

Ennek a cikkne\ yas/ renényeim szerint cikk§orozatnak az a célja,
hory az ESZKOZ analitikus forgó és béfehetett eszközök nyilváníar_
tási rendszere iovábbiakban Eszkoz-rendszer alkalmazásba vételé-
vel kapcsolatos nóhány fontos köriilményrt felhívjam a fisrclmet.

Ebben a cikkben a csapatszintű analitihls nyilvántartási rendszbr tör-
ténetéről, az új rendszer jellemzésével, bevezetésének szül<sé4ességéról, va-
lamint adatkezelési megoldásáról kívánok beszélni- A továbbiakban terve-
zem ismertetni a rend,szer hardver megoldásának részletezését a szolgilati
ágak szempontjóból, a rendszert alkalmazók feladatait, majd egl további
részben az úttérésből adódó problémák megoldási lehetőségeit.

A cikkben használt fogalmalc

HTP RENDSZER - az 1991. évtől érvénybelévő számítógépes
rendszer a készlet kategóriájú anyagok nflvántartására.

ATB RENDSZER - az 1991, évtől érvénybelévő számítógépes
rendszer a készlet kategóriájú anyagok nflvántartására.

TE (TÁRGYI-ESZKÖZ-RENDSZER) _ az 1991. évtől érvénybe_
lévő számítágépes rendszer a tárgyi eszközök nflvántartására.

ESZKÖZ - rendszer az l97. 1anuár 1-én rendszerbeállított rend-
szer.

RÉ,GI RENDSZER- HTP., ATB., TE rendszer.

KONVERTÁLÁS - adatállományok átmentése az új rendszerbe.

Úr RgNIoszBR -ESZKÓZ - rendszrr az 1991 . január l-€n rend-
szerbeállított rendszer.

1 Takác§ Ká.oly alezr€des, MH Pénzii8Jd számító é5 N},u8díjme8á[apító l8az8atóság,
Rendszerszeívezési ós Pro8ramozá§i oszl ályvezeió
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Néhány mondat a csapatszintű analitikus nyilvántartási rendszer
történetéról.

1979.Rendszerbe áll 50 csapatszámviteli szervezetnél PC-4000--es
számítógépre szervezett elsó számítógépes rendszer. A szómítógépről né-
hány szó: 64 Kbyte központi egység 800 Kbyte MOM disc, lyukszalagos
adatbevitel floppy-disces mentés (170 Kbyte kapacitás). Kl'szolgólt szol-
gáIati ágak: ruháza! élelmezés, üzemanyag, eü, közlekedés, elhelyezés,

1982. Sikertelen próbálkozás a W-20 típusú számítógép alkalma-
zására, Teljesítményben valamivel nagyobb mint a PC-4000.

1,985-86.IBM kompatibilis számítógépre átdolgozva a rendszer. Fel-
használók köre kibővül az ún. hadtáp-rendszer szerint dolgozó szolgálati
ágakkal, kiképzés, reva, kulturális-nevelőanyag.

A többi szolgálati ágak rendszerbeillesztését az akkor megalakuló
FTRAK (Fegyverzettechnikai Rendszerszervezósi és Adatfeldolgozó
Központ) megkezdi. Ez lesz a későbbiekben az ún. ATB rendszer,

Az 1991.A új számviteli törvény szűkségessé tette a rendszer átdol-
gozását, és új anyagkategóíia bevezetését is, ALLO-ESZKOZ későbbi-
ekben TÁRGYI E§ZKÓZ.

Ekkor kialakul az F,SZKÓZ rcndszer megjelenéséig élő feldolgozási
adatstruktúra úgymint HTP, ATB, TE.

Ezze| az új adatfeldolgozási rendszer bevezetésével eg5ridejűleg a
c§apat§zámüteli szeívezet a péúzügri szolgá|at szolgálati, és szakmai
alárendeltségébe került.

.. 1993, Megkezdódik az MH Pénzügyi Szolgálatfónökségen és a
PI]SZNYK-b an az ESZKOZ-r endszer szervezése.

1995. Az EszKÓZ-rendszer első verzióját csapatkísérletre kiadják.

A kidolgozott ESZKÖZ pmgramrendszer, mint alaprendszer je|-
lemzői:

a./ A régi rendszer adatállományait áWeszi az új rendszer;
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b./ A nllvántartott eszközök nyilvántartott adatkörei bővültek;

c./ A rendszer a számüteli töwényben előírtak figyelembevételével
az eszközciket átlagolt beszerzési áron tartja nyilván;

d./ Az eszkózök azonosítására kötelez a HETK-en Kvül, alkalmas
szakági, és szállítói (ITJ) kód használatára is;

e./A kialaKtott kódszámrendszerek (később részletezve) biztosítják
a nyilvántartott eszközök széleskörű csoporto§ítási, elszámolási lehető-
ségeit.

(A kódszámrendszerek egyértelmúvé teszik a feldolgozást, közpon-
tilag módosíthatóak);

f./ A rendszer eszköz-mozgás bizonylatai a számviteli törvényben
előírtaknak rnegfe|e|ő, azaz csak olyan bizonylatok használhatók, ame-
lyek tartalmazzák az eszközök árát;

g./ A bizonylatok kezelési és áramlási rendje zárttávált, megvalósí-
tásra került a gépi okmánynapló kezelés;

h./ A rendszer által szolgáltaiott adatok mind tartalmában, mind to-
vábbi felhasználhatóságát illetően lényegesen bővültek, a katonai szer-
vezet különbözó gazdálkodási szintek igényéit képes kielégíteni;

i./ A rendszer a katonai szewezetek számítástechnikai lehetőségeit
fi5lelembe véve rugalrnasabbá, "res treszabhatóvá" vált, lehetővé teszi, hogy
mind a szolgálatiág -vezetők, mind a raktárkezelők a rendszerbe kapcso-
lódhatóan számítógépen végezhetik munkájukat;

j./Arendszer dokumentáltsága lehetővé teszi a különbözó feldolgo-
zási feladatok eg;yszerű megtanulhatóságát;

k./ A rendszer lehetóséget teremt a rendszerben tárolt adatbázis ál-
lományok különálló használatára

Az ESZKÖZ rendszer bevezetésének szűkségessége

1.) Az ún. régi rendszert (HTP, ATB. TE) csak hosszadalmas szer-
vezési és programozási munkával lehetett volna alkalmassá tenni a meg-
változott új számviteli követelményeknek (mérlegelt átlagár használata,
számlaszámok gyakori változása, stb.) megfelelóen.
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2.) A régi rendszer bonyolult programkezelési megoldása.

3.) Ki kellett, hory lópjen a rendszer a"számviteli részleg feldolgozási
koncepcióból" , a számítógépet a szakszolgálati ágak kezébe kellett adni-

4.) Korszerűsíteni kellett az adatszolgáltatási rendszert is, mely sze-

rint lehetőséget kellett adni a kúlönböző vezetési szint anyagi-technikai
főnökeinek arra, hogy amennyiben rendelkeznek számítógéppel, akkor
a rendszer által tárolt adatokat közvetlenül lekérdezhessék,

5. )A számítógépen eddig tárolt adatállományok körét bóvíteni kel-
lett.

6.) Átszervezére került a kódszámrendszer, amelyet így viszonylag
gyorsan meg lehet változtatni anélkül, hog szükség lenne programmó-
dosításra.

7.) A számviteli szervezetek állományának naryarányú fluktuációja
miatt meg kellett teremteni a rendszer könnyű tanulhatóságát.

8.) A fentivel összhangban ki kellett alaktani egy olyan többszintű
HELP rendszert amely a rendszer bármelyik moduljában gyorsan elér-
hető és szinte hibamentessé teszi az adatbevítelt.

Az ESZKÖZ-IiENDSZER számítá§technikai m€goldása

AzESZKÓZ-tendszer ún. menürendszerben dolgozik. Ennek az a

lényege, hogy az egyes adatfeldolgozási (gazdálkodási) folyamatok mun-

kahetyenként, beosZtásonként, hozzáférési terúletenként szétos7íhatók.
Ennek megfelelóen több munkahelyes rendszert figyelembe véve vala-

mennyi a rendszert használó személy csak a részére engedélyezett - a

rendszer-adminisztrátor által megadott jogok szerint - menürészekhez
íérbet hozzá. Ez nagylépték szerint azt jelenti, hogy figyelembe véve a
rendszer folyamatait, az a|ábbi munkaterületre oszúható a rendszer,
(egl változat szerint) :

- számviteli modul,

- okmánynaplózás,

- feldolgozási modul.
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- szalaá§ modu|

- szakági utalványozás,

- raktári utalványoá§,

- adatszolgákadási (lekerdezési) modul,

- a lapadattórak karbant artds a,

- szerua modul.

Ez természetesen nem jelenti azt, ho5y a rendszer nem képes ery
monogépen vagy a számüteli csopoítnál telepített hálózaton dolgozni,
csak ekkor a rendszer elveszti modulaitását, azaz aw felhasználó kezeli
az összes folyamatot.

Valóságban ez a rendszer csak akkor működik a fentiek szerint, ha
az eryes modulok szét vannak osztva a rendszert használók között.

A2 EszKÖZ-rendszer adstk€zelé§i megoldása

(Eszközök azonosítása a rendszerben)

AzÉSZKÖZ rcrl&zer kidolgozásánál alapvetó kawetelínényként vet-
tük figyelembe a 254/7992. (HK22.) MH ATFCSF intézkedést, amely
meghatírozza azt, bogy az MH gazdálkodási körébe vont eszközrik és
anyagok e5lségcs azonosítására a" HO WEDS EG I ECYS EG ES TER-
MEKKOD" 4I(HETK) kell alkalmazni.

KözpontiIag kialakított HETK--€t kell biztosítani a központi ellátá_
sú(bizto§ítá§ú), a normák karbantartásához szülséges, az anyagnemfele-
lősszolgálati ágak információrendszerébenszereplő, jelentésköteles esz-
közökre és anyagokra. Ezen eszköókre és anyagokra vonatkozóan a kó-
dokat az anyagnemfelelós szolgálati ágak határozzák meg.

A katonai szervezntek általbeszerzett és az előző bekezdés körébe
nem tartozó eszközöke és anyagokra saját hatáskörbe kell a HETK-et
biztosítani,
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Eá az egtségesítést biztosítja.-az eddig alkalmazott rend§zerektől
eltéróen-az ESZKOZ rendszer is. Igl való§ítható meg a z qzközök azo-
nos besorolása, erységes értékelése.

Ennek negfelelóen a rendszerben egt HETK-hez csak e§ anyag-
nemfel€lő§ tartozhat! ! ! !

Ez azt jelenti, hory a rendszer által kezelt kázlet állományban is

-függetlenül a garÁasőgi eseményt elrendel szolgálati ágtól* annak az
anyagnemfelelósnek a kódjaszerepel amely az eszköztörxben a HETK-
hez van rendelve . A rmdszer által biztosított keszlet és leltár listók is ennek
megfelelően kéuülzek Nem szerepelnek azok az eszközök és anyagok a
szolgálati ágra készített mennyiségi és leltár listákon, amelyek nem az
adott szolgálati ág anyagnemfelelösi körébe tartoznak (annak ellenére
hogy ő vásárolta).Az analitikus és szintetikus nyilvántartás közötti kap-
csolat is ennek megfelelően valósul meg.

Ez a műkiidési elv lényegesen eltér az eddig alkalmazott nfllván-
tartó programok műkfiésétől, mivel oű nem volt lehetősóg az erységes
törzsállomány használatára. A mód§zer bizto§ítja a §zámYiteli alapel-
vek maradéktalan betartását is.

A rendszerben az eszközök és anyagok azonosítására további két
lehetőséget bizto§ítottunk. Az eglik a szakági kód, a másik az ITJ(má_
sodlagos kód).A rendszer az utalványok kezelését szakági kód használa-
tával is lehetővé teszi.

Az egységes törzs alkalmazása biztosítja az e|látó központok és a
katonai szervezetek köótti azono§ tórzs kialaHtását, karbantartását mág-
neses adathordoón történó adatállományok cseréjét. Íry megteremthető
a szakági szakmai információrendszer(igénylési, jelentési)alapj a.

A nllvántartási ár a rendszerben

Az ESZKÖZ rendszer kidolgozásánál figyelembe vettük az eddig
alkalmazott KÉ,SZLET}rnLVÁNTARTÓ programrendszer eg5rik hát-
t ány át, az elszámolóáras nllvántartást. Allandó pmblémaként jelentke_
zett az elszámoló árak karbantartottság& aminek következtében nem
valósulhatott meg az a jogszabályban meghatározott követelmény, hory
a készleteket a mérlegben tényleges beszerzési áron kell kimutatni. Ezért
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választottuk az átlagolt beszerzési árat az analitikus nyilvántartás veze-
tésébez.Ez azt jelenti, hogy minden beszerzés következtében újra kiszá-
mítjuk az átlago|t beszerzési árat(az utolsó beszerzés utáni készlet érté-
kének és mennyiségének hányadosa) és a felhasználások értékét ennek
alapján állapítjuk meg. Ez a módszer vonatkozik a téitésnélkiili átvételekre
rr

A rendszer elvárja, hog5z az ellátó központok (katonai szervezetek)
térítés nélküli átadások esetében is kötelesek a mozgásbizonylaton a sa-
ját nflvántartásuk szerinti árat szerepeltetni. Ugyanezt kell betartani a

szállítólevelekkel kapcsolatban is a szervezeteknek a szállítókkal kapcso-
latban. A számviteli törvény szerint a bizonylaton az árnak szerepelnie
kell!

A nyilvántartási ár változás a felsószintű gazdálkodó szervezetektől
megköveteli a gazdálkodási rendszenik ez irányú felülvizsgálatát és a szilk-
séges módosításokvégrehajtását. Aváltoztatást a rendszer bevezetésével
eryidóben kell életbe léptetni. Ez naglon fontos feltétele a rendszer be-
vezetésének. Ezzel egyidőben meg kell határozni, hogy a jövőben az el-
számolóárat milyen esetekben kell használni.

A régi rendszerról az új rendszerre történő áttérés idópontjában a

régi rendszerben meglévő elszámoló ár konvertálásr akernl azESZKOZ
rendszer törxébe. A rendszer ezeket az árakat a nyilvántartás vezetésé-
hez nem használja,

Az eszköztörzs felépítése

Az új rendszer induló eszköztörzs állománya ajelenleg működő nyil-
vántartó rendszerek adatállományainak felhasználásával, annak konver-
tálása utján keletkezik. A konvertáló program szűri ki azokat a HETK-
keket amelyek több szolgálati ágnál is elófordulnak. Ezek hibalistára ke-
rülnek. Amíg az ismétlódések javítva nincsenek a konvertálást nem lehet
folytatni. Javasoljullho§/ a katonai sz€rY€Zet anyagi-technikai főnöke
döntsön az anyagnemfelelősök kérdésében.

lényeges változás van a kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartásával
kapcsolatban is. Az érvényben lévő jogszabály szerint minden tárgyi esz-
közt(ideértve a kisértékú tár5ri eszköxiket is) egyedileg a beszerzési áron
kell nyilvántartani. Ennek a követelménynek ez ideig nem tudtunk meg-
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felelni. A konvertáló program az új kisértékú tárgyi eszközöket az ESZ-
KÖZ rendszerbe a program által generált egyedi azonosítókkal viszi át,
melynek további mozgatása amíg új csak egyedileg tórténhet. Ahasznált
kisértékű tárgyi eszközök egyedi azonosító szerinti nflvántartásáról az
anyagnemfele|ős szolgálatiág-főnök dönthet.

A rendszer által használt eszköztöIzs állomány a következő adatokat
tartalmazzaz

_HETK *

--eszközcsoport kód *

-anyagnemfelelós kód +

-anyagcsoport kód *

-mértékegység 
*

_JTJkód***

-megnevezés 
*

-minimum készlet * **

-maximum készlet *+ 3

-elszámoló ár *

-átlagolt beszerzési ár *

-részletezőnyilvántartás *

-nflvántartás típusa *

-beszerzés típusa ** *

-új mennyiség *

-használt mennyisí,g *

--csereköteles kód +**

-szakági kód *

-utolsó kiadás dátuma *+
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A *-gal jelöltek adatok a lanvertálás során lceletkznek
A **-gal jelölt adatot az alctualizáIás során a rendszer töIti fel.
A ***-gal jelölt adatokat az anyagnem felelös szolgálati ágaknak kell

meghatóromi.

Egrób törzsíllonányokaz analitikus nyilvánúartáshoz a rtndszerben

AzESZKÖZ tendszer által használt egyéb törzsállo mártyok egrént
a régi rendszerek adatállományainak konvertálásával kerülnek létreho_
zásra, mósrészt központilag kerülnek biztosítá§ra, harmadrészt helyi'eg
kell kialakítani.

Kötelezó énényű któ,dsámolc

(1) EszKoZCsoPoRTKÓD
Az eszközcsoport kódok az immateriális javak és tárgyi eszközök,

valamint a készletek csoportosítás át végzi az éruényes MH Számlarend-
jének megfelelő bontá§ban. Azeszközcsoport kódok alapján valósul meg
az analitika kapcsolata a főkönywel.

(2) ANYAGCSoPoRTKÓD
Anyag jellégét meghatározo általános jelzőszám, a szolgálati ágak

igényei szerint kerül kialakításra. Irhető§éget biztosít egy eszközcsopor-
ton belül további csoportosításra.

(3) cÍMKÓD
A katonai szervezetek alaprendeltetésének megfelelő besorolását

jelenti, Ertékét az érvényas MH Számlarend határo Úa meg.

(4) EGYSEG KÓD : az erység pénzügyi azonosítója,

(5) ANIYAGNEMFELELÓS KÓD

A kód a szolgálati ágak azonosítója, amely biztosítja a rendszerben
nyilvántartott eszközök ányagnemfelélő§önkénti csopórtosítását. Érté-
két az érvényes MH Számlarend hatátozza meg

(6) ANYAGKÓD szÁM (HETK).

Az anyag Honvédségi Eglséges Termék K&l száma.
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(4 KÉszLETcsoPoRTKÓD

A készletcsoport kódok biztosítják az eszköók különféle rendelte-
tése szerinti bontását (béke és M, új és használt), tárryi eszközöknél el-
külóníti a beruházásként nflvántartott é§ aktivált eszközöket. Irhető-
séget biztosít az aktivált tárryi eszközöknél és használt készleteknél a
szakmai szempontok szerinti további csoportosításra.

(8)MozGÁsNEMKÓD

A gazdasági események jelölését, egységes kezelését biztosítja az
eszköóke és készletekíe vonatkozóan az analitikus nflvántartás és el-
számolás végrehaj tása során.

(9) Aa, FISZJKÖZ törzsben az eszköz milyenségére utató kódok a
következók

RÉszLETEzó NyILVÁNTARTÁS KóD: A kód a különféle esz_
közök nyilvántartásának lehetséges fajtáit tartalmazza. Egy eszkózhöz
csak egy részletezó nyilvántartás kód tartoáat.

}rYILVÁNTARTÁS TÍPUSAKÓD: Akód a készletek nflvántar_
tásának mélységére utal. Ez aztjelenti, hog5r a készleteket raktárból tör-
ténő kiadás után továbbra is nllván kell e tartani vary sem. Az immate-
riális javak az ingatlanok és a tárg5ri eszközök értéke mindig tovább nyil_
vántartásra kötelezett.

csEREKoTELEs JELZÓ KÓD: Az eszközre vonatkozóan jelzi,
hog5l elhasználódása esetén, csak abban az esetben kerül más eszkőz biz_
tosításra az ellátó központ vagy raktár ész-eól, ha az eredeti eszkóz le-
adásra kerül.

BESZERZÉS TÍPUSA rÓo: ez eszköz beszerzésére, biztosí-
tására utaló kód.

(10) A szolgálati ágak eryedi jelleg adatfeldolgozási feladatainak
kódszámait a feladat végrehajtá§árá kiaáott ADATFELDoLGoZÁSI
UTASITASOK Ieírásai tartalmazzák.
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Egységenként kialakitandó kódszámok:

1.) TÁROLOHELYKÓD

Akód ötjegyű es a katonai szeívezet alakítja ki. Megkötés, hogy a
folyószámla könywel és az S-90 programrendszerben használt partner
állományban is ugyanezen kódokat kell alkalmazni, ennek bizto§ítiása ér-
dekében csak egy állomány kerül kialakításra, mely t artalmazza a raktár
kódokat, az alegység kódokat, személyi kódokat, a szállító - vevő kódo-
kat, ellátó-központok kódjait, egyéb katonai szervezet kódokat is.

2.) TÁRoLOHELY TÍPUSA KÓD

A tárolóhely 1ípus kód jelzi, hogy a tárlóhely milyen csoporlba tar-
tozik.

3.) FELADAT

Az immateriális javaktárgyi eszközés készletek mozgásának feladal
hoz kötését biztosítja. Feladata a gazdasági események előre meghatá-
rozott szempontok szerinti csoportosítása, megfigyelése. (A "00014100"
kód tartomány központilag meghatározott feladatokra zárolt.)

A bizonylatáramlás rendje a rendszerben

Az eszközök számviteli nllvántartásának pontossága, naprakészsé-
ge az alábbi bizonylatkezelési és bizonylatáramlási rend betartása mellett
biztosítható:

Minden kti]ső bizonylatot (sámla, szállítólevél), amely a katonai szer-
vezethez érkezett a pénzügli es számviteli szervez€tnek kell okmány-nap-
|6zni azESZKOZ rendszerrel. A nyilvántartásba vettbizonylatot a pénz-
üryi és számviteliszervezetkézbesító könyv alapján adja át a beszerzést
végrehajtó szolgálati ág résáre. A s znlgálati ágazokmánynaplózott számla,
szállítólevél alapján kitölti az " ESZKOZUTALVA,A/I/ bizonylatot, zára-
dékolja a számlát és átadja kézbesító kónyv alapján a.pénzügyi és szám-
viteli szervezet szrámára(a külső bizonylatokól "ESZKOZ UTALVANY'
készúlhet az okmánynaplózással egyidőben a pénzügyi és számviteli szer-
vezetnél is).

2I6



A munkaidő után vag) ünnepnap érkzett bizonylatokat munkailő
kezdetén ol<mánynaplózás céljából el kell juttatni a pénzügti és számviteli
szefyezethez.

A tóbb példányban érkezett bizonylatokat összefűzve egy okmány-
ként kell kezelni, elkülönített feldolgozásokat róluk végezni nem lehet,
mert a szintetikus és analitikus nllvántartások egyezósége nem lesz biz-
tosított.

A pénzüryi és számviteli szervezet a visszakapott bizonylatok (ada-
tállomány) alaki tartalmi ellenórzése után végrehajtja az adatok feldol-
go zását a bizonylatok irattározását.

A rendszer rrrozgásbizonylata

A gazdasági események okmányolásárajelenleg eltérő típusú bizony-
Iatokvanlakhasználatban. Ezek a bizonylatok nem elégítik ki a számvi-
teli törvény által előírt követelményeket, nehezítik a bizonylatot kiállító
szolgálati ágakmunkáját, mivel kitóltésük során alkalmazkodni kell a mű-
kódő rendszerek feldolgozási kötöttségéhez. A rend§zer bármilyen moz-
gásbizonylatot tud kezelni.

Aszolgálati ágak által kcitelezően kitöltendő és hitelesítendő bizony-
lat minden olyan gazdasági eseményről, amely az eszközök állományának
változását érinti, valamint alkalrnazható az eszközök belső átcsoportosí-
tására is.

Az utalványozásnál eleget tettünk annak a jogos szakági igénynek,
hogy szakági azonosító használatával is lehessen utalványt készteni. Eb-
ben az esetben viszont a tudatos eltérést rögzíteni kell, valamint a rend-
szernek tudomására kell hozni, hory melyik azonosító szerint ellenóriz-
zen.

A rendszer egy bizonylatszámmal ellátott utalványon 99 tételt tud
kezelni. A mozgásbizonylatok sorszámozását abban az esetben ha számí-
tógéppel készítik a rendszer végzi.

Azlr'talványról az adatokat a pénzügyi e.s számviteli s zEívez,et azutal-
vány "rögzít folyamat" programjával viszi fel az utalvány állományba. A
szolgálai ágak által számítógéppel végzett utalványok káztése esetén az
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' ESZKÓZ UTALVÁNY'-nyal egyenértékű mozgás állomány hozható
létre. Nagy segítséget jelent a számítógéppel történő utalvány készítésé-
nél, hory a rendszer figyeli az aktuális készletet és a bizonylatokon lekö-
tótt mennyi§égeket. Az utalványok továbbítása, feldolgozása a rendszer
által bizto§ított, ezzel is csökkentve a manuális munkát, valamint a téve-

dés lehetőségét. Az elóállított gépi utalványok a feldolgozás színhelyére

-pénzüg5ri és számüteli szervezet- továbbíthatók nyomtatott és hitelesí-
tétt forma mellett flopin, TAF vonalon, illewe hálózaton keresztül.

9.1.) Az utalványok al<tualizdlása a rendszerben

Az utalványállományban lévő feldolgozható bizonylatok átvezetése

a készletállományon szolgálati ágtól függetlenül történik. Ez azt jelenti,

hogy a régi rendszerektól eltérően az aktualizálás nem szolgálati ágaként

és iéldolÁozási feladatonként kerűlvégrehajtásra. A feldolgozás eredmé-

nyéről káátett VÁLrOzÁS t-lSrR a negatív tételek kivételével az összes

bizonylat adatait taíta|mazla. A lista készíthető okmánynaplószám vagy

anyagnemfelelős növekvő sorrendben.

A feldolgozott utalványok egl bizonylat és napló állományba kerül-
nek. A két adatállomány és az éves záÁs taítalmazza a szolgálati ágak

forgalmi adatait.

(10.) A rendszer által szolgáltatott táblázatok

Az ESZKÖZ-rendszer kidolgozásánál alapvető követelményként
alkalmaztuk azt, hogy a rendszerben tárolt adatokról a listák összeállítása

szöveg állományba történjen. Ez az állomány megnézhető képernyón,
nyomiatható és lemeze menthető. Alkalmazásával a felhaszrrálókon múlik,
hogy milyen mértékben csökken a papíralapon szolgáltatott információk
köie. A szövegállomány szövegszerkesztővel az elöljárók által meghatá-

rozott formába szerkeszthetők és így jelentésekhez felhasználhatók. Ter-
mészetesen ehhezszükégvan arra, hory a szolgálati és szakmai elöljárók
ismerjék a rendszer által biztosított lehetőségeket. A rendszer csak az

analitiku§ nyilvántartiás aktualizrálásánál fordít kiemelt fi§/elínet arra, hory
a feldolgozás tényét bizonyírtó vÁLToZÁs LISTA n}omtatása minden-
képpen megtörténjen. E nélkű további aktualizálásokat végrehajtani nem

leÉét. A többi lista a felhasználók igénye szerint készíthetó.

A részletes ismertetést a szakutasítás tartalmaua.
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(11.) A régi ós az új rendszer kapcsolata

Az új rendszer induló eszköztörzs állománya a jelenleg nűködő nyil-
vántartó rend§zerek adatállományainak felhasználásával, annak konver_
tálása utján keletkezik.

A konvertáló program szűri ki azokat a HETK-keket amelyek több
szolgálatigánál is előfordulnak. Ezek hibalistára kerülnek. Amíg az is-
métlődésekjavítva nincsenek a konvertálást nem lehet folytatni. Javasol-
juk, hogy a katonai szervezet anyagi-technikai főnöke döntsön az anyag-
nem felelősök kérdésében.

A konvertálási folyamat reszletes le ííás6t aZ7996- ápíilisában kiadott
" FELIaS ZNALO I LEI RAS A KO |WERTALO PROG RÁMHOZ" c. ki-
advány tartalmazza. Valamennyi pénzügyi-számviteli szervezetnél ren-
delkezesre áll.

A régi és új rendszer között adatkapcsolat csak egirányi, azaz a régi
rendszer adataival tölti fel az új rendszen.
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