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Bevezeíés

A hadsereg részére gyártott szállított termékekkel szemben a tör-
ténelem során mindig maga§ minőségi, megbízhatósági követelménye-
ket táma§ztottak a megrendelők Ezen követelményeket az utóbbi évti-
zedekben esetenként indokolatlanul magasra állították, nem törődve a
magas követelmények anyagi vonzatával. Napjainkban a gazdasági lehe-
tőségek, anyagi eróforrások csökkenése megkóveteli a minőségi elvárá_
sok szakszerű, a feladat biztonságos ellátásához szülrséges szintjének
meghatározását, megadását, mely lehetőséget ad a termék alacsonyabb
árszintű kihozatalára. Továbbá biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló
eszközök, anyagok minőségüket minél tovább megőtizzék, ennek alap-
vetó feltétele a szakszerű kezelés, tárolás, karbantartá§ és javítás.

A polgári életben a minóségbiztosítási rendszerek megvalósítása el-
terjedóben van, jelenleg Mag)arorszúgon múr llb. 300, naglrészben nem-
zeíközi tanúsító intézmény által tanűsított rendszerű termelő, illetve szol_
gált ató szew ezet műkódik.

A minőségügy alapvető szereplői a fos/asztó és annak igényeit ki-
elégítő ellátást biztosító szál|ító, illetve a hadseregen belüli elosztástvég-
ző e|látő. Aszá||ító lehet termelő, forgalmazó vagy szolgáltatő, az ellátás
lehet termék vagy szolgáltatás.

A minőségüg/ tartalma a minőség, amely az ellátás fogyasztó szem-
pontjából igényelt funkcióiravaló alkalmasságát jelenti, Afogyasztói igé-
nyek egyrészről a hasznos funkciók meglétére, másrészről a káros hatá-

l HM Beszerzési Hivatal Miíósé8biztosítási Igazgatósás Rendszeítanrlsító osztáy, Pálo§ Eínil
alezredes o§aályvezetó, Lakatos Lászióné mk.óma8y osztál],vezelóhelyeltes, Gaál Lajos közal-
kalmazott fóelóadó
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sok hiányára vonatkoznak. Aminőség megállapításához, a fogyasztói igé-
nyek megfogalmazásáboz meg kell határozni a hasznos funkciókat és a
káros hatásokat, azaz az ezeket|eíró üzsgálati szempontokat, a vizsgálati
értékeket és az egyes szempontok fontosságát tükröző értékrendet.

A mínőséggel szorosan összefüggő, annál szűkebb fo galom a megfe,

Ielőség ame|y nem közvetlenül a fogyasztó igényeit megtestesítő funkci-
ók kielégítését jelenti, hanem azzal szoros összefüggésben valamilyen
(szabvány, minóségi követelmény, gyógyszerkőnyv, élelmiszerkönyv, biz-
tonsági szabályzat, stb.) követelményrendszerbe foglalt funkciók, azaz
bizonyos tulajdonságokra vonatkozó követelmények kielégítését értjük
alatta.

A minőség biztosítása nemcsak az ellátás eredménye, azaz a termék
vagy szolgáltatás eredménye megfelelőségének az ellenőrzését, hanem a

teljes ellátási folyamat minőségének a biztosítását is jelenti, így a minő-
Sé8ü8} tartatma nemcsak az ellótás eredménye, hanem a teljes irányított
ellátási folyamat.

A minőségügy tartalma tehát e§/részt a minőség biztosítása álral a

fogyasztó hasznossági igényei teljesülését foglalja magába, de másrészt
emellett mind a fogyasztóra, mind az ellátóra, mind ezek környezetére
vonatkozó minden káros és veszélyes hatás hiányát is. F'gséges minőség,
ügi szemlélettelkeIItehát az eI\átás minden hasznos és káros tulajdonsá-
gát leírni és a minőséget biztosítani, ebből következően az ellátásokkal
kapcsolatos biztonságtechnika, ergonómia, továbbá az éler, egészség

(munka-, személy), a vagyon- és a környezetvédelem is a minőségü5i
része,

A minősegüry szerves része az értéke|emzé§, a format€IYezés, ugyan-
csak a minőségügy rósze a termékazonosítás, a termékjelölés és az ere,
detjelölés.

A minőségügy szoros kapcsolatban áll a műszaki fejlesztéssel, azaz
az ellátá§ techológiákkal, hiszen megfelelő minőséget csak korszerű eló-
állítás vagy szolgáltatástechnológiával, továbbá hatékony vezetési-szer-
vezési technikákkal és megfeleIő kisegítő technológiákkal (anyagmozga-
tás, csomagolás, tárolás, stb.) lehet biztosítani.

170



Új termékek kutatás-fejlesztése ese íén a minőség-hltatás és -íejlesz-
tés, továbbá a szabványosítás is a kutatás-fejlesztés része.

A hadsereg eg5rrészt fogyasztó, í5l nagyon nagy jelentőségű az igé-
nyeinek szakszerű pontos megfogalmazása, másrészt ellátó, a karbantar-
tás, illetve a jaűtásai területén minőségügyi rendszert kell, hory működ-
tessen. Ezen feladatok ellátásához jól felkészült a minőségügyben jártas
szakemberekre van szüksége, ezért fontos a katonai oktatási rendszerbe
(természetesen különbözó mértékberl) beépíteli a minőségüg/i oktatást
,s.

A fentiek miatt celszerű, lehetőleg minél korábban, mát a katonai
középiskolákban bevezetni az általános minőségügyi ismeretek elsajátí-
tását (ezzel megelőzve a polgári iskolákat). Akatonai főiskolókon, illetve
akaümidn már célirányos oktatást lehetne biztosítani a beszerzéssel, fej-
lesztéssel valamint a felhasználási tevekenpéggel kapcsolatos minőség-
ügyi feladatokró|, tudnivalókról, valamint a nemzetköá katonai minő-
ségüg5ri, minóségbiztosítási követelményekról, szabványokról.

Vizsgálva a termékminőség fogalmát tapa§ztalhatJulq hory több
összetevője van:
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A "Használati minőség"-gel kapcsolatos tudnivalók annyaira szerte-

ágazóak és szakterület specifikusak, hogy ennek a tematika kidolgozását
és oktatását az adott szakterületetjól ismerő személyzetnek kell végezni,

ezért a jelen cikk ezt a területet nem tárgya|ja.

Ismeretes korábbi cikkeinkből, hogy egy termékre von atkozóan az

életciklusára jellemző szakaszokat az űgynevezetí minőségkör mentén

lehet elhelyezni. A felelevenítés érdekében: a marketing, a piackutatás,

tervezés, fejlesztés, anyagbeszerzés, folyamattervezés, gyártás, ellenőr_

zés, raktározás, tárolás, kezelés, értékesítés, használatbaadás, vevőszol-
gálat, használatból torténő kivonás, megsemmisítés.

A teljes étetciklus két nagon jól elküIöníthető szakaszra oszlik: az

értékesítésig terjedő szakaszban a szállító telephelyén, használaton ki-
vül van a termék, míg az értékesítést kóvetóen a felhasználóhoz kerülve,

a használati szakasz következik.



A hadsereg, mint felhasznáIó

A hadsereg, jellegéből és rendeltetéséból adódóan, a második sza-
kaszban érdekelL íipík]usan:. a termék a hasznos funkcióit a használat so-
nin fejti ki. A birtokba és használatba vett termék esetében az életciklus-
nak ezt a szakaszát a szokásos szóhasználattal a fenntartási szakasznak
nevezik, amelyre az adott termék rendeltetészerű használata, üzemelte-
tése, karbantartása, különböző szintú technikai kiszolgálása, javítása,
esetenként tartós tárolása jellemző.

A fenntartás különbözó, elóbbiekben nevesített szakaszaiban a ter-
mék a hadsereg tulajdonában van, a hadsereg állományában vagy alkal-
mazásában álló személyzet végzi a használatot és fenntartást. Ezt a sze-
mélyzetet az adott eszköz adott életciklus szakaszban történő alkalma-
zására, fenntarlására különbóző képzési formákban felkészíti\ kikép-
zi\ így mondhatjuk, hogy ebben a szakaszban célirányosan képzett sze-
méIyzet áII az eszközzel kapcsolatban.

A képzés a kűlönböző katonai oktaüási intézményekben, a tisztkép-
zés, tiszthelyettes képzés, az üzemeltető-karbantártó személyzet képzé-
se során, a szakági képzés részeként történik. A kiképzett szemé|yet
biztosítja, hogy az adott eszközre értelmezett "használati minősé§' meg-
őrzése megtörténjen, az ehhez szűkséges minőségügyi ismeretek birtok-
lásával és alkalm azásával.

A kérdés az, hogy mi vrzir a másik életciklus szakaszban, amikor az
eszközre vonatkozó koncepció kialakul, gyártása megtörténik?

Jelen van-e a leendő felhasználó, üzemeltctő ebben a szakaszban,
van-e ráhatása a konstrukció minőségére és a megvalósítás minősógére,
melyek már nem befolyásolhatóak a használat minőségével?

Szükség van-e egyáltalán arra, hogy ebben az életciklus szakaszban
a leendő feIhasználó jelen legyen?
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Ery szemléltető péIda:

Számtalan tapasztalat igazolja, hogy a vevő, a későbbi íelhasználó
kizárásával alkotott konstrukciók messze alkalmatlanabbak az adott
funkcióra, mint azok, melyeket a potenciális felhasználó gondos kikér-
dezése után, nemritkán bevonásával alakítottak ki. Ezt az elvet ma újra
felfedezték és mi nt"proaktív fejlesztés" nevű tevékenysé gszolgá|ja azigé-
nyeket legjobban kielégítő konstruktőri munkát. Nem nélkülözheti ezt
a típusú közreműködést a haditechnikai eszközök és anyagok fejlesztése
sem. Saját viszonyaink között ezt a feladatot a Haditechnikai Intézet
(HTI) látta és látja el jelenleg is. A fejlesztések vagy a HTI által vagy
vezetésével, felüg]elete alatt történtek. Az ezilányú tevékenlséget vég-
ző szakemberek akár polgári, akár katonai intézményben szerzett szak-
mai alapképzettségük és a munkakörben megszerzett gyakorlat birtoká-
ban képesek az életciklus ezen szakaszában a konstrukciós lninőség be-
[olyásolására.

A konstrukciós minőség befolyásolásához szüI<séges minőségügyi is-
meretek eltérnek az életciklus második, használati, fenntartási szakaszá-
ban szükséges minőségügyi ismeretektől. Terjedelmük, tartalmuk sokkal
szélesebb és méllebb, hiszen a konstrukciós minőség alapvetően megha-
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íározza a majdani használati minőség fenntart^ának lehetősé7eit és kö-
vetelményeit is.

Addig, amíg a használati minóség biztosítása érdekében az említett
számos intézményes kiképzési forma teszi lehetővé a szükséges ismere-
tek oktatását, megszerzését; addig a konstrukciós minőség tudatos kiala-
kításának, megvalósításának eszkózeire, módszereire vonatkozóan nem
lehet ugyanezt állítani, A szúkséges ismeretek me gszerzése kűlönbözó,
elsősorban nem a hadsereg által szervezett, bonyolított tanfolyamok ke-
retóben lehetséges, nagy jelentősége van az önképzésnek, a szakiro-
dalom tanulmányozásának, a szakmai konzultációknak, esetenként ta_
nulmányutaknak.

Az eddigi áttekintés a teljes életciklus elejétés a használati szakaszt
vizsgálta. Az eddig nem tárgyalt rész u glertÁs, nz ellenőrzés és az érté_
kesités szakaszai. Mondhatjuk-e azt, hogy ez a szakasz a szállító magán-
úgye, alényeg az, hogy a végén a termék jó legyen?

Nos, mondani lehet. Amennyiben változatlanul eltbgadjuk az ábra
által mutatott ö§szefüggést, akkor a gyártási-ellenórzési szakasz ésbenne
a"kivitelezés minósége" legalább azonos súllyal és befolyásoló jelentőség-
gel bír.

Tipik:usnak tekinlhetó-e az, hogy avevő, a használó jelen van a gyár-
tás, ellenőrzés szakaszában? Altalában nem, de elfogadott gyakorlat az
egyes nagyértékú eszközök esetében a vevő vagy a vevó megbízottja je-
lenléte és ellenórző tevókenysége.

Van_e ilyen glakorlat a hadseregek beszerzési tevékenysége folya_
matában?

Természetesen van,Igaz, hogy ennek tartalma, kivitelezési formája
koronként és országonként változott és ma is változik, de ery tény: a had-
seregek nem nélkülözhetik és nem is mellőzik azt a gyakorlatot, hogy a
beszerzésre kerüló termékek gyártási folyamatát és annak eredményét a
szállító telephelyén felügyeljék, ellenőrizzék-

Néhány érdekességet a történelemből erre vonatkozóan megemli_
tünk a római légiók már alkalmaztak"katonai ánevőket", akikköznlné-
hány az Obudához közeli Aquincumban állomásozott légiós egység állo_
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mányában is szolgált, síremlékük a romkert kőtárában látható a tisztsé-
gükre utaló felirattal és különböző íhltéglákba nyomv a igazolő béIyegző
lenyomatuk is felfedezhető. Akésőbbi korokban is minden jelentós had-
sereg alkalmazott hasonló feladatokkal megbízott személyzeíeí, szerte-
zeteI-

A világtengerek uralmára törő angol flotta Admiralitása megbízot-
tait minden jelentősebb hajóépítő műhelybe elkiildte, hory biztosítsák:.,."a
hajók Anglia legjobb fáibóI épüljenelq a legjobb kötélzeuel, vitorlákkal és
áglúkkal szereltessenek fel, Anglia és Ofekége dicsóségére",..

A hajóépítést más népek és uralkodóik is meghatározó fontosságú-
nak tartották, tudjuk Nagy Péter, minden oroszok cárja saját kezébe vet.
le az ácsszekeícét és ismeretlen hajóácsként dolgozott a flotta hajóinak
építésén, a minél több és hiteles információ, szakismeret megszerzése
érdekében.

Lehet a mag)ar történelemben is példákat találnl, Mátyás király Fe-
kete Serege részére, a Rákóczi szabadságharc seregei, a szabadságharc
hadai számára hadfelszerelési biztosok gondoskodtak a felszerelés gyár-
tatásáról, az e|őá|lítás és a termékszigorú ellenőrzéséról. Századunk nagy
világháborúi minden országban kialakították a kor színvonalán álló ta-
tonai gáttásfelügteletet és termékellenőrzést.

Magmrországon az 1950-1990 közötíi időszakban jelentős meny-
nyiségű és értékú haditechnikai eszköz és hadfelszerelési anyag gyárüí-
§a fotyt, annak ellenére, hogy kimondott hadiiparral nem, csak védelmi
célú gyártókapacitással rendelkezett az ország. Ezt az cmlített termék-
mennyiséget és gyártási folyamataikat a Katonai Uzemi Megbízotíak (to-
vábbiakban KÜM) rendszere ellenőrizte és felügyelte. Tevékenységük
lényeges eleme volt aZ adott szállítónál való állandó jelenlét, a gyártással
összefüggó valamennyi folyamat, tevékenység figyelemmel kísérése és
felü§/elete, szükség esetén a beavatkozás, valamint a termékek tényleges
vizsgálata. Ez a típusú munka nagy biztonságot nyújtott a megkívánt mi-
nóségkövetelmények teljesülése szempontjából. A személyzetet §zakte-
rületenként olyan állomány alkotta, melynek tagiai a magasszintű szak-
mai, elméleti alapképzettség mellett, az adott gyfu, az általa alkalmazott
technológiák és megfelelóség értékelési technikák ismeretével rendel-
keztek,ígl a kívánt katonai minóségbiztosítáSi íeladatot magas szintm vol-
tak képesek végezni.
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A KÚM szeívezet állományába részben üzemeltető tapasztalattal
rendelkező, katonai oktatási intézményben szakképzést nyert szemé-
lyek, döntően hivatásos állomány, réuben az adott gú4 szállító állomá-
ny áb óI a lkalm a s n ak biz onyult s z akmb e re i k rüIt e k Abekerülés feltétele
mindenképp a termék jellegéből fakadó szakismeret, gyártás és ellenór-
zéstechnológiai ismeret megfeleló szintje volt. Kimondottan ilyen beosz-
tásra történő felkészító, kiképző oktatás sehol sem folyt, a szükéges
alapképzetséggel rendelkezők elsósorban a gyakorlat §orán §zerezték
meg a szükséges katonai minőségügyi, minőségbiztosítási ismeretet.

Ez a szewezet az évek során kíjlönböző szervezei felépítésben, intéz-

mény néven és létszámmal tevékenykedett, a rendszervóItást megelőzően
közel 350 fő végzett ilyen jellegű munkóL Az ismétlődő átszervezések és
létszámcsökkentések eredménye, hog a HM BH Minősé4bbtosítási l4az,

8atósá8 szervezetében ma mindössze harminc főből álI a katonai minóség-
biztosítást végzó szakállomány létszáma. Természetesen ekkora létszám
nem tudja ellátni a múlthoz hasonlóan ugyanolyan mélységben vala-
mennf szakterület szállítóinak gyártás és gyártmányfelügyeletét, vala-
mint a termékek teljeskörű ellenőrzáét. A korábbitól eltérő, új módsze-
rek és gyakorlat alkalmazása szükséges.

Az eddig elmondottakból következően, kiemelhető, hory a múltban
úgy a Magyar Néphadseregben, mint ajelenben a Magyar Honvédségben
eslaránt a t'enntartási szakaszra vonatkozó, a"használati minősé§' köré-
ben értelmezett i§meretek oktatása bizto§ított a legjobban, ezt követi a
"konstruk:iós minóság" körébe tartozó ismeretek oktatása, míg jelenték-
telenül megvalósított a "kivitelezési minősé§' ismeretanyagának szerve-
zett oktatása.

A fejlett gazdaságokban már a korábbi években megkezdődött e§/
nagyfokú hangsúly eltolódás az ellenőrzés alapú minőségügyi tevékeny-
ségről a megelőzés, a minőségbiztosítrás alapú minőségügyi tevékenység
felé. Az új filozófia új magatartást, új ismereteket, új gyakorlatot igényel.

Azo\ akik ma a hadsercg beszerzési fo|yamataiban kapcso|atba
kerülnek a termeló szféra gazdasági eg;rségeivel és azok szakembereivel,
megfeleló felkészítés, minőségbiztosítási szakoktatás, i§meretek és
szakképesítés nélkúl ú§ fogiák ér€zni maguka! mintegy idegen bolygó
lakói, akik sámára ismerttlen nyelvet beszélnek a partnereik
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A beszerzési folyamatban résztvevő, minőségbiztosítási feladatot el-
|átó szemé|yzet csak biztos és széleskórű szakismeret birtokában tudja
megbízatását eredménnyel és a hadsereg, mint megrendelő, képviselőjé-
nek szükséges és indokolt tekintéllyel ellátni.

A beszerzések mintíségbiztosításával kapc§olatos katonai minő-
ségüryi képzés az USA-ban

A beszerzési folyamatban résztvevők sokirányú, alapos kiképzésé-
nek, alap és szintentartó, majd továbbképzésének szükégességét más
hadseregek jóval korábban felismerté\ meghatározták a szúkséges is-
meretek körét, az oktatás feltétel és intézményrendszerét, a beosztásba
kerülés á maradás feltételrendszerét. Az állítást néhány dokumentum
bemutatásával, hivatkozásával tárnasztjuk alá, mely dokumentumok az
ameikai hadsereg beszenési tevékenységében részwevől<, a minőségbizto-
sítási íeladatoknt elltátók speciólis szalonai képzésének módszerét, temati-
káját íiák le.

A beszerzések és a beszerzésekhez kapcsolódó minőségbiztosítás
kérdéskörének tulajdonított fontosságot legjobban a Defense Acquisiti-
on University - DAU (Védelmi Beszerzések Egyeteme) intézményrend-
szerének kialakítá§a, működtetése és a vele szemben támasztott elvárá-
sok igazolják.

A DAU az USA Védelmi Minisztérium oktatási és kiképzési intéz-
ményeinek és szervezeúeinek társulása, mely biztosítja a védelmi célú
beszerzésekben érintett katona és polgári személyzet kötelező képzését
a beszerzési tevékenység 12 szakmai területén.

Az oktatási társulás 1992-ben kezdte meg működését. Küldetése,
hogy a védelmi célú beszerzések végrehajtására hivatásos szakembereket
képezzen. A DAU hangolja össze a Védelmi Minisztérium beszerzósek-
kel kapcscrlatos oktatási és kiképzési tevéken}6égét, hogy az a miníeg;t
120000, beszerzési f€ladattal összefüggő munkakört betöltő személy
képzési követelményeinek kielégítésére alkalmas legyen. A társulás tag-
jai az alap, a középfolai és speciális szakismeret íejlesztő oktatás biztosí-
tására képesek. Természetesen, az ezzel összefüggő szakmai rendemé-
nyek, ko nferenci ák szervezése, az oktatási anyag létrehozása, az oktatók
és gyakorlatvezetők kiképzése is a társulás tagjai által történik,
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A DAU a Védelmi Minisztériummal szoros együttmúködésben és
egyetértésben végzi feladatát, különös tekintettel a kötelező oktatási és
gyakorlati területek meghatározására.

A DAU elnöke a Védelmi Miniszter helyettesének számol be. A
DAU vezető testülete a védelmi, gazdasági, pénzü§i terűletek legkivá-
lóbb egyéniségeiből kerül kiválasztásra.

A társulásban az egyes intézmények önállóságukat megőrizve, az
egymás közötti k apcsolalot az Eg)etérlési Nyilatkozatban rögzítették,

A társulás tagjai a szárazföldi, a légi és tengerészeti erók intézetei,
főiskolái, számszerint 75-en. Néhány ezek kizül:

- Air Force Institute of Technology -AFIT (Légierő Technikai
Intézet);

- Defense Contract Audit Institut - DCAI (Védelmi Szerződés
Felü|vizsgáló Intézet) ;

- Naval Warfare Assessment Center - NWAC (Tengeri Hadüse-
lés Minősítő Központ), stb.

A DAU által kiadott éves oktatási ismertetó felsorolja az összes tan-
folyamot, melyeket a társulás tagintézményei a tárgyévben szervezne\
annak érdekében, hogy abeszerzéssel foglalkozó szakszemélyzet aVé-
delmi Minisztérium DoD 5000.52-M jelű követelmény dokumentumá-
ban - Career Development Program for Acquisition Penonnel (A be-
szerzési szemé|yzet életpálya fejlesztési programja) meghatározott köte-
lezó és ajánlott képzési formákban részt vehessen.

Minden egyes beosztásra meghatározott, hogy milyen kötelező és
milyen ajánlott képzések sikeres elvégzése a beosztásba kerülés illetve a
beosztásban maradás előfeltétele.

A képzések általában három szintűe\ a I. jelű alapképzés az alap-
ismeretek megszerzésére, az alapminősítés biztosítására szervezett. A II.
jelű középszintú képzés, a már elsajátított ismeretek alkalmazási készsé-
gének kialaKtására irányul. A III. sziní elvégzése teszí lehetővé a fegy-
vernemi orientációt, irányító beosztá§ok betöltését.
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A kiadvány megh alározza akalonai és polgári intézményekben nyert
képesítések egyenértékű elismerésének feltéteüt is.

Az egyes tanfolyamok betű-szám kombinációval jelöltek, a betű-
kombináció utal a tanfolyam jellegére pl. CON- contract - (szerződéssel
összefüggő), LOG - logistics - (logisztikával összefüggő), PUR - purcha-
sing - (vásárlással összefüggő), QUA- quality - (minőséggel összefüggő),
stb.

A tanfolyamok átlagosan 10-25 oktatási nap tartalmúak. Kivételt
képez a felsőszintű beszerzési, valamint a program irányítási tanfolyam,
melyek 40 illetve 25 oktatásl hót tartalmúak.

A terjed,elmi korWtolca tekintettel" csak a saját szalaerületünkhöz leg-
közelebb eső, a minőségbiaosíttis tórgú tanfolyamok résztletezését tesszük
meg.

A DAU értelmezésében a minőségbiztosítás sokarcú terület, mely
magában foglalja a beszerzési tevékenyxég különböző tészleteit, úgmint
a szenődéskötés, a fejlesztés, a gártds, a szeaődések felügrclete, a raktá-
rozás szakaszail.Ezek a szaktevékenységek igénylik a szerződéseknél al-
kalmazott szabályok és módszerek ismeretét, az.üzleti és ipari gyakorla-
tot, a műszaki tapasztalatot, melyek ezekhez a speciális árucikkekhez
szükségesek.

A minőségbiztosítási személyzet állománya a teljesítés során mint a
Vfielmi Minisztérium szállítóinak értékelője funkcionáI, abban az ér-
telemben különö§en, hos/ az illető szállító megfelel-e a beszerzési szer-
ződés múszaki és minőségi követelményeinek. A szakzemélyzet össze-
gyűjti és elemzi a szállító eljárásaira vonatkozó adatokat, vizsgálja a szál-
lító eljárásainak az adott feladat teljesítésére alkalmas voltát, felül-
vizsgálja a szállító üzemeinek szintjét, javító intézkedéseket fogalmaz
meg, minősétervezési funkciókat lát e|, áWízsgálja az alvállalkozókra ós
beszerzésekre vonatkozó adatokat, minőségbiztosítási dokumentumo-
kat, A szakszemélyzet laboratóritrmokat és vizsgáló berendezéseket üze-
meltet a szerződés alapján beszerzett anyag minősítő értékeléséhez.
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A képzési sziníek és tartalrnuk:

I. szint.

Kötelező: QUA 101 Minóségbbtosítási alapok

Ez a tanfolyam a beosztásba helyezés alaptanfolyama, amely a Vé-
delmi Minisztérium minóségbiztosítási elveit, politikáit, módszereit és
gyakorlatát ismerteti fő hangsúllyal. A tanfolyam során bemutatásra és
megbeszélésre kerülnek - vá|lozó részletességgel - a szerződés típusok
és a szerződésekbe foglalt minőségkövetelmények.,4 tárgkör: A'védd'mi
beszerzések minőségpolitikáj a, a védelmi beszerzések minóségbiztosítási
eljárásai, a tisztségvíselőkkel és tevékenységükkel szemben támasztott
etikai követelmények, a szerződé§kötés folyamata, a műszaki követelmé-
rtyek forrásai, a minőségkövetelmények, a konfiguráció irányítás, a vizs-
gálatok, ellenőrzések, felüglreletek, mérések és a megállapítások kiérté-
kelése, a minőségvonzatú költségek, az üzemi minőségbiztosítás, a minő-
ségjavítás alapelvei,

A képzés idótartama: 10 oktatási nap-

IL szint.

Köte lezó : QUA 1 02 Középfolai minőségbbtosítás

A középfokú minőségbiztosítási tanlblyam kiemelten kezeli a Vé-
delmi Minisztériumvédelmi célú anyagbeszerzéseit és kimondottan a kö-
zépső színten tevékenykedő résztvevők számára került kidolgozásra. A
tanfolyam a hallgatókat a munkaismeretek széleskcirű alkalmazási képes-
ségéve| ruházza íel a statisztikai folyamatszabáIgozás terén, annak úgy a
fejlesztése, mint a megvalósítása és órtékelése szakaszaira nézve.

A tanfolyam tartalmazza még a Védelmi Minisztérium minőségbiz-
tosítási politikáját, az anyagok átvizsgálására vonatkozó koncepciókat,
helyesbító tevékenységeket, műszaki változtatási javaslatok értékelését,
a műszaki adatok forrásait, értékelését, a üzsgálatok felügyeletét és ér-
tékelé§ét, a konfiguráció irányítás felülvizs gálatát, a §zerződé§ kötés e-
lótti és utáni megbeszéléseket, a minőségrendszerek átvízsgálását, ter
mékértékelést, megbízhatósági és karbantarthatósági felülvizsgálatokat,
folyamatképesség vizsgálatokat, az á|lami tevékenység etikai kérdéseit,
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a nemzetközi szabványokat és az amerikai szabványosítási szervezet mi-
nóségszabályozási (ISO-ANSI-ASQC) és a MIL 9858 szabványai isme-
retét, statisztikai hibaelemzéseket.

A foglalkozások teljesen életszerű kialaKtású munkacsoportokban
folynak, ami biztosítja, hogl a hallgatók megtanulják a minóségbiztosítási
problémákat elemezni és értékelni.

Időtartam: 5 oktatási nap

III. szint.

Kötelező: QUA 103 Vezető minőségbbtosítósi üg/intéző

Ezt a tanfolyamot a beszerzési tevékenység minóségbiztosításának
fetső szintjén tevókenykedó személyzet számáÁ vezették be. Áfogja a
minóségbiztosítás vezetését, irányítását, a külsó környezet különféle ha-
tásait. Tárglköre : A védelmi Minisztérium minőségbiztosítási tevékeny-
ségének irányítása, minőségfilozófia és a minőségpolitika, kezdeménye-
zések a szál|ító részéről, irányítási és vezetési technikák, etikai kérdések,
aktuális problémák.

A lehető legmagasabb színvonal érdekében, az előadókat a kor-
mányzati és ipari szervezetek kiváló személyiségei köréből kérik fel.

Időtartam: 4 oktatási nap

Ajánlctt: PRD 301 Védelmi beszerzések műszaki tervezési, gyártási
és minóségbiztosítási tevékenységei.

Az üzemi szintű minő§égbizto§ííás oktatró§a

A Department of Defense (DoD) Védelmi Minisztérium, Defense
Logistics Agency (DLA) Védelmi LogisztikaiHivatal, DlÁM 8220.4 jelű
kiadványa a Quality Assurance Technical Development Program
(QATDP) Minőségbiztosítási Műszaki Fejlesztési Program nevet viseli.
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A kiadvány az ű§nerezett Kézikönyv kategóriába tartozó doku_
mentum, mely kezdő soraiban kimondja:

... a Kézikönyv a minőségbiztosítási műszaki fejlesztési program ke-
retében kidolgozott elveket és eljárásokat taítalmazza. A program ter_
vezése azt a céIt is/ekezett szem elótt tartani, hogy a védelmi beszerzések
szerződéseinek kezelését végző parancsnokságon az üzerr:i minőségbiz-
tosítási funkciókat végrehajtó vagy támogató alkalmazottak olyan mú_
szaki oktatásban részesüljenek, ami ahhoz szükséges, hogy kellő haté-
konysággal teljesítsék a rájuk bízott feladatot,..

Alapelvek:

A program a minőségbiztosításí rendszerek és a termékek szakterü-
letén ad képesítést,

A minőségbiztosítási személyzet oktatásához a beosztás ad kiinduló
alapot, attól tüggően, hogy első beosztásba helyezés vagy a pályaalkal-
masság fejlesztése a cél. A Kézikönyv felsorolja azokat a tanfolyamokat,
melyek az egyes szakterületeken dolgozó minőségbiztosítási alkalmazot-
tak számára kötelezőek. A szállítók telephelyein minőségbiztosítási be-
osztást betöltő állomány a beosztásában töltótt első fél év alatt legalább
kéthetes oktatáson kóteles résztvenni. A minőségügyi rendszerek tárgy-
körben szerzett képesítés alapképesítésnek minősül.

A termékszakterűletekre vonatk<lzó ismeretek meghatározott fel_
osztás szerint tagoltak. A csopottok űrkutatás, repülőgépgyártás, lőszer
és hadianyag, járművek, vegyianyagok, ruházat, számítógépes szoftvcr,
elektronika, általános alapanyagok, mechanikai eszközök, nukleáris esz-
közök.

A minőségbiztosítási szakszemélyzet csak alaptanfolyam és termék-
szaktanfolyam sikeres elvégzése után nyerhet képesítést. A megszerzett
képesítés visszavonásra kerül, ha az alkalmazott teljesítménye elégtelen-
nek bizonyul a ténylege§ munkavégzés során.

Polgári minőségügyi szakismeretek birtoklását oInp yagl termékspe-
cifikus tanfo lyamon szcrezheLő kópesítéssel egyenértékűnek minősíte-
nek megfelelő feltételek esetén.
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A személyzetnek eddigitől eltérő, új termékkel kapcsolatos munka-
körbe kerüIése esetén új képzésben kell résztvennie.

Az alap és szahanfolyamok ohatói csak azok lehetneN akik az okta-
tási technikák terén megfelelő végzettségel rendelkeznek Teljeskönien is-
meik az ol<tatott műszaki témakört, korábban elvégezték az általuk oktatni
kív ánt tanfolyamot vagl eglenértéhi képesítéssel rendelkeznek.

A minőségbiztosítási munkakörökben foglalkoztatott mérnökök-
nek, ellenóröknek az előző oktatás és a gnkorlatuk függvényében to-
vábbképző oktatásban kell résztvenni.

A Kézikönyv tartalmazza a kötelező okíatási tanfolyamok katalógus
szerű felsorolását.

A tanfolyamok betű-szám kombinációval jelöItek. A betű a tanfo-
lyam szakterületre utal, a szám sorszám. Például: "A', űrrepülő, "Q" mi-
nőségbiztosítás, "X" számítógépes szoftver, stb.

Az érdekesség kedvéért néhány tanfolyam jel és cim:

- C 03 Az ejtőernyőkért és alkatrészekért felelós minóségbiztosítók
tanfolyama;

- S 82 Üzemi minőségbiztosítási program automatizálásáért felelős
személyzet tanfolyama;

- X 37 A FORTRAN nyelvet használó szerződéses szoffuer tétele-
kért felelős személyzet tanfolyama, stb.

A Kézikönyv a továbbiakban a katalógus fejezet valamennyi tanfo-
lyamát részletesen ismerteti, az alóbbi jellemzők megadásával:

- tanfolyam jel,

- megnevezés,

- helyszín,

- időtartam,
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- célkitűzés,

- tanfolyam leírás,

_ előfeltételek a hallgatók számára,

- egyenértékűtanfolyamismertetés.

A nagyszámú tanfolyam közül részletesen csak azt a hármat mutat-
juk be, melyek a beszerzést és az üzemi minőségbiztosítá§t ölelik fel.

S 89 védelmi célú űzemi minőségbiztositás

Időtartam: 80 őta

Célkitűzés: a tanfolyam teljesítése során a hallgatók munkaköri is-
mereteket szereznek a védelmi minisztérium minóségbiztosítási straté-
giájárőI és az eljárásokról, valamint olyan képességek birtokába jutnak,
amelyek segítségével hatékony és gazdaságos üzemi minőségbiztosítási
programot tudnak tervezni, megvalósítani és irányítani.

Tanfolyam leírása: a taníolyam magában íoqlalja: a védelmi célú
gyártást fo$ató üzemek minőségbiztosítási programja, az ehhez kapcso-
lódó programok, funkciók és hatáskörök. Tárgyalásra kerülnek változó
részletességgel a szerződések típusai és a szerződésekben rögzített mi-
nőségköVetelmények.

A tanfolyam olyan szeródéstípusok bemutatásával kezdődik, ame-
lyekre az üzemi minőségbiztosítás valószínűleg számíthat, valamint olyan
szerződésfejezetek bemutatásával, amelyek az illetó szerződések részét
képezhetik. Tárgyalásra kerül a szeródésekben tipikusan előírt minó-
ségbiztosítási rendszermodell szabvány. A tanfolyam többségében az
üzemi minőségbiztosítás koncepciójával és megvalósításával foglalkozik,
kiemelt figyelmet fordítva a minőségbiztosítás rendszerjellegű megköze-
lítési módjára.

Ezenkívül a tanfolyam még olyan kérdéseket érint, mint az alvállal-
kozói minőségbiztosítás, tervezés változtatása, minősített termékek lis-
tája, stb. Tárgyalásra és definiálásra kerülnek az üzemi használatra szánt
filozófi ák, módszertani elképzelések, technikák és statisztikai eszközök.
A statisztikai eszközöket és a minőségbiztosítási módszereket számos
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gyakorlati példa támasztja alá annak érdekében, hogy a hallgatók meg-
felelő aktív ismereteket kapjanak az üzemi minőségértékelés módszerei-
ről és technikájáról.

Elófeltételek a beiskolázott személyzetnek legalább egy hónapos
üzemi tájékoádrással kell rendelkezni, mielótt résztvesznek a tanfolya-
mon. Minden üzemi minőségbiztosítással foglalkoá alkalmazottnak el
kell végezni ezt a tanfolyamot az üzemi feladat ellátásra szóló megbízást
követó fél éven belül,

S 96 a védelmi beszerzések minőségbiztosítási alapismereíei

Idótartam: 80 óta

Célkitúzés: a tanfolyam kötelezó minden I. szintű minóségbiztosítási
alkalmazott számára, Megismerteti a résztvevóket a Védelmi Miniszté-
rium minóségbiztosítrási személyzete által alkalmazott alapelvekkel, stra-
tégiával, módszerekkel és gyakorlattal.

Tanfolyam kírós: a tanfolyam keretében ismertetésre kerülnek a
Védelmi Minisztérium minőségüryi alapelvei, stratégiái, a kormányzati
alkalmazottakra vonatkoó etikai alapelvek, szerződéskötési eljárások,
múszaki adatcsomagok, valamint az iizemi minőségbbtosítási programok:
úgymint szerződés átvizsgálás és tervezés, eljárások áwizsgálása értéke-
lése, termékmegfelelőség értékelési, igazolási és ellenőrzési technikák,
konfiguráció irányítás, megbízhatóság, karbantarthatóság, számítógép-
pel támogatott tervezés, gyártás és ellenőrzés, statisztkai folyamatszabá-
lyozás.

Elófekétel: a tanfolyamon a beszerzési minóségbiztosításban érde-
kelt személyzet vesz ré§zt.

S 97 a védelmi beszerzések minősegbiztosít:ísi tanfolyama

Id.őtartam: 4O őra

Cékitűzés : a taníolyam kötelezó minden II. szintű minőségbiztosítási
alkalmazott számára. Megismerteti a résztvevőket a védelmi minisztéri-
um minőségbiztosítási stratégiáival, koncepcióival, technikákkal és biz-
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tosítja a beszerzések minőségbiztosításának lratékony és gazdaságos
megvalósításához szükéges ismereteket.

Tanfolyam leírás: a tanfolyam telje§ítése során a hallgatók olyan ké-
pességeket szereznek, amelyek segítségével alkalmazni tudják a védelmi
célú anyagok bes zerósére éskezelé§ére vonatkozó védelmi minőségbiz-
tosítási stratégiai elképzeléseket és koncepciókat, minőségügyi progra-
mokat tudnak tewezni, megvalósítani és értékelni, hatékonyan tudnak
eryűttműködni a többi védelmi minisztériumi alkalmazottal és meg tud-
j ák oldani az iizemi rninőségügyi funkciókkal kapcsolatosan felmerült prob-
lémákat.

Előfeltétel: beszerzés minóségbiztosításban érdekelt vag aual egy en-
értékű besorolás új alkalmazottak részére.

Abemutatással igazolni kívánjuk annak a máshol már felismert szük-
ségességét, hogy a beszerzési folyamatok különböző szakaszaiban, a ter-
mék életciklus szállítói szakaszában a megrendelő hadsereg részéről köz-
reműködó személyzetnek sokirányúan, a minőségbiztosítás speciális kér-
déseiben alaposan képzettnek kell lenni, amit meg is valósítanak.

A bemutatott oktatísi formálaól természetesen nem gondolju\ hogy

azt eg/szerű szolgai másolással a mi számunkra alkalma§§á lehet lenni.
Mások a szervezete\ mások a méretel elég arra a 120 000 beszerzésben
foglalkoztatottra gondolni....

Egt azonban bbtos: az oktatás és képzés szükégessége nem ütatha-
tó. Más körülmények között kell helytállni a ma beszerzési tevékenységet
végző személyzetnek, mint 5-10 éwel ezelőtt, amikor tulajdonképpen le
kellett adminisztrálni csupán azt, amit különbözó vezető, egyeztető, kor-
mányközi, stb. szintek már eldöntöttek. Nincsenek már profilgazda nary-
vállalatok, melyek esetében egl közúl egyet lehetett szetződő partner-
nek választani, szerzódéskötési kényszert bizto§ító jogi szabályozással.

A nagyon lassan atakuló piacgazdaságban a Magtar Honvédség
rendelkezésére bocsátott §zűkös pénzeszközök elköltési folyamatában
meggrőződésünk szerint a gazdasági élet civil szereplőivel minden te,
kintetben azoknál jobban felkészül! kvalifikáltbeszerzési, minőségbiz-
tosítrisi szakembereket kel| szembeállítani.
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Javasolt tematika a hazai, katonai minriségüry oktatá§ához
(a beszerzést, katonai minőségfelü gyeletetvégző állomány számára)

a,) Minóségügy terminológiája;
A hallgatókmegismeik az MSZ ISO 8402, MSZ 271, MSZ

IEC 50 ( 19 1 ) szabványok által meghatározott alapfogalmakat,
szakkifejezéseket, melyek összhangban vannak c nemzetközileg eI-

fo ga dott é rt e lm e z é s e kke l.

b.) A minőségügy jogszabályi háttere;
A tananyaq megismerteti a hallgatókkal a jelenleg hatályos

jogszabáIyokat a szerződéskötés, minőségugl, mérésügl, termékfe-
lelősség közbeszerzés, foga sztóvédelem tárgkórében.

c.) Minőségügyi szabványok és alkalmazásuk;
Ismertetésre kerülnek a uabványokkal kapcsolatos isme-

reteN a minóségbiztosítással kapcsolatos szabványok (MSZ EN
ISO 9000 ill. MSZ EN 45000, MSZ EN 30011 sorozat).

d.) Minőségbiztosítási rendszerek célja, előnyei, kialakítása;
A tananyag magába foglalj a a minőségbiztosítás szül<sé4es-

ségét a vevői és a száIlító szemszögébóI, bemutatja a rendszer gaz-
daságossági és imdzs alaWtó előnyeit, valamint a rendszer kialakí-
tásáv al kapcsolatos főbb követelményeket, kihatásokat.

e,) Minőségbiztosítási rendszerek dokumentációja;
Ismertetésre kerülnek a minőségügli kézikönyvek felépíté-

sével, tartalmával kapcsolatos elvárásoN az eljárás, munka és vbs-

4álati utnsításoh minóségupi feljepzéselg bizonylatok készítéséve l
kapcs olatos tudniv a lók.

f.) Minóségbiztosítás a marketing tevékenységben;
A tananyag ismerteti a minőségbiztosítási rendszerekben

működtetendó marketing tevéknység jellemzőit, feladatait, a vevői
követelmények műszaki nyelvre való átültetését (QFD), a tetmék

, illetve szolgiltatási leírás szerepét. Itt kerülnek ismertetésre a meq-
rendeló és a szállító között kötendő szenődések vizsgálatdval kap-
csolatos feladatok
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g.) Minőségbiztosítás a tervezes-fejlesztés folyamatában;
A fázis fontosságóra való tekintettel részletes ismertetésre

kerülnek a projela me4tervezése, létrehozása, a projekttel szemben
támasztott követelmények. Időtényezó és kockázatelemzés. A K+F
tevé ke nység alatti ellenónéseN vizsgálatok Kömyezenédelmi, kbr-
nyezetállólú§, megbízhatósági és ergonómiai feladatok és követel-
mények Ertékelemzés célja. Tervdokamentáció és kezelése. Gyúr-
tástervezés, gllártási képesség vizsgálatok. Termék és folyamat
FMEA: Gyártósi dokumentáció és kezelése.

h.) Minőségbiztosítás a beszerzésben;
A megrendelések tartalmi kellékeivel, az alvállalkozók (be-

száIlítók) kiválasztási szempontja ,al, nyilvántanásukkal, a beér-
kezett termékek vizsgáIatával kapcsolatos tudnivalók kerülnek is-
mertetésre.

i.) Minőségbiztosítás a termelési, szolgáltatási folyamatokban;
A tananyag bemutatja a termelési, illewe szolgáItatási fo-

lyamatok megbízható működtetésének feltételeit, röviden ismeft eti
a statisztikai folyamatszabályozás t, kialakításával összefüggó fel-
adatokat, a szabalyozó kártyák fajtáit, feladatukat.

j.) Szoftverek minőségbiztosítása;
Röv iden ismerteté sre kerülnek a szotl e rckkel, szoítv eríej -

lesztőkkeI és a felhasznáIókkal szemben támasztott követelmények.

k.) Minóségellenőrzés;
Az oktatás során ismerletésre kerülnek az i.degenanyag-,

gártás- és vé4ellenőrzés feladatai, az ellenőrzés során a.lkalmazott
technikák A nem megfelelő termékek kezelésével kapcsolatos fel-
adatok. A minóség tanúsítúsa.

l.) Méríí- és vizsgálóberendezések;
Ismertetésre kerülnek a Mérésügti törvénybőI a szállítóra,

illetve szolgiltatóra háruló feladatoN alkalmazott mérőeszközök
validá lás a, kalibrálása, mérési bizonytalanság fogalma.
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m.) Minóségköltségek, gazdaságosság;

Az olaatós anyaga vizsgáIja a minőség gazdaságossá§ hát
terét, a minőségköltségek felosztását, különféle költsé4ek szerepét,

hatékonys ági mutatóit.

n.) A minóségbiztosítási rendszerek üzsgálata, ellenőrzése;

A témakör magába foglalja a belső ellenőnés, áubsgálás,

felügeleti vbsgáIatol, al\*IeditóIósi vizs7óIatok fo4almát, felada-
ta| teruezését, végrehajtását és kiéxékelését. Ismerteti az audito,
rokkal vemben támasztott embei és szalonai követelményeket, va-
Iamint a vizsgóIatok során keszítendó dokumentumokat, Túrgalja
az anyag a folyamat- és termékaudit íeladataií, végrehaitását.

o.) Megelőző és helyesbító tevékenység;
Ismenetésre kerülnek az ellenőnések és vizsgálatok során

íeltórt prob!émól<, hiányossógok megelőzésével és elhórításukkal
kapc s ol a t o s fela dat ol<, a v á s árl ói re H a má ciókka l é s é s zrev ét e l e kke l
kapcsolatos tenniv alók

p.) Tanúsítás;
Ismertetésre kerüInek a tanúsítással kapcsolatos hazai és

EK szabályozósol<, tudnivalók, a tanúsítás hazai és nemzetközi
szervezetei-

q.) A minóségbiztosítás személyzeti feladatai;
Ismertetésre kerül a személyzet kiváIasztásával, képzésével

és motivólósával kapcsolatos követelményrendszer.

r.) A matematikai statisztika alapjai, alkalmazása;

A matematikai-statiszíika alknlmazása a termékek kato-
nai minősítése sorón, valamint a felhasználáskor (hibastatisztika,
javítóarryag rendelés, felújítások tervezé se, stb. ).

s.) Környezet- és megbíáatóságirányítási rendszerek;

Ismertetésre kerüInek a BS 7750 k)myezetirányítási, vala-
mint az MSZ ISo ó0300 megbízhatóságirányítási szabványok kö-
vetelményei és alkalmazásuk a minőségbiztosítási rendszerekben-
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t.) Te§eskörű minőségirányítás (TQM);
Röviden ismertetésre kerill a TQM, mint a korszerú minő-

ségftlozófta és a megvalósításához szül<séges feladatok

u.) Minőségvédelem a felhasználás során;

Ismenetésre kerülnek azok a feladatoN amelyek a minőség
megőrzése céIjábóI a felhasználóra hárulnak a használat, karban-
tartás és javítások során. Az előadást alátámasztják az ipai nagl-
j avításokon, íewításokan szenett taPűsztalatok példái.
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