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A gépi adatfeldolgozás szervezésével kapcsolatos 
fogalmak értelmezése 

Luptovsky Károly őrnagy 

Az MN hadtápszolgálatban az egyre bonyolultabb kiszolgáló eszkö
zök és módszerek mellett fokozottabban tért hódít az információk (ada
tok) gépi feldolgozása, valamint a lyukkártyás technika alkalmazása. 
Ezen nálunk szinte újnak mondható adatfeldolgozási formák bevezetése 
a közelmúltban szükségszerűvé tette a feldolgozással kapcsolatos utasí
tások, intézkedések és útmutatók kiadását. Az ez ideig kiadott utasítások
ban, intézkedésekben és útmutatókban a gépi adatfeldolgozások szervezé
sével és végrehajtásával kapcsolatosan sok olyan - a hadtápszolgálatban 
ez ideig kevésbé használt - kifejezés lá.tott napvilágot, amelyek a polgári 
életből lettek átvéve. A polgári és a honvédségi gazdálkodás között eltéré
sek jelentkeznek és így szükségszerű a kifejezések, meghatározások egy
öntetű értelmezése. 

Az MN Hadtápfőnökség gépi adatfeldolgozási rendszerének szerve
zésénél az egyre inkább megvalósuló komplexesítés, valamint a fennálló 
szakemberhiány szükségessé teszi a külsö - nem honvédségi állomány
ban levő - szervezők alkalmazását, akik kezdetben kevésbé ismerik a 
honvédségi sajátosságokat. Ezen cikkben a hadtápszolgálatban levő szer
vezők, valamint a gépi feldolgozás területén dolgozó tisztek, tiszthelyet
tesek és polgári alkalmazottak. ismeretei bővítését, illetve a meghonosuló 
k_ifejezések és meghatározások egységes értelmezését kívánom elősegíteni. 
Ezen cikkben· foglalkozok néhány technikai, szervezési alapfogalommal, sze
mély meghatározással, valamint a kapcsolódó általános elfogadott gyakorlat 
leírásával. Ez azonban nem öleli fel az adatfeldolgozással kapcsolatos fo
galmak, definíciók összes részkérdéseit, mivel ezek tárgyalása megha
ladná az előzóleg vázolt célkitűzéseket. 

Technikai, szervezési alapfogalmak 

A tárgyban kiadott utasítások és a meghonosodott szakkifejezések 
alapján a Magyar Néphadseregben felmerülő számítástechnikai feladatok 
körébe soroljuk mindazon tevékenységeket, amelyek manuális (kézi) úton 
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végzett adatgyűjtési, adatfeldolgozási, számítási, döntéselőkészítési, az 
úgynevezett rutindöntési feladatok gépi úton történő megoldására irá
nyulnak. 

A számítástechnikai feladatok fogalma független attól, hogy a gépe
sítés konkrét eszközei kis-, középgépek, lyukkártyás vagy elektrónikus 
5zámoló-adatfeldolgozó berendezések. 

Az MN Hadtápfőnökség alárendeltjeinél a jelen időszakban a gépi
adatfeldolgozás szervezése, átszervezése és bővítése elsősorban: 

- a középgépek kategóriájába sorolt adatfeldolgozó gépekre, és 
- a lyukkártya technikára történik. így ezen kategóriákkal kapcsolatos 

fogalmak meghatározása, illetőleg tisztázása mutatkozik legidőszerűbbnek. 
Középgép kategória alatt azon gépek összességét értjük, amelyek két 

vagy több matematikai művelet kapcsán összesítési. gyűjtési feladatokat 
képesek megoldani a számvetés, könyvelés, számlázás területén. 

Középgépes gépi adai/eldolgozás alatt pedig a fenti kategóriába sorolt 
gépek segítségével történő adatfeldolgozást kell érteni. 

Az MNHF-ség anyagellátási rendszerébe, illetőleg a központ hadtán 
hadtápbiztosítási rendszerébe ez ideig beál1itott, illetőleg beállításra kerülő 
középgépeket (könyvelő-számlázó autómatákat) különböző kiegészítő be
rendezésekkel lehet alkalmazni annak érdekében, hogy megteremtődjön 
a lyukkártya technikával és az elektrónikus adatfeldolgozással való kap
csolat. A fentiekből kitűnik. hogy ezen középgépekkel és a lyukkártyás 
technikával az adatfeldolgozást úgy kell megszervezni. hogy a feldolgozá
sok eredményei induló adatai lehessenek a lyukkártyával, ill. az elektró
nikával történő adatfeldolgozás végrehajtásának, s az elektronika beállí
tása esetén ezen középgépek, ill. a lyukkártya technika az elektrónikus 
számológéppel történő feldolgozás periférikus egységeit képezhessék. 

Lyukkártya technika, illetőleg lyukkártya rendszerű adatfeldolgozás 
alatt azon gépegységek összehangolt munkáját értjűk, amelyek a lyukkár-
tyán mint adathordozón rögzített nagy tömegű adatnak több szempont 
~zerinti csoportosítását, értékelését és a szükséges aritmetikai műveletek 
(összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egyenlegezés) elvégzését végrehajtjuk. 

A középgépes és lyukkártyás gépi adatfeldolgozások szervezését az 
alábbi három főbb kategóriába soroljuk: 

Új gépi adatfeldolgozások szervezése;, 
Meglevő gépi adatfeldolgozások átszervezése; 
Meglevő gépi adatfeldolgozások bövitése. 
Az új gépi adatfeldolgozások szervezése alatt olyan MNHF-ség alá

rendeltjeinél a szervezés időszakáig csak manuálisan végrehajtott adat
i'eldolgozás megszervezését értjük, amelyeket túlnyomórészt gépi eszkö
zökkel - számolói;;réo, számoló automata, könyvelő automata. lyukkártya 
technika - történő feldolgozás végrehajtására szervezzük meg. 

Az új gépi adatfeldolgozások szervezésének végrehajtása esetén mi.n
den szervezési munkafázist végre kell hajtani - a szervezési igény fel
merülésétől a géoi feldolgozás végleges kialakulásáig - a jóváhagyott 
új gépi adatfeldolgozó rendszer bevezetéséig. 

' 

Ezen munkafázisok főbb szempontjai a következők: ":' 
- szervezési cél meghatározása (a feladat megfogalmazása), 
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- meglevő helyzet felülvizsgálata - ezen belül: a szervezetnek mint 
egésznek áttekintése, a szervezeti felépítés vizsgálata, az adat (informá
ció) áramlás vizsgálata, meglevő helyzet bírálata, 

- új szervezési javaslat megtétele, 
- a gépi adatfeldolgozási rendszerben tevékenykedő állomány fel-

adatainak meghatározása, 
- egyéb rendsiabályok és intézkedések meghatározása. 
ll1eglevő gépi adatfeldolgozások átszervezése során, valamely adatfel

dolgozásban részt vevő folyamatot kell átalakítanunk. Megjegyezni kívá
nom, hogy az MNHF-ség alárendeltjeinél a megoidandó szervezési felada
tok zöme átszervezés, mivel a már működő szervek, intézetek, csapatok 
adatfeldolgozási folyamatait, vagy annak egy részét kell a gépi adatfel
dolgozás, a gazdaságosság és egyéb követelmények figyelembevételével 
átalakítani, átszervezni. A szervezési terület szempontjából az átszervezés 
lehet: 

teljes és részleges átszervezés. 
A szervezés időtartama szempontjából lehet: 

egyszeri és folyamatos szervezés. 
Teljes átszervezésről beszélünk akkor, ha az adatfeldolgozási munka

folyamatokat, vagy a feldolgozást végző szervek, intézetek, csapatok, al
egységek meglevő szervezését, annak adatfeldolgozási folyamatát, vagy 
információáramlásának teljes rendszerét megváltoztatjuk, illetőleg a meg
]evő bizonylati rendet, bizonylatokat az átszervezett gépi adatfeldolgo
zásnak megfelelő bizonylati renddel - bizonylatokkal - váltjuk fel. 

Részleges citszervezés esetén az MNHF'-ség alárendeltjei közé tartozó 
szerv, intézmény, vagy alakulat adatfeldolgozási tevékenységének· csak 
egyes - kevésbé hatékony - szűk keresztmetszetű részét változtatjuk 
meg (szervezzük át). 

Egyszeri szervezés alatt az esetenként sorra kerülő szervezési, átsier
vezési folyamat egyszeri végrehajtását értjük. 

Folyamatos szervezés alatt az egyes adatfeldolgozási munkafolyama
tok - különböző változó feltételektől függő - rendszeres módosítását, 
javítását értjük. 

A fellti főbb kategóriákba sorolt szervezési formákat az elfogadott 
elveknek, illetőleg a bevezetett gyakorlatnak megfelelően az alábbi há
rom fő csoportba soroljuk: 

rendszerszervezési kompl~x feladatok; 
- egy vagy több funkció gépesítés feladatai; 
- egyéb· gépesítési feladatok. 
Rendszerszervezési komplex feladatnak minősülnek mindazok a szá

mítástechnikai feladatok, amelyek kihatnak: az egész Néphadsereg 
működésére - az MN működését és fejlesztési tevékenységét biztosító 
egyes ágazatok egészére, illetve azok szakágaira; - különböző vezetési 
szintek (seregtest, OLP, PVOP) vezetésének rendszerére. A rendszerszer
vezési komplex feladat megoldása· az adott vezetési szint működésének, 
fejlesztésének egészét érinti. Alapvetően befolyásolhatja a vizsgált terület 
szervezeti felépítését, továbbá más területekkel fennálló kapcsolatait. 
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Az egy vagy több funkció gépesítésének feladatai csoportjába tartoz
nak mindazon gépesítési feladatok, arpelyek az előzőekben felsorolt terü
letek résztevékenységeihez kapcsolódó adatfeldolgozó és döntéselőkészítő 
munkák gépesítésére irányulnak, de. nem hatnak ki az adott rendszer egé
szére, csupán az adott funkció· munkájának hatékonyságát, gazdaságossá
gát, információ-feldolgozó készségét növelik. 

Az egyéb feladatok körébe tartoznak mindazok a feladatok amelyek 
egy-egy konkrét probléma megoldásához kapcsolódóan esetenként külön
böző formában lépnek fel és többnyire egyszeri szervezési feladatot igé-
nyelnek. · 

Megállapítható az, hogy minden adatfeldolgozási szervezői munka 
általános menete a különböző csoportokba, kategóriákba tartozó szerve
zési formáktól függetlenül azonos, eltérések csak az egyes munkafázisok, 
szervezési részfolyamatok terjedelmében lehetnek. 

A szervezés, átszervezés Vagy bővítés végrehajtásánál a szervezés 
konkrét végrehajtói a szervezés tárgyától függően különböző módszereket 
és technikai eljárásokat alkalmazhatnak. Az egyes kiválasztott módszer, 
szervezési eljárás kivitelezése a szervezést végrehajtó személy vagy cso
port adottságaitól, összetételétől, felkészültségétől, kritikai szemléletétől 

- és nem utolsósorban az objektív adottságoktól - nagy mértékben 
függ. A fentiekből láthatjuk, hogy a szervezés, átszervezés vagy bővítés 
végrehajtásának minőségét, a feladatot jól ismerő, jó felkészültségű 
szervező„ vagy szervező kollektíva kiválasztása, valamint a szolgálati ágat 
jól ismerő szakemberek biztosítása és a részükre biztosított munkafelté
telek befolyásolják. 

A megoldásra tervezett hadtáp számítástechnikai feladatok készítése 
a téma pontos megfogalmazásával kezdődik, amely tartalmazza: 

a téma megnevezését, a kidolgozás célját, ~ 

- kinek (mely szolgálati ág, szerv) részére készül, 
- a vezetési rendszeren belül hol, milyen esetekben alkalmazható, 

milyen gyakorisággal, 
- milyen a megoldásra tervezett feladat időbeni összefüggése más 

feladat végrehajtásával, 
- milyen a kiindulási és az eredményadatok kívánt formája, 
- a feldolgozás eredményeit kik és hogyan használják, milyen újabb 

adatok, feladatok kiindulási adatait képezhetik, 
- milyen a jelenlegi megoldás időszükséglete. 
A szervezés, átszervezés, bővítés végrehajtását segítő, a szolgálati ágat 

.iól ismerő szakembereket fel kell készíteni a feladatuk megoldására. 
A felkészítés foglalja magába: 

- a feladat részletes megismertetését, a szervezésre kerülő terület 
vezetői, parancsnokai által támasztott követelményeket; 

- a szervezés végrehajtásának folyamatát, ezen folyamatban való 
részvétel helyét, szerepét, a munkaszakaszok leírását és ebben a feladato-
kat, jogokat, kötelességeket, intézkedési hatáskört; · 

- a felmerült problémák elintézésének űtját, módját, lehetőségét. 
A fentiek alapján ezen szakszolgálati szakemberek a szervezés, át

szervezés, bővítés számítástechnikai feladatai végzéséhez kellő hatás
körrel megfelelő segítséget tudnak nyűjtani. 
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Az elmúh évek szervezési tapasztalatai azt mutatják, hogy az MN 
Hadtápfönökség által a szervezések dokumentálására kiadott útmutatók, 
valamint a dokument.ációk elkészítésének egységes szabályai értelmezése 
nem egyöntetű. A következőkben - a teljesség igénye nélkül - igyek
szem ezen témakört úgy kifejteni, hogy az útmutatókban rögzítettek 
egységes értelmezést nyerjenek. Nézzük meg elsősorban a szervezési du~ 
kumentáció fogalmát és annak tartalmát. 

A szervezési dokumentáció alatt a szervezés, átszervezés, bővítés 

végrehajtása céljából megindult szervezői tevékenység eredményeinek 
írásos (szöveges, rajzos, grafikus) formában történő rögzítését értjük. 

A szervezési dokumentáció az előzőleg említett módon tartalmazza: 
- a szervezési cél meghatározását (a feladat megfogalmazását), mely 

a különböző szervezési feladatoknak megfelelően esetenként más és más 
lehet. Ez egyben az adatfeldolgozás célkitűzéseinek és információigényé
nek meghatározását is jelenti, 

- a szervezésre, átszervezésre, bővítésre - kerülő folyamat adatigé
nyének elemzését, a megfelelő helyzet felülvizsgálatát, 

- az adatfeldolgozás táblázatait, az adathordozók tartalmának meg
határozását, 

- az adatszolgáltatás rendjének és a gépi adatfeldolgozás eredményei 
felhasználásának leírását, 

- a gépi adatfeldolgozás technológiai utasításait, 
- a gazdaságossági számvetést, 
- a gépi adatfeldolgozás okmányai nyilvántartásának leírását. 
Ezen szervezési dokumentációban mellékletként kell hogy szere

peljen: 
Középgépes (könyvelő automatára történő) adatfeldolgozás szerve

zése esetén: 
- kimutatás a beérkező bizonylatokrói és az azokkal végzett műve

letekről, 

vázlat a bizonylat útjáról, 
- szervezési folyamat ábrája (folyamatábra), 
- a könyvelő automata beállító lapja .. 
Lyukkártya rendszerű adatfeldolgozási szervezés esetén: 

adatfeldolgozási organigram; 
lyukkártya tervek (kártyatervek); 
tabulátor tábla kapcsolólapok (kapcsolólap), 
bizonylatok mintái, 
az elkészítendő táblázatok fejrészei, 
az adatfeldolgozás volumene és menetenké.n_ti időszámvetése. 
munka kísérő lap mintája, 
különböző munkautasítások, balesetvédelmi előírások. 

A továbbiakban nézzük meg a szervezési dokumentáció egyes részei
nek tartalmát. 

A szervezés megindulása kezdetekor a szervezésre, átszervezésre, bő
vítésre kerülő terület vezetői, parancsnokai és az illető szakterületet jól 
ismerő személyek (tisztek, tiszthelyettesek vagy polgári alkalmazottak, 
továbbiakban feladatmegfogalmazók), valamint a sze:~vezést konkrétan 
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végrehajtó szervezők, számítástechnikai szakemberek közösen kell hogy 
meghatározzák a szervezési célt - az adatfeldolgozás célkitűzéseit és az 
mformációigényt. Ezen belül meg kell határozniuk a szervezés, átszer
vezés vagy bővítés kereteit, feltételeit, a ráfordítás hozzávetőleges ará
nyait, az elérendő eredményeket, a szervezés végrehajtásának állományát, 
valamint javaslatot kell tenni a gépi adatfeldolgo,ásra. Rögzíteni kell a 
konkrét szervezési munka kezdetét és végét, valamint az elöljárói dönté
seket igénylő kidolgozások határidejét, Kijelölik a feldolgozás vezetőjét 
(aki általában nem más, mint annak a szervnek, intézménynek, alakul_at
nak vezetője, parancsnok - vagy általa megbízott személy-, amely részére 
a szervezés, átszervezés vagy bővítés történik. Rögzíteni kell, hogy mi
lyen eredmények várhatók a szervezés végrehajtása után és milyen legyen 
a gépi adatfeldolgozás hatékonysága, mérésének elve, módszere. 

Ahhoz, hogy a fenti feladatok meghatározásában az esetleges külső 
:,;zervezők aktív szerepet tölthessenek be, ezen meghatározások időszakára 
- amennyiben rendelkezésre áll - tanulmányozás céljából biztosítani 
kell: ' 

- az adatfelvétel (a meglevő helyzet felmérése, felülvizsgálása) ered
ményét, 

- a folyamat lebonyolítását a feldolgozási módszer ismertetését, 
valamint 

- az adatok megbízhatóságának, áramlásának, tartalmának helyze
tével kapcsolatos adatokat. 

A fenti adatok ismerete nagy jelentőségű a szervezők részére, a szer
vezés, átszervezés, bővítés eredményessége az információigények és a 
helyes célkitűzések meghatározásának milyenségétől nagy mértékben 
függ és kihat valamennyi soron következő munkafázisra. 

Az előzőekben foglaltak alapján kellő adatok birtokában a szerve
zési célt, a célkitűzéseket és az információ igények meghatározását úgy 
kell kialakítani, hogy: 

- a meglevő gyakorlat ne befolyásolja a kialakításra kerülő meg
oldást, 

- meghatározásra kerülhessenek azok a korszerű feldolgozási é3 
egyéb lehetőségek, amelyeket a bevezetésre kerülő új adatfeldolgozási 
technika biztosít, 

- széleskörűen, de egyértelműen legyen meghatározva a szervezési 
cél, illetőleg az adatfeldolgozás célkitűzése és az információ igénye, 

- az információigények alapján felmérhető legyen a szükséges 
alapadat-bázis, 

- ne támasszon olyan követelményeket, amelyek a meglevő hadtáp
biztosítási rendszerben szervezetileg vagy technikailag - középgép és 
lyukkártya feldolgozási technika szintjén - nem elégíthetők ki bizton
ságosan. 

A szervezési célkitűzések és információigények meghatározásának 
dokumentációját a szervezést, átszervezést, bővítést igénylő szerv inté
zet, alakulat, elöljáró parancsnoka, szerve hagyja jóvá. 

A jóváhagyott szervezési célkitűzéseknek egyértelműen tartalmaz
niuk kell azt, hogy: 

160 



- kinek a számára, mikor, milyen tartalmú és részletességű infor
mációt kell biztosítani; lyukkártya rendszerű adatfeldolgozás esetén pe
dig a fentieken kívül azt, hogy melyik igény elégíthető ki csak szám
szerű (numerikus) adatokkal és megfelelő géppark esetén hol kell alfa
numerikus feldolgozást alkalmazni, 

- milyen nyilvántartásokra, regisztratív jellegű feldolgozásra van 
szükség, milyen ezeknél a naprakészség igénye, 

- honnan, mikor, milyen adatok kerülnek a feldolgozási folyamatba, 
mi történik ezekkel az adatokkal, 

- a feldolgozási folyamat részenként milyen alapadatokkal kerül 
rögzítésre, ezen adatrögzítésnek milyen a formája; 

- lyukkártya rendszerű feldolgozásnál a fentieken kívül még tar
talmaznia kell azt, hogy milyen törzsadatokra van szükség, ez hogyan 1esz 
feldolgozva, kezelve. karbantartva; milyen eljárást, rendszabályt kell fo
ganatosítani törzsadat hiány esetén, 

- hogyan történik az adatfeldolgozási folyamat belső ellenőrzése. 
- milyen az adatfeldolgozás költségszintje. 
Az előzőekben tárgyalt célkitűzések és információigények meghatá

rozásának tartalmát nem lehet merev előírásként felfogni, mert azok a 
fent. leírt szempontoktól a szervezet folyamat-jellegének megfelelően el
térőek lehetnek. 

Az előbbiekben már említett „A meglevő helyzet felülvizsgálata" 
a dokumentáció szerves része, amely alapvetően három fő részből áll, 
mégpedig: 

- a szervezésre, átszervezésre, bővítésre kerülő szervezetnek áttekin-
téséből, a szervezeti felépítés vizsgálatából; 

- az adat (információ) áramlás vizsgálatának leírásából; 
- a meglevő helyzet bírálatából. 
A szervezésre, átszervezésre, bővítésre kerülő szervezetnek áttekin

tése a szervezeti felépítés vizsgálata során kerül rögzítésre: 
- a vizsgált szervezet ügyvitelének felépítése, az ügyrend, az egyes 

személyek munkakörének és hatáskörének, valamint felelősségének rész
lete; 

- a különböző munkafolyamatok, adatokkal való műveletek - egyes 
személyek, csoportok által történő - végrehajtásának leírása. Ide kell 
csatolni a feldolgozásban részt vevő bizonylatok, okmányok, adathordo
zók, (számlák, leltárjelentések, szállitmánylevelek stb.) egy-egy minta-pél
dányát. 

Az adat (információ) áramlás vizsgálata a szervezési dokumentáció 
fontos részét képezi. Ebben az okmányban kerül rögzítésre az egyes ok
mányok. bizonylatok, adathordozók keletkezésének helye, mennyisége, 
fajtája, tartalma és útja, valamint a szervezésre, átszervezésre, bóvítéHe 
kerülő adatfeldolgozó rendszerbe való beilleszthetőségük, a határidők, a 
tevékenységek, a munkaerő-, idő- és költségráfordítás arányai. A fentiek 
mellett ki kell mutatni az egyes munkahelyek közótti kapcsolatokat hol, 
milyen munkaműveleteket hajtanak végre és milyen tevékenységeket 
folytatnak a különböző bizonylatokkal. Ki, illetve kik felelősek a munka
folyamatok elvégzéséért. 
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Alapadatok egy-egy gépi adatfeldolgozás változó adatai, pl.: készlet 
mennyiség, létszám, távolság stb. A meglevő alapadatok vizsgálata és 
elemzése során a következő szempontokat célszerű figyelembe venni: 

. ~ szükség van-e a meglevő adatokra a célkitűzések, illetve az infoi:
mációigények kielégítéséhez, vannak-e felesleges adatok, s melyek ezek; 

- az információigények kielégítéséhez milyen új adatokra vc.'l.n 
~zükség; 

- a· szükséges meglevő és új adatok mikor, hol, milyen módon kerül
nek, illetve kerülhetnek előállításra; 

- a folyamatot regisztráló kvantitatív (mennyiségi) alapadatokhüz 
kapcsolódnak-e egyértelmű és feldolgozható ismérvek; 

- melyek azok a műveletek, amelyek a könyvelő automatával+ 
szorzótesttel vagy lyukkártya rendszerű adatfeldolgozás bevezetésével 
elmaradhatnak; 

- az adatrögzítés, az elsődleges adathordozó (számla, leltárjelentés, 
utalvány, szállítólevél, menetlevél stb.) formailag kielégíti-e a feldolgozási 
igényeket, helyes-e az adatok elosztása; 

- az adatáramlás útja hogyan van kialakítva, hogyan lehet az adat
áramlást meggyorsítani; 

- az elsődlegesen rögzített adat hova, milyen célból kerül továbbí
tásra, mi történik a fogadóhelyen a bizonylatokkal, hogyan és mi célból 
dolgozzák .fel azokat; 

- melyek a felesleges adattovábbítási csatorna megszüntetésének 
lehetőségei; 

- hogyan lehet egyszerűbb, kevesebb adatból a szükséges informá
cióigényeket maximálisan kielégíteni; 

A középgépes (könyvelő automatán történő) főleg lyukkártyarendszerü 
adatfeldolgozás bevezetésével általában meg kell változtatni a szerve
zésre, átszervezésre. bővítésre kerülő folyamat bizonylati rendjét. Újra 
szabályozni kell az alapadatok rögzítésének formáját és ezt csak a szer
vezési cél, illetve az információigények alapos ismerete alapján lehet he
lyesen megoldani. 

Az információk, adatok további vizsgálata során - a lyukkártya
rendszerű gépi adatfeldolgozás szervezési folyamatában - fontos az ún. 
törzsadat állomány vizsgálata, mivel az esetek többségében a feldolgozás 
csak ezek megléte esetén lehet.séges. 

Törzsadat állománynak nevezzük azokat az állandó adatokat, amelyek 
értékei több feldolgozási foly?maton át, viszonylag hosszú időn keresztül 
nem változnak (ilyenek pl.: egységár, anyagellátási utaltság, normatí
vák stb.), nem további új adat elöállítását, hanem egyetlen alapadat 
sokoldalú felhasználását teszik lehetővé. A törzsadatok állománya ún. 
törzskártyákon - vagy más gyakoribb kifejezést használva - vezérkár
tyákon kerülnek rögzítésre, éppen ezért a törzskártyák, illetve a vezér
kártyák az állandó törzsadat állomány hordozói. 

A törzsadat állomány vizsgálatánál minden esetben meg kell állapí
tani, hogy: 

- a feldolgozás igényeinek ismerete alapján az teljes-e; 
- felépítése, tartalma kielégíti-e. az adatfeldolgozási és információs 

igényeket; 
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- tartalmazza-e azókat az ismérveket, amelyek biztosítják az ak
tuális (időszerű) adatokkal történő azonositást; 

- módositások. pótlások, változások átvezetése biztonságos-e. 
Az alap- és törzsadatokra vonatkozó fenti szempontokon kívül - a 

szervezési cél és információigényeknek megfelelően - a vizsgáJatok 
egyéb irányban is kiterjedhetnek, amelyeket minden esetben a konkrét 
szervezési feladat határoz meg. 

A meglevő helyzet bírálata a szervezési dokumentáció azon része, 
amely megmutatja, hogy milyen változtatásokra van szükség az űj, át
szervezésre vagy bővítésre kerülő adatfeldolgozási rendszer különbö7ő 

tényezőinél. 

A meglevő helyzet bírálatában - írásos. grafikus vagy egyéb mód
szerek segítségével - pontosan és egyértelműen kell meghatároznunk az 
előzőekben foglaltak szerint elemzett helyzet változtatásra szoruló té
nyezőit. A bírálatot a kitűzött szervezési cél optimális elérésének szem
pontjából kell végrehajtani, amely az esetek többségében - a szerv2k 
felépítésére, munkaköri leírásra-adatáramlásra (okmányok, bizonylatok 
keletkezésére, mennyiségére, fajtájára, tartalmára. útjára stb.) vonatkozik. 

A szervezési, átszervezési, bővítési javaslatban a meglevő helyzet 
bírálata során feltárt hiányosságok megszüntetésére kell konkrét javasla
tot tenni. Szabályozni kell a szervezet, terület új működési rendjét, illetve 
hiztosítani kell az új helyzetnek, munkafolyamatnak a szervezetbe való 
beilleszthetőségét. 

A javaslatnak részletesen tartalmaznia kell: 
- az új munkafolyamatot és tevékenységi jegyzéket; 
- az adatok (információk) áramlásának útját, bizonylatokat és azok-

kal kapcsolatos teendőket; 
- az adatfeldolgozási folyamat ,.Folyamatábráját": 
- középgépes szervezések esetén a középgépes programok rész-

letesen elkészített - beállító lapját; 
A folyamatábra szöveges beírásában kell meghatározni a bizonyla

tok funkció.iát. tartalmát. m.€Ilnyiségét, gyakoriságát és a naprakészségér-.i:k 
megfelelő időpontokat, valamint - a kiadott „Utasításoknak" .. ,Intézke
déseknek" megfelelően - a nyilvántartás és elszámolás rendjét, a bizony-
1at megőrzésének rendjét és minden olyan rendszabályt, amely a bizony
lat kezelésével kapcsolatban előfordulhat. 

A lyukkártya rendszerű adatfeldolgozás esetén a fentieken kívül·: 
- a feldolgozási organigramot, amely nem más mint a feldolgozási 

folyamat technológiai utasításának leírása - a műveletek felépítése - az 
arra alkalmas és a lyukkártyás feldolgozáshoz elfogadott egyezményes 
jelekkel; 

- a kártya-terveket, amelyek a feldolgozásra kerülő bizonylatokon 
levő adatok 1yukkártyára váló lyukasztásának tervei. Ezen kártya-terve
ket egészítik ki a különböző lyukasztási utasítások, munkautasítások; 

- tabulátor tábla kapcsoló lapokat (tábla rajzokat), amelyeken a 
szervezés végrehajtója egyértelműen meghatározza a táblázógép feladatát 
(kártya-tervek alapján). A gép kezelője a tabulátor tábla kapcsoló lapok 
segítségével állítja be a gép rniiködését vezérlő kapcsolótáblákat; 
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- az elkészítendő ,táblázatok, kimutatások fejrészeit; 
- a különböző gépek, gépcsoportok teljesítményadatai alapján a fel-

dolgozási időt; 
- a feldolgozás tervezett közvetlen költségét; továbbá 
- a felhasznált nyomtatványok, kártyák, leporellók stb. éves pénz-

ügyi kihatását; 
- a feldolgozás összehasonlítását az eiőzö feldolgozási formával; 
- magasabb feldolgozási folyamathoz való kapcsolhatóságát. 
A technológiai folyamat kidolgozását - amennyiben a programoz') 

az állománytáblában szervezve van - úgy a programozó, különben a 
szervező hajtja végre. A műveletek felépítését, mint már említettem az 
organigram tünteti fel. Ezek után kell elkészíteni a géptermi utasításokat, 
amelyekben részletesen vannak megfogalmazva az egyes műveletek vég
rehajtásának módjai. Az elkészített táblázatok (tablók) adatai legtöbb 
esetben egymással egyeztethetök. Az egyeztetés végrehajtására szolgál az 
űn. táblaellenőri utasítás. Meg kell határozni azt, hogy az elkészült táblá
zatokat (tablókat) ki részére kell megküldeni, továbbítani, átadni, vala
mint azt, hogy a feldolgozás befejeztével a kártyaállományt hol kell tá
rolni. Ezen technológiai utasítást jóváhagyja a feldolgozást végzö számí
tástechnikai szerv parancsnoka. 

A gazdaságossági számvetés érdekében az első feldolgozás idő, kö1t
ségráfordításának arányait a feladatmegfogalmazó állítja össze. Az úi át
szervezett, módosított gépi adatfeldolgozás gazdaságosságát a szervPZé5 
végrehajtója - az előző számítás dimenzióival megegyezően - határozza 
meg. A két feldolgozási költség és az idöhányadok összevetésével meg
határozható a két feldolgozás közötti - negatív vagy pozitív irányban 
történő - eltérés. 

A fenti technikai, szervezési, meghatározások után szeretnék néhány 
számítástechnikai (5zemélyi) munkakör meghatározással foglalkozni. 

Személyi meghatározások 

Az MNH:r-ség szerveinél és alárendeltjeinél végrehajtásra kerülő szer
Yezési és gépi adatfeldolgozási feladatokat különböző beosztású. különböző 
szakképzettségű hadtáp és számítástechnikai szakemberek hajtják végre. 
Ezen szakembereket a gépi adatfeldolgozással kapcsolatban kiadott „Uta
sítások" és „útmutatók~' - ezen cikk is - az ez ideig csak mint feladat
megfogalmazó, középgépes, lyukkártyaszervező stb. említi meg. A fen
tiek kiegészítése céljából a gépi adatfeldolgozás szervezésében és végre
hajtásában résztvevők fogalmi meghatározását az alábbiak szerint lehet 
összefoglalni. 

A feladatmegfogalmazó olyan hivatásos állományű katona vagy pol
gári alkalmazott, aki a szervezésre, átszervezésre, bővítésre kerülő adat
feldolgozási folyamatban is jól tájékozott, ismeri elméletileg és gyakor
latban a szervezést igénylő szolgálati ág feladatait, megfelelő szervezés 
elméleti ismeretekkel rendelkezik és - a szervezővel együtt - képes: 

- a szervezési feladatot átfogóan megfogalmazni; 
- meghatározni a szervezés célját és ezen belül annak fő kérdéseit: 
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- elemezni, hogy a kialakításra kerülő folyamat miként illeszkedik 
be az adott szervezetbe; 
~ milyen továbbfejlesztési lehetőségei vannak a szervezésre kerülő 

folyamatnak, mik annak az előfeltételei; 
- a tervezett rendszer mennyiben növelheti az adatfeldolgozás in-

tenzitását, a döntéselőkészítést a működő rendszerrel &zemben. 

Feladatai: 
- a szervezési feladat megfogalmazása; 
- elbírálni az adatszolgáltatás tervezett rendjét; 
- jóváhagyni a gépi adatfeldolgozás eredményei felhasználásának 

javaslatait; 
- intézkedni a szervezés során felmerült problémák megoldására; 
- a szervezővel együttműködve a gazdaságossági számvetés. elké-

szítése; 
a szervezést végző számítástechnikai szakembet"ek munkáját se: 

gíteni. 
A rendszerszervező olyan számítástechnikai végzettségű, oklevéllel 

rendelkező hivatásos (tsz.) állományű katona - vagy a honvédségnél dol
gozó polgári alkalmazott -, szervezéselméleti szakember, aki a rendszer
elmélet elfogadott elvei alapján képes: 

- a gazdasági, katonai adatfeldolgozási rendszerek analizálására; 
- speciális és általános rendszerelméleti törvényszerűségek felis-

merésére; 
- kibernetikai - információelméleti - módszerek alkalmazására; 

Feladata: 
A honvédségen belül jelentkező különböző rendszerek, adatfeldolgo

zások stb. tervezése, ezen rendszerek megvalósításának gyakorlati irá
nyítása. A fenti feladat érdekében a szervezésre, átszervezésre, bővítésre 
kerülő rendszerek pk.-ival, ill. azok elöljáróival és a speciális - a szak
ágat jól ismerő - szakemberek közreműködésével megfogalmazza: 

- a szervezés elé tűzött általános célokat és feladatokat.: 
- rendszerbe tartozó döntések előkészítésének szabályait; 
- a döntések meghozatalához szükséges információk nyerésének és 

felhasználásának módozatait; 
Azt a számítástechnikai szakembert, aki a rendszerszervezői feladat

körét űgy látja el, hogy tevékenysége meghatározott adatfeldolgozó gép 
alkalmazására írányul, a vonatkozó gép ,.szervezőjének" nevezzük. 

Lyukkártyaszervező, olyan számítástechnikai végzettségű szakember 
-- megfelelő oklevéllel, szervezéselméleti ismerettel - akinek a rendszer
szervezői tevékenysége a lyukkártya rendszerű adatfeldolgozási folyama
tok megtervezésére irányul. 

Feladatai: 
- a lyukkártya rendszerű gépi adatfeldolgozás szervezésénél a feladat-

megfogalmazó közreműködésével; 
- a szervezési cél és az információigény meghatározása; 
- a meglevő helyzet bírálata, felülvizsgálata; 
- a szervezési javaslat elkészítése; 
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- · áz adatfeldolgozási folyamattal kapcsolatos dokumentáció össze
állítása, technológiai utasitás (kisgéptermi, nagygéptetmi utasítások, ·orga
nigram, táblaellenöri utasítás, 'okmány .. adathordozó átadás-átvételi uta
sítás és tárolási rend, gépóra szükségleti számvetés stb.) elkészítése; 

- a kialakított és jóváhagyott adatfeldolgozási terv gyakorlatba való 
átültetésének irányítása. 

Középgépes szervező (könyvelögép), olyan számítástechnikai végzett
ségű megfelelő oklevéllel, szervezési elméleti isme_rettel rendelkező - ht. 
(tsz.) állományú katona vagy polgári alkalmazott - adatfeldolgozási szak
ember,· akinek a rendszerszervezői tevékenysége a középgépekkel (köny
velő autómatával) történő adatfeldolgozási folyamatok megszervezésére 
irányul. 

Feladatai: 
- a középgépes (könyvelő autómatával történő) gépi adatfeldogozá

sok szervezése; 
- az adatfeldolgozást (előkészítést) végzők részére a szükséges mű

veleti utasítások elkészítése;_ 
a vezérlő hidak beállítása, próbafeldolgozások közvetlen irányítása; 

- a feldolgozási terv végrehajtásának irányítása; 
- a feldolgozásba:h résztvevők részére az új átszervezett, bővített 

gépi adatfeldolgozás gyakorlati végrehajtására bemutatók oktatás meg
tartása. 

A fentiekből látható. hogy ezen cikkben a gépi adatfeldolgozás terén 
ismertetett feladatok, fogalmak és meghatározások igen sokrétűek. Ezen 
feladatokat végző, illetve a feldolgozásban részt vevő számítástechnikai 
é~ egyéb hadtáp szakmai képzettségű szakemberek által az ismerteteit 
fogalmak egységes értelmezése szükségszerűvé vált, mivel csak így lehet 
közös elvek alapján az MNHF-ség alárendelt intézeteinél és szerveinél 
kialakult és kialakításra tervezett gépi adatfeldolgozásokat megszervezni, 
zökkenőmentesen bevezetni _és továbbfejleszteni. 
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