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Az üzemgazdasági adatszolgáItatás helye, szerepe az
üzenreltetésben. A Logisztikai Gazdálkodási Infornációs rend-

szer (LGIR) koncepciója

Nnpjdnk kulonli gazdűIkodrisában létkérdés, hogy a nrcglévíí fit-
rűsokttt l Ielrctíí Iegjobhan íudjuk feIhosznúIni.

Ez egv megváltozott szerlléletíi struklúrábarl feladatorientáIt, átlár
ható a feladatok és azok erófollás sztikségletei kapcsolatának egyértelniíi
kinutathatóságát biztosító eróforrás, költségvetési és beszánolási rend-
szer létlelrozását feItételezi, nrelyben a gazdálkodáshoz leginkább kötődő
alrendszerként a Iogisztikai biztosítási rendszer is bent van.

Eg),re naglobb u fcsziilísóg a sz.iiksóglctek és u lehetősógek közöít.
Ennek a gazdasági kihívásnak a feloldásáI,a egyetlen járható út van, az
úgylleVcZett köItséggazdálkociás jaVítása, anreIytlek döntő és negkeriil-
hetetlen feltétele a jclenlegi gazdasági informíciós rerldszel megváltoz-
tatása, a gazdálkodísi tevékenység racionalizálását biztosító hatékonyság
lröveIő eszközök al kalnrazísával.

A változások középpontjában - a pénzeszkőz gazdálkodís lrelyének.
szerepének változatlarrul hagyása nleIlett - az iizetrrgazdasági szenrIéIetíi
költséggazdílkodás feltételeinek megteremtése íll.

Áz iizengazdastigi szen,lélelíí d íok jelaníőségét tt Légierő Tudo-
tllűtl},os Uzanlellaíósi ko íercnciaűhoz kapcsoItidóan sííIszerűen a tel-
jes óletciklusra íörténő költsógtervezóssel írulom ű!űtúnnszíani, űn kor
is a nagas harcászati teljesíhltélltt alűeson! köItségszinten kellene ef-
fektíven biztosítani. Vagyis optinmlízáIni kell a költségeket a núnél na-
gyobb effektivitás elérése érdekében. Ezeket az összefiiggéseket láthat-
juk az életciklus ntanagement kottcepció ábráh,

8IJolváth László mk, ezredes, a HM Cazdasági Tervezó Hjvatal Anyagbeszer.zé-
si Igazrratósíg igazgatója.
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Életciklrrs magnanrent koncepció
( M agy a r h arc ós z,aíi telj e s ífi néD, )



Vagyis az üzemgazdaság szernléletíi kóltséggazdáikodás és adatke-
zelés annyit jelent. hogy ki ke]1 alakítani a feladatmutatóka. teljesít-
ménymutatókfa, szakfeladatokla jutó ráfordítások alakulásának figyelé-
sét. a szakfe]adatok költségeit befo)yásoló tényezők változásainak
elórejelzését, Ezett adatokat egységes rendszerbe foglalva kelI létrelrozni

a pénzforgalnii szemléletii szánrviteli rettdszer lnellett a vezetói szátlvitel
átfogó rcndszerét.

Ennek erednrényeként a pénzforgalmi teljesítéseket cgy számviteli
rendszer, nríg a költségek és ezzel összeíiiggésben az anyagi er,őforrások

felhasználása lratékonyságának megfigyclését egy decentralizált, a gaz-

dálkodó szervezetek sziritjén nríiködő tevékenység alapír vezetói szárl-tvi-

teli rendszer végezné.

Ez így felfogásom szerint nem a pénzforgalmi szemlélet abszolút
túlsúlyát jelentené. Az úzengazdasági szemlélet így elengedl-retetlerriil

hozzájárulnak a kóltséggazdálkodás javítísához, ene épülve az LGIR
lendszel segítségével látlratóv;í kell tenni a végrelrajtott feladatok és az
anrrak érdekében fethaszná|t er,őforrások kapcsolatát, ki kell rnrrtatni ezek
szii kségszer,íiségét,

Az e|éI,t eledmérryekkel való arányosságát vagy arlínytalanságát, va-
gyis a katonai feIadatok végrehajtásának effektivitását befolyásolhatjuk
ezzel. Igy a veszteségforrísok felszrimolása érdekében megalapozott,
rraprakész eIemzéssel, javaslatok dolgozhatók ki a szükséges beavatkozá-
si teriiletekre. A beavatkozás tárgyára. tartalmára és idejére,

Erre a szemléletle épül a Logisztikai Infolmációs Rendszer, amely
alapvetően egy í'eIadatorierrtált retrdszer, anrely a felaclattervezéstól a fe-
ladat eIszánrolásig tartó foiymatokat kisérné végig és ezzel megvalósítja a
logisztikai retrdszerhez kapcsolódó erőforrás, költség hunrán, pénztigyi-
számviteli, üzen-ieltetési, beszerzési adat és furikcionális integrációt.

A Logisztikai Információs Rendszer a honvédség általános, valamint
intézményi információs rendszelének integlánsrésze, amely a logisztikai
folymatok irányításához, szabályozásához, vezérléséhez és végrehajtásá-
hoz szaikséges külső és belső adatok és információk rendszerszerii gyűjté-
sére, tendezésére, nyilvántaltására és feladatolientílt feldolgozására irá-
Iryul.

Miért kell informatikai rendszer?

A nyilvántartások autómatizálása még nem kíván informatikai rend-
sZert.
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A rendszer valamilyen funkciók támogatlísára készül.

A rendszel filozófiája meghatározó a rendszerépítésben.

kiinduló íeltéíelek

változó íeltételek:

. változó szerYezet,

- váltó szervezeti munkamegosztás,

- váItozó szeívezeti feladatok, funkciók,

- Változó köVetelmények.

. A gazdálkodás és elszámolásjogi keretei,

. Államdó logisztikai, szakmai feladatok a végrehajtás szintjén.

Áz informatikai rendszer megvalósítási követelményei

A honvédség áItalános és intézményí infornúciós rend.szerónek
integrcíns részekétú, túnogassa a logísztikoi íetodoíok álíekiníhető:

. tervezését,

l szervezését,

. végrehajtását,

. elszámolását és elemzését, a végrehajtás, a vezérlés és az írónyítás
szintjén.

Biztosítson adatkapcsolatot más hobvédségen belüI nrűködó infor-
matikai rendszerekke].
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A rendszer illeszkedési pontjai

A követelmények teljesítése
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szakfeladat

Működési alapkövetelmények

Az elemi adatok a keletkezés helyén keriiljenek be a rcndszerbe és a
rendszel üzemeltetése ne eledményezzen többIetfeladatot az alkalmazók
r,észéle.

Az adatok csopofiosítása, feldolgozása funkciókhoz kötötten való-
suljon meg,

A vezetési szintek megkúlönböZtetéSe az adat hozzáférési jogosult-
ságokon kelesztül valósuljorr rneg.

LGIR tervezési fázisok
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Modul Részrnodul
szolgáltaLís

igén_v

Elófonás
,l2

Nonna, Donnaliva és lnutatószónr képző 5 9

.,M" eszköz és készlel teNezési részlnoduI 7 10

Tálryi eszkijz gazdálkodási réSz rodul 73 2l

KészletgizdáIkodási részDrodul 29 3l
Üzenreltelési, jsvitisi. karbantattási 5 1.1

kodifikációs résznoduI 9 9

üzenrbentar!á§i adaikez.ló íészmodúl 4

ll 12

Rende]és (iJréntIés) rósznroduI 9 l0
5 l5

Költségvetési Gazd. Inf, Rendszer
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LGIR in KG

KG|R NloD Budgeiary lManagement lnformation syslem
LG|R Logistjcs Managemént |níolmation sysiem
PszR Financialsystem (cash based accounting)
HRIMS Human resource ánd payroll management

e Data Warehouse for PszR, HRlVls and LG|R
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Kö s 7ütöm a Jígy elmüket !
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