A GyÁRTÁs ÉsszoLofi,rerÁs mosÉcÉnrÉxnÉsn
(GYSZM)

Gönw Péter|

Elószó
A gyrártás és szolgáltatás minóségértékelésenem ismeretlen fogalom
a katonai minőségbiztosítrással foglalkozó szakemberek számára, hiszen

a polgári életben meghonosodott ISO 9000-es szabványsorozat lényegében ezzel foglalkozik.

Ez a cikk az USA Védelmi Minisztérium, Védelmi I"ogisztikai Ügynökség DLAM-8200.5 jelzetű " IN P1-4NT QUALITY EVAUIÁTIO I\r'
című kézikönyvének elsó három fejezete alapjrán íródott és taglalja a HM
Beszerzési Hivatal (HM BH) katonai üzemi minőségbiztosítási személy_
zetének feladatait a gyártási és szolgáltatási minőségbiztosítással, valamint a szeródéskötésekkel kapcsolatban. A jelenlegí hazai katonai minőségellenőrzési ryakorlatban is megtalálhatók a jelen írásban foglaltak
egyes elemei. Kívánatos lenne azonban, ha a nem tút távoli jövóben nálunk is megfelelő jogi keretek között, szabályozott formában és a cikkben
foglaltakhoz hasonlóan dolgozhatnának a katonai minóségügryel foglal-

koá szakemberek

r.) A gyártá§ és szolgáItatás minő§égértékelésének(GY§ZM)

koncepciója

1.1.) Bevezetés.

A ryártás és szolgáltatás minőségértékelésének
(GYSZM) rendelteíéseaz, hogy üzsgálatra kerüljón a gyáttó vag szolgáltató (szállító)
eljárásainal§ technológiai folyamatainak szalcnai alkalrnassága arra, hogy
következetesen jó minőségű terméket állítson elő, valamint, ho§/ feltárja
az eljárások, folyamatok, állandó jaűtásának lehetóségeit. Mindez azon-
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helyetlq§

BH Elek!íonikai ésve8yivédelmi Minósé8ellenórzési osztály,osz_

ban szükégessé teszi a termék és a hozzá kapcsolódó tervezési- fejlesztési- gyártási- javítási folyamatok alapos ismeíetét.

A gyártói- szolgáltatói minóségértékelés,a felülvizsgálati (auditálási) elvek és a statisztikai módszerek alkalmazásával egytészt értékelia
sállító alkalmasságát a szeródés követelményeinek való megfelelés szempontjából, másrészt elósegíti a gyártási ill. szolgáltatási folyamatok időbeni ingadozrásának csökkentését, ez pedig a minőség folyamatos javításához vezet.
1,2.)

A sállítói folyamatok tanulmányozása.

A szerződá

és a benne szereplő múszaki adatok meghatáíozzák,
gyártónal szolgáltatónak előállítani. A gyártói- szolgáltatói minőségértékelés(GYSZM) kiindulási alapja a sz-erződések beható tanulmányozása. A szerzódésben szerepló műszaki követelmények ismerete naryon fontos abMl a szempontból, hogy milyen módszert válasszunk a szállító folyamatainak értékelésére.
hogy milyen terméket kell a

Minden szállítónak megvan a sajót kialahllt gakorlata a szenődésben lévő informdciók és köv etelrnény ek intézménymbelüli fedolgozás ára :
az alapanyagok és alkatrészek beszerzésére; a gépek, berendezések, szer-

számok, műszerek karbantartása és kalibrálására; a készletek el|enórzésére, a munkások és alkalmazottak képzésére;a fejlesztési és termelési
tewek készítésére;az eredmények ellenőrzésére és a szükséges változtatások végrehajtására az eredményeségtől, illewe a hiányosságoktól függően.

A ryártói - szolgáltatói minőségértékeléssorán értékelésrekerül,
hory a fenti folyamatok, összhangban vannak-e a szerződés műszaki követelményeivel.
13. ) A folyamatok alkalmasságának felmérése.
a./ A folyamatfelmérés - a folyamatok lépésenkéntiüzsgálatán keresztül - lehetővé teszi annak megítélését,hogy a szerződés követelményei milyen hatékonyan kerültek átalakításra folyamat - inputokká, illetve, hogy maga a folyamat miként (mennfire jól) értelmezi és alakítja a
követelményeket végeredménnyé.Minden folyamat rendelkezik olyan
inputokkal, mint emberek, módszerek, anyagok, szerszámok, berende-
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zése\ amelyek felhasználásra va5r átalakítrásra kerülnek a termék előál,
lítása során. Vannak olyan folyamatok amelyek a termék tényleges ter_

vezÉsével,fejlesztésével vagy előállításával állnak szoros kapcsolatban
(alapfolyamatok) és léteznek olyan folyamatol amelyek segítik, támogatják a tervezést, fejlesztést, előállítá§t (támogató folyamatok).
E folyamatok egüttes vé4eredméhyeia termékek

b./Akatonai üzemi minóségbiztosítási személyzet a fol|amatok részletes üxgálatával méri fel a szállító folyamatainak megfelelő§égét. Ennek során kell meghatározni, ho5l az alkalmazott inputok alkalmasak-e
a kívánatos outputok elérésére.A s zemélyzet szakÍtai jártassági szintjét
a folyamat igényeihez képest értékelikA munkautasításokat a művelettervi követelrnéryekhezvisrcnl§ak Azazlózcilcrél gfoekné|szoszámokná|,
a helyes típusválasztást, a specifikált tűreseknek való megfelelést, a hitelesítésérvényességétellenórzik. A vásárolt anyagoknál azt vizsgáljá\ hogy
szaknailag megfelelnek-e a szerzódés követelrnényeinek. A folyamat eredményénél(végterméknél)a specifi kált paramétereket ellenórzib tesztelik.
Irggyakrabban az alapfolyamatok felmérése sorál derijl'kl, hogt a
szállító támo4ató folyama tai mennyire hatékonyak
c./ A szállító folyamatainak felmérésehozhatja létre a bizalmat a helyi módszerek és eljárások iránt és teremti meg a lehetőségét a hibák
korai felismerésének.

1.4.) Termékellenőrzések (Termékauditok).

A termékellenórzések vagy termékauditok a szállítő á|tal elvégzett
ellenőrzéseket vagy üzsgálatokat követően, a folyamatosság elve alapján
végrehajtott ellenőrzések vary vizsgálatok A szerződéses követelményeknek való megfelelés ellenórzésére alkalmazzák és a termék átvételének
legfontosabb részétképezik. Eltérően a folyamatfelmérésekrészeként
végzett ellenőrzésektól és tesztektől, a termékauditok nem kapcsolódnak a folyamat minden es/es íázisáltoz. Ezek általában a szállító teljes
folyamatkezelésénekösszhatékon},§ágát értékelik.A termékellenórzésnek (auditnak) azt kell megerósítenie, hory a gyártó megfetelő módon
felismeri és kiküszciböli a folyamatból a hibás terméket.
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1.5. )

Adawújtésés elemzés.

A gyártás és szolgáltatás minőségértékelésénekcélja a termékminóség jaűtása a folyamatok állandó jobbítása révén.Ahhoz, hog5l fel tudjuk

mérni a minőségfejlesztái lehetőségeket, be kell szereznünk a szállitó
belső folyamataira (technológiai, stb.) vonatkozó adatokat. Ezek a szállító saját üzsgálataira, ellenórzáeire lonatkoznak Jóllehet a katonai termékellenórzéseket azért végezzük, hogy biztosítsuk azt, Ilogy folyamatosan jó minóségú termék kerüljön a felhasználóhoz, ezek a termékellenőrzések azonban önmagukban nem nyújtanak kellő betekintést a szállító folyamataiba. A folyamatok átlátása sztilséges ahhoz, ho5l kiválasszuk
azokat a területeket, ahol minőség vagy folyamatfejlesztést lehet megvalósítani.
Ha az adatok változásának irányát elemezzúk, akkor a folyamat §tabilitása, valamint a folyamatfelmérésekés termékauditok pozitív eredményei e$lüttesen arra utalhatnak, hog5l csökkenteni lehet a termékvizsgálati tevékenységet a folyamatos adatelemzés javára,
1.6.) Informácioc§er€.

A gyártói

- szolgáltatói minőségértékelés(GYSZM) alapvetó célja,

hory az alkalmazó,

a

felhaszná|ó elégedett legyen. Ezt eló lehet segíteni

azzal, ha a Besz,erzési Hivatal katonai üzemi minőségbiztosítási személy-

zete és a szállító menedzsmentje között hatékony információcsere
ki minden olyan kérdésben, ami kihat a termék minőségére.

alakul

A GYSZM végrehajtása során a felmerült problémákmegoldásának
bevált és alkalmazott módszere a problémák élősóban történó rendezé-se.

A szállító szakemberei

és a katonai iieemi minóségbiztosítás személy-

zete értekezleteken vitatják meg a felmerült hiányosságokat. Naryon lényeges, hogy a problémákat a lehető legalacsonyabb szinten oldják meg.
1.7,)

Hibajavító tevékenyseg.

A gyártói- szolgáltatói minóségértékelésGYSZM keretében végzett
hibajavító vagy korrekciós tevékenységa szerzódésben foglaltaktól való
eltérése\a hibák és hiányosságok felszámolására szolgál. Altalában ezek
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olyan termékhibákra vonatkoznak, amelyek

a katonai üzemi minóségbiztosítás által végzett vizsgálatok, folyamatfelmérések vagy a felhasználói,
alkalmaái reklamációk eredményeként kerültek megállapításra.

Abban azesetben, ha ahibák kijavítrása nem kellő intenzitással folyik
és a hibás termékek elóállítása tovább fol1tatódik, akkor írásos firyelmeztetésre kerül sor és az ellenőrzési tevékenységet több területre kell
kiterjeszteni.
2.) A gyIírtás és szolgáltatás minőségértékelésénekmódszertana
2.1.) Bevezetés.

Az ebben a részben ismertetésre kerüló módszertan csupán a tájékozódást, az útmutatást szolgálja, Akatonai üzemi minőségbiztosítás személyzetének saját szakmai ítéletérevan szükség ahhoz, hogy ezen útmutatásokat hogyan alkaknazzák azoknál a gyártóknál, szolgáltatóknál, ahová
azért jelölték ki őket, hogy hatékony minőségértékelésiprogramot vezessenek be.

A katonai üzemi minőségbiztosítási alkalmazottak rendelkeznek

a

legmélyebb ismeretekkel azoknak a szállítóknak a gyártási, szolgáltatási
folyamataira vonatkoóan, ahol tevékeqnégliket vegák. Ezért széles mozgásteret kell biztosítani számukra ajelen részben ismertetesre kerüó módszerek alkalmazás a teÉn az előzó tejezetben körvonalazott GYSZM koncepció megvalósításában. Felsőbb vezetőiknek nem kell közvetlenül irányítani tevékenységüket, hanem a kiképző és tanácsadó szerepét kell betölteniök, Olyan körúlményeket kell teremteni számukra, ami biztosítja
a "tulajdonosi" elkcitelezettség é§ a szakmai önbecsülés érzését.

A katonai üzemi minőségbiztosítás személyzete felelős a
programok megvalósításáért.

GYSZM

2,2,) Szerződés átüzsgáIása.

Vizsgáljuk át a szerződéseket abból a célból, hogy megtervezhessük
a szállító folyamatai alkalmasságának felmérését.Állapítsuk meg és érte|mezzűk a szerződés műszaki mellékletében szereplő, a termékre vagy
szolgáltatásra vonatkozó követelményeket.
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Ha

szerződés korábban már szállított vagy hasonlóje|legű termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik; akkor az előző szerződés műszaki mellékletéhezképest fennálló eltérésekre á ezeknek a §zállító folyamataira
való kihatásaira kell koncentrálni.
a

A szerZódésátvizsgálások dokumentálásának módja

a

katonai iizemi

minőségbiztosítás személyzetének be|áíás ár a v an bízv a.

Álapítsunk meg minden olyan tényezőt, ami kihatással v an az anyagi
erőfoniásokra, a szakképzettségre és kezdeményezi.ink lépéseketa szükséges kiegészító eróforrások és szakképzettségek megszerzésére.
2.3. )
2.3.

Szállító folyamatai szakmai alkalmasságának felmérése.

L) Folyamatok sorrendje:

Allapítsuk meg a folyamatok §orrendjét az anyagok és adatok áramlását. Vizsgáljuk meg minden egyes múvelet összefüggését az utána következő és a megelőzó múvelettel.

A következó esetekben

szükséges a folyarnat és míveleíi sorrendek

ánizsgálása:
a.)

Uj gyártó vagy szolgáltató belépésekor;

b.)

ÁalaKtás történt

a szállító épületében, berendezéseiben;

c.) A szállító által korábban nem slártott alkatrész, berendezés alrendszer, rendszer stb. esetében;
d.) Új vagy megváltozott folyamat alkalmával,
2.3.2.) A szállító folyamatkialakítási és folyamatirányítási módszereinek felmérése:

Ellenőrizzúk, hogy a szállító megfelelő módszereket alkalmaz-e
elóírt műszaki követelményeknek a termék
minőségére közvetlenül kiható alapfolyamatok ill. támogató folyamatok
beütelére.
munkautasításaiban történő érvényesítésére,
a.)

a szerződes és a gyártó által

L57

_

'

Az ilyen támogató folyamatok magukba foglalják az

zést, az alvállalkozók feletti ellenőrzéseket, az eszközök
librálrását, a njzok, rajaáltozások ellenőrzését stb.

anyagbe.szer-

és műszerek

ka-

Ellenőrizzük, hogy a követelmények kielégítő módon kerülnek-e kiadásra a beszerzői, gyártási, ellenórzési, csomagolási szintekre.
Ha§onlítsuk óssze a folyamattípu§okat és a hozzájuk kapcsolódó el-

lenórzáeket a szerződés követelményeivel azert, hogl meggyőódhessünk róla, hogy az elvárható eredményt fogjuk kapni.

b.) IÍj vary módosított folyamatoknál fel kell mémi a folyamatinpu-

tokat, amikanyagokat, eszköáket,

az alkalmazottakszakmaijártasságát,
környezetvédelmi e|lelőrzéxeket foglalnak maglkba :
b.

1.) Gépelc, szenzámolg mtkzerek (eszközök).

Ellenórizzük, hogy az eszközök

és szolgáltatások adekvátak-e arra,

hog5l megfelelő terméket állítsanak eló és megfelelnek a rajzolmak,

írásoknak. Ellenőrizzük, hory
sággal rendelkeznek-e

rációs programjában.

á

eló-

méró és viagáló eszközök kelló pontosszerepelnek-e a ryártó vagy szolgáltató kaliba

b.2.) Arryagok

Ellenórizzük, hory a felhasznált anyagok megfelelnek a szerződésben elóírt műszaki követelményeknek
b.3.) Személyzet.

Ellenőrizzük, hog;l

a

szállító kellő szakismerettel rendelkezó,

a

szál-

lítandó termék hibátlan elóállítrására alkalmas dolgoókat alkalm32_6. 141oden szerzódésben szerepló, a szemé\zetre vonatkozó minősítési köve_

te|ménfl ellenőrizni kell.
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b.4.) Környezet.

Ellenórizzük, hory a folyamatok megfelelnek-e a környezetvédelmi
elóírásoknak.
b.5.) Módszerek

Ellenórizzük, hory szakmailag alkalmas módszereket használnak-e
a termékek előállítására, Ezek a módszerek vonatkozhatnak a munkautasítiásolüa, üzsgálati etjárásoka, kíséródokumentációka, stb.
c.) Folytassunk le előzetes vizsgálatot annak megállapítására, hogy
termék új vagl módosított előállítá§i folyamat eredménye-e, megfelel-e
az áwétdri kitériumoknak és, hog5l a folyamatszabályozrás alkalmas-e a
szerződáben elóírt követelmények teljesítéséhez.
a

A szállító által korábban nem gyártott eszköz esetében katonai vary
kijelölt polgári vizsgáló laboratóriummal a termék fúggetlen üzsgálatát
és jóváhagyását el kell végeztetni.

d.) Mérjük fel, hogy a szállítónak a folyamatjellemzók mérésére,az
eredmények rögzítésére és elemzésére megfelelő módszerek állnak-e ren-

delkezésére.
e.) A üzsgálatok eredményeit jegzókönyvben
adatbázisban rögzíteni kell.

vary számítógépes

) Folyamatellenőrzés megtervezése a kesőbbi terméIoizsgálatolg
adatgújtésekés adatelemzések számára.
2. 3.3.

a") Ellenórzési pontok kiv úIaszűsa; Afolyamatsorrend elemzést fordított irányban, a vegellenőrzátől kiindulva hajtsuk végre a folyamatlefutási tervek felhasználásával. A folyamatsorrendben válasszuk ki azokat
a pontokat, ahol a katonai ellenőrzések lesznek és ahol a glári adatokat
idószakonként elemzés céljából beg5nijtik.

b.) A katonai ellenőrzési pontokhoz váasszuk ki aá a mfiszert, amelyet alkalmazni fogunk a ryártó által szolgáltatott adatok vag5l a katonai
termékellenórzáek (auditok) adatainak elemzáére. A kiválasztott mód-
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szeíeknek megfele|ően felhasmálhatók htsztogramok, ellenórő kártyák,
pareto diagrammok és SPC-kártyák.
2.4. ) Termékellenőrzések (termékauditok).
a.) A termékellenórzéseket azoknál az ellenőrzési pontoknál végezzük el, melyeket a folyamatfelmérés megtervezése során a katonai ter_
mékellenőrzések számára kijelöltünk.

b.) Akatonai termékellenőrzéseket a gyártő ellenőtzése utánvégezzük abból a célból, hogy értékeljük a gyártó teljeskdrú mérésés szábályozástechnikai adekvátságát.

c.) A katonai üzemi minőségbiztosítás személyzete vátaszthatia azt
is, hogy mintavételezéses tétel-átvételt hajtvégre. Ebben az esetben, ha-

csak a szerződés nem tartalmaz különleges átvételi kitériumokat, egy
olyan mintavételes átvételi tervet lehet alkalmazni, amely egyetlen hiba

esetén is visszautasítást eredményez (Zéro-bdzisú mintavételes útvételi teru,
Iásd ].sz. melIéklet).

Abban az esetben, ha a fenti mintavételes átvételi tervet alkalmazzuk, a termékellenőrzéseket az alacsony minőségi kockázat szintjén kell
elkezdeni és csak ha a szállító már bebizonyította, hogy ellenőrzései meg_
felelóek, akkor térhetünk át egy magasabb minóségi kockázati szint alkalmazására, ahol a felajánlott tételből a kivett minták számajóval kevesebb.

Ha a termékellenórzéseket vegátvételnél hajtjuk végre, elemezni kell

a ryártó objektív minőségbizonylatait is (pld. ellenórzési jegyzőkönyve-

ket, alvállalkoái anyagbizonylatokat).

Amikor és ahol csak lehetséges a termékellenőrzések eredmészámítógépes adatbázisban rögzítsük. Használjunk fel minden jegyzőkönyvet, feljegyzest, grafikont, ami szükséges a hibaan alízis elvégzéiéhez, A cél az, hogy meghatározzuk és korrigáljuk a üsszatérő kónikus
d.)

ny€it

hibaokokat.

e.) Minden olyan esetben, amikor a szerzódés követelményeihez ké_
pest eltérő eredményeket kapunk, kezdeményezni kell a hibajavító intézkedések megtételét.
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A hiba súlyosságától függóen a katonai minőségbiztosítás személyzete felfüggesztheti az átvételeket.
Amikor ellenőrzéseink során felmerül a 5lanú a szállíó szakszerűségétilletően, illewe valame$ik beszállítójának ellenőrzési és üzsgálati módszereivel kapcsolatban, akkor feltétlenül független vizsgálóintézettel kell elvégeztetni az éíintetttetmék ellenőrzését.
f.)

Akatonai iiLzemi minóségbiztosítás számára begnijtött adatok elemzésétrendszeresen el kell végeai annak érdekében, hory meghatározzuk azokat a termékeket és folyamatokat, amelyek kiesnek a statisztikai
folyamatszabályozásból, ill. kedvezőtlen irányú változásokat mutatnak a
minőség területén.
g.)

llivatal minő§égbizto§íá§i
funkciói

3.) Szerzóldések és a Beszerzási

3.1.) Szerződések

A szerződés ery megállapodás

a megrendelő és száütó között,

nek részletes tartalma és feltételei határozzák meg
lító jogait és kötelességeit.

a

amelymegrendeló és szál-

A szerzódés fogalmát itt a haditechnikai eszköókre és szolgáltatásokra, valarnint a hadfelszerelési cikkekre vonatkozó szeródéseke értelmezzük.

3.2.) Beszerzési Hivatal minóségbiztoútási funkciói.

A Beszerési Hivatal klanai iizemi minőségbiaosítósi szeméfuete részévéválik a szenődéslötési fotyamatolouk minden olyan esetben, amikor a szerzódés taítalma megkívánja a szerződés minóségbiztosítását a
§zállító telephelyén.

Ebben az esetben a katonai üzemi minőségbiztosítási s zr;mélyzet az
elózóekben ismertetettek szerint fogia végrehajtani a GYSZM-I, hory
az eszközök és szolgáltatások megfe|eljenek a szerződés követelményeinek.
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A következő feladatok azolg amelyekt a Beszenési Hivaul minőségbiztosítási szernélyzete végez eI vagl amelyelrben részt vesz:
a.) Részvétela beszerzésre irányuló döntést követő koordinációs értekezleteken.

b.) Beszerzésre irányuló döntést megelóző felmérések minóségbiztosításía vonatkozó részenek elkészítése.
c.)

A készletezés - csomagolás

-

málházás felülvizsgálatának

értéke-

lése.
d.) A szerzódés múszaki minőségbiztosítási követelményeinek való
szál|ítói megfelelé§ biztosítása.

e.) Mérnök - műszaki felügyelet ellátása annak érdekében,hory a
fejlesztés, a tervezés és gyártá§ területén meglegyen az összhang a §zerzódés tartalmával.
f.) A szállító azon műszaki tevékerynégének és vezetési rendszereinek
felüryelete, szakmai alkalmasságának megítélése,kiértékelése,amelyek
a tervezésre, a fejlesztésre, a glártásra, a műszaki változtatásokía, az alvállalkozóka, a üzsgálatokra és a karbantartásokra vonatkoznak

A szállító

fenntartási, ellátási és módosítási programja szakmai
alkalmasságának felülüzsgálata, értékelése.
g.)

A műszaki specifikációban elóforduló szalszerűtlenség jelentése
a Beszerási Hivatalnak
h.)
i.)

A műszaki változtatási javaslatok felülvizsgálata.

j.) Segítségnyujtás az elóírások ideiglenes felfúggesztéséreés az eltéré§ekre vonatkoó kérelmek elbírálásához, javaslattétel az elfogadásukra ill. üsszautasításukra.
A fentiekben leírtak alapján jól ézékelhető, hog, a katonai ikemi minőségbbtosítási uemíIyzet milyen solaéű tevélcenyléget végez annak érdeIében, hogl az idemeltetők és felhasznólók a követelményelalek tartósan
jól megfelelő rendszereN berendezéselg eulözöl<, anyagok birtoMba jussanak és hatélconyan udják végrehajtani szolgálati feladatail<lt.
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