
NJSZT
hOizjuu ISTMHitznrvDOHidiTi laTnOuTiK u S v iT tta i

t A r s a s A q

RENDSZERELMELET 
KONFERENCIA ’79

A RENDSZERELMÉLET ALKALMAZÁSAI

INFORMÁCIÓTECHNIKAI MÓDSZEREK

no
r\i

<'
I-

SOPRON, 1979. szeptember 2-5.



- t

v - r /T - í fW

,
" s

-• j J i i  "- i_H . ;



w

:AHTAI OK JEGYZEK

■ffESTSIK GYÖRGY

Rendszersasmléletü informatika ..................  3

HOLLÓS JÁNOS

Töreir/és egységes tárcaszintű számitőgépes 
irányitási és információs rendszer megterem
tésére ........................................... 9

VADÁSZ PÉTER

A közhasználatú közúti közlekedés információs 
részrendszereinek integrálása . .................  31

PALÜDI LÁSZLÓ, PAUH KÁLMÁN

Közúti jármüvek karbantartási és anyagellátási 
hierarchikus információs rendszere ..............  40

DOHNALIK JÓZSEP, CSODÓ BÉLA, ZIEGLER ÉVA

Az egységes vizügyi információrendszer /eVIH/ 
kialakitása ....................................... 59





Rendszerszemléletű infonaatika 

Dr. Westsik György*

A számítógép és alkalmazása korábban még nem látott fejlő

dési dinamizmust produkált. Ezen belül először Wiener hívta 

fel a figyelmet Kibernetika cimü immkájában az informáci- 

dk fontosságára.

■Wiener a kibernetikát annyira széleskörűen értelmezte, hogy 

szükségszerű volt e fogalom tovább 'differenciálása. Ennek 

során Kolmogorov egy olyan kibernetika fogalom értelmezést 

adott, amely szinte egybevág az informatika fogalmával. Az 

informatikáról alkotott mai fogalmunk, lényegét tekintve az 

információkkal kapcsolatban elvégezhető és elvégzendő minden

féle műveletet felölel. Egyes felfogások szerint csak a szá

mítógéppel megvalósított információkezelésre terjed ki. Ez az 

álláspont a valóságnak abból a tükröződéséből származik, amely 

a kötegelt soros feldolgozással függött össze. A gép ás prog

ramozhatóságának fejlődése azonban egyre kiterjedtebb infor

mációkezelési láncolatokat képes megvalósítani, és ezáltal 

egyre intenzivebben befolyásolja a humán, klasszikus infor

mációs rendszer működését is. E tény inkább annak a felfo

gásnak kedvez, amely szerint az informatika nemcsak a gépi, 

hanem mindennemű informáoiófelvételi /nyerési/ átviteli, fel- 

dolgozásíí, tárolási és felhasználási műveletekkel foglalkozó, 

ismeretek összessége. Ez a fogalmi értelmezés egyaránt tar

talmazza a fejlődés ezirár.yu eddigi eredmér.yeit, valamint a
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legszélesebbkörü további fejlesztés körvonalait. Nevezetesen 

alapot szolgáltat az információval összefüggő problémák 

szervezeti szintű integrált meglátására, kezelésére és megol

dására.

Az információval összefüggő problémák, feladatok szervezet- 

szintű, integrativ megoldásának igénye éppen az általános 

fejlődésből következett információrobbanással van a legszo

rosabb okozati kapcsolatban. Minél kiterjedtebbek az infor

málódási problémák, annál kiterjedtebb apparátussal kell azok 

hatékony megoldásán munkálkodni.

Nyilvánvaló, hogy akármelyik informatikai fogalommeghatáro

zást fogadjuk el, a ma figyelembeveendő feltételeket

- a hierarchikusan kapcsolható technikai elemek,

- a multiprogramozhatóság és az operációs rendszerek, 

valamint

- az adatbáziskezelő rendszerek alkotják.

Pusztán az említettek is még évtizedekig ki nem meríthető 

lehetőséget szolgáltatnak az egyre fejlettebb információke

zelés szükebb értelemben vett megvalósítására. Ami a rend

szerszemléletet illeti, már ebben a fejlesztési fokozatban 

is számos olyan probléma merül fel, amelyek színvonalas 

megoldása lehetetlen rendszertechnikai, rendszerelméleti 

megfontolások nélkül. Méginkább ez a helyzet akkor, ha az 

informatika általánosabb, szélesebbkörü fogalmi meghatáro

zását fogadjuk el. A szélesebbkörü informatikai fogalom



értelmezést a már említett eszközrendszer rendelkezésre

állása alapján és az alkalmazásukkal kapcsolatban felmerülő 

széleskörű problémák miatt is célszerű magunkénak tekinteni. 

Mindemellett világosan kell látnunk, hogy a legfejlettebb 

eszközrendszer alkalmazása is a társadalmi, termelési, irá

nyítási tevékenységek egyre hatékonyabb megvalósításának, 

mint alapvető célkitűzésnek van alávetve. Vagyis nem az a 

célunk, hogy van egy relative költséges eszközrendszerünk 

és azt alkalmaznunk kell. Ellenkezőleg! Vannak szervezeteink, 

feladataink és a társadalmi fejlődéssel összhangban ezek in

formatikai problémáit kell a leghatékonyabban megoldani. 

Vagyis a korszerű informatikai megoldások a szervezet rendel

tetéséhez és működéséhez igazítottan integrálják a humán és 

gépi összetevőket a teljes szervezetre kiterjedően. Ennek 

során a rendszerszemléletű, rendszertechnikai, ill. rendszer

elméleti megfontolások egész sorát kell alkalmazni, ill. a 

fejlődés további szakaszában kidolgozni. Mindezek szervezet

szintű, integrativ kezeléséről van szó, amely az alábbi fő 

területekre vonatkoztatható;

1. Az alkalmazási terület egész szervezetre vonatkozó 

integrativ, rendszerszemléletű meghatározására.

2. A szervezet működéséhez, irányításához szükséges 

információ-forrás integrativ meghatározására.

3. Az információ feldolgozás és tárolás hierarhiájának 

a megállapítására.

4. A szervezet környezettel megvalósítandó információs 

kapcsolatának meghatározására.



5. A szervezet továbbfejlődéséhez szükséges infor

matikai feltételek biztosítására.

6. A technikai eszközöknek a szervezet horizontális 

és vertikális összetevőihez való hierarchikus il

lesztésére.

Az alkalmazási terület integrativ rendszerszemléletű megha

tározása megkívánja a szervezetekben folyó munkálatok mar

káns, de egymással szorosan kapcsolódó egységekre bontásét. 

Ezáltal megkülönböztethető a tervezés, lebonyolitás-irányi- 

tás és az elszámolás informatikája. A tervezésen belül a 

kapacitások tervezéséhez, a meglevő kapacitások üzemelteté

sének előzetes megtervezéséhez, illetőleg a kapacitások ope

ratív üzemeltetése közbeni tervezési feladatokhoz szükséges 

szervezett információellátást kell biztosítani.

A teiTrekben meghatározott jellemzőket figyelembevéve a 

lebonyolitás-iránvitás során a folyamatok ellenőrzését, ope

ratív döntések meghozatalát és a beavatkozásokat kell azonos- 

idejüleg, konkrét eszközök, személyek konkrét állapotához, 

térbeli elrendezettségéhez rendelten biztosítani, a szükséges 

információkkal lefedezni.

Az elszámolás során a gazdálkodási feladatokhoz kapcsoltan 

kell az állóeszköz-, anyag, teljesítmény-, pénzügyi elszámo

lások, nyilvántartások, ill. statisztikák készítésének infor

matikáját biztositEini.



Az említett három fő területen, illetőleg azok belső ösz- 

szetevőiben az infonaáciőforrást koordináltan ás integráltan 

kell biztosítani, választékát, időbeliségét, térbeliségét és 

süritettségét egyaránt tekintve.

Az információfeldolgozás és tárolás során az előbb említet

tekből kiindulva meg kell állapitsuni a szervezet működési 

dinamizmusa alapján a feldolgozások prioritási rendjét, és a 

feldolgozások eredményeinek hierarchikus egymáshozkapcsolását. 

nem utolsó sorban a szervezetbeli összetevők hierarchiáját 

megállapítva és figyelembevéve.

A szervezet belső működésének a környezettel való összeheuigo- 

lása érdekében meg kell tervezni külső információ-forrásait 

ill. információszolgáltatásait.

Valamennyi említett feladattal összhangban meg kell tervezni 

a szervezet továbbfejlesztéséhez szükséges információk lehető 

legszélesebbkörü forrását.

Végül hierarchikus rendszerbe kell kapcsolni mindazon adat- 

felvételi, átviteli, tároló és feldolgozó, valamint a felhasz

nálóhoz telepitett kijelző technikai berendezést, amely az 

említett információkezelési feladatokat a szervezetbeli hi

erarchiával összhangban, mikroprocesszorok alkalmazása esetén 

különösen a horizontális információs rendszerben decentrali

záltan oldja meg.



Az elmondottak alapján nem kétséges, hogy az informatikának 

ma már csak a lehető legszélesehbköi^ értelmezését magunkévá 

téve léphetünk át a korábbi fejlődési fokozat parciális 

szemléletéből a rendszerszintű kezelés integrált, rendszer- 

elméleti ismeretek alkalmazására is igényttartő kezelésének 

megfelelő fokozatba.

Amint a munkaerővel, pénzeszközzel, energiával való ésszerű 

gazdálkodást nem lehet részszemléletben megoldani, az infor

mációval való ellátás részszemléletü megoldásai is zsákutcába 

vezetnek.



TÖREKVÉS BOrSÉSES TÁHPASZIITTÜ SZÁMÍTÓGÉPES IRÁNYÍTÁSI 

ÉS IH70RMÁCIŐ3 RETOSZER MEGTEREMTÉSÉRE

dr. Hollós János

I. Ag inforiaációrendszerek néhány elméleti és gyakorlati kér

dése.
•

A randsgerelmálet széleskörű alkalmazása és eredményei a 

vállalati szférában is fokozott érdeklődést keltettek és 

befolyásolták, aű.sűcitották a szemléletet. A szervezésel

mélet gazdasági területen való tudatos alkalmazása egyre 

inkább terjed.

Jelenleg szaporodnak azok a szakvélemények, amelyek szerint 

a szervezést termelési tényezőnek kell tekinteni. Szerepe 

valóban meghatározó. A jól szervezett területeken megfelelő 

a részek közötti összhang, az irányitási és végrehajtási 

alrendszerek kapcsolatát hatékony információs rendszer 

biztositja. Ily módon az információ is termelési tényezővé 

válik.

Az utóbbi évtizedekben egyre többször beszéltünk az informá

ciórobbanásról. Az irányításhoz és a végrehajtáshoz egyre 

több tényező figyelembevétele szükséges s ezen tényezők in- 

formáoiókénti továbbítása a szervezés egy sajátos területét 

alakította ki.

Az 1970-es évek elején egy mérnök-közgazdász diplomaterv a 

következő szemléletes mondattal indult:

"Amit Theseusnak Ariadne fonala adott, azt adja a jelen emberé

nek az adatbank: az egyetlen kiutat az információk labirintu

sából ."

Az elmúlt időszakban nagy léptekkel fejlődött hazánkban a szá

mítástechnika mind műszaki háttér, mind annak célszerű felhasz

nálása tekintetében és ennek következtében a rendelkezésre 

álló infonnáciők is tömegszerüen kerülnek tárolásra és feldol

gozásra. A közel egy évtizede oly gyakran emlegetett adatbank



- A számítógépes rendszerek - különösen a korábbiakban - 

merev struktúra szerint épültek fel.

A feladatok végrehajtása során bekövetkező változások 

az ellenőrzést, sőt az egész irányítást és annak informá

ciós rendszerét is befolyásoigák. A számitógépes rendszerek 

ellenben viszonylag rugalmatlanok voltak, a változtatások 

energiát és nem kevés időt vettek igénybe.

- Az ember - gép kapcsolat szervezési és pszihológiai kérdé

seivel elsődlegesen a termelésben foglalkoztak korábban, 

tapasztalatokra is itt tettek szert. Az irányítás területén 

még szokatlan az ember - gép kapcsolat s ennek pszihológiai 

hatása is visszahúzóerejü lehet.

- Problémát Jelentett, s esetenként még ma is Jelent a 'rendszei 

szervezéssel, számítástechnikával fogleilkozó szakapparátusok 

belső és külső szervezetlensége. Ennek következtében nemcsak 

a "vizet prédikál és bort iszik" módszer problémája alatoü 

ki, hanem a munkavégzés folyamatossága, hatékonysága is kérőé-] 

sessé válik.

- Az okok közül nem elhanyagolható a körültekintés, a váratlan 

helyzetekre való felkészülés hiánya.

C.West Churchmann tömör és szemléletes fogalmazásában ez 

a köyetkezőképpen került kifejezésre;

"Miyel sohasem lehetünk bizonyosak afelől, hogy az adott 

tervek vagy elképzelések sora nem hiusul-e meg, emellett 

még valami másra is szükségünk van. Meg kell határozatink 

azokat a Jól körülhatárolt tennivalókat, amelyeket meg tu

dunk és meg is akarunk tenni akkor, ha a tervek meghiúsulnak."

Az előzőekben felsoroltak fenntartása mellett mégegyszer hang

súlyozni szükséges, hogy az irányítási- és információrendszerek!



fejlődése, a számitástectmikai eszközök széleskörű felhasz

nálása általános tendencia. A problémák leküzdése szükség

szerű, de ennek módja nem az, hogy a számítástechnika jelen

legi szerepét és jelentőségét csökkentjük, hanem annak lehető

ségeit kihasználva és a kezdeti tapasztalatokat figyelembevéve 

korszerűsítjük a jelenlegi rendszert, növeljük annak hatékony

ságát.

Ennek célszerű eszköze a rendszerelmélet, ezen belül elsőd

legesen a szervezéselmélet módszereinek tudatos alkalmazása.

A rendszerstruktxira - a rendszerek elemei közti relációk hal

mazának, s a kapcsolatok teirtalmának és szerepének - tudatos 

feltárása és ésszerű alakítása teremtheti meg a további fej

lődés alapját.

A jelenlegi szervezéselméletben 4 kutatási irán3rt nevez meg 
2

E. Grochla . Ezek a következők;

a. / pragmatikus me^özelitás

b. / döntéselméleti megközelítés

c. / viselkedéselméleti megközelítés

d. / iivformáció-technolőgiai me^özelités

Módszerünk leginkább az utolsó csoportba sorolható, de amint 

a felsorolt problémákbóllátszik a döntéselméleti és viselke

déselméleti megfontolások szem előtt tartása is elengedhetet

len.

A.Busque^ az informatika fejlődésének négy szakaszát különböz

tette meg.

a./ A kezdet szakasza az első számitógép beállítását követő 

időszak. Ilyenkor a vállaű.at irálnyitásának elsődleges 

célja a "megfogható" igazgatási költségek csökkentése.

Ez időszakban különböző kimutatások /főkönyv, anyeigkészlet 

stb./ elkészítése az elsődleges feladat.
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helyett ma már az adatbázis elnevezést használjuk. Ez tenné- 

szetesen nem old meg mindent, de bőviti a számitástechnika 

hatékony alkalmazásának lehetőségeit.

Próbáljuk feltenni a kérdést önmagunknak!

A rendelkezésre álló számítástechnikai lehetőségek megterem

tették a "labirintusból" való kijutás lehetőségét? Egyértelmű 

választ talán senki sem fogalmazna. Egyesek szerint már elindul

tunk a labirintusból kifelé vezető úton és ha a megkezdett 

úton haladunk, ki is jutunk onnan, lüások véleménye talán ked

vezőtlenebb, sőt léteznek olyan ok is, akik a számítógépes rend

szerek működésének jelenlegi helyzetét érzik lobirintusneúc és 

ezt tekintik tevékenységük korlátj^ak.

A vezetők egy része - nemcsak nálunk, hanem fejleltebb, régebbi 

múltra visszatekintő, számitástechnikára alapozott informatikai 

háttérrel rendelkező országokban is - az információkat inkább 

szükséges rossznak tekinti, mintsem hatékony, rentábilis veze

tési eszköznek.

Mi lehet ennek okozója?

Feltételezhetően számos összetevő eredményezi ezt, amelyek 

közül csupán néhányat szeretnék /tudok/ felsorolni.

- A rendszerszemléletű gondolkodás tudatos alkalmazása szo

katlan. A szokványos módszereken nevelkedett személyi ap

parátus viszonylag nehezen tekinti azt természetesnek, és

ezért nem az előnyöket, hanem a nehézségeket veszi észre először,

- A számitógépek megjelenése és gyatkorlati alkalmazásuk első 

- kezdeti - szakasza hihetetlen mennyiségű olvasható formá

jú információ "gyártását" eredményezte. látszólagos "túlinfor- 

máltság" alakult ki. ami azt jelenti, hogy a felhasználó annyi 

információ birtokába jut, hogy a számára szi&ségesek kiválasz

tása válik bonyolulttá.



b. / A terneszkedés idászaJtában valamennyi funkcioná

lis területen érvényesiteni kivánják az alkalmazást. 

Crjredtorlatban az új területek és feladatok kijelölése 

véletlen alapján történt meg, s az ezzel járó költségek 

gyors és állandé emelkedése okozott válságot.
-u

c. / A formalizmus időszakára az jellemző, hogy az informá

ciós rendszer bővitését, a további alkalmazásokat fel- 

^ függesztik. Ekkor az ellenőrzések szigorítása válik 

elsődlegessé, a fő szempont a költségvetési előírások

hoz és tervekhez való szigorú alkalmazkodás.

d. / Az érettség korszakában kerül kifejlesztésre a szer ;-

zett tapasztalatokra épülő adatbázis rendszer.

Ez megalapozott előkészítő munkát - 3-5 év időtartamú 

vezértervet - igényel és me^öveteli a hardware, soft

ware, valamint személyi feltételek új közlési módszerek 

kifejlesztését.

A fianoia szakember csoportosításán lehet vitatkozni, de 
mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az érettség fázisát 

szükséges elérni. Nem biztos, hogy az érettség elsődleges 

ismérveiként az előbb felsoroltakat kell tekintenünk, s 

az sem szükségszerű, hogy a terjeszkedés és formalizmus 

fázisán keresztül jussunk előre.

Az eddig elért eredményeket kritikával kell szemlélnünk s a 

további feladatokat ezek ismeretében kell meghefcároznunk.
MiB ..
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II. A NIM számitőgépes irányitási- és információrendszere 

továbbfejlesztésének alap.jai és általános feladatai

1. A rendszer miikődésének célja

Az Információrendszer a valóság visszatlBcrbződése és 

minél részletesebb és pontosabb információval rendel

kezünk valamely valóságos dologról, annál eredményesebb 

lehet az érintett rendszer miácödésének irányítása. Az | 

irányitási- és információrendszer alapját tehát a való

ságos dolgok képezik, és azokra vonatkozóan kell felépí

teni, ill. továbbfejleszteni a NIM számítógépes irányi

tási és információrendszerét is.

/ ■

Az irányított rendszerek miScödésének eredményességét 

befolyásolja - a gazdasági rendszerek rendszertani ismér

vei között felsorolt - határozatlanság. A határozatlanság 

a rendszerek mUködés közbeni viselkedésinek a x az esete, 

amikor a kUlsó környezetből, vagy a belső működésből eredi 

hatások várható, folyó vagy bekövetkezett eseményeit

- becsléssel,

- megelőző tapasztalatok alapján,

- számítások útján

nem, vagy nem pontosan lehet meghatározni.

Ebből eredően minél több azoknak az eseteknek a száma, 

amikor a rendszer határozatlanvil viselkedik, armiil bizcmjl 

talanabb a rendszer működésének kimenetele, eredraényessM 

Ez a határozatlanság különböző tartalimi és méirt&U lehet,! 

de nagysága mindenképpen arányos az eredményesség bizonyt, 

talanságával.



15

/Természetes, h o g y  az eredményességnek ez a bizony

talansága két irányú /+-/ is lehe't./ Az irányított 

rendszerek mtScödésének eredményessége-tehát iUgg a 

rmadszer határozatlanságának mértékétái, de az irá

nyítás hatékonyságát, a dSntések helyességét ás meg

alapozottságát is javithatjvik a határozatlanság csök

kentésével. . ,

Shhez az sztBcságes, hogy a rraidszeiek kritikus eleme— • ° 

ire - belső mUtödés^,. ill, klilső komyezetiadcel valő 

egyUttmtacödésök egyes, eseteire, alanyi vagy tárgyi té

nyezőire, illetve esanényelre - vonatkozóan kellő időben, 

változatban és s^nnyiségben rendelkezzihik olyan össze- 

hasonlitő becsléstídcel, tapasztalati következtetésekkel, 

matematikai módszereiskel, amelyek’út ján a rendszer visel

kedése közelitőm leirhatő, ill. meghatározható.

A kivánt, vagy me^iatározott ejTedményre vezető irányítási 

rraidszerdc tervezésének egyik célja a még hiányos, de szük

séges információk ,

— kellő mélységben,

— kellő időben,

— aktuális tartalonanal történő biztositása.

A rendszer továbbfejlesztéséhez elengedhetetlen mmair megha

tározása, hogy a tárca irányítása számára honnan, mikor és 

milyen informáciőrá van illetve lesz szükség.

Az alapadatok keletkezési helyét tekintve léteznek:

- a népgazdaság egészét érintő és igy a NIM irányítása 

számára is sziBcséges információk; /lliniaztertanács, 

OT, MÍM, KSH, CSIFB, tömegszervezetek stb. az infor

máció források/.
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- társminisztérumi, információk, amelyek a líIM irányitását 

is befolyásoljak /társminisztérumok az információ 

források/,

- a nehézipari ágazatba tartozó vállalatoknál keletkező 

információk; /eltérő felügyeleti szervvel rendelkező 

nehézipari vállalatok az információ források/

- a KIM felügyelete aX á tartozó nem nehézipari ágazatba 

sorolt vállalatoknál keletkező információk; /a nem 

nehézipari alaptevékenységet folytató vállalatok az’ 

információ források/

- a HIM-en belül keletkező információk.

Ezeknek megfelelően a továbbfejlesztett információrendszer

nek az alábbi követelményeket kell kielégítenie:

a. / Kiterjedjen a NIM irányítása alá tartozó részek

belső működésének és külső környezetével való 

együttműködésének valamennyi lényeges tényezőjére

b. / A szükséges információkat mindenkor

- aktuális tartalommal

- a legrészletesebb mélységben

- bármely szükséges időpontban

- kellő választékban és megfelelő minőséggel 

szolgáltassa.

c. / Biztosítva legyen a szelekció és a gyors hozzáférés

lehetősége.

A fenti igények megköveteleik, hogy a rendszer

- olyan elemi primer adatokból épüljön fel, 

amelyekből az irányítás minden fázisában, 

bármely kívánt változat kidolgozása biztosítható.
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2. A jelen állapot és a fe.jlesztés iránya

A IIBI ágazat számitógépes irányítási és információrend

szerének kifejlesztése azokon a teiáileteken indult meg, 

amelyeken a NM, a társminisztériumok, az országos hatás

körű- és kormányszervek elvárásainak megfelelően vala

mennyi vállalatnál már a kifejlesztés kezdő időpontjában 

is fiarmailag és tartalmilaig egyaránt országosan egységes 

és rendszeres-adatszolgáltatás volt érvényben.

A NIM ezeken a területeken élen járt és példamutatóan 

oldotta meg, illetve alakította ki

- a mérlegbeszámolók és

■í»6‘ - a kötelező adatszolgáltatás 

adatai ágazati feldolgozásának

- gépre szervezési és

- számítógépes feldolgozási

feladatait.

E rendszerek jól működnek, feldolgozott adataik a NHJ 

ágazat gazdasági működése eredményeinek elbírálásához a 

népgazdaság más ágazataival való összehasonlításhoz el

engedhetetlenek.

A NIM irányitó szervei azonban e rendszerek létrehozását 

csak első ]^ésnek tekintették a NIM számítógépes irányitási- 

és információrendszer kifejlesztésében.

Figyelembe vették, hogy az e rendszerek útján nyerhető 

információk jórészt

- a gazdasági elszámolásokhoz és elemzésekhez 

szükséges adatokat - mutatókat - tartalmazzák;
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- megtörtént, megváltoztathatatlan eseményekre 

vonatkoznak;

- merev stroktiora szerint épülnek fel, képzett gaz

dasági adatokat tartalmaznak, igy csak korlátozott 

mértékben alkalmasak az irányításhoz - a döntéselő- 

készitésekhez, a döntésekhez, a végrehajtás ellenőr

zéséhez és a szabályozáshoz - szükséges különböző vál

tozatban történő információfeldolgozásra;

- a rendszerbe került adatok a vállalatoknál más-más 

forrásokon keletkeznek, eltérő adathordozókon jelen

nek meg és különböző technikai eszközökkel kerülnek 

feldolgozásra;

- előre meghatározott periódusoktól eltérő időszakra 

vonatkozó feldolgozási igény esetén az adatokhoz nem 

mindig lehet hozzáférni.

A tárca irányítása célul tűzte ki, hogy a fejlesztés eddigi 

tapasztalatait felhasználva rendszerét továbbfejlessze.

A NIM számitógépes irányítási- és információrendszerének 

továbbfejlesztése, az eredményes irányítás érdekében 

az eddigieknél bővebb és veiriábilisabb információkat kiván, 

ezzel egyidejűleg elengedhetetlen a naigyobb szelektivitás 

és könnyebb hozzáférés biztosítása.

A sokrétű és nagytömegű információ központi tárolása 

és kezelése fölösleges párhuzamosságokhoz vezetne, egyben
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megoldhatatlan technikai kapacitás igényeket támasz

tana.

Ezért a NBI számitógépes irányitási- és információrendszer 

továbbfejlesztése elveként abból indulunk ki, hogy a fej

lesztés 1 9 9 0 -ig terjedő időszsűca alatt olyan adatátviteli 

eszközökkel összekapcsolt számitógéphálózatot kell kiala

kítani, amelynek útján a különböző forrásokból nyerhető 

információk a ÍIBI számára hozzáférhetőkké válnak.

A meghatározó szerep elsődlegesen az információszervezés 

területére hárul. A számítástechnikai eszköz- és hálózat- 

fejlesztés kérdése csak ennek függvényeként vizsgálható. 

Természetesen tisztában kell lenni a hardvraxe, software 

lehetőségekkel, a távadathálózatok várható kiépítésével, 

mert csak ezek ismeretében lehet reális fejlesztési célo

kat meghatároznunk, de nem a meglévő, illetve már korábban 

beszerzésre tervezett eszközökre kell környezeti és működ

tető rendszert kialakitanuiik, hanem fordított módon. Az 

irányitási rendszer információigényét kell feltárnunk, 

ennek birtokában kell meghatározni a kielégités soirrendjét 

és módszerét s ezt követően kell megnéznünk azt, hogy a 

reális lehetőségeket figyelembevéve milyen és mekkora 

eszközhálőzatot alakitsunk ki és sofv/are oldalról hogyan 

támogassuk eizt.

Az adatok széles körben keletkeznek. Egy részük nem je

lent információt tárca szinten, de válleilati, üzemi, telep

helyi vonalon jelentős infomációtaurtalommal bir. Nem 

könnyű módszert találni arra, hogy jmntosan megállapit- 

suk, hogy egy működő rendszerben keletkezett adattömegből 

melyeket tekinthetünk már a vizsgálat pillanatában is
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információhordozónak, illetve mely adatok azok, 

amelyek semmiféle információtartalommal sem rendel

keznek. Véleményem szerint teljes bizonyossággal ez 

sohasem állapítható meg, de matematikai módszerekkel 

meghatározható az adatok további felhasználásának 

gyakorisága, amely már jelentőségükre és információ- 

hordozó jellegükre nézve is kiindulásul szolgálhat.

/Néha egy filléres értékű alkatrész hiánya többezer 

forint értékű berendezés működését teszi lehetetlenné* 

Néha évtizedeken sőt évszázadokon át levéltárakban 

porosodott anyagok megfelelő kézbe kerülése új gondo

latok, megállapítások sőt átértékelések indítékává vá

lik. Hasonló a helyzet az adatokkal is. Lehet, hogy 

tegnapelőtt, tegnap, sőt ma sem használtiok és használ

juk azokat, de egy későbbi időpontban rájövünk arra, hogy 

gazdag információtartalommal rendelkeznek és felhaszná

lásuk nagyon is célszerű/.

I

Egy tárca irányításának feladata döntő súllyal a tárca

vállalatok és intézmények , az ágazati felelősség körébe 

tartozó, de felügyeletileg máshoz sorolt egységek tevé

kenységének irányítása és figyelemmel kisérése, valamint 

az irányító szervek és társhatóságok azokra vonatkozó 

intézkedéseinek érvényesítése. E feladat ellátásához nél

külözhetetlen a szükséges vállalati alapinformációk meg

határozása épp úgy, mint a társhatósági információk fel- 

használása.

Tárca szinten csak úgy korszerűsíthető hatékonyan a jelen- ; 

légi számitógépes irányitási- és információrendszer, ha a 

belső igények ismeretében tovább korszerűsítik a hasonló 

vállalati és társágazati rendszereket is.

ra
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3. Az információszervezés elsődleges feladatai

A korábbi időszakban nem minden esetben volt megfelelő 

a szervezés /általános rendszerszervezés, üzem- és munka- 

szervezés/ és a számitástechnikai alkalmazás és fejlesz

tés kapcsolata és összhangja. A Nehézipari Minisztérium 

- felismerve a szoros kapcsolat és az egymásra épülés 

érvényességének szükségességét - a korábbi Szervezési 

Bizottság és Számitástechnikai Alkalmazási Bizottság 

helyett létrehozta a Szervezési és Számitástechnikai 

Bizottságot, amely a nehézipari miniszter tanácsadó, a 

tárca szervezési és számitástechnikai munkáját segitő, 

koordináló és a minisztérium érintett főosztályainak 

operativ munkáját segitő szerve a szervezés és számitás- 

technika egységes ágazati és felügyeleti irányításával 

kapcsolatos kérdésekben. Feladatai a szervezés és számi

tástechnikai alkalmazás egységes irányítására, üzem- és 

munkaszervezés területére, valamint a számitástechnika 

és a számitástechnikai alkalmazások fejlesztésének terüle

tére irányulnak.

A Bizottság megvitatta a fejlesztés célját és feladatait 

és intézkedési tervet fogadott el a megvalósitás módjára 

és a legfontosabb teendőkre vonatkozóan. A továbbiakban nem 

az intézkedési terv részletezésével kívánok foglalkozni, 

hanem azon területeket szeretném ismertetni, amelyekkel kap

csolatban általános jellegű tennivalók vannak.

Súlyponti feladat annak meghatározása, hogy a különböző 

helyeken keletkező adatok köréből melyekre és milyen célból
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van szükség, hogyan történjék az adatok helyi tárolása, 

illetve továbbítása, majd az ezt követő tárolás, feldol

gozás és a képzett információ felhasználóhoz történő el

juttatása. A NIM irányítási és információrendszerének 

továbbfejlesztése érdekében elsősorban a döntések meghoza

talához rendszeresen ill. időközönként szükséges informá

ciók körének meghatározását kell biztosítani. Ezen infor

mációk körét - célszerűen keletkezési hely csoportosítás

ban - a minisztérium illetékes főosztályainak munkatársa

ival közösen megfelelő szakapparátussal rendelkező szerve

zet tudja meghatározni.

Előzetesen el kell készíteni a meghatározás módszertani 

útmutatóját. A kidolgozásban rendszerszervezési, üzem- és 

munkaszervezési, műszaki és közgazdasági egységek munka

társainak együttesen kell résztvennie.

A jelenlegi információigény felmérését elősegítené, ha egy

séges kép alakulna ki arról, hogy a minisztérium illetékes 

főosztályai megbízásából jelenleg mely intézmények, milyen 

információs táblákat, elemzéseket készítenek, illetve szol-fc; 

gáltatnak, milyen alapinformációk beszerzése szükséges ezen' 

t evék eiiy s é gükhö z.

A fentiekben vázoltak nem csupán a korszerű számi tástechni' 

kai eszközöket és eljárásokat felhasználó megoldásokra vo

natkoznak, hanem a jelenleg manuálisan végzett munkákra is,

-Az információigény ismeretében kerülhet sor a nehézipari 

ágazathoz, ill. a NHJ felügyeletéhez tartozó vállalatok 

információrendszerén belül olyan módosításra, amely biz

tosítja a szükséges áhpadatok megfelelő regisztrálását, 

tárolását, azok esetenkénti feldolgozását, V2igy feldolgozi 

mentes továbbítását kijelölt adatfeldolgozó központ felé.
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A korszerUaités feltételét képező feladatok végre- 

hajtásához a jelenlegi helyzefből kell kiindulni, de 

a további fejlesztések során bizonyos egységesség 

megteremtése szükséges.

Az egységesség érdekében a már működő rendszerek mődosi- 

tására - adatkonverziók végrehajtására - is sor kerülhet. 

Az egységes rendszer megteremtése érdekében tárcán belül 

- a lehető legrövidebb idő ailatt - koordinálni sziücséges 

a rendszerszervezés és számítástechnika területére vonat

kozó szerződéses megbízások kiadását. El kell keiáilni az 

olyan eseteket, hogy a minisztérium egy vagy több főosz- 

tálj’ának megbízásából azonos részrendszerre vonatkozóan 

több intézmény, egymástól függetlenül dolgozzon, s az
f

Így kialaúcitott rendszerek elterő módon tervezve, a ké

sőbbi kapcsolódás lehetőségét figyelmen kivül hagyva, 

inkompatibilis gépekre szervezve, lényeges átfedéseket 

tartalmazva készüljenek el.

-Kegállapithatd, hogy a KIM irányítása alá tartozó válla

latok tényleges működése rendszertanilag számos tekintetben 

azonos.Ennek figyelembevételével meghatározháók azok az ál

talános tipusinformációk, amelyek mind a KU'.I irányításához, 

mind a felügyelete alá tartozó vállalatok irányításához 

szükségesek lehetnek.

Az ágazati információrendszer működéséhez szükséges adatok 

döntő hányada a vállaú-atoknál keletkezik és ma már a válla

latok jelentős hányadánál működik számitógépes rendszer.

A további feladatok meghatározásához szükséges annak tisz

tázása, hogy mely alapadatok állr-ak szH-nltcgér^es adathor

dozón a fenti vállalatok rendelkezésére.

A feltérképezés alapján mód nyílhat arra, hogy



24

- elkészítsük azon adatok katalógusát, amelyek min

den vállalatnál rendelkezésre állnak /tipusinfoi^ 

m á d  ók/

- meghatározhassuk azon adatok körét, amelyek több 

vállalat esetében léteznek és az ágaizati irányítás 

szempontjából esetleg ezen adatok teljeskörU vállalati 

gyűjtése is célszerű lenne.

A továbbfejlesztés során szükséges információk jelentés 

része a vállalatoknál jelenleg is fellelhető. Ezek köre és 

tartalma azonban hiányos, eltérő szervezéstechnikai megol

dásokkal és eszközökkel kerülnek feldolgozásra. A tovább

fejlesztés végrehajtása során meg kell határozni azon in

formációk körét, ill, tartalmát, amelyet minden vállalatnál 

létre kell hozni. /Ez akkor történhet meg, ha ismertté 

válik a NHí funkcionális apparátusának információigénye./

i-.z alapadatok körének meghatározása után felvetődik a 

- vállalatok és a tárca adatfeldolgozási rendszerében 

egiínránt szereplő - adatok egységes jelölésének kérdése. 

Áttekinthetetlenné és nehezen kezelhetővé teszi a rendszert, 

ha azonos fogalmakat vállalatonként eltérően jelölnek. A 

h ím területén egységesen felhasználásra kerülő fogalmi körö

ket egységes kódrendszer biztosításával célszerű jelölni.

Ily módon az egységesség a KIM belső kapcsolati rendszerében 

is könnyebben megvalósítható lesz.

Az egységes jelölési rendszer elméleti alapjainak, módszer

tani megoldásainak és gyakorlati eljárásainak kidolgozását 

meg kell kezdeni.

Amennyiben az egységes jelölési rendszer gyakorlati kiala

kítása is megtörténik, úgy gondoskodni kell az ennek megfelelj 

adatkonverziók lehetőségéről is anneúc érdekében, hogy ne
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váljanak haaználhatatlanná a jelenleg már működő rend

szerek.

A nehézipari ágazatban - de népgazdasági szinten is - 

szétforgácsolődik a rendelkezésre álló szervezői, prog

ramozói és számitástechniksá-ffiUszaki kapacitás. Kisebb 

- számitógéppel nem rendelkező - vállaű.atok is foglalkoz

tatnak rendszerszervezőket és programozókat, akik a válla

lat egyedi problémáit megoldó feldolgozási rendszerek meg- 

valósitásában működnek közre.

A rendelkezésre álló szakembergárda hatékonyabb foglalkoz

tatását biztositaná, ha a helyileg és szervezetileg elkü

lönült apparátuson belül szaűcterűleti koordináció lenne 

negvalósitható.

Ennek gyakorlati megoldásánál az lenne célravezető, ha a 

nagyobb számítástechnikai szakemberállománnyal és nagyobb 

szakmai tapasztalattal rendelkező intézmények - egy egysé

ges ágazati koncepciónak megfelelően - elsődleges felada

tuknak részrendszerek tipus jellegű kidolgozását tekinte

nék és a kisebb létszámú vállalati apparátus feladata első

sorban a tipusrendszerek vállsilati adaptálására, a válla

laton belüli egyedi rendszerszervezési /és esetleg az ehhez 

kapcsolódó programozói/ feladatok elvégzésére korlátozódna.

A tipusrendszerek - sok esetben - általános voltuk miatt 

az egyedieknél kissé lassabbak, de ezen hátrányt kárpótolja 

a rendszerek sokkal csiszoltabb jellege, az egyedi modelle

ket kialakító szakmai apparátus nagy részének más feladatok 

megoldására történő átcsoportosithatősága, valamint az 

adatok jelölésében, tárolásában!, feldolgozásában! és az adat

cserében sziScséges egységesség viszonylaig egyszerűbb bizto

sítása.
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A tipusrendszerek modelljének kidolgozásánál természe

tesen figyelembe kell venni a nehézipar felügyelete 

alá tartozó vállalatok heterogenitását.

- A bányászat;

- villamosenergiaipar;

- gépipar;

- vegyipar;

- épitőipari kivitelezés és beruházás;

- kereskedelem;

- személyi és gazdasági szolgáltatás;

- oktatás;

- tudomány és tudományos szolgáltatás;

feladatai egyaránt szerepelnek a nehézipar felügyelete alá 

tartozó vállalatok tevékenységében.

Ezen eltérő alaptevékeíjségek sok esetben eltérő információ- 

rendszer megvalósitását indokolják, de minden rendszer tar

talmaz olyan alapadatokat, ill. képzett információkat, me

lyek a tárca információrendszerének is alkotó részét képezik. 

Ezért a modellek kialakítása során meg kell állapítani, hogy 

melyek a több ágazatban, vagy a NBl felügyeletének egészében

azonosan modellezhető részek, és melyek azok amelyekre ága

zati, iparági, tröszti esetleg vál]á.atl modell kidolgozása 

szükséges.

Az azonosan modellezhető részek tipusrendszerének kialakí

tása során a fentiekben felsorolt ágazatok vállalatainak 

igényei mellett arra is figyelmet kell fordítani, hogy 

- a tárca információrendszer megfelelő működése érdekében - 

a részrendszerek közötti kapcsolat is biztosítva legyen.

A szervezés és programozás dokumentációjára vonatkozó egy

ségesítési törekvések országos szinten megindultak, azonban 

egyértelműen elfogadott és a számítástechnikát művelő illet

ve felhasználó vállalatokra kötelező erejű dokumentációs



r

27

rendszer laég nem létezüc.

Mivel a tárca iirf'ormácíórendezere a vállalatok, trösztök 

infomációrendszerére kivan épülni, elengedhetetlen egy 

kötelező erejű miniméin követalgeay meghatározása a doku

mentációk taurtalmára és formájára vonatkozóan. A "minimum 

követelmények" kialakítása nem lehet egyetlen vállalat önál

ló feladata, azt a számitógépet üzemeltető, illetve felhasz

náló vállalatoknak közösen kell megháározniuk központi ko

ordinálás mellett.

Az első feladat egy - a későbbi közös munkát biztosító - 

kiindulásként szolgáló dokumentációs javaslat /vita anyag/ 

elkészítése. A dokumentációval szemben támasztott követel

ményrendszer kialakításának célja az, hogy annak ailapján 

egyértelműen biztosithatóvá váljék az adatok, fileok, álta

lánosan felhasználható rendszerek és programok átadása és 

átvétele a különböző gaizdálkodóegységek között.

A fenti kövateloéigeknek megfelelő dokumentációs rendszer 

aegteregtené annak lehetőségét, hogy a száffiitásteehnikai 

feladatok terén is ésszerű munkamegosztás aletkuljon ki a vál

lalatok között.

így a számítástechnikai apparátussal rendelkező válleilatok 

mindegyike részt vállalhatna az előzetesen modellezett 

rendszerek egy-egy területének gépre szervezési és prog

ramozási feladataiban. A részrendsaerekből összeálló szak

ágazati és az ezekre épülő tárca szintű információrendszer 

iMgtereij(ji4#? érd.^ébm.Hffl ezjnten egg intéjapényt. /válla

latot, trösztöt, intézetet/ sz<3cság»s kijelölni a munkafá

zisok Irfc^tÉsára kpprdináláaára.

Előzetesen tisztázni kell a kijelölt szervek pontos fel

adat és felelősségi körét, a modellezés, rendszerszervezés, 

programozás és számitógépes tesztelések pénzügyi elszámolá

si kérdéseit.
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Léteznek - az előzőekben még nem tárgyalt - számítás

technikai szakterületek, amelyek a nehézipari tárca 

egészét érintik. Ezek közül célszerű kiemelni a komplex 

adatbázisrendszer, valamint a távadatfeldolgozást biz

tositő hírhálózati rendszer kialakításának területeit.

A KIM információs rendszeren belül kell kialakítani a 

minisztérium központi adatbázisát. Az adatbázis felépí

tésénél és szei^ezésénél egységes elvek alapján kell 

eljárni. Fokozatosan egységesíteni kell a kódolási, az 

adatformátum és meghatározás fogsűLmait, az egyes definí

ciókat.

Az adatbázis tényleges létrehozásánál az adatok nagy 

részét a központi adatbázisban nagykapacitású mágnes

lemezeken kelliétrehozni, de- biztosítani kell más 

adattárakhoz való hozzáférést is, adatátviteli lehe

tőség igénybevételével.

A központi adatbázis mellett jelentős adattárak működnek 

majd az egyes trösztök és vállalatok számítóközpontjaiban. 

Ezek adatainak csak egy részét tartalmazza a központi 

adattár és a tráca igényeit sok esetben ezen külső adat

tárak részleges igénybevételével lehet gyorsan és megbíz

hatóan kielégíteni. Hasonló szerkezettel kell srámolni 

a társtárcák és országos hatáskörű szervek adattáraihoz 

történő csatlakozásnál is.

E feltételek kielégítéséhez megfelelő távadatátviteli rend

szerre és regionális telepítésű hálózatra van szükség.
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4. Összefoglalő gondolatok

Az egységes tárca szintű irányítási- és információrendszer 

negteremtésének lehetősége a belső és külső környezetet 

alkotó vállalatok és intézmények számos rendszertani azonos

ságán alapul. A tárca szintű információigény ismeretében 

- az adatok felhasználási szükségességének ellenőrzését köve

tően - lehet meghatározni a szükséges alapinformációk körét, 

a i^gisztrálás módját, az adatszerzés gyakoriságát. Ezáltal 

lehetővé válik, hogy a kötelező adatszolgáltatás jelenlegi 

manuális formáit csökkentsük, s amennyiben az adatokhoz 

való hozzáférés módját és az egységes feldolgozási és mateaKi- 

tikai módszereket is meghatározzuk, úgy variábilisabb, pon

tosabb, egyértelműbb információkhoz juthatunk.

A megvalósitás természetesen nem várható egyik napról a másikra, 

ahhoz - a korábbiakban felsoroltakon túlmenően - számos rész

feladat megoldása szükséges. Az előkészítő tevékenység munka- 

és időigényes viszonylag hosszú, de a későbbiekben ez a befek

tetés megtérül. Kömyebbé válik az együttmiBcödés és a munka

megosztás a rendszerszervezés és programozás területén, közös 

software fejlesztésre kerülhet sor, de javul az információ

ellátás és a szelektivitás lehetősége is. Csökkenhetnek a tár

ca irányítása számára szükséges manuális adatszolgáltatási 

feladatok és ez a vállalatok számára jelent előnyt a későbbi

ekben.

A NHJ Szervezési és Számítástechnikai Bizottsága 1979. május 

15-i ülésén tárgyalta a tárca számítógépes iránjritási- és 

információsraadszer korszerűsítésének feladatait, s intézkedé

si tervet fogaulott el, amely már kezdeti lépéseket tartalmaz 

a vázolt cél megvalósítása érdekében.
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dr. Vadász Péter

1. Mgaa^iáF

A Volán Tröszt az ország egyik legnagyobb gazdálkodó egysége. 

Működésének főbb jellemzői az alábbiak:

- országos /sőt országhatáron túlnyúló/ működési terület,

- 24 vállalat és közel 200 önelszámoló egység hierarchi

kus rendszere

- közel 100 ezer dolgozó

- 30 ezer jánnü /autóbuszok, tehergépkocsik, pótkocsik, 

taxik, munkagépek,rakódógépek/

- évi közel 20 milliárd Ft-os forgalom, 6 milliárd ft-os 

anyagfelhasználás

- közel 1000 alkatrész-és anyag-iraktár

- fejlett kommunikációs és számitógép hálózat

-^dinamikus /a nemzeti jövedelem növekedését qieghaladó/ 

fejlődés

A Volán - hasonlóan más nagyvállalathoz - napi, elsődleges igé

nyek alapján fogalmazta meg és alakította ki irzformáciős rész- 

rendszereit az elszámolás, a nyilvántartás és kisebb részben a 

gazdálkodás és operatív irányítás területén. Ezek az információs 

részrendszerek többé-kevésbé kielégítően működtek az elmúlt 15 

évben, de növekedésük — és az elvárások növekedése — ahhoz a fel

ismeréshez vezetett, hogy egyszerű bővítésükből nem alakítható 

ki a Volán teljes tevékenységét átfogó integrált információs 

rendszer.
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Azok a jóhiszeinü kísérletek, amelyek a részrendszerek toldoz- 

gatásával próbálták elérni az integrálást nem jártak sikeirel. 

A jéghegy vízből kiálló csúcsát b-unsen-lámpával melegítve csak 

energiánk fogyott - a jéghegy megmaradt.

Az új, integrált információs rendszer kialaikitásához rendszer

szemléletű megközelítéssel /kibemetikai rendszerként/ kellett 

áttekinteni a Volán környezetét, működését, szervezetét.

2. A Volán információs részrendszerei

A Volán közhasználatú közúti szállítással foglalkozik: 

személyszállítással

ezen belül autóbusz és taxi fuvarozással 

az autóbusz profilon belül pedig

városi és helyközi szállítással,valamint menetrend

szerű, illetve nem menetrendszerű járatokkal

árufuvarozással

ezen belül teherfuvarozással és darabárú szállítással 

illetve rakodási tevékenységgel - közűletek és magán - 

személyek részére

A Volán 24 vállalata közűi 19 megyei vállalat és vegyes profilú, 

vagyis mind személy mind árúszállitásra szakosodott.

Az 5 budapesti vállalat árúfuvarozásra, személyszállításra /autó

busz/, tajcLfuvarozásra, és speciális célokra szakosodott.

A személyszállítás és árufuvarozás mellett szinte minden vállalat

nál alapprofil a járműkarbaintartás és javítás, valamint az ehhez 

kapcsolódó anyag és alkatrészellátási tevékenység. A javítás és 

karbantartás közel 17 ezer dolgozót foglalkoztat.
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A Tröszt illetve az egyes vállalatok szervezete a főprofi

loknak megfelelően szakosodott, hierarchikus felépitésü.-

A környezet és a Volán viszonyára az jellemző, hogy a szállítá

si igények részben tervezetten, részben ad—hoc módon jelentkez

nek, s ugyanígy a belső erőforrások is csak részben tervezhe

tők:

- Az autobuszmenetrend előre rögzített igy az autóbusz, 

buszvezető , kalauz i^ n y  illetve a busz-karbantartás 

tervezhető.

Az autobtisz igények egy része - különjáratok — ad-hoc je

lentkeznek. 'i

- A taxi igények véletlenszerűen jelentkeznek de volumenük

ben jól tervezhetők.

- A teherfuvarozásból a szerződéses igények tervezhetők /pl. 

útépítések, stb./ de igen nagy a véletlenszerűen jelentke

ző fuvarok aránya.

- A karbantartás illetve a karbantartó üzemek kapacitása a 

jármüvek típusa, teljesítménye alapján részben tervezhető, 

a véletlenszerű meghibásodások azonban nehezebben valőszi— 

nüsithetők. Az alkatrész ás anyagszükséglet is nagyrészt 

tervezhető, de a beszerzési nehézségek szinte lehetetlen

né teszik a modellezést.

- A munkaerő szükségletnek és kapacitásnak vannak tervezhető 

és véletlenszerűen alakuló részei.

Az információs részrendszerek az egyes fő illetve részprofilok

nak megfelelően alakultak ki:

- Árufuvarozás információs rendszere

- Barabárufuvarozás információs rendszere

- Autóbusz szállítás információs rendszere



A Volán főbb feldolgozási rendszereinek kapcsolődáea 1. ábra

DAKABÁRU AHVAO* 77
í----^^--

íLll()eszköz
<-------

I THAÍO -  1 .

I I
I---------- 1



35

- Taxiíuvarozáa infoztnáoiős readazsre

- Állő«azfcöz nyilvántartás ás gazdálkodás információs rand- 

azera

- AayagajrilvAataiTtáa és elszámolás iafoMaáciőa rendszere

- IBlszald. karbantartáe ás javítás Infoimációs rendszere

- gzanaayaggazitálkodás információs rendszere

- Kunkaáigyi nyilvfctartáa információs raadazere

A felsoroltakhoz kapcsolódnak olyan alrendszerek, mint

- a menatrandszaitl autóbusz járatok optimalizálási rendsze

re /városi, helyközi/

- tehergépjármii és konténer menetirányitás

- vezénylés rendszere

- üzfflzirányitási rendszerek

- tervezési alrendszerek

Az I. ábrán bemutatjxik a részrendszerek közötti összefüggéseket. 

Ezek az összefüggések a reálfolyamatban triviálisak; gazdálkodá

si irányítási jellegűek;

- egy adott jármű bevételeinek illetve beszerzési árának 

anyag, alkatrész valamint élőmunka felhasználásának ösz- 

szevetése a beszerzéstől a selejtezés időpontjáig

- az igények lehetőleg leggyorsabb, 1^gazdaságosabb, minő

ségi kielégitása

- üres járatok, javításra ill, anyagra várások minimalizálá

sa

- szállítási igények, jármüvek, szmnályzet egymáshoz rendelé

se

- stb.
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A reálfolyamatban kézenfekvő összefüggések leképezése az infor

mációs rendszerekben korántsem egyszerű. Ennek számos oka van :

- az információs részrendszerek önállóan épültek, más rész-- 

rendszerekhez való kapcsolásra nem készültek fel

- az információs részrendszerek átfedései nem segitik, hanem 

nehezitik az összekapcsolást

- a részrendszerek eltérő módszerrel más-más kódrendszerrel 

valósultak meg és gépi hátterük sem egységes

- néhány a kapcsolódás szempontjából alapvetőnek tekinthető 

részrendszer /pl munkaügyi/ közvetlenül ki nem mutatható 

haszna miatt nem - vagy csak részben — valósult meg.

A felsorolt nehézségek miatt a Volán integrált információs rendsze

re új alapokra épül. Ennek lényege: a közös adatbázisok köré kap

csolt részrendszerek, valamint a decentralizált és centralizált 

feldolgozások dinamikus egysége.

3. Az integrált információs rendszer jellemzői

A Volán megkezdte és a VI. ötéves terv időszakában remélhetőleg 

befejezi integrált információs rendszerének kiépitését. Az integ

rált rendszer főbb ismérvei az alábbiak lesznek:

a. / hierarchikus felépités a Volán Üzemegység - Vállalat -

Tröszt struktúrájának megfelelően

b. / közös adatbázisok

o./ az adatbázisokra épülő operatív termelésirányitó és kö

tegelt feldolgozó részrendszerek

d. / széleskörű, többszintű decentralizálás} központi, regio

nális központbeli, vállalati és üzemegységi számitógépek 

hálózata

e. / részrendszerek vertikális megosztása /distributed proces

sing/
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Az intagrált reaidszer adatbázisainak körvonalai kialakultak, sőt 

több auiatrsndszar már faltöltásre is kardit. A tarvazatt adatbá

zisok:

A. Jármű, adatbázis / k b  60 ezer Volán és oélfuvaroző JármU. 

és konténer azonosító, tipus, norma, teljasitményi, mű

szaki stb adataival/

B. fuvaroztató! adatbázis /kb. 18000 fuvaroztató közület 

legfontosabb adataival/

C. menetrendi adatbázis /több tízezer helyi és helyközi au

tóbuszjárat azonosító,távolság, végállomás, stb. adata

ival/

D. készlet adatbázis /kb 1000 raktár 120 000 anyag és alkat

részfél eségének adataival/

E. munkaügyi adatbázis /kb 100 ezer dolgozó legfontosabb ada

taival/

P. Javitási-norma adatbázis /a típusonkénti munkaműveletek 

normaadataival/

G. útvonal adatbázis /a hazai úthálózat elemi szakaszainak 

távolsági adataival/

H. statisztikai adatok időazonos adatbázisa

A felsorolt adatbázisokra épülnek majd a Jelenlegi részrendszere

ket kiváltó és az új részrendszert;

1 - az Árufuvarozás integrált rendszere

2 - az Autóbusz fuvarozás rendszere

3 - a Darabáru fuvarozás rendszere

4 - a menet áa konténer irányítás időasonos rendszere

5 - a helyi ás helyközi fordaoptimallzálás rendszere
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6 - az utasszámlálás feldolgozási rendszere

7 - a menetrend készítés rendszere

8 - a taxifuvarozás rendszere

9 - a munkaügyi és személyzeti feldolgozás rendszere

10 - az anyaggazdálkodás rendszere

11 - üzemanyaggazdálkodás rendszere

12 - az állóeszköz gazdálkodás és nyilvántartás rendszere

1 3  ~ a készletgazdálkodás időazonos rendszere

14 - a műszaki karbantartás feldolgozási rendszere

15 - a javitóüzemek időazonos irányítási rendszere

16 - a vállalati és tröszti tervezés rendszere

Az integrált rendszer központi, valamint vállalatokhoz és üzem

egységekbe telepitett számítógépek hálózatán, centralizált és 

decentralizált feldolgozások egységeként valósul meg.

A jelenlegi országosan decentralizált adatrögzítés és ellenőrzés 

mellett a feldolgozások legnagyobb része a vállalati, üzemegység! 

számítógépekre, vagyis az adatok születésének és felhasználásának 

közelébe kerül, a részrendszerek megosztása "vertikálisan'* törté

nik. Decentralizáljuk az adatrögzítést, az input adatok fizikai 

és logikai ellenőrzését és a napi vagy annál sűrűbb gyakoriságú 

outputok előállítását. A budapesti központ az adatbázisok kezelését 

és az 5 budapesti vállalat feldolgozásait végzi.

A hálózat egységes szervezeti, hardware és software bázisa biztosí

tani látszik a következő 7-10 év elvárásait.

1



A Volán integrált informáciás rendszerének sesistikus vázlata abra
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KÖZICTI JÁHMiiVEK KAHB-AHIAHTÁSI ÉS AHYAGEUÁTÁSI 

HIERAECHIKÜS mgOEMÁCIŐS KERDSZEEE 

Paludi László - Paur Kálmán

BEVEZBTES

A Volán Tröszt népgazdasági feladatait közel 32.000 

jármüvei oldja meg. E járműállomány döntő részét a 

teliergépkocsipark alkotja 21.500 jármüvei. Az autó- 

■fauszpark állomány mintegy 7.500 jármüvet tesz ki. A 

fennmaradó 3000 jármű személygépkocsi, rakodógép és 

különleges célú jármüvek között oszlik meg.

A jármüvek karbantartását 18.300 karbantartó dolgo

zó 3200 ipari tanulóval 240 műszaki telepen végzi.

A műszaki telepek közül 70 nagyüzemi karbantartásra 

is alkalmas.

Ennek a 32 ezer járműnek, amelynek értéke meghaladja 

a 8 milliárd forintott, a megfelelő műszaki szinvo- 

nalon való tartása, a végrehajtás szervezeti feltéte

leinek biztositása, az ellenőrzések és a szükség sze

rinti intézkedések képezik a műszaki szakszolgálat 

alapvető feladatát.

A zavartalan fuvarozáshoz, mint fő tevékenységhez, 

megfelelő műszaki állapotú jármüvek szükségesek. A 

műszaki állapot kihat a balesetek számának aDáculásá- 

ra, a fuvarközbeni meghibásodásokra, mentésekre, a 

futójavitások gyakoriságára, a javítások munkaidő és
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anyagköltségére, az üzemeltetési költségekre és a jár

mű élettartamára is.

Mindezeknek gazdasági kihatása is igen jelentős, A 

cél: a műszaki állapot olyan szinten való tartása, a- 

mely a haleseti biztonság követelményeinek kielégitése 

mellett az üzemanyagköltség, az ellenőrzés és javítás 

költsége, valamint a fuvarok kieséséből, illetve késlelte

téséből származó veszteségek költségei együttesen a legki

sebbek.

Ennek az igen bonyolult komplex problémának a megoldása 

a legkorszerűbb szervezési, matematikai, gazdasági model

leket és módszereket, valamint a számítástechnikai eszkö

zöket igényli.
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2 . A EÖZX3TI JÁBMtJVBg KAJíBANTARIÁSA É3 AmSBXJj^TÁSA

2.1 A Járműfenntartás rendszerszemléletű vizsgálata

A műszaki szakszolgálat területén a Járművek 

nagy száma, valamint az ehhez kapcsolódó karhan- 

tairtó állomány nagytömegű információ forrás .Szén 

információk feldolgozása és hasznosítása érdeké

ben került kidolgozásra a műszaki szakszolgálat 

információs rendszerének modellje és annak szá

mítógépes megoldása.

2.1.1 A Járműfenntartás alapfolyamata

A Volán Vállalatok közúti állóeszközfenntartási 

tevékenysége - amely a vállalati műszaki tevékenység 

egyik fő alkotórésze — teszi lehetővé az eszközök 

rendeltetésszerű, gazdaságos használatához az ü- 

zembiztos termelőeszközállomány kialakítását.

Az állóeszközfenntartás tervszerűségét és folyama

tosságát a karbantartási és felújítási rendszerek 

biztosítják. Ennek rendszeres értékelése teszi le

hetővé a szükség szerinti beavatkozást, a tevékeny

ség /illetve rendszerelv'’ továbbfejlesztését. A rend

szerek keretein belül végzett tevékenység értékelé

séhez szükséges különböző műszaki-gazdasági mutatók 

együttesen alkotják az eszközfenntartási tevékeny

ség információs rendszerét.

A Volán autóközlekedési Vállalatoknál foglalkozta

tott Jármüvek karbantartása egy átfogó eszközgaz

dálkodási koncepció keretében kidolgozott rendszer 

szerint történik. A koncepció leszögezi, hogy a ter

melés, /fuvarozás/ karbantartás, beruházás, egymás-
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sal szorosan összefüggő műszaki-gazdasági tevékenységek, 

elemzésük elválaszthatatlan kapcsolatokra épül.

S koncepciónak megfelelően 1977. jan. 1-től a Volán Tröszt 

Vállalatainak jármüveit uj karbantartási rendszer szerin-; 

tartják üzemben. /14/1977. sz. Vezérigazgatói Utasitás/.

Erre a karbantartási rendszerre épülve alakították ki az 

állőeszközfenntartási tevékenység értékeléséhez szükséges 

műszaki mutatókat.

A karbantairtási rendszer megszabja, hogy az egyes karban

tartási lépcsők keretében adott műveleteket, v a ^  művele

teket csoportokat milyen gyakorisággal kell elvégezni. A 

karbantartási műveletek jellegük szerint az alábbi csoportok

ba sorolhatók;

- ápolási műveletek

- állapot vizsgálatok

- javítási műveletek

- ellenőrzési műveletek

A karbantartási műveletek végrehajtás szempontjából két 

csoportra tagozódnak:

- rendszeresen végzendő műveletek

- esetenkénti műveletek

A két müveletosoport kombinációinak alábontásából 31 un. 

"javítási fajta" adódott. Ezen javitásfajták fogalmi meg

határozását és ezen belül végzendő fő műveleteket az uta

sitás részletesen szabályozza.

A tervszerű karbantartások elvégzése jármüosoporttől és 

üzemmódtól függően km oiklusokhoz kötöttek.
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A karbantartási rendszer szerkezete alulról felfele épül 

fel, ami azt jelenti, hogy a magasabb rendű müreletoso- 

port minden esetben magában foglalja az alacsonyabb rendű 

müveietc s oport okát.

A járműfenntartási alaptevékenységet szemléletesen az 1, 

sz. ábra mutatja be.

2.1 .'2 Karbantartási informatika

A közúti állóeszközök karbantartási informátikája alapve

tően nem különbözik más karbantartási rendszerek informa

tikájától.

Itt is megtalálhatók mindazok az általános jellemzők, - 

piramis felépités, ellenőrzési és irányítási informá

ciók /l/ - amelyek egy folyamat szabályozásához elengedhetet

lenek, Ha azonban ezt a folyamatot részletes vizsgálat tár

gyává tesszük, akkor megjelennek az információs rendszer 

sajátos jellemvonásai is.

Uik ezek a sajátosságok?

- az alapfolyamatban végzett tevékenység sokrétű,

ezért az ellenőrző és irányitó információk rend

kívül differenciáltak, /  100 jármütipus/.

- az alapfolyamatok területileg szétszórtan funkcio

nálnak /240 műszaki telep/

- az operatív irányítási szinthez horizontális és 

vertikális irányitási szintek sokasága kapcsolódik

- az egyes irányítási szinteken nagyméretű adathaűjoa/- 

zok tárolását és kaLrbantartását kell megoldani.
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1.8Z. ábra A járműfenntartás alaptevékenyaége



46

A járműfenntartási tevékenység informáclőa reiadazerénsk 

modellje a 2. sz. ábrán látható. Az ábrán rajzolt modell 

1 műszaki telepre kidolgozott.

Ahhoz, hogy a teljes tröszti jérműfanntartási infomációs 

rendszer modelljét megalkossak, ehhez a :^lszakl telepekre 

kidolgozott modellek horizontális ösazskapcsolásán túl 

fel kell építeni a felsőbb irányítási szintek horizontális 

és vertikális hierarchikus struktúráját is. E kibővített 

hierarchikus információs modellt mutatja a 3. sz. ábra.

2.2 Az anyagellátás randszei^zemlélstű vizsgálata 

2.2.1 Az anyagellátás alapfolyamata

Az anyagellátSLSi alapfolyamat közlekedési vállalatok ese

tében tágabb értelemben a fuvarozási tevékMiységet, szü- 

kebb értelemben a járműfenntartási tsvékenységet kell,hogy 

kiszolgálja. Ennek a funkciójának csak akkor tud eleget 

tenni, ha:

- rendelkezik azokkal a szükséges információkkal, 

amelyek a javítási folyamatot'jellemzik

- ismeri a fenntartási munka volumenét, típusát

- rendelkezik készletek tárolásához szükséges lé

tesítmények felett

- biztosítják számára a beszerzéshez szükséges a- 

nyagi eszközöket

- a piac rendelkezik azon anyagokkal, alkatrészek

kel, amelyek a jármű javításához szükségesek.

- rendelkezésre állnak mindazok a tervek, amelyek

a karbantartási folyamat működését befolyásolják.
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3«bz. ábra X. trö̂ 'zlii járraüf«nntaT*tá8Í tevákenystf^ infonnáciás 
rendszerű modellje



49

Ezsn feltételek teljesülése korántsem za-rarmentes.

Jelenleg a Volán Tröszt anyagellátási rendszerét legjobban 

tükröző adatok a következők;

éves anyagfelhasználás tröszti szinten 6 milliárd ft 

készletek értéke 1,5 " "

raktárak száma ~* 1000 db

cikkféleségek száma "• 110 ezer

Fődarab felhasználás éves szinten 450 millió Ft

A Volán Vállalatok - egy kivétellel - anyagelszámolási 

rendszerüket számitőgépes támogatássaJ. oldják meg.

2.2.2 A karbantartás és anyagellátás komplex rendszere

Az anyaggazdálkodási feladatok ellátásához szükséges infor

mációk rendszere két részre bontható.

— ismerni kell a korábbi évek tényadatait, 

fajlagos mutatóit

- rendelkezni kall a mindenkori javitási 

helyzet megkövetelte anyagszükségleteket és 

készletmennyiségeket.

Ami a szükséges információk első részét illeti, ezek tá

rolt adatokból mindenkor kinyerhetők.

A második csoportba tartozó, pillanatnyi igényt jelentő 

információkat, ható tényezőket az anyagellátási szervezet 

ugyanarról az operatív irányítási szintről kapja, mint a 

járműfenntartás felsőbb irányítási szintjei.
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Ezek az információk az anyagáramlást lebonyolitó szMié- 

lyek által begyűjtött információkkal egészülnek ki.

E két információ egybevetéséből kell az anyagellátást 

irányitó döntéseket és irányitási információkat meghoz

ni.

E komplex irányitási rendszer modellje a 4. sz. ábrán 

látható.
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3. A gAHBANIAgriSI ÉS AHtAGBUJ^TÁSl IMPOIgÁOIŐK 
FELDOLGOZÁSA MEGOSZTOTT AJAIPBLDOLGOZÁSI gŐR- 

HTSZEIBEN

3.1 A Volán Tröszt VI. ötéves tervének számitás- 

technikai koncepciója

A Volán Tröszt és vállalatainak a következő 

tervidőszakra szóló szárnitástechnikai koncep

ciója fő fejlesztési irányként a már meglevő, 

működőképes nagyrendszerek országos méretű el

terjesztését jelölte kii

Ezek a rendszerek a szakma: legfontosabb terü

leteit felölelő feldolgozások:

- áru és személyszállitás

- anyagelszámolás

- munkaerőgazdálkodás

- műszaki karbantartás

- áLllóeszköz gazdálkodás.

Ezen rendszerek teljes elterjedése alapfeltéte

le annak, hogy^ körzeti szintű számitógépes infor

mációs, döntési rendszer jöhessen létre. Az alkal

mazások legfőbb célja, hogy az elszámolási terü

letekről a hangsiHy mindinkább a gazdálkodási, 

majd pedig a termélésirányitási területekre ke

iül jön. Gondolnunk kell országos jelentőségű fel

adatok megoldására is.

A munkamenet a korábbiakban az volt, hogy az e— 

gész országra kiterjedően decentralizált adatelő

készítés után a számítógépes feldolgozás a buda^
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pesti központban történjen. Ez az alapelv.továbbra 

sem változik, azonban az egyre több rendszer, azok 

integrálódása módosításokat kiván. A már megkezdődött 

vidéki géptelepitések megterraatik a lehetőségét annak, 

hogy az előkészített adatokból bizonyos információkat 

már helyben megkaphassanak az illetékesek.

A jövőben a vidéki géptelepitések eszközbázisát a 

hazai gyártmányú IPA 1140 tipusu számitógépre ala- 

pozziik. Ezen számítógépek a megyeszékhelyeken lévő 

vállalati oentnjmokban kerülnek felállításra, un. 

regionális központként. A gépek távadatátviteli há

lózaton keresztül kapcsolódhatnak a budapesti köz

pontba, vagy társ központokba. Ilyen formában meg

osztott adatfeldolgozási környezetet kívánunk kiala

kítani, amely megteremti a rugalmasságot a vállalati 

részletesebb információs igények és a felsőbb irányí

tási szintek igénye között.

E gépek kisebb típusa, a TPA/Ii, lesz az, amely a 

haurdware hierarchiában következő alacsonyabb szintet 

képviseli. Ezek a gépek támogatják az operatív ter

melésirányítási feladatokat, valamint ezeken a gépe

ken kell megoldani a közvetlenül mágneses adathordo

zóra történő csoportos adatbevitelt is.

A vázolt elképzeléseket az 5. számú ábrán mutatjuk 

be.
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3.2 A megosztott adatfeldolgozás hatása a két információs 

rendszer kialakitására és működésére,

A 2, pontban vázolt információs rendszerekre jelen

tős hatást, gyakorol a feldolgozás környezete. Esetünk

ben a jáxmüfenntartási és az anyagellátási információs 

rendszer is megosztott adatfeldolgozási körülmények kö

zött kell, hogy üzemeljen, igy az azokat előnyösen az 

alábbi hatások befolyásolják:

- növekszik a helyi felelősség az információk ára

moltatásánál

- az adatok módosítása és javítása helyben történik

- gyorsabb az információ cserélődés! idő

- növekszik a faldolgozási biztonság

Vannak olyan feladatok, amelyek a hagyományos rendsze

rek kialakításához képest újak. Melyek ezek:

helyi üzemeltetési, és kiképzési rendet egysége

sen kell kialakítani.

. egységes adatbeviteli módszerek 

. egységes berendezés üzemeltetés 

. ellenőrzés Q gépkapcsolatok felett

- az adatfolytonosság fenntaxtása

- . a  különböző szintű adattárak azonos

szinkronu up-date-ja.

. az adatáramlás ellenőrzése és vizsgálata

- helyi adattárak és berendezések biztonságának biz

tosítása
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E leirt hatásokat figyelembevéve információs rendszere

inkben minőségi változások történnek.

Az alapfolyamatban megjelennek az on-line adatbeviteli 

elemek, valamint a tranzakciók lefolyását követő, ha

gyományos adatrögzítéshez képest kisebb adatbeviteli 

késedelemmel rendelkező terminálok. Ilyen eszközök je

lenleg már kísérletképpen üzemelnek a Volán vállalatok

nál /automatikus járműazonosító berendezés, közvetlen 

m^mkahelyi terminál/.

Az információs rendszerben uj lehetőségként megjelenik 

a lekérdezés, mint információ szerzési mód. Az informá

ciók mind az input mind az output oldalon jelentkező uj 

vonásai módosítják az információ áramlási modellünket is. 

A modellbe bekerül az állandó, naprakész információs bá

zis, amelynek használatát, karbantartását igen körülte

kintően le kell szabályozzii.
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

A közhasználatú autókbzlekedés népgazdasági szinten 

is jelentős mennyiségű jánmüállományt használ a ter

melési folyamatok szempontjából nagyfontosságu szémély- 

és áruszállítások lebonyolításához.

Az eszközállomány hatékony és gazdaságos kihasznált

ságának megteremtése szükségessé teszi a gépjárműállo

mány üzemképességi szintjének, valamint ennek biztosí

tásához szükséges távlati és operatív, műszaki és szer

vezési feladatok meghatározását a szállítási igények 

és a műszaki feltételek figyelembevételével.

Az ehhez szükséges soktényezős modell sem a hazai sem 

a külföldi szakirodalomban nem ismeretes.

Az e téren végzett kezdeményezéseink első eredménye a 

korábban leirt járműfenntartási modellre kidolgozott 

adatfeldolgozási és értékelési információs rendszer, 

/műszak 79/, amely R-22 tipusu számitógépen fut.

A rendszerhez kapcsolódó anyagelszámolási információs 

rendszerünk jelenleg áll kifejlesztés alatt /AHYAG 81/.

A két rendszer országos bevezetésével egyidőben hozzá

kezdünk a számitógéppel támogatott operatív- termelés

irányítási feladatokat ellátó karbantartási modell meg

valósításához.
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AZ 3GYSÉSSS VTZÜSYI i:rFORZ:ÁCIÓRS:T)SZEa /5YIH/

kialakítása

Dohnalik Józsefi - Dr.Csodó 3éla^ - Ziegler Éva^

1. Az BYIR klalalcltágának előzményei

Az Országos Vizügyi Hivatal az Egységes Yizügyi Infor

máció Rendszer koncepciójának kialakitásával, a megfe

lelő adatbázis létrehozásával és az egyes alrendszerek 

fokozatos bevezetésének előkészítésével bizta meg a 

Vízgazdálkodási Intézetet.

Ez a feladat majd egy évszázad tapasztalata, de külö

nösen az utóbbi évek intenzív eredményei alapján old

ható meg.

Az egységes információ-rendszer iránti igény indokolása 

kézenfekvő. A viz Hagyarországon is azon természeti kin

csek közé tartozik, amellyel - korlátozott mennyisége 

és egyre romló minősége miatt - tervszerűen gazdálkod

ni kell. A ter^^szerü gazdálkodást a maga sokrétűségében 

teljes körűen először a vízügyről szőlő 1964.évi IV.tör

vény /Vt/ foglalta össze és szabályozta. E töirvény az 

egységes vízügyi igazgatás körébe utalta a vizek terv

szerű hasznosításáról és kártételeik elhárításáról va

ló gondoskodást, a vízügyi hatósági tevékenység ellátá

sát, továbbá - az irányadó jogszabályok szerint - a 

vizimunkák és vizilétesitmények műszaki tervezésének, 

kivitelezésének és üzemeltetésének szabályozását, szak-

y ./ Vízgazdálkodási Intézet
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iránjitésát éa ellenőrzését. /Vt.31.§ l.beic./ A z igy 

életrehivott Vizgazdálkodási Ágazatban szakágazaton

ként többé-kevésbé Jól szervezett információrendszer 

Jött létre. A népgazdaság fejlődésével lépést tartva 

azonban a tervszeiü gazdálkodást biztositő különbö

ző szintű döntésekhez - az egész vízügyre kiterjedő

egységes információrendszert kell szervezni.

Az elmúlt időszakban szervezett állapot felmérések és 

nyilvántartások nem terjedtek ki a vízgazdálkodás 

teljes infornációkörére, csupán egyes szakterületek 

részleges igényét elégítették ki. Snnek természetes 

következményeként sok párhuzamos adatgyűjtés történt, 

'lletve folyik még napjainkban is.

Az Országos Yizügyi Hivatal elnökének 15/1971.sz. 

utasítása a Vízgazdálkodás egészére irja elő a vizi- 

nunkák, a vizi létesítmények, a vízhasználatok és a 

vízkészletek nyilvántartási kötelezettségét.

Az erre alapozottan létrehozott kísérleti nyilvántar

tás, az egységes vízgazdálkodási nyilvántartás figye

lembevétele mellett, elsősorban a vizkészletgazdálko- 

dás, valamint a vízügyi államigazgatás adatigényére 

terjedt ki, de tapasztalatai a vízügy egészére kiterje

dő egységes nyilvántartás elkészítésének és bevezeté

sének szükségességét igazolták.

A statisztikáról szóló 1973.évi V.törvény az informá

ciógyűjtés egységét és teívszerüségét, az 1974 elején 

üzembehelyezett IBLI 360/40 tip. számitógép pedig a 

qálvántartás száraitógéporientáltságának lehetőségét 

teremtette meg.

A rendszer alapjait körvonalazó koncepció 1974-ben 

történt közzétételét követően, a Vizkészletgazdálkodási
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flözpoct által folytatott rendszervizsgálator: során 

neghatározták a teljes kSrd taktikai szintű adat- 

állomány-t és kijelölték az elsőként nyilvántartás

ra kerülő adatok körét. Ezt a kijelölést 1977-ben 

a vízügyi igazgatóságok véleményezték.

A vízgazdálkodás információ ellátásának egységesí

tését, a korszerű technika fokozott ütemben törté

nő bevezetését, a számitógép államigazgatási aiin- 

kában történő alkalmazását minisztertanácsi rende

letek, az Államigazgatási Számítógépes Szolgálat 

létrehozása és az ESZR program legkorszerűbb termé

kének, az R-40-nek installálása is elősegítették.

A vízügyi nyilvántartás csaknem évszázados múltja, 

a 7C-es évektől megélénkülő, s jelentős eredménye

ket felmutató rendszerelemző munka, s a nagy rend

szerekben történő gondolkodást lehetővé tevő tech

nikai háttér létrehozása olyan tényezők, amelyre ala

pozottan az Egységes Vízügyi Információ Rendszer kon

cepciója megfogalmazódhatott.

2. Az EVIR felépítése; beilleszkedése a népgazdaság mű

ködésébe

2.1 Vízügyi és rendszerelméleti alapok

A vízügyi feladatokat átfogó ágazat vizsgálatakor há

rom egymással szorosan összefüggő, a mindennapi élet

ben gyakran szinonimaként használt fogalom tisztazása 

szükséges. Heg kell különböztetni a Vízgazdálkodási 

Ágazat, a Vízügyi Szervezet és a VÍZÜGY rendszerét.

A Vizgazdálkodási Ágazat a 3/1975./XE.22./XSH számú 

rendelkezés szerint az egységes ágazati osztályozási 

rendszerben a 6. számú Vizgazdálkodási Ag egyetlen
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ágazata. A Vízgazdálkodási Ágazat látja el a Vt.3*5 

szerinti vízgazdálkodási feladatkör jelentős részét.

A Vizgazdélkodási Ágazatba tartozó gazdasági szerve

zetek, vagy szervezeti egységek fölött az Országos 

Vízügyi Hivatal /OVH/ szakfelügyeletet gyakorol, füg

getlenül attól, hogy azok szervezetileg az OVH főható

sága alá tartoznak-e, vagy sem. /Pl. Tanács V3 vizi- 

közmü vállalat/.

A Vízügyi Szervezet az OVH-ból, az OVH felügyelete alá 

tartozó szervezetekből áll. A vízügyi szejzvezet gazdál

kodó egységeinek egy része fölött nem az OVH gj'akorol- 

ja az ágazatirányitást, hanem’más ágazati minisztériu

mok aszerint, hogy az illető gazdasági szervezet fő- 

tevékenysége szerint melyik népgazdasági ágazatba tarto

zik.

A v í zü g y rendszere látja el a Vt.3.5 szerinti feladatkor 

egészét, ideértve a létesítmények megvalósításával, fel

újításával kapcsolatos feladatokat is; a VÍZÜGY magába 

foglalja a Vízgazdálkodási Ágazatot és a Vízügyi Szer

vezetet teljes egészében, ugyanakkor nem tartalmazza azo

kat a vízügyi igazgatási elemeket, melyek a tanácsok 

szervezetében találhatók, de tartalmazza azokat az épí

tési, fenntartási, üzemeltetési stb. elemeket, melyek 

más népgazdasági ágazatokba tartoznak, de céljuk miatt 

a vízügyi szervezetben működnek.

Az Egyeséges Vízügyi Információ Rendszer alapját a 

v í z ü g y rendszere képezi. A továbbiakban ezért a rendszer 

részletesebb elemzése szükséges.

A vízü g y olyan célratörően mülcödő, szervezett, kiberne

tikai rendszer, amely a viz természetes körforgásának 

fizikai rendszerére, mint alapra épülve, az adott kör-
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nyezeti feltételek mellett a társadalom viz iránti 

igényének optimális kielégítésére szolgál.

A VÍZÜGY rendszerének egy-egy meghatározott tevékeny

ség végzésére kijelölhető elemcsoportjai a VÍZÜGY 

részrendszerei.

3gy meghatározott feladatot ellátó részrendszer azon 

elemei, amelyek a működés érdekében közvetlen, vagy 

közvetett információ kapcsolatba kerülnek, illetve a- 

.melyek a közvetett kapcsolat esetén az információ tá

rolását - lekérdezését biztosítják, alkotják a rész

rendszer információ alrendszerét.

A koncepció célkitűzésének megfelelően elsősorban a 

részrendszerekhez rendelhető információ alrendszerek- 

'.:el kell foglalkozni. Az információ alrendszerek együt

tese a Vízügyi Információrendszer. Ezt úgy kell meg

tervezni, hogy működése révén a VÍZÜGY rendszerének 

társadalmi, népgazdasági eredményei valamilyen megha

tározott feltétel-rendszer szerint optimum felé köze

ledjenek. Ennek az állapotnak meghatározása érdekében 

az egyes információ alrendszereket két szempontból kell 

vizsgálni:

- milyen OUTPUT-okat kell szolgáltatnia a meghatáro

zott feltétel-rendszer kielégítése érdekében és 

ehhez milyen lírPUT-ok szükségesek;

- az információrendszerben milyen transzformációkat 

kell megvalósítani és az információk áramlása mi

lyen pályán történjék a kívánt OUTPUT optimális 

szolgáltatásához.

A teinrezés során abból kell kiindiilni, hogy a VÍZÜGY 

hosszú idő alatt kialakult jelenlegi rendszere feladata

it ellátja. A részrendszerek kialakult információ al

rendszerekkel rendelkeznek. Az információ alrendszerek
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2 . 2

többé-kevésbé jol definiált II'PÜT-okra épülnek és meg

határozott OUTPüT-okat szolgáltatnak. Kialakultak a 

transzformációk valamiféle algoritmusai és az informá

ció áramlások meghatározott pályái. Az információk eb

ben a kialakult rendszerben különböző pontokon alfa- 

numerilcus adatként rögzítésre kerülnek és ezeket az 

adatokat különböző helyeken jelenleg is tárolják, azaz 

nyilvántartják. Ezek az információ-alrendszerek azonban 

a jelenleginél minden bizonnyal jobban is működtethetők, 

megfelelő szervezéssel és korszerű technikával magasabb 

szintű, bonyolultabb információ igények gyors kielégí

tésére is alkalmassá tehetők.

Az elmúlt időszak munkáinak' felhasználása érdekében ki 

kell térni a nyilvántartás és az információrendszer 

kapcsolatára. Hangsúlyozni kell, hogy a nyilvántartás 

az információrendszernek csak része. Ismeretes, hogy 

az információrendszer olyan átfogó fogalmat jelent, a- 

mely egyaránt kiterjed az eseményeket és tényeket rög

zítő adatok előállítására, valamint a feldolgozások 

eredményeként keletkező uj információ továbbítására és 

felhasználására. A nyilvántartásnak viszont az a fel

adata, hogy az információrendszerben ren.t-lkezésre álló 

adatokat és transzformáló algoritmusokat tárolja, biz

tosítsa a tárolt adatokhoz való szükséges hozzáférést 

és valósítsa meg a hiteles adatok karbantartását.

A rendszervizsgálat szempontjai

Az EVIR problémáinak teljes körű megoldása a módszere

sen végrehajtott és a VÍZÜGY-i rendszer egészére ki

terjedő rendszervizsgálat nélkül nem lehetséges. Amint 

a bevezetőből is kitűnik, ez a rendszervizsgálat a 

Vízgazdálkodási Intézetnél mér évekkel ezelőtt megkez

dődött, a miinka nagyobbik része azonban még hátra van. 

Meg kell határozni a VIZÜGY-i rendszer részrendszereit, 

a részrendszereket alkotó elemeket, a rendszer elemei
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között a mülcödés során fellépő összefüggéseket és kap

csolatokat, valamint a rendszerelemek és a környezet 

között kialakuló kölcsönhatásokat. Ezt a munkát rend

szerfelmérés és rendszerelemzés alkalmazásával kell 

elvégezni.

A rendszerfelmérés során fel kell tátni a jelenlegi 

T/TZÜGY-i rendszer működése alapján elkülöníthető te

vékenységeket. Ezt a felmérést módsziertanilag az ál

talánostól a részletes felé haladva kell végrehajtani.

Ennek a deduktív módszernek első lépcsőjét jelen ösz- 

szeállitás már tartalmazza, meghatározva az EVIR szem

pontjából mértékadó tevékenységi alrendszereket, a. 

tevékenységi alrendszerek bemeneti és kimeneti adat

állományát, valamint áttekinthető szemléletes modellt 

nyújt a felépítés fokozatos szervezéséhez.

A rendszervizsgálat során tisztában kell lenni azzal, 

hogy a jelenlegi információrendszerről egységes és kor

szerűbb információrendszerre csak iteráció révén tér-
• ’

hetünk ét. Kiinduláskép tehát közelitő megoldást kell 

felvenni és a kiépítésnél olyan módszereket alkalmazni, 

melyek a konvergenciát biztosítják. Kiinduló megoldás

ként a jelenleg működő információ-rendszert célszerű 

elfögadríi és az iteráció sorén az egységesítés és a 

korszerűsítés felé haladni. Ez azt jelenti, hogy fo- 

•kozatosan meg kell szüntetni az OUTPUT halmaznál mutat

kozó határozatlanságokat, a transzformációkat egyre 

jobban pontosítani kell, a transzformálás és az infor

mációs folyamat eszközéül a, mindenkord. lehetőségeknek 

megfelelően azámitógépet kell alkalmazni.

2.3 A vízügy rendszere, részrendszerei és információ

alrendszere; kapcsolata a népgazdaság tevékenységi és 

inf ormációrenó-szerével.

Annak megfelelően, hogy a VÍZÜGY rendszerét milyen
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szempontból bontjiik részrendszerekre az információ

rendszert is többféleképpen oszthatjuk alrandszerek-

Valamennyi részrendszer felsorolásának más-más infor

máció-alrendszer elhatárolás felel meg. Ezek az elha

tárolások egymással ellentétben nincsenek, ugyanannak 

az információrendszernek más-más particióját jelentik.

Ennek érzékeltetésére néhány példát sorolunk fel:

- a vízgazdálkodási létesítmények jól definiált rész

halmazai, amelyek egyenkénti bizonyos létesítmény- 

egységeket jelentenek, tervezésüktől kivitelezé

sükig, hatósági engedélyezésüktől az üzemelés 

szabályozásáig, valamint üzemelésük és fenntartá

suk során a VÍZÜGY rendszerének működéséből jól 

meghatározható részrendszeid: kötnek le. A VÍZÜGY-i 

rendszer tehát a vízügyi hatósági, vízgazdálkodá

si, szakirányítási, építési, üzemelési stb. rész- 

rendszereiben mindenütt tartalmazhatja egy-egy lé

tesítmény részhalmazához rendelhető elemeit és azok 

kapcsolatait. A kétféle részrendszer elhatárolás 

minden ellentmondás nélkül végrehajtható, csupán

az egyik csoportosításból a másik elhatárolásnak 

megfelelő elemeket sorra ki kell emelni és kapcso

lataikat meg kell állapítani;

- az előző példához hasonlóan megtehetjük azt is,hogy 

a felsorolt tevékenységekből az egy-egy gazdasági 

szervezetnél zajló mozzanatokat emeljük ki és he

lyezzük egymás mellé, hogy ezáltal a gazdasági 

szervezetek elhatárolása szerint osszuk fel a VÍZÜGY 

rendszerét;

- ha az egy vízgyűjtő területen, vízgyűjtő terület 

egységen lezajló folyamat elemeket különítjük el 

az első példánál felsorolt tevékenységekből, akkor 

kapjuk a földrajzi területű csoportosítást.
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A VIZÜGI részrendszereinek megválasztásakor az eddi

gi elemzések alapján a legcélszerűbb abból kiindulni^ 

hogy a részrendszerek elhatárolása feleljen meg azok

nak a határvonalaknak is, amelyek a VÍZÜGY rendszere 

és a Vízgazdálkodási Ágazat rendszere áthatásakor ke

letkezik. Ez a szétválasztás az államigazgatási mun

kamegosztás miatt mindenképpen indokolt, hiszen ért

hető módon az igy választott részrendszciticen belül 

egységes hatósági, gazdálkodási, szabályozási és szak- 

igazgatási, valamint ellenőrzési tevékenységet bizto

sit az államigazgatás ágazati felosztása. Ezek a rész- 

rendszerek azonban nem fedik le teljesen a VÍZÜGY 

tevékenységi területét. Ezekhez még hozzá kell számí

tani a gazdasági tervezés, statisztikai beszámolás 

stb, igazgatás jellegű tevékenységi részrendszereit.

Ezeknek megfelelően az ÉVIK két információ-alrendszer 
csoportra bontható /lásd; 1 ábra/. Ezek;

- általános igazgatási
- műszaki

A z általános igazgatási alrendszerek a kővetkezők:

- gazdasági tervezési,
- statisztikai beszámolási,
- pénzügyi,

- jogi.
- személyzeti és oktatási,
- munkaügyi,

- anyag- és eszközgazdálkodási.

A müazakl alrendszerek a következők:

- vízügyi hatósági,
- vizgazdálkodáa-fejleaztési,
- vízgazdálkodási szakágazati irányítási,

- kutatási,
- műszaki tervezési,
- építési,

- üzemeltetési.
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- ipari.

Az e l s ő  négy igazgatási alrendszer a népgazdaság infor- 

nációrendszerének vízügyi része. Az ezt követő három 

alrendszer egyben a funkcionális tevékenységek informá

ció alrendszere is.

A műszaki részrendszer első három alrendszere lefedi a 

Vízgazdálkodási Ágazatnak a VÍZÜGY rendszerébe eső ré

szét, az utolsó öt alrendszer pedig lefedi más ágaza

toknak a v í z ü g y rendszerébe eső tevékenységeit.

Az EVTH .javasolt alrendszer-felénitése tehát tevékeny

ség centrilojs. A felsorolt tevékenységeket, mint az 

információ alrendszerek bázisát célszerű tovább bonta

ni. A résztevékenységekre való felbontás a tevékenység 

súlya szerint különböző mélységig történt a következő 

felsorolás szerint;

ÜUazaki a l r e n d s z e re k
1. vízügyi hatósági tevékenység

1.1 Vízjogi engedélyezés

1.2 Vízügyi kötelezés

1.3 Vízügyi felügyelet

2. Vízgazdálkodás-fejlesztési tevékenység

3. Vízgazdálkodási szakágazat irányítási tevékenység

3.1 Vizkészletgazdálkodás

3.2 Árvízvédelem és kárelhárítás

- Árvízvédelem

- Árvízvédekezés

- Belvízvédekezés

- Helyi vízkárelhárítás

- Vizminőségvédekezés

3.3 Polyószabályozás

3.4 Tószabályozás

3 . 5  Síkvidéki vízrendezés

3 . 6  Hegy- és dombvidéki vízrendezés

3 . 7  Vízellátás
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3.8 ^sennyvizelhelyesés

3 . 9  C'itözés

3 . 1 0  Tósazdállcodás 

^ 3.11 Vízrajzi teváicer.j-ség

3 .1 1 . 1  ?elszir feletti viz

3 .1 1 . 2  Pelszini víz

3 .1 1 . 3  Pelszin alatti viz

3 .1 1 . 4  Vizhasználatolc

3 .1 1 . 5  Vízrajzi létesittnények:

A, Kutatás

4 .1 . Alapkutatás

4 . 2  Alkalnaző kutatás

4 . 3  Pejlesztő Irutatás

5. liüszaki tejzvezési tevékenység ‘

6. Építési tevékenység

7. Üzemeltetési tevékenység

7.1 Vízgazdálkodási rendszer üzeme

7.2 Tározók és természetes tavak üzeme

7 . 3  Vízellátás, szenny- és használtviz elhelyezés

7.4 Pürdők üzeme

7 . 5  Öntözés üzeme

7.G Mesterséges tavak /halastavak, üdülőtavak/ 

üzeme

7 . 7  Belvizlevezetés üzeme

7.8 A vízgazdálkodás termelési és szállítási álló

eszközeinek üzemeltetése

Ipari tevékenység

3.1 Pélkésztermék előállítás

8.2 Késztermék előállítás

A műszaki részrendszer első három alrendszerét, tehát 

a vízügyi hatósági tevékenység, a vizgazdálkodás-fej- 

lesztési tevékenység és a vízgazdálkodás és vízügyi 
szakigazgatási tevékenység által definiált információ



alrendszereket fontossá;;̂ ji; alatt célszerű gyajtőfosa- 

loaba egyesíteni. E báron tevékenység együtt a '/IZÜGY 

alaptevékenysége, a rájuk épülő információ alrendsze

rek gyűjtőneve pedig alaptevékenységi információ rész

rendszer.

!.4- áz BYI?. kialakításának ütemterve

Az információrendszer Időbeli ütemezésének megtervezé

sekor ki lehet indulni az alrendszerek valamely fonto

sabb csoportjából. ”en szabad azonban elfeledkezni ar

ról, hogy az egyes alrendszerek, az irányítás és vég

rehajtás szempontjából szintekre tagozódnak.

A ■’rCZLÍGY rendszerében a politikai szinten a működési 

alapelvek - vízügyi törvény és törvényerejű rendeletek- 

érvényesltését végzik.

A stratégiai szinten a politikában meghatározott célok 

egy-egy átfogó /1-5 éves/ időszakra történő meghatáro

zása, a rész-célkitűzések összehangolása és a megvaló- 

sitáshoz szükséges anyagok, eszközök, energia és munka

erő kijelölése a feladat.

A taktikai szinten folyik a stratégiában meghatározott 

feladatok adott időpontban aktuális irányítása. Ennek 

során ezen a szinten kell meghatározni a műszaki-, 

gazdasági tevékenység azon módszereit, eszközeit, a 

megoldás formáit és az ellenőrzés módját, amelyek az 

adott időszakban a leginkább megfelelnek a tényleges 

helyzetnek.

A taktikai szinten meghozott döntéseket az operatív szin

ten hajtják végre, itt végzik a végrehajtás irányítását 

és közvetlen elleflőrzését is.

A vezetés és végrehajtás szempontjai nemcsak a rendsze

ren belül lényegesek, hanem figyelembe kell venni azokat 

a rendszerek egymás közötti összefüggésénél is az üte-
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mezes sorár.. A VÍZÜGY rendszere a népgazdaság működé

sébe illeszkedik. A népgazdaság működése egy olyan 

nagy tevékenységgel azonos, amelynek ellátását a nép

gazdaság rendszere végzi.

A népgazdaság végrehajtási alrendszere az egyes nép- 

gazdasági célok, célcsoportok érdekében működő rész- 

rendszerek összessége. A részrendszerek egy csoportja, 

amelyeket a VÍZÜGY definíciója alapján elkülönítettünk, 

képezi az i:''VIH alapját.

A népgazdaság információ rendszere azonban nem azonos 

az egyes tevékenységeket végző részrendszerek infor

máció rendszereinek összességével. A népgazdasági in

formációrendszer horizontálisan több, de vertikálisan 

kevesebb, mint az egyes tevékenységeket végző részrend

szerek infoi'máció rendszerei.

Az első ütem elhatárolásakor nemcsak a VÍZÜGY rendsze

rén belül kell a feladatokat súlyozni, hanem tekintet

tel kell lenni a néngazdasági információrendszer folya- 

matban lévő korszerűsítésének igényeire is.

A felsorolt szempontok alapján, figyelembe véve hogy a 

fokozatos kiépítés okozta redudenoia-többlet a kevésbé 

tagolt alrendszerekben lesz minimális, az első ütemet 

az El'll műszaki részrendszerében és annak is ágazatba 

eső részében, tehát az alaptevékenységek alrendszerei

től célszerű elkezdeni. íz egyben a VÍZÜGY rendszeré

nek súlyponti feladatait foglalja magában és szintekre 

való tagozódása megfelel a vízügyi szervezet tagozódá

sának is.

Az alaptevékenységek információrendszerét sem lehet 

azonban egyetlen ütemben létrehozni, a feladat további 

szűkítésére van szükség. Az egységesitést és korszerű

sítést olyan alrendszerelcnél célszerű megkezdeni, ame- 

lye'rmiél az adatellátás már biztosított. Ellenkező eset

ben ugyanis az információrendszer egységesitíze és '.:or-
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sse”ü‘?ité?e kezdetben csak a nuaiia idényével képes fel
lépni, tdbbletereinény prodiikáláae nélkül. Irlatt az 

alaptevékenységek közül a vízgazdálkodás és vízügyi 

szakigazgatási tevékenység inforcáció alrendszere vá

lasztható ki egyértelaüen a fejlesztés első üteaének 

bázisául.

Az első ütem feladata tehát a vízgazdálkodás és vízügyi 

szakigazgatási alrendszer kiépítése, méghozzá olymódon, 

bogy az adatellátása a felsorolt és teljeskörünek tar

tott alaplétesitmények rendszerében v a n  biztosítva.

Az adatellátás első ütemben előálló nehézségeivel kissé 

részletesebben kell foglalkozni. A fokozatosság nemcsak 

a rendszer részeinek megvalósításakor érvényesül,hanem 

a kiépítés mélységét illetően is. E fokozatos bevezetés

nek természetesen vannak hátrányos oldalai. így többek 

között a hagyományos és az uj nyilvántartási rendszer 

párhuzamos működtetését teszi szükségessé, és megköve

teli a kiépítés során - az összefüggések átmeneti hiánya 

miatt - többlet ráfordításokkal járó áthidaló megoldások 

alkalmazását. Az ellentmondások megoldása érdekében a 

fokozatos kiépítés sorén az EVIR-ben - a későbbi álla

potra - tervezettnél nagyobb fokú redudenciákat kell 

megengedni.

Az EVTR kiépítését a tárgyalt alrendszerenként lépcsőz

ve az információ alrendszerek adatellátását nemcsak az 

alaplétesitmények törzsadatain keresztül, hanem a fo

kozatosan kiépülő informáoiőrendazar kapcsolatainak 

aktuális hiányait pótló, felhasználásra orientált adat

csoportokon keresztül is biztosítani kell.

Példával világítva meg az adatellátás átmeneti megoldá

sát, tételezzük fel hogy a vizkészletgazdálkodási al

rendszer első üteme kiépül, de az egyéb információ al

rendszerek még a jelenlegi módon működnek. Ebben az e- 

setben a vizkészletgazdálkodási alrendszerben egy adott
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kisvízfolyás bizonyos vizmérlegének előállításához 

szükséges vízkészlet adatokat, amelyeket a vízrajzi 

alrendszer a maga tevékenységében állít elő, külön 

óim alatt, a vízmérleg készítés algoritmusának meg

felelően szerkesztett és Így felhasználásra orien

tált adatcsomagban kell elhelyezni.

Az eddig végzett munka áttekintése

Az első ütemben tervezett vízügyi szakágazati irányí

tási alrendszerek közül 1979.januárjában megkezdtük 

a vizkészletgazdálkodási és a statisztikai beszámo- 

lici íilrendszer információrendszerének kiépítési 

koncepcióját tervezni. Ez év során fog indulni a me

zőgazdasági vizhasanositási információ alrendszer 

tervezése is, valamint a kutatás-fejlesztési infor

máció alrendszer tervezése. liár folyó munka az Orszá

gos Szakmai Információ Rendszer /OSZIR/ keretében a 

VIZÜGY-et érintő terület feldolgozása is. llindezek 

közül természetesen az alaptevékenységi alrendszerek 

nagyban támaszkodnak a már programozás alatt álló a- 

laplétesitményi nyilvántartásra is. A felsoroltak 

szemléltetése látható a 2.sz. ábrán.

A vizkészletgazdálkodási információ alrendszert kidol

gozó munkacsoport a jelenlegi vizkészletgazdálkodási 

feladatok feltérképezésével, nagyságrendjük, idő- és 

térbeli hatásuk alapján szintekbe sorolásával kezdte 

a munkát. Ezzel egyidőben folyik a már ismert változ

tatási, ujitási tervek feltárása, rendszer-befoglalása 

is. Feltételezzük a jelenlegi és tervezett vizkészlet

gazdálkodási feladatokról, hogy azokat kimeneteik 

szükségessége miatt végzik, tehát a jelenlegi OUTPUT- 

ok tartalmilag meg kell jelenjenek az uj információ

rendszerben is. Megvizsgáljuk a feladatok ellátásához 

szükséges bemenő adatokat és információkat, ahol le

het, l’ü.szürjük a redudáns adatgyűjtéseket. A rendszer

be beáramló szükséges lEPUT-ok alapján feltehetően
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sokkal több OUTPUT-fajtát is szolgáltathatna a vizkész- 

Istgazdálkodási rendszer, megfelelőül feladatok végzé

sével. Ezekre javaslatokat teszünk; illetve összegyűjt

jük a felmerülő uj OUTPUT igényeket, és megvizsgáljuk 

hogy kielégithetők-e a jelenlegi IIÍPUT állomány alapján.

Á viakészletgazdálkodási információ-rendszer szejzves 

részei lesznek az eredmény nyilvántartás, /számitőgépi 

és kézi/ a feladatok végzéséhez szükséges számitógépes 

eljárások, rutinok tárolása, illetve a kézi módszerek 

"lelőhelyeinek" nyilvántartása, és a teljes EVIR kiépü

léséig szükségszerűen az IlTPUT-ok "másodlagos" nyilván

tartása is - amelyeket később ott fogunk találni, ahol 

azok eredményként előálltak, illetve a VTSUGY-ön kivüli 

gyűjtésű I!TPUT-ok nyilvántartásában.

Az alaplétesitmények törzsadatgyüjtési-nyilvár.tartási 

feladatával kapcsolatban végzett munkát a következőkben 

foglaljuk össze:

Az lS77-Uen kidolgozott törzsadat adatfelviteli rendszer 

szervezési dolmmentáciői alapján elkészült a törzsadat 

adatfelviteli alrendszer programrendszere.

Penti programrendszer kipróbálását segítette a "Tározó 

törzsadat feldolgozó rendszer"

- szervezési rendszerterve

- a feldolgozó programrendszer, s

- 3 tározó adatok feldolgozása.

kidolgozásra került a törzsadatok tárolási alrendszeré

nek

- szervezési rendszerterve, s programrendszere is.

A törzsadatok kezeléséhez szükségesnek mutatkozó általá

nos jellegű programok közül elkészült

- a mátrixba gyűjtő és listázó program

- az általános állomány generáló program

- az általános válogató program szervezői feladat 

megfogalmazása.
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a/ A tározó ci’ilvázitartási feldolgozó rsr.dozer rordezer- 

ter'.'e

b/ rárolásl alrendszer m’jnl;al:ö i aaervszssi Javaslata 

0/ Hátriicginijtő és listázó pragran szervezési nurAcalcozi 

J avaslata

d/ Általános állocány -eneráló program 

e/ Általános válogató progran

f/ I,ütemben gyűjtendő törzsadatok adatfelviteli alrend

szerének szervezési dokumentációja

g/ Egységes vizUgyi információrendszer programozási doku

mentáció /törzsodatfelviteli alrendszer/

h/ Igységes vízügyi információ rendszer üzemeltetési do

kumentáció /törzaadatfelviteli alrendszer/.

4 . A rendszer kialakításának jövője

4.1 A aenvalggitást befolyásoló tényezők

A rendszer kiépítésére irányuló munka 1573-ben megkezdő

dött. Az egyes informáoiórendszsrek létrehozásában a Vis- 

gazdálkodási Intézet, a Vízgazdálkodási fudományos kutató 

központ, a Vízügyi Dokumentációs és továbbképző Intézet 

és az Államigazgatási Számítógépes Szolgálat vesz részt,de 

szükség szerint más szervező intézetek bevonására is sor 

kerülhet.

A rendszer kiépítésénck ütemét alapvetően az erre a csira 

fordítható ^é^züg2iiJi£*12Í*Íí rendelkezésre állása határozz'’ 

meg. A vízügyi tárca lehetőségeit - mind a rendszer létre

hozás szellemi ráfordításait, mind az eszközök bővítésére 

irányuló beruházási előirányzatokat tekintve - a Pér.zümy- 

minisztári’um saját forrásai terhére várhatóan bővíteni 

fogja. Az Országos Szakmai Ir-f'/ormáció Rendszer létrehozá-
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aa során ugjanosaic központi források rendelkezésre bo

csátása valószinüsithető. Végül a rendszer kiépítésének 

későbbi, a vízügyi szervek számára is hasznosithaté 

szakaszában számolunk az érdekeltek költségvállalási kö

telezettségével is. A különféle források egiíesitésével 

kialakított pénzügyi keretektől függően kerül sor a szel

lemi kapacitás lekötésére. A vízügyi szervek e célra 

fordithatő szellemi erőinek véges volta, s az eszközbá

zis ténye az Államigazgatási Számítógépes Szolgálat je

lentős szerepvállalását igényli. Az együttműködés módját, 

témáit az érdekeltek külön megállapodás keretében rögzí

tették,

A megvalósítás ütemét befolyásolni fogja a VI. ötéves 

tér/ számitógépalkalmazási tervét jóváhagyó Vizür:;! Szer

vezési és Száraitástechnikai Alkalmazási Bizottság állás- 

foglalása. A korábbi időszakhoz képest igényesebb elő

készítést, a megvalósítás realitásait nagyobb súllyal 

kezelő álláspont szolidabb, de megalapozottabb fejlesz

tési ütemet engedélyezhet.

Akadályozó, de serkentő erőként jelentkezhet a Vizgaz - 

dálkodási Intézet R-40 tipusu berendezésének software- 

ellátottsá-a. Az adatbázis-kezelés problémájának megol

dása az információfeldolgozás és szolgáltatás magasabb 

fokon történő végzésére nyújthat' módot. A feltételrend

szer további részletezésétől itt eltekintünk.

i.2 A rendszer létrehozásának ütemezése

A nagy rendszerek kiépítését célszerűen a teizvezési rend- 

• szer elől'-''sálhoz történő igazodással lehet megoldani. 

Ennek meg'f'elelőe’- - a rendszer létrehozásához sz'ükséges 

i'^őigényre iz tekintettel - a középtá'vu tez-/olklus során 

elvégezhető feladatokat jelölt'ük ki. Az egyes alrendsze

rek megalkotásá:iál a ozámitógc'pes rendszerszervezés fá

zisait különböztett'ük meg, s tekintettük a feladatmeg

oldás szakaszolhatóságának. így a rendszerkoncepció, 

rendszerterv, szervezési ja’vaslat, programozás, próba-
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üzemelés, Üzemszerű működés szakaszok elhatárolásával 

a teri/oiklusor. belüli ütemezést megoldottnak tekiatjűl:.

ITem okozott nehézséget az a tánj, hogy információrend

szerünk létrehozását az V. ötéves tervciklus közepén 

kezdtük el. A rendszer kiépítés tagolásával a tervidő

szak hátralévő éveire világosan megfogalmazott felada

tok végrehajtására kerül sor. Ennek megfelelően 1979- 

ben a vizkászletgazdálkodási, és statisztikai alrend

szerek koncepciója 1980-ban ugyanezen alrendszerek rend- 

szerter've, a kutatás-fejlesztési, a vízrajzi, a közmű

nyilvántartás i, s a hatósági alrendszerek koncepciója 

készül el.

A VT. ötéves tervidőszakban a részletezett információ 

alrendszerek kiépítésére kerül sor, s a ’/ISZSZA3 állás- 

foglalásától függően újabb alrendszereknek a feladat 

megoldásba történő bevonása várható.

4.3 A rendszer felhasználása

Az Egységes Vízügyi Információ Rendszer alapvetően szá

mítógépes bázisra kiépítendő rendszer. Ennek megfelelő

en alkalmazói-felhasználói körét valamely számítástech

nikai eszközzel vagy hozzáférési lehetőséggel rendelke

ző, vízügyi szervezetek képezik.

Elsődleges felhasználói az Országos Vízügyi Hivatal szer

vezetei, egységei. Ezen túlmenően az elsőfokú vízügyi 

hatósági feladatokat ellátó vízügyi igazgatóság, a helyi 

jelentőségű, közcélú vízrendezési munkákat végző vízgaz

dálkodási társulatok, s a tanácsok vízügyi feladatokat 

ellátó szakigazgatási szervei mellett a vizépitő-teivező 

és beruházó, és a közüzemi víz- és csatornamű vállalatok 

képezik a rendszer felhasználói körét.
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