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A lo§etikai n óds4erek aUulrllazósa hatékottyságának egik meghudxnó
elerrv az arryaqi íolyamorot:barl őrurntó Ernékk ozonostósára hasaólt ternék-
azonos&ó, valamint a konpkx t*ékenységet tdnogaó ,ermékqonosítósi rend-
s2er. A M agyar N éphadsuegben a7 O-es év e* el ej én a N enca kizi E gység es Anyagi
K&ra (NEAK) alapoda dolgaták l?i és va,aték be a Népludsuegi Tennék*ótt
rendszert (NrQ. A VSZT-KGST orszd?ok ktjvetelné,ryeirck és hadiipaíónak
i4ényei, kie6gírő NEAX cienlllt temúlt*ód és ternékamnosf,ási rendszer nem-
zai sqjótossdgcblak ne;:felelően nódosttott vóltouía - a technikai és szofner
eszközrendgere]<benbkiNc, i.q,atj elentősl}arozá§okeIIerléreis - a jiivő ternéka-
zonosír.í§ nódszelei kifej lesztésének g ólj aÁ j el enl egi lalyzaa és - ga2dasdgi
leh^őségefutel lígelenbe véve - a ajzelebbi jövő, ldvónja isngrt*ni a szeaő.

MH Eadigazddlkoddsi Csoportlönökség

l, Atahnos ismeretek, fogalommeghatározá§ok, különféle
termékazonosító rendszerek

1.1. Átatános lsmer€telq fogatommeghatároz6sok

A Ma5rar Honvéóégben a termékazonosítás minden gazdálkodási
szinten feladatok sokaságának végrehajtásátjelenti. E témakör a haglo-
mányos gazdálkodási folyamatok igen speciális részteíülete. Terminoló-

l Tóth l,á§zjó mk,órnagy, MH Anya8i-Terhnikli loíümatik i Köq)qtr Tqínékazmd]ó
6afiyvezeó

m8



giája ebből adódóan nem eryértelmű. A különbözó végrehajtó szerveze-
iek nem minden esetben értik uryanazt a tartalmat, az azonosnak tűnő
fogalmak alatt. Ezért a téma reszletes tárgyalása előtt célszerű és szük-
ségszerű néhány olyan fogalmat meghatározni, ami az eryértelműséget
bizto§Ítja.

Az alábbiakban leírt fogalommeghatározások ezt a últ szolgálják.

Termékazonosító paraméterek:

Valamely termék azon tulajdonságainak, jellemzóinek, paramétere-
inek összessége, amelyek alapján a termék mibenlét e, az azt íelhasználó
számára, a felhasználó igényeit figelembevéve, eryértelműen meghatá-
rozható,

Termékazonosítd azonosító, termékkód:

Az elózetesen definiált módon és formában kialakított termékazo-
nosító paraméterek alapján - valamely rendszerbe foglalt módszerrel,
emberi intelligenciát felhasználva - létrehozott szám§orozat (numerikus
azonosító), amit a termékhez logikailag és esetlegesen fizikailag is hoz-
zárendelnek.

Termékazonosító rendszen

Azon szabályrendszerek és definíciók összessége, amelyek megha-
tátozzák - a definiált módon és formában kialaktott termékazonosító
paraméterek alapján - a termékhez létrehozandó terméklzonosftó:

- termékbesorolásirendszerét,
- strukturálisfelépítését,
- formáját és

- kialakításánakmódszerét.

Termékazonosítá

A különféle feladatoktól függóen, a termékazonosítás több fogalmi
kategóriát is tart almazbat. Ezek a követl<czólc
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T1: A definiált módon és formában kialakított term ékamlosító pa-
raméterek alapjón - valamely rendszerbe foglalt módszerrel, embei intelü-
genci6t felhasmálva - a tennékazonosttó létrehozása, valamint logikai és
esetlegas fizikai hozaírendelése a termékhea

T2: A definiált módon és formában kialakított termékazonosító pa-
raméterek alapján, a Tl-ben leínak szeánt mór l<orábban létrehozott ter-
mékazonosttó logikai és esetleges fizikai hozziárendelése a termékhez.

T3: A termék anyagi megjetenésébőt megátlapítható tulajdonságok,
jellemák, paraméterek alapján, a Tl-ben leírtak szerint már korábban
létrehozott termékazonosító logikai és esetleges fizikai hozzárendelése
a termékhez,

T4: A Tl-ben leírtak szerint már korábban létrehozott termékazo-
nosító alapján, a termék definiált módon és formában kialaKtott termé-
kazonosító paramétereinek megismerése.

T5: A különféle termékazonosító rendszerekben is megtalálható,
uslanazon termékhez létrehozott termékazonosítók összerendelése,

Automstlku§ termékazonosítás:

Az automatikus termékazonosítás egl módszer, melynek segítségé-
vel a T1; T2; T3 valameiyikével a termékhez logikailag és fizikailag hoz-
árendelt azonosító alapján, eg speciális berendezéssel, számítógépi tá-
mogatással a T4 automatikusan végrehajtható.

:Az automatikus termékazonosítás alapja a termékazono§ító, ame-
lyet valamilyen, az automatik$ azonosítás követelmény€t kielégítő for-
mában és módon jelenítenek meg a terméken vary annak csomagolásán,
illewe küönféle a termékhez kapcsolódó dokumentációkban.

Elterjedt megi elenési formók

- vonalkód;
- mágnescsft;

- aktív/passzívmágneskártyák;

- rádiófrekvenciásjelzés.
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Az automatikus felismerést egl a rendszertól függó speciális beren-
dezás - kód olvasó - valósítja meg, amely a termékparaméterek megjele-
nítése érdekében valamilyen számítástechnikai eszközzel közvetlen
vary közvetett kapcsolatban áll.

Termékazonosítási rendszen

A termékazonosítiási rendszer a termékazonosítrás azon legmagasabb
szintű szerveződáe, melyben a termékazonosítá§ kíilönkiző me§elené-
si formái erységesen szabályozott rendszerben szolgálják a kiilönféle fo-
lyamatokban, a termékazonosítrással kapcsolatos igények kielégítését.

A termékrmnosítási rendszer elemei:

szabályozórendszer
szervezetek
kapcsolati elemek

a rendszert múködtetó intelligencia

- a termékazonosító rendszer

- a tetméklzonosító
- a termékazono§tó paraméterek

- leírt módon meghatórozva
- rendszerbe foglalva

- adatállományok

1.2.KüIönféle termékazonosító rendszerek a Maglsr Köztár-
saságban és a Maryar Honvédségben

A Maglar Köztársaságban a termékek azonosítására ktilönféle rend-
szerek alakultak ki, elsősorban a gazdasági, gazdálkodrási folyamatok se-
gítésére. Ezen termékazonosítási rendszerek es termékazonosító rend-
szereik speciális feladatokat látnak el, eryrnással eryszerúformában nem
hozhatók kapcsclatba.

- embei
- cépi
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A Maryar Honvédségben, hasonlóan a polgári területhez, egyidő-
ben többféle termékazonosítási rendszer is működik, valamint léteznek
olyan rendszerek, melyek hatókórébe a piacgazdaság kialakulásával az
MH is belekerül.

Ezen termékazonosítási rendszerek termékazonosító rendszerei
közül néhánynak íontosabb Jellemzői a következőlc

a.) Az import beszerzéseknél kötelezóen előírt Kertskede|mi Vám-
íarifasám, amely az EGK onzágokban is alkamazott lla tmonizált No-
menHaturóra (HS ) alapul.

_ termékkön valamennf,a külkereskede|embenMagyarország-
ra importált termék

- rtndelteíése: az importban beérkezett termékek c§oportosítása
a vámtarifa megállapításához

- alkalmaási terület: az import termékek valamennyi vámolta-
tásával és vámtarifa megállapításával kapcsolatos tevékenpég

- kiadmányozó:Nemzetközi GazdaságiKapcsolatokMinisztériu-
ma

_ kapcsolódási lehetőségei: az iparban és kereskedelemben, va-
lamint a gazdaság statisztikai rend§zerében alkalmazott más ter-
mékazonosító rendszerekkel részben algoritmizálható módszer-
rel, míg az MH-ban alkalmazott termékazonosító rendszerekhez
csak nem algoritmizálható (manuális hozzárendelés) módon.

- a kódsám tulajdonságai:

- 9 számjegyből áIl

- a kódszám termékcsoportot jelöl, nem konkrét egyedi ter_
méket
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- felépítése:

c l lcn6rz6szár

n raggar autonór
bontást tarta lnaz-
zn

a HS ltötclezó al-
szán

a HS szír

b.) A belkereskedelmi forgalomban alkalmazott különféle ryártó
azonosítók, ill. kereskedelmi kódszámok, kiemelvel ETK-EAN (az auto,
matikus azonosítás meghatározó teriilete),

_ termékkön valamennf, a belföldi kereskedelmi forgalomban
rész§evő termék

_ rcndetteté§e a ryártó, ill. kereskedő számára a megrendelések
teljesítéséhez és a kereskedelmi tevékenység valamennyi terüle-
tén, a termékek azonosítása

- alkalmsási terület a nagy és kiskereskedelmi folyamatokban,
a raktározásnál, a készletfiryelésnél, valamint áruházi rend-
szerekben, a foryasztóhoz való eljuttatásig

_ kiadmányoó! a terméket létrehozó termelő cég, illetve ETK-
EAN esetén, a ryártó kódot a Gazdasági Kamara ETK irodája
képzi és kérésre biztosítja

_ kapcsolási lehetőségeil az iparban és kereskedelemben, vala-
mint a gazdaság statisztikai rendszerében alkalmazott más ter-
mékazonosító kódrendszerekkel részben algoritmizálható mód-
szerrel, míg az MH-ban alkalmazott termékazonosító rend-
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szerekhez csak nem algoritmiálható (manuális hozzrárendelés)
módon.

- a kódsám tulq|donságal:

- a ryártó által létrehozott azonosító esetén a gyártó hatá-
roziza meg

- ETK-EAN esetén:
_ ETK 9 szómieg, EAN3+9+1 számjegl
- lonlcét, eg/edi temékct ielöI_ fewítése:

c l lcn6rz6-
szír (Dfi]{)

ggírtó ál-
tal tÉpzett
sorozatszúr

ggírt6 azo-
nos í tó

országJe l-
kód (EAll)

c.) A lvíaryar Honvédségben a hadrendi elemek állománytábláiban
szereplő haditechnikai és technikai eszközök, valamint anyagok csopor-
tosítására alkalmazott Lajstrom Kód (Nomenklaíúrakód)

- termékkön az MH állománytábláiban szereplő valamennyi ter_
mék

- rtndeltetósq az MH állománláblrás anyagainak szakanyagi
bontása, valamint B_M szük§églet gron meghatározása, csopor-
tosítása
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alkalmaá§l íeriilet az MH állománytáblák összeállítása és

anyagi összesítók, HKSZ jelentések

kladmányozó: IíVK

kapcsolódási lehet6ségeil az MH-n belül bármely termékazo-
nosító rendszerhez, csak nem algoritmizálható (manuális hozzá-
rendelés) módon.

a kód§ám tulajilonság8is

- 10 számjegMl áll

- a kódszám bizonyos esetekben konkrét eszköz típust, más
esetekben eszköz csoportot hatáíoz meg

- felépítése:

sorsz l
fócsoport, cso-
lort, lcsoport
osztá l gozás

d.) A Ma5rar Honvédségben, eryes szolgálati ágaknál alkalmazott
fegrvernemi azonositó (belsó kód).

_ termé*kön az adott szolgálati ág által anyagnemfelelósi körbe
vont termékek (bizonyos esetekben a csapatbeszerzésű termé
kek kivételével)

- r,endeltetése: a szolgálati ág gazdálkodási (anyagnemfe|elósi)
körében valamennyi, termék azonosítrása

- atlolmaásl területl a szolgálati ág valamennf gazdálkodási
fo|yamata
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- kiadm6nyozól az adott szolgálati ág felső v. középszintü gazdál-
kodó szervezete

- kódsám tulajdonságail szolgálati ágtól függó struktúra és osz-
tályozási rendszer

- kapcsolódási lebetóségeft bármely, az MH-ban vary azon kívül
alkalmazott termékazonosító kódrendszerrel nem algoritmizál_
ható (manuális hozzárendelés) módon.

Az MH-ban alkalmazott fe5lvernemi azonosítók a különféle fe5l-
vernemeknél más-más. Ezen azonosítók rázletes leírása a következő:

d/1,) MH Pónélos és Gépjdrműtechnikai Szolgálatfónökseg

- termékkön az MH Páncélos és Gépjárműtechnikai Anyagel-
látó Központ ,.NíH PCGTEK) ellátási körébe tartozó eszköaik,
anyagok

- rendeltetésel a belső nyilvántartás, forgalmazás

- alkalmaási terüIet a katonai s zeívezetek ellátásának alapj a

- klodmányozó; MH PCGTEK

- }*pcsolódósl lehetóségei: a rujazám alapján tételenkénti meg-
feie|tetéssel, manuálisan kapcsolható a HETK-hoz.

- kódsámtulqidonsdgal:

- 6 számjeryból áll
- felépítése:

sorszán

terrÉk t ípusa

'|9"
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d2.) MH Térképész Szolgálatíónökség

- termékkön az MH Térképész Szolgálat szaktechnikája és

termelési fogyóanyagai

_ rtndettetése a belsó nfilvántartás, forgalmazás

_ alkalmaási terület a katonai szervezr'tel e|látásának alapja

_ kiadmányozó: MII Tóth Ágoston Térképészeti Intézet

- kapcsolódásilehetőségei: tételenkéntimegfeleltetéssel,
manuálisan kapcsolható a HETK-hoz.

- a kódsám tulajdonságai:

- HETK formátumú, 14 szárnjeryből áll
_ felepítése:

- Térképészszaktechnika:

e l lenönzöszár

üres

eszlöz

ciklcso!. l.;Il.

haszn.údJl='99"
(belsö)
k isért . tárgg i
rszköz = '[9"
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- Térképész termelési anyagok:

el lenórzöszír

lá ltozai

i ípus

terrél

hlszn.údja='99"
(bclsó )

foggóangag = 'l$"

d8.) MH Méró§ügi Szolgálat

- termék}ön az MH Mérésügyi Szolgálat ellátási körébe tartoá
általános méóeszközik (mérőmiiszerek é§ mértékek)

- íende|tetése! a belsó nflvántartrás, forgalmazás

- alkalnazásl teriiletl a katonai szervezetek ellátásának alapja

- kiadmányoz& MH Mérésügyi Szolgálatfőnökég

- kapcsolódásllebetóségel: tételenkéntimegfeleltetésselmanu-
álisan kapcsolható a HETK-hoz.

- kódszámtulqidonsógai:

- 4 számjegből áll
- az eszköz cikklista szerinti folyósáma
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di4.) IIVK Katonal Feldeűtó Hivatal

- termékkiin a l{vk katonai Feldedtó Hivatal ellátási körébe
tartoó feldedt6 eszközik, szakanyagok

- rendeltetése a belső nflvántar!ás, forgalmazás

- alkalmaási teriilet! a katonai szervezetek ellátásának atapja

- kiadmónyozó! IryK Katonai Feldedtó Hivatal

- kapcsolódásl lehetóségei: tételenkénti megfeleltetéssel manu-

álisan kapcsolható a HETK-hoz

- kód§ámtu|ajdonságai:

- HETK formátumú, 14 sámjegbó| áll

- felépttése:

el lenörzöszár

cillsán

"0"-ual feltültve

tözp , el lo ,}ód

e") A Maryar Honvedségben a termékek egnéges azonosítására elren-
delt központi azonosító, a Honvéd§égt Egséges Termékkel (HETK).

- termékkön az MH gazdálkodási körébe vont valamennf ter-

mék
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rendelteté§e! az MH-ban a termékek erységes azonosítási rend_
szerének megvalósítása

slkálmaási terület: azMH gaÁálkodási rendszere, annak kü-
lőnféle gazdálkodási és gazdálkodást segítő folyamatai

kiadmányozó: MH Anyagi-Technikai Informatikai Központ

kapcsolódási lehetóségei: mivel a kódszám független minden-
fajta szolgálati ágtól, anyagnemfelelőstől és gazdálkodási (ellá-
tási) rendszertől, ígl csak a termékhez kötődilg bármilyen termé-
kazonosító rend§zerhez kapcsolódása csak nem algoritmizálható
(manuális hozzárendelés) módon valósítható meg.

kódsám tutajdonságai:

- első elrendelésekor 13 számjegyből, a mai helyzetben 14
számjegból áll

- felépttése:

e l len-
órzöszám

sorszárit l sorolt
allatFész kód

terrék - fa jta
- a lcsoPort
- Gsolort
- a losztá | 9

ter*kosztá lg
,t0"
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köyetkeztetéselc

A-l A vázolt különféle termékazonosító rendszerek és az abban
alkalmazott kódszámok, a HETK kivételével, speciális rendel-
tetésselbírnak (valamely folyamathozkötódnek).

B./ A kü|önféle termékazonosító rendszerek egrmás közötti kap-
csolata nem algoritmizálható, a megfeleltetés csak manuális
módszenel lehetséges.

C./ A termékazonosító rendszerek egrmásraépültsége a különféle
gazdálkodási folyamatokban eglértelmúen meghatáíozott, he-
lyük, szerepük a folyamatokban szintenként az 1. sz.ábrón lát-
ható.

Mivel a folyamatok összefüggnek, látható, hogy az MH termékazo-
nosítási rendszerének biztosítania kell a különféle gazdálkodási folyama-
tok kiszolgálására, az aznnosító rendszerek közötti megfeleltetési lehe-
tóséget. EZt a feladatot a HETK rendszer teljes egészében elláthatja,
mivel az egyetlen olyan e5séges kódszámrendszer, amely független a
gazdálkodás különféle folyamataitól.

A HETK termékosztályozásiszisztéma csak a termékek tulajdon§á-
gait veszi firyelembe, független az ellátási rendszertől és az anyagnem-
felelóstől, csak a termék azonosítását szolgá|ja. Típus egyedi azonosító
rendszer, amelyjelentése, hory az azonos típusú, azonos tulajdonságok-
kal és paraméterekkel rendelkezó termékeket azonosítja nem egyedileg.
Ez azt je|enti, hogt valamennf olyan termék, amelynek az összes rend-
szerbefoglalt termékazonosító paramétere egforma, uryanazt az azono-
sítót (HETK) kapja, bármelyik szolgálati ág el!átási körébe is tartozzon
(T1, T2).

A 2.sz. dbra a különféle termékazonosító rendszerek kapcsolódási
pontjait mutatja. A élt, mely szerint a rendszerből tetszőleges bemeneti
pontról, bármely azonosító elérhető leryen, a HETK biztosíthatja.
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2. Az MH termékazonosítási tevékenységének elemzése

2.1. A íermékazonosítási rendszenel szemben támasztott követel-
mények a katonal szenezeteknél

A katonai szervezeteknél a termékazonosítás döntően a különféle
eszközök üzemelteté§e során j elen tkezik a 3. s z óbrán vázolt rendszerben.
Az üzemeltetés egész folyamatában a technikai kiszolgálás és a meghi_
básodás során felmerülő termékigény követeli meg az eglértelmú azo-
nosítá§t az ellátási tevékenpég lefolytatásához.Ez kétféle módon valósul
meg, mint ahogl a 4.sz. óbrónlítható:

a.l azon termékekhez melyek központi biztosítá§úak - a raktárból
vary a központi ellátó szervtól való igényléshez _ hozzá kell
rendelni a központilag kialakított és biztosított azonosítót
(T2,T3),

b./ a csapatbeszerásű termékek esetén a beszerzett termék admi-
nisztrációjához (elszámolás, nflvántartás, raktározás) egy azo-
nosítót kell kialaKtani (T1).

Az eszközök üzemeltetése mellett a termékazonosítás másik terüle-
te azalaprendeltetésből adódó feladatokvégrehajtrásához szükséges köz-
ponti biztosítá§ú termékek azonosítása. Ez a feladat az qzköz űzemel-
tetés a./ pontjának megfeleló, kapcsolati rendszetét a 3.a. sz. úbra szrm-
lélteti.

És végül az alaprenr"leltetésból adódó feladatok végrehajtá§ához
szükséges csapatbeszerzés hatáskörébe tartoó termékek esetében az
eszköz üzemeltetés analógiájára a b./ pont szerinti termékazonosítást
kell vegrehajtani.

Fentieknek megfelelóen, a termékazonosítási rendszemek két kö-
vetelményt kell teljesíteni a katonai szetyezeteloÉI:

- A központi biztosítású termékekre az azonosítónak központilag
biztosított módon állandóan rendelkezésre kell állriia és a ter-
mékhez eglértelműen hozzárendelhetőnek kell lennie.



- A csapatbeszerzésú termékek azonosítóinak kialakításához egy-

ségesizabályrends7Ért kell bizto§ítani a katonai szervezetek íé-
szÉre.

2.2. A Ermékamnosítási rendszerre| szemben támasztott követel-
mények a központi etlátó szerveknél (a továbbiakban KESZ)

A központi el|átó szervek alaptevékenysége a katonai szervezetek
ellátása a gazdálkodrási körükbe tartozó termékekkel. Pontosabban, a

központi eilátó szervek felelősek azért, hogl a katonai szervezetek által
igényelt termék, a megfelelő idóben, a megkívánt mennyiségben, meg-

hatáiozott minóségben, a megfelelő helyen és a lehetó leggazdaságosabb
áron rendelkezésre álljon. Ebben a feladatsorban a termékazonosítá§i
rendszernek döntő szerepe van.

A termékeknek a katonai szervezetekhez való eljuttatási folyamatá-

ban a termékazono§ítás helye, szercpe az S.sz.lórc szerint kettós. E5l-
felől a termékazonosítóhoz való hozájutás és azoknak a termékhez való
hozzárende!ése, illetve a katonai szervezetekhez történó eljuttatása (T2,
T4), másfelől a katonai §zervezetek termék igényeinek - melyek a köz-
pontilag kiadott azonosítóval érkeznek - azonosítása, és a termékek el-
juttatása a csapatokhoz (T4). Ezen folyamatok részletesebb elemzése a

6.sz.óbrón látható.

A folyamatokból látható, hogr a központi ellátó szervnek a termék-
azonosításban a /<övetlcező feladaui vannalc

- Ú;onnan a központi ellátó szewhez kerüló termékhez - ha
termékazonosító paraméterei alapján megálIapítható, hory
már szerepel a nyilvántartásban - a már meglévő azonosító hoz-
zárendelése (T2).

- Amennyiben nem szerepel a termék a központi ellátó szerv
nfllvántartásában, a központi termékkód-nfllvántartáshoz azo_

nosító igény megküldése.

- A központi termékkód-nfllvántartás alapján kialakított azonosí-
tó hozzárendelése a termékhez, és eljuttatá§a - a katonai szer-
vezetekhez (T2-T4).
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- A katonai szewezntek termék igényeinek felismerése és azok
kielégíté§e (T4).

Fentiekból következóen, a termékazonosítási rendszerrel szemben
lámasztott k)vetelmények a llizponti ellótó szeruek szintjén:

- A katonai sznrlezctel<hez, a termék igényléséhez a központi
biztosítású termék központilag kialakított azonosítóját kell eljut-
tatni, az azonosítási igény felmerülése elótt.

- Az újonnan a rendszerbe kerülő termékek azono§ítóját es/értel-
műen és a rendszer által megkövete|t idó alatt kell kialakítani.

- A központi bizto§ítá§ú termékekhe4 központilag kialakított
azono§ítót kell hozzárendelni.

- Az inkurrencia r:lkenilése érdekében a különféle anyagnemfe-
lelósök cliátási körében levó azonos termékekhez lgyanazt az
azonosítót kell rendelni.

2.3. A termékazonosítási rendszerrel szemben táma§ztott követe|-
mények a felsószintű gazdólkodó szenezetek szintjén

A felsószintű gazdálkodó szervezeteknél a termékazonosítás, az
eszközök, eszközrendszerek MH_beli rendszerbevonási feladatai kap-
csán jelentkezik. Ezen feladatok ery komplex termékazonosítási rend-
szert (mód§zert) feltételeznek. A7.sz.ábrán vázolt folyamat a terméka-
zonosítás helyét, szerepét mutatja me5 a felsószintű gazdálkodó szerve-
zetek rendszerbevonási feladataihoz kapcsolódóan.

A termékigény megfogalmazásakor, a piackutatáskor és a beszerzés
tervezése kapcsán lehetségesek termékazonosítási feladatok. Azonban
ezek nem köthetók a rendszerbe majdan bevont konkrét termékhez. A
termékazonosítás a beszerzés tervezése után merülhet fet legkorábban.
Bát az ábránvámlt folyamatban ezután a jelenlegi, általánosan alkalma-
mtt szabályozá§nak megfelelóen a beszerzés következilr Az MH eryes
szolgálati ágainál azonban a rendszerbevonási folyamatban, az ábráa" A"
és 'B"-vel jelzett b|okkok felcserélódte§ ami azt jelenti, hogy már a be-
szetzés tervezése után, a termékazonosító paraméterek és a termékazo-
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no§ító kialakítá§ía kerülnek. A beszerzés után tehát a termék már a ki-
alakított azonosító kódszámmal kerül az MH rendszerébe.

Ennek alapján k)veteknényWnt merülnek fel a lövetkezők

- A termékhez az azonosító már a beszerzés tewezqekor hozzá-
rendelhető leryen.

_ A rendszerbevonás folyamatában a terméknek azonosítóval való
ellátá§ához, a felsószintű gazdálkodó szewezetek számára vala-
mennyi szükséges információnak rendelkezésre kell állnia.

2.4.Összefoglalt következtetése\ a lermékrzonosítási rendszerrtl
, szemben táma§ztott ös§zevout követelmények az MH-ban

A termékazonosítás rendszerének összevontan, integráltan kell tar-
talmaznia a termékazonosítási feladatokat. Ennek megfelelően a
termékazonosítás rendszerének az alábbí célolat kBll elémie:

- Komplex információszolgáltatrásvalamennf gazdálkodási
szint számára.

- Egységes termékkód rendszer, központi kódbiztosítá§.

- A különböző gazdálkodási folyamatok maximális támoga-
tása.

A élok eléréséhez szülséges - a termékazonosítás rendszerével
szemben támasztott - követelmények összevontan a követl<ezők:

- Biztosít§a az MH-ban és kapcsolati rendszerében működő
termékazonosító rendszerek között a kölc§önös megfelel-
tetés lehetőségét.

- Biztosít§a, hog5l a különbözó szintű felhasználóknak kelló
időben, kellő helyen, nary biztonsággal rendelkezésére áll-
jon a terméket azonosító információ.

- Központilag kiadott termékazonosítót kell biztosítani a
központi biztosítású termékekhez,és az anyagnemfelelósök
álta| meghatározott termékek körére (normák karbantar-
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tásához, ill. a kíilönféle információrendszerekben szereplő
jelentésköteles termékekhez).

- Az MH rendszerében, a központi biztosítású termékazono-
sítók körében (lásd előző pont), a rendelkezésre álló infor-
mációk alapján az azonosnak ítélt termékeket ugalazzal
az azonosítóval kell ellátni, bármely anyagnemfelelős ellá-
tási körébe is tartozzon.

- Biztosítsa a csapatbe§zerzésű termékek körében az azan-
nali, eryértelmű azonosítást és azonosítóval való ellátást.

3. Az MH egt komplex termékazonosításl rtndszerének
koncepciója

Az 1-2. pontokban a termékazonosítás fogalmi kategóriáinak tisztá-
zása, a kiilönféle termékazonosító rendszerek és ezek folyományaként a
termékazonosítá§saI szemben támasztott különféle követelmények ke-
rültek elemzésre. Az összefoglalt következtetésekben megfogalmaásra
kerűlt az az általános elvárás sorozat amelyre való megfelelás a terméka-
zonosítás új rendszerének megvalósulását jelenti.

A célok megvalósítása é§ a követelményrendszer a termékazonosítás
magasabb szintű megközelítését követeli meg. Ennek megfelelően ja-
vaslatomban a termékazonosítási rendszernek három egrmásbaintegrált
szintjét, részét, erységét különböztetek meg, amelyeket komplex egész_
ben, egnéges szervezetbe foglalva a 8,9, I0, I I. szdmtl ábrókjelenítenek
meg.

E hórom ész a kjvetkző:

- A központilag képzett és biztosított termékazonosító képzésé-
nek és használatbavételének szintje (az ábrákon a legfelső tevé-
kenpégsorozati szint).

- Atermékazonosítás információsrendszere (termékinformációs
rendszer, továbbiakban: TIR, az ábrákon az alsó tevékenységso-
rozati szint).

- A termékazonosítással kapcsolatos adathalmazok, számítőgépi
adatállományok és kapcsolódási rendszerük a különféle szintű
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szervezetekben (az ábrákon a köápső, vonalakkal határolt te-

rület.).

Ne5ledikként említhetnénk - mivel az ábrákon szemléletesen meg-
jelenítódnek - a termékazonosítási rendszer számítástechnikai elemeit,
melyek nélkül a rendszer működésképtelen lenne. Külön részletezése
ezeknek az eszközrendszereknek azonban ezenjavaslat szintjén nem él-
szerű, a javaslat terjedelmi korlátai miatt.

A termékazonos ítási rcndszer három fő elemének részletes leírása a

következő:

A) A központi termékazonosítO-képzés és biztosítás rendszerc

A termékazonosítás komplex rendszerének elemzése során igény-
ként merült fel esl központilag kialakított és biztosított termékazonosító
megléte. A javasolt termékazonosítási rendszerben ezen termékazono-
sító szerepét a korábban a Maryar Honvédségben alkalmar-ott"Néphad-
seregi Termékkócl" (NTK) - majd az MH Anyagi-Technikai Főcsoportf6-
nök 25411992. (HK22.) sz. intézkedése szerint a "Honvédségi Eglséges
TerméI<l<ótl' (HETK) - tölti be. A HETK struktúrális felépítése az NTK-
éhoz képest változatlan, kialakítá§ának és biztosításának módja lényegé-
ben szintén.

Három fontos ok miatt kell megmaradnia az es/séges központilag
kialakított termékazonosítónak. Ezel< a kijvetkezók

- az MH-ban és kapcsolati rendszerében ez az e§Ietlen olyan
termékazonosító rendszer, amely a termékek alapvetó tulaj-
donságai alapján végzi a csoportosítát, kódképzé§t és nem va-
lamely felsószintű gazdálkodó gazdálkodási folyamataiban kí-
ván szerepet betölteni. Független az ellátási rendszertól á az
anyagnemfelelóstől, csak a termék azonosítás át szolgálja. t\z
MH valamennf smlgálali ága által használható rendszert ké-
pez és egnéges szerkezetbe foglalja a termékeket. Termékcso-
portosítása és a kódszámképzés mechanizmus uryan a mai kor
új - a rendszer létrehozásakor még elórc nem láthato$ - köve-
telményeinek nem mindig felel meg de és ez a mósodik olc
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- ajelenlegi termékazonosító rendszer leváltása, kicserélése eg5l
másfajta struktúrájú, termékcsoportosítású és képzési mecha-
nizmusú rendszerre, költségeit tekintve az MH részére a mos-
tani pénzüryi feltételek mellet, lehetetlen. A honvédség mai
költségvetési szintjén arra sincs lehetőség, hory eryáltalán
üzsgálat tárryává tegye a fenti lehetőséget;

- a harmadik ok az információ, illefue annak hiánya. Mit is jelent
ez? A Magyar Honvédség bármely szervezeti szintjén az elem-
zésben leírt módon jelentkező termékazonosítási igény kielé-
gítetlensége jelenti a legnaryobb problémát. Erről a terméka-
zonosító rendszer nem tehet, a termékazonosítási rendszer hi-
báiért nem vonható felelősségre. A javaslatban éppen ezért
igen fontos szerep jut a termékinformációs rendszernek, mely
elválaszthatalan a kódbiztosítási tevékenpégtől.

Elsó sámú alapelv:

A t e rm ékaz o no s í t á s ho z s zül<s é ge s inform á ci ón alg a t e rm é ka zono s ít ó s
bármely formájút (Tl-T5) alapul véve, űz azonosítóst végző szervezeti
elemnéI, eglednél - a terméknzono§tási igeny fetmeülésekor - ren-
delkzésre kll állnia.

Erről a késóbbiekben, a TIR leírásánál említést teszek.

Visszgténe a központi termékazonosító-képzés és biztosítás rend-
szeréhez;

, Az ábrasorozat mepróbálja vé§gkövetni a kodbbtosítás íolyamatát
a felsőszintű gazdálkodó szervezetektól a katonai szervezetek(csapatok)
szintjéig. A rendszsr feltételezi a gazdálkodási struktúra, illewe a Úagyai
Honvédség jelenlegi felépítését. Látható, hory valamennyi szeryézeü
elem - az MH ATIK-ot kivéve - termékazonosítási szaktevékenységet és
termékazonosító alkalmazói tevékenységet is végez

Az MH ATIK az egyedüli szeívezet, amely csak termékazonosító
képzéssel á biztosítással (T1, T2, T5) foglalkozik, mivel a termékek biz-
tosításával kapcsolatos termékazonosítrási tevékenység nem szakterülete
(T3, T4).
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FONTOS! ! A termékazonosítási tevékenpéghez (T3) a katonai
szervezetek, illewe a KESZ-ek szintjén rendelkezésre ke|l bocsájtani a

központi termékkód nyiMntartás négl fő adatállományát, közvetlen hoz,
záféréss eI, uómítógépi kapcsolaual telefon-mod,emen ke re sztül:

- a teljes központi termékkód nyilvántartás,

- eszközök ábrás katalógusa,

- eszközök és tartozékaik nflvántaítá§a,
- eszködk és alkatrészeik nfilvántartása.

Ótöddikkínt említhetó a gazdálkodás tárryi eszközeinek központi
nflvántaítása, azonban ez már csak a kapcsolódó tevékenységekhez le-
het szükséges. A ll.sz. ábrónlátható,hos/ a katonai szervezetek T3 te-
vékenységéhez a KESZ-ek szakmai nflvántartrásainak is rendelkezésre
kell állniuk.

A teljes rendszer az dbrókon letrósra került, ezért a tovóbbi réuletezé*
től eltekintelg egt összetevót kivéve, amely az ábrálóól nem is láuzilg s ez
a következő:

A már fentebb említett korábbi termékazonosítási rendszerben a
rendszerhibákat növelte - és itt ismét az információ kerül előtérbe - az,
hogy a kőzponti termékazonosító-nflvántartáshoz kiildött termékazo-
nosító igények nem minden esetben hordoztak elegendő információt a
termék azonosítóval való ellátásához (T1). Ennek megvalósulása jelenik
meg a 9 .sz. ábrán az MH ATIK termékazonosítrási tevékenp égében az
"ELÉG Az INFoRl{.,icIo?' tartalmú néryszögben. Azért, hogy ebból
a négyszögból minél kevesebb legyen a "NEM" irányú, KESZ-nek
visszaküldött igény, az igények pontosabb megfogalmazására van szük-
ség,

Mitjelent ez? Azt, hogy termékcsoportonként (HETK termékosz-
tályonként, alosztályonként, stb.) a központi termékazonosító-kidolgozó
szervezetnek (MH ATTK) ki kell dolgozni egt olyan "kerdőívet", amely
adatainak kitöltése lehetővé teszi az adott termék eryértelmú azonosí-
tását (T1). Az adatokat (termékazonosító paramétereket) a KESZ-ek
szakembereinek kell öszszeállítani az MII ATIK munkatársaival, íg a
kódkidolgozói tevékerynég biztonsága növekedni fog.
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B.) A terméklnformációs rendszer (TIR)

A termékinformációs rendszer jelentené azt a forradalmi változást,
áttörést amelyet sokanvárunk az MH új termékazonosítási rendszerétől.
E komplex, elsősorban számítógépi rendszer aztfejezi ki, hogy mely szer-
vezet (szint), mely másik sze rvezei (szint) sámára milyen információkat,
milyen formában adjon át, a termékazonosítási tevékenpég megújításá-
hoz, annak 5tors és na5 biztonságű elvégzaéhez. A rendszer felhasz_
nálható az itt nem részletezendó különféle gazdálkodási, szervezési és
más egyéb feladatok információ-bizto§íiásához is.

A TIR alapvető fizikai megielenési formája az IBM PC kompatibilis
kisszámítógép (hálózat), valamint annak mágneses és elektronikus adat_
hordoái (mágneslemez és számítógépek telefon-modemes kapcsolata).

A TIR fő eleme a kőzponti termékazonosító-kidolgozó szeíyezet
(MH ATIK), mivel itt állnak (állhatnak) rendelkezésre mindazok a szel-
lemi és gépi eróforrások, amelyek ezt a rendszert múködtetni képesek
A TIR részei, nem fontossági, hanem a 9.sz. óbra sonendjéaek megfele-
lően:

a./ Ábrás katattógus

funkció: az eszközök es részegnégeinelq alkatrészeinek, vary kü_
lönálló termékeknek, rendszerbefoglalt számítógépi grafi_
kus (képi) megjelenítése a T3 tevékenység megkönnyíté_
sére

adatok biztosítása., KESZ-ek, MH AfiK

kidolgozó: MH ATIK

lekérdezés: felsószintű gazdálkodó szewezetek, KESZ-ek, katonai
szen ezetek.

b./ Eszköz-alkatrész összerendel€s

funktió: az eszköxik és alkatrészeinek adatbázisba foglalása a T3
twékenység megkönnyítésére
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adatok biztosítása., KESZek, MH ATIK

kid olgozó : Y:.ESZ-ek, MH ATIK

lekérdezés: felsószintú gazdálkodó szervezetek, KESZ-ek, katonai
szeívezetek

c./ Polgári terinékcsoportosító rendszerek

funkió: adott terméknek a különféle, nem honvédségi, termékazo-
nosító rendszerekben szerepló termékcsoportosító,
termékazonosító kódszámának lekérdezése, elsősorban
import termékek esetén (T1, T2, T5)

adatok biztosítdsa., Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, KSH,
MHATIK

kklolgozó: MH AIilK

lekérdezés: felsószintű gazdálkodó szervezetek, KESZ-ek.

d./ A te§es központi HETK nyilvántartás

funkció: az MH központi termékkód-nyilvántartásában szereplő
termékek adatainak tekérdezése a T2, T4 tevékenység
megkönnyítésére

adatok biztosítása., MH ATIK

kidolgozó: MH ATIK

lekérdezés: valamennf, a termékazonosításban résztvevó katonai
szerlezrt.

e./ Hadrend, állománytábla, Iajstrom Kód

funkció: a katonai szervezetek állornánlábláiban szereplő Lajst-
rom Kódok alapj án a"uül<séglet' a a "biztosítotl' eszközők
lekérdezése
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adatok biztosűó§t., HVK katonai s 7eNe7-etek: "biztosított" adatok

küolgozó: MHATIK

lekérdezés: felsőszintú gazdálkodó szervezetek, KESZ-ek.

f./ A gazdálkodás tárgd ezközei

funkció: az MH tárryi eszköz törzsállományainak lekérdezáe, bő-
vítése

adatok biztosítása., felsőszintű gazdálkodó szervezetek, KESZ_
ek, katonai szervezetek

kidolgozó:MH NíIK

lekérdezés: felsőszfu itű gazdálkodó szervezetek KESZ-ek, katonai
szervezetek.

g./ E§zköz-tártozék összercndelés

funkció: az eszköók é§ tartozékaiknak lekérdezése

a d a to k b iz to s ttá s a.. I(ESZ-ek

kidolgozó: MH ATIK

lekérdezés: valamennyi, a termékazonosításban résztvevő katonai
szervezet.

h.i A KESZek szakmai nyilvántartása

funkció: a KESZ-ek gazdálkodási és eryéb folyamataiban alkalma-
zott adatok lekérdezése

adatok biztositósa., KESZ-ek

kitlolgozó: KESZ-ek

lel<érdezés : katonai szervezetek.
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i./ A csapatbeszerzésú termékek (CSBT) 8d8t8l

funkció: a csapatbeszerzé§ú termékek adatainak termékcsoporton-
kénti lekérdezese

adatok biztosttóEa., kódrendszer: MH ATIK katonai szervezetek

kitlolgozó : katonai §zervezetek

lekérdezés: felsószintú gazdálkodó szervezetek, KESZ-ek-

Mintahory az dbráAból ís kitűnik ez a rendszer nagrmértékben tá-
mogatja a katonai szervezetek termékazonosítási tevékenpégét (r2,
T3, T5). Biztosítja és lehetővé teszi, hos/ a különféle - fennt emített _

termékazonosító rendszerek között a termékek köIcsönös azonosítása

nary biztonsággal és rövid idő alatt elvégezhetó legten, A TIR eryes ré-
szeiben megtalálható adatokkal segíti és támogatja a különféle gazdál-

kodási folyamatokat is.

C.) A termékazonosítással kapcsolatos adatállományok

A termékazonosítással kapcsolatos adatállományok nem minden
esetben jelennek meg ilyen önállóan mint e rendszer grafikus ábrázolá,
sánál. Többnyire valamely más, a különféle folyamatokban alkalmazott
adatállományok részei.

A termékazonosítás szempontjából azonban fontos, hory a rendszer
egészében lássuk a helyiiket, szerepüket. Ezért került alkalmazásta ez a

fajta ábrázolásmód.

Az adatállonrányokesetében eryetlen fontos követelmény merül fel:
a kapcsolati rendszerekben az azonos struktúra. Mivel az adatállomá-
nyok, mintahog5l az ábra§orozaton látható, kapcsolatban állnak a kód-
képzési és biztosítási rendszerrel és a TIR-rel is, az adatok konvertálha-
tósága létfontosságú. Ennek megfelelóen erységes adatstruktúrára van
szükég az "INPUT-OUTPUT' átmeneteknél, amely megléte esetén je-
lentósen gyorsítható a termékazonosítási tevékenység.
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