
Az B§zI(Öz-RENDszER II.

Takács Károlyl

A ciklaoruzat második r€szÉben oz ESZKÖZ-rendszer hantver meg_
oldási lehetóségeltelemzem el']z azt, hoBl a r€nd§zert, mint a cikk etsó
részében már emlltettem csak akkor lehet hatékonyan működbtni, ha
az adott gazdálkodá§i folyamatolot 8 gazdálkodási feladatot végrehqitó
múkiilteti lehetóség szerint szímítógépen.

Tudom, hog5l a Ma5lar Honvédség katonai szervezeteinél dolgozó
anyagi-technikai smlgálatiá9fónökiik nem rendelkeznek állománytáblá-
ban rendszeresített számítástechnikai eszközzel, de az is ismert előttem,
hogl ennek ellenére sok helyen különbözó forrásokból beszerz&re ke-
rültek számítógépek, melyek alkalmasak lehetnek a szakág által a rend_
szer eryes elemei Üzemeltetésre.

Az_ is ülágos elóttem, hogy a szánítógépek lrezetése, ezen belűl az
ESZKOZ-rendszer kezelése a smlgálatiág-fónökiik részére nem lett ok-
tatva, de bízom abban, hory a rend§zerhez adott leírrásolq amelyek a pénz-
üryi-sámüteli szewezeteknél rendelkezésre állnak alkalmasak arra, hogy
meg lehessen tanu|ni azokból a rendszer kezelését.

Még három megiegzés az elóbbiekhezl

- ismert önök elótt a pénzügi szolgálat át§zeryezési terve. Ennek
várható kimenete valószínű azlesz,Itog az elkövetkező időszakban a
gazdálkodó szerve zetnél a pénzigliszolgálat állománya jetentősen csök-
kenni fog - tervek szerint gazdálkodó szervezetekéni 1-3 fó marad. Ez
mindenképpen azt kell, ho5l eredményezz-e, hogy apénzüryi-számüteli
állomány a gazdálkodó szervezet pénzüryi-számviteli-nfilvrántartási fel-
arlataiból csak a gazdálkodási folyamatból ráháruló pénztigyi-számviteli
folyamatot tudj a elv égezni.

l Takácslűroly ález.ed€§, MH Pénzü8yi sátítító é§ Nyu8díjm€8álapító t8az8atósá8,
Rend§zerszervézé§i é5 ho8ramoási oszlé,íyv".rzetó
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- a má§ik m€e§zé§em az, é§ ezt ise}§zem jól megfogalrnazni hogy
igaz az,hogy 1979. óta a pénzügyi-számüteli tevékenységet fejle,sztettük,
de uryanakkor és ez ennek a mellékhatá§a, bevezettiink - úry nevezném
pénzügyi diktatúrát is - ami abból állt, hory a szakági vezetók ki voltak
"volgáltatva" a pénzüry-számvitelnek. Ez megnyilvánult az adatszolgál-
tatás nem mindig naprakészségében és egyéb problémákban.

- a harmadik és úgy gondolom ez a leglényegesebb megjegrzésem
az, hogy a XX. század végén a gazdasági vezető munkahelye már nem
képzelhetó el számitógép nélkiil. (Természetesen onök erre azt mond-
ják, hory aki a feladatot megsza§a annak kell a feltételeket biztosítani.
Igen ez így van).

Mindezek elórebocsótása után nézzülg hosl a konMt megoldások
mit n}újtanak a gazdálkodást irányitó §zakági főnök részére.

A leírtak csakazt tartalmazzálg hogy a szakágak vezetói a különböző
változatokban horyan tudják alkalm azni a száíílítá§technikai eszköajket.
Természetesen amennyiben az anyagi-technikai szakágak vezetó állo-
mánya is rendelkeúkszámítőgéppel, akkor a rendszer egyes moduljai (pl.
lekérdezés, részükre is telepíthetó).

A luanai szenezeteknél megvalóstthaúó szúnítústechüI{ai technikai meg,
olúósok.

AzFjSZKÖZ aaalitikus forgó és befektetett e§zközök nyilvántartási
rendszere a szakágak segítésének széles skálájú lehetőségét hordozza
magában.

Ezeket a lehetőségeket a csapatoknál meglévő számítógépes erófor-
rások, ezen feladat szempontjából egységes rendszerbe foglalásával lehet
kihaszrálni. Az e5néges rendszer megvalósítása a helyi lehetőségek függ-
vénye.

Már a legeryszerúbb külön erófonást bevonó alkalmazás is nagl se-
gítséget tud adni a szakágak részére az eszköz nflvántartások vezetésé-
ben, elemzésében.

A megvalósítható változatokat a feladatok egységbefogására a kö-
vetkezók szerint lehet elkülöníteni.
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1, Változat (1. számú ábra)

Számütelen gépi feldolgozás van, a szakágnál kézi utalványozás, a
raktárban kézi nfilvántartás.

Hardver (hálózaú szofn e) fekétekk Szakág részéről nincs, Számü-
tel a rendszeresített eszközökkel.

A múködés rendje

A szakág segítése ebben az alapesetben is lehetséges, mert nem kell
minden bizonylatotkézzel e|készíteni. A számütel készít gépi utalványt
egyes bizonylatokról; például a számláról a bevételi jegyet helyettesító
utalványt készíthet , melyet átad záradékolásra a szolgálat felé. (Eryéb,
nem utalvány jellegű bizonylatokra is igaz, pld. felesleg bevételezés, ele-
mi kár kivezetés jkv. alapján stb.). Jó együttműködés esetén a számütel
gépein a szakág elvégezheti a saját utalványainak elkészítését is. Küló-
nösen hasznos lehet ez a módszer a nagytömeg anyagok utalványozásánál
(például a javítókészletek, alapfelszerelések ).

2.Yáltozat: (2. szómú ábra)

Számütelen gépi feldolgozás, raktárban kézi nflvántartá§, de a sza-
kág rendelkezik számítógéppel.Nyomtatási lehetőség a sámütelen. Adat-
kapcsolat floppyn.

Minimólis hardver (hóIózati szoftver) íeltételek: Szakágrészéről ; 38ó
DX40,.4 Mbyte memóriával, 20 Mbyte harddiszk kapacitás (közepes ala-
kulatra, az ESZKOZ-rendszet futtatására) VGA monitor. Számvitel a
rendszeresített eszközökkel.

A műkiklés rerdje

Ezenváltozat lényege az, hory kihasználja a szakágnál telepítettszá-
mítógép lehetóségeit a szakág manuális utalvány készítő munkájának
könnyítesére.

A szakág számító gépére az utalvány készítéshez szülaéges progra-
mok vannak telepítve. A szakági aktuáli§ készlet és törzsadatok a szám-
ütel aktuális állományából kerűltek leválogatásra, a szolgálat részére Ie-
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mezen kerültek továbbításra. A szakágnak lehetősége van ezen aktuális
adatok lekérdezésére, az eredmények önálló értékelésére képernyőn, a
szükséges listákat a számvitel biztosítja.

Amennyiben a szakág rendelkezik nyomtatóval, akkor természetesen,
mind az utalvány készítés, mind a szükéges listák elkészítése a szakágnál
lehetséges.

Az elkészített utalvány a számvitel felé lemezen és eredeti formában
a megfeleló záradékokkal ellátva kerül átadásra,

Az L. és 2. változat esetén az utalványok gújtött állománya csak a
számvitel állomanyában található, jelentést, elemzest, anyagigénylést csak
ebból az állományból lehet készíteni.

3, Változat (3. számú. ábra)

.. Számvitelen gépi feldolgozás, a szakág a számviteli hálózat egy elme.
Onálló nyomtatási lehetóség a szakágnál.

MinimáIis hardver (hólózati szoítve) íeltételelx Szakágrészeről ; 386
DX40,.4 Mbyte memóriával , ebből 1 db-on 80 Mbyte harddiszk kapaci-
tás ( közepes alakulat esetén az eszkóz nflvántartási feladatokra.), többi
állomrás lehet harddiszk nélküli is. Szeles mátrix (9 tű) nyomtató, lehetó-
leg VGA monitor. Gépenként hálózati kártya, ósszekótó kábel. Gépek
közti távolság néh ány száz métertís elérheti. Eryenrangú hálózatot meg-
valósító szoftver (több változat lehetséges Novell Dos7-től a Windows
Workgroup, stb,). Számvitel a rendszeresített eszközökkel.

A működés rendje

Ezen változat feltételezi, hogy a szakágnál a nflvántartás vezetésére
telepített számítógép működik. A számítógépen raktár nyilvántartást ve-
zet, valamint kiválthatja a szakág manuális utalvány készítő munkáját.

A szakág számítógépére a teljes programkészlet telepítve van ( A
törzsadat módosítás némi korlátozásával.) A szakág a hálózati rendszer
ery elme, a részére kiosztott munkaterületen dolgozik saját adatállomá-
nyával.
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4. Változat (4. szómú. ábra)

Számütelen gépi feldolgozás, a szakáE önálló hálózati rendszerrel
rendelkezik bekapcsolva a raktárt is.

Az egyenrangú hálózat jogkör és munka, munkamegosztá§t tesz le-
hetővé a szakágon belúl. A szakág raktári munkahelye .(i) lehet (nek)
egyszerű floppy és harddiszk nélküli munkaállomrás(ok). Onálló nyomta-
tási lehetőség a szakágttál.

Minimúlis hardver (hálózati szofiver) feltételek Szakágrészéról ; 38ó

DX40,.4 Mb}te memóriával , ebból 1 db-on 80 Mbyte harddiszk kapaci
tás ( közepes alakulat esetén az eszköz nflvántartási feladatokra.) , tobbi
állomás léhet harddiszk nélküli is. Széles mátrix (9 tű) nyomtató, lehető-
leg VGA monitor. Gépenként hálózati kártya, összekötő kábel. Gépek
közti távolság néh6ny százmétert is elérheti. Egyenrangú hálózatot meg-

valósító szoftver (több változat lehetséges Novel| Dos7-tól a Windows
Workgroup, stb.). Számütel a rendszeresített eszközökkel.

A múkiidés rendje

Ezen változat feltételezi, hog5l a szakágnál a raktár nllvántartás é§

eryéb feladatok végzésére is telepített számítógépek működnek- A siá-
mítógépen raktárnyilvántartást vezet, valamint kivállja a szakág manuális

utalvány készító munkáját. A számítógépek eryenrangú hálózatba van-

nak összekapcsolva, közös adatállományt használnak.

A szakág számító gépéie a teljes programkészlet telepíwe van ( A
törzsadat módosítás némi korlátozásával.). Induláskor a szakági aktuális
készlet és törzsadatok a számütel aktuális állományából leválogatásra és

a szolgálat részéte lemezen átadásra kerülnek. Továbbiakban ezeket az
adatokat önállóan aktualizálja. Az elvegezhetó feladatok a felhasználók
közt elo§ztva (korlátozva) vannak. Például a raktáros elkészítheti a moz-
gásbizonylatot, de aktualizálását csak akkor szabad végezni, ha a tényle_

ges mozgás megtörtént - ez a feladat a szakági fónökhöz köthető.

Az elkészített utalvány a számvitel felé hálózaton és nyomtatott foí-
mában a megfelelő záradékokkal elláWa kerül átadásra-
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Idószakonként a számütel állományáról készített leválogatott és le-
mezen továbbított adatokkal lehetóség van a szakág akturális adat állo-
mányának összehasonlító ellenőrzésére.

Igény esetén megvalósítható az a változat melyben a törzsadatok tel-
jes aktualizálását a szakág, mint az anyaggal elsődlegesen találkoá és
azért felelős szerv végeue.

5. változat (5. szómt1 óbra)

Ezen változat működési elve mege gezik a 4. szómú változatta| aual
a kiegészításel, hog5l a nary távolság miatt vary más helyórségbe történó
elhelyezés esetén az adatkapcsolat modem segítségevel valósul meg.

MinimáIis hardver (hálózati szoftve) fekáelek Szakágraz.étől ; a 4.
változatban ismertettek szerint, számütel a rendszeresített e§zközök ki-
egészítéswel (hálózati kártya , kábel esetenként harddiszk bőűtés, vala-
mint adatátviteli berendezés).

A nűkiidés rtndje

A munkamegosztás feltételei azonosaka 4. vúltozattal Aszakágszá-
mítógépei eglenrangú hálózatba (eg va§/ több munkacsoportba) van-
nakösszekapcsolva, munkacsoportonként közös adatállományt használ-
nak A számütel sólrő gépi ebbe azeryenrangú hálózatba kerülnelr, mint
önálló munkacsoport beintegrálásra. A sámütel adatállománya külön-
álló és a szakág részéról nem érhetó el.

A szakág önálló feldolgozást végez. A számütel felé a változások
modem kapcsolaton é§ nyomtatott formában a megfelelő záradékokkal
ellátva keriilnek átadrásra, alapveóen az d§§zkázletet érintően (más hely-
őrség esetén).

ídőszakonként a számütel állornányáról készített leválogatott ada-
tokkal lehetőség van a szakág aktuális adat állományrának összehasonlító
ellenőrzesére.

A fentiekben leírt változatok megvalósításához a számvitelekhez te-
lepített rendszerben a következő segítség található, Valamennyi számü-
teli elem rendelkezik azESZKÖZ.-rendszer hálózati és rnono telepítési
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változattal. A szük§éges leínások a rendszer konfiguráójának kialakítá-
sára a sámüteli szewezeteknél rendelkezésre állnak számítógépen és

nyomtatott formában (AKTUÁL.TXT néven az 1997. márciusi lemeze-
ken)

A rendszer felhaszrálói leírását az ESZKÓZZTXT, az operátori uta-

§ítá§át az ESZKÓZ3.TXT állomány tartalrnazza. A menürendszer leírá-
sárdzEsz:KÓZLTxT álomáDy tar talmaza. Azélehrczési szolgálat rend-
szerének kezelói utasítását az 1997.május hóban megküldött íendszer
változat taítalmazza,

Amennyiben a szakágak telepítették a rendszert akkor az aktuális
módosításokat a számviteli szervezetektól megkapják.

Ósszefoglalva: -

A számviteli rendszer működtetését a kiadott 36211265- számű
"SZAKrP§ÍTÁS AZ IMMATERIALIS JAVAK TÁRGYI ESZ-
rozór nnnÚHÁzÁsoK IÉs rrsznrer szÁMíTóGÉ,pEs
ANALITIKUS NYtr VÁNrARTÁSÁRA" című MH penziigyi és szám-

viteli csoportfónölség kiadványa szabályoua, Ezl az utasítást a számüteli
szervezeiek 3 példányban megkapták, valamint a május hóban kiküldött
telepítő-lemezek nyomtatható form ában ta*almaz-zálr-

A szakágnk részére a rendszer hardver megvalósításában részben
a sánvitelek átlománya, részben a HM PSZNYI szakállománya tud
§za}msi tanác§ot nyújtrni. A leírt hardver követelményektől fel és le el
lehet téíni, természetesen ez utóbbi esetben a rendszer nary adatállo-
mány esetén lassúvá válik
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ARENDSZERVÁLTOZATAI
l.szÁMíróGÉP csAK A §ZÁMVTTELEN
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A RENDSZERVÁLTOZATAI
2.sZÁMíróGÉP A SZÁMVITELEN, (MoNo VAGY

uÁlózaD rrol tocÉp .a. szltcicxÁl

t96



A RDNDSZER vliLTozATAI
3. EGY HÁLÓZATI REND§ZERBEN

A§ZÁMvrrEL EsA szAKÁG

_L._.F
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A RENDSaRVÁLTOZATAI
4. HÁLóZATI REI\ID§ZER A §ZÁMVTTELNÉL

ÉsaszlK(cNÁL

4.§zimú íb.s
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A RENI!§ZER vliLTozATAI
5. HÁLÓZATI REND§ZPR A SZÁMVITELNÉL
A szAIn(GNÁL, KAPC§oLAT MoDEMMEL

s.§zámtl ábra
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