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Bewzetó
A XIX-XX. sázadi ipari fonadalmak a kiilönkiző trársadalrni berendezkedésű országok kormányait mrás és más módon mobilizálták a lakossági szüIségletek kielégítésére.A piac jelképes, ösztönös,
örczabályó,
részben beavatkoó és a tervutasítás jellegét aszerint hordozta magán,
amilyen módon a piac szereplői magukra nézve kötelezóként elfogadták
Ez a kényszer határozta meg, hogl a termélrrninóség, mint piacon maradrási kényszer vary mint az alapellátás elveit, a társadalmi fejlódés egy

magasabb fokrán, un. "szül<séges rossz", tényező- A tánadalmi köüiletek
piacosodása hozt a magával azt az igényt, ho5r a Maryar Katonai Minőségügy, a nyugati orságokban több évtizede alkalmazott elvei iránymutatását követve, a közép-kelet aurópai és kelet-európai országok felé is
erységes elü alapokon kíván nltni és eg5nittrnűködni. Erre szolgál pél-

daként a Románia Nemzetvédelrni Minisztérium Fegrueres Erők Beszerzesi és l-ogisztikai Főosztályával tervezett eryüttműködés.

Románia Nemzetvédelmi Minisztérium a Katonai Tanúsíúási,
Akkreditálrósi és Felúgyeleti Tastület (OMCAS)
Románia, a többi volt szocialista országhoz hasonlóan, erófeszítéseket vállal az európai és euro-atlanti, katonai, politikai és gazdasági szervezetekbe való beintegrálódá§hoz. Romránia az első országok között volt,
aki csatlakozott a Partnerség a Békéértprogíamhoz. A Román Fegrue_
res Erők pedig napjainkig sikeresen vettek részt a NATO erőkkel köós
ryakorlaton.
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a

HM Be§ze.zé§i Hivatal Minó§é8biztosítá§i k8z8,ató6á8, T€rmé-

Rornánia figyelemre méltóan működött és működik eg5nitt az IFOR
és SFOR erőkkel Boszniában és az erykori Jugoszláüa területén.
Jelentős átszervezések történtek a Román Fegyveres Erőknél a NATO követelmények honosítására és a meglevő haditechnikai eszközök

modernizálásával kcizelebb kerültek a nyugati hadseregek színvonalához.

A katonai rendeltetésú termékek előállítására irányuló tevékenységek összetettsége és ezen termékek különleges fontossága a fegyveres
erők hadrafoghatóságának, harckészültségének növelésében és együttműködési (interoperabilitás) feltételeinek javításában; valamint az az elvárás, hogy Románia is NATO taggáváljon szükségessé tett néhányszervezeti és működési feltétel biztosítását, amelyek kötelező követelményként írják elő a feg5rueres erók szállítói számára, hogy termékeiket egy
olyen minóségbiáo§ítási rendszerben állítsák elő, amelyet a Nemzetvédelmi Minisztérium tanúsított.
Erre a célra lett létrehozva a Nemzetvédelmi Minisztériumon belül
az OMCAS, azzal a íeladaltal, hogy értékeljea fegyveres erők számára
termékeket szállítókat és szolgáltatást vegzőket minóségbiztosítási rendszereik, termékeik és a minóségbiztosítrásért felelős személyzet, valamint
vizsgálólaboratóriumaik és gyakorló lőtereik tanúsítására és akkreditálására.

Az OMCAS szervezete megfelel az EN 45000 európai

szab-

ványsorozat legtöbb követelményenek a tanúsító és akkreditáló testületek vonatkozásában. Azonbanjelentős az eltérésnáhány területtel kapcsolatban, mint például a minőségbiztosítási fiiggetlenség és az oMCAS
szolgáltatá§okban való szállítói hozzáféres.
Eze,ket az eltétéseket az OMCAS katonai jellege és az a tény tette
szükségessé,hory a tanúsítás és az akkreditálás egyaránt díjmentes. Az
OMCAS tanúsításához vary akkreditálásához a feg5veres erőknek termékeket szállílók vagy potenciáli§ termékzállítók, illetve szolgáltatrást
nyijtók juthatnak hozzá.

Az OMCAS tevékenységéta feg5iveres erők Beszerzési és Logisztikai FóosztáIya koordinálja. A fegyveres erők Beszerzési és Logisztikai
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fóosztályvezetóje,- államtitkár - jogosult a tanúsítás vagy akkreditálrás
megadására, felfüggesztésére va5l üsszavonására.

Az OMCAS által

végzntt tanűítrási es akkreditálási tevékenység
olyan referencia dokumentumokon alapszik, mint az ISO 9000-es nem_
zetközi szabváry,soío7At, M EN 45001 Európai Szabvány, a katonai és
termék szabványok es a Nemzetvédelmi Minisztériumra vonatkoó speciális követelmények.

A teljes tevékenységeljárási utasítrásokban van részletezve, amelyek
ké! az OMCAS tevékeqségétmeghatározó általános dokumentumon
alapulnak

Ezelc
1.) a Nemzewédelmi Minisztérium szállítóinak tanúsításáía\akkleditálására vonatkozó általános szabályok;

2.) a minőségbiztosítási rendszerek; a termékek és a személyzet
tanűítására, valamint a üzsgáló laboratóriumok á ryakorló
lóterek akkeditálásrára vonatkozó követelmények.

Az értékeléseketaz oMCAS, átlamilag felkészítettés tanúsított hivatal végzi, amelyben függetlenített auditorok tevékenykednek. Az OMCAS a Védelmi Minisztérium más főosztályain alkalmazott műszaki
szakemberek és szakértók munkáját is igénybe veszi kölcsönösségi alapon. Az auditorok az ISO 10011 Nemzetközi Szabvány követelményei
szerint lettek felkészítve és tanú§ítva.
Az OMCAS rendszeres felügleleti tevékenységet végez annak megállapítrására, hos/ a tanűított/akkreditált szállítói folyamatosan teljesí-

tik-e a tanúsításVakkreditálá§i követelményeket. Az OMCAS intézkedé,
seket tesz a tanúsítás/akkreditálás felfüggesztésére, vary visszavonására
abban az esetben, ha a szállító már nem telje§íti az elóírt követelményeket.
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A szállítónak fellebbezési joga van az
döntéseivel szemben.

OMCAS, ránázve hátrányos

Az OMCAS tevékenységébenaz első lépésta minőségbizto§ítási
rendszer tanúsítás aképezi, mivel ez kötelező előfeltétele a termékek és
a személyzet tanúsításának.
és minőségbizto§ítá§i
Valamely potenciáIis szállitó értékelésénél
rendszereinek tanúsíáslináI követendó lépéseka következőlc

-

szállítói folyamodvány a tanúsításért;
a tanúsításra vonatkozó

oMcAs

dokumentumoknak a szállítő

rendelkezésére bocsájtása;

a szállitó előzetes értékelése;
a szállító minóségbiztosítási rendszerére vonatkozó dokumentumok elemzáe;

helyszíni értékelés;

tanusításodaítélése;
felügyelet;
ismételt éítékelés.

A román hadiipar katonai tennékekeí más orságokka| egrüűműés javít. Ilyen esetekben a minőségbiztosításra, a felüryele!
re és a felelósségek kijelölésére kétoldalúkormányszintű megáIlapodások teremtik meg az alapot. A kétoldalú Kormányzati Minőségbiztosítási
eljárások tartalmi vonatkozá§ait a két orság katonai minóségbiztosítási
szakemberei és az ide vonatkozó Nemzetközi Szabványok iránymutatásai köwonalazzák.

kfive grárt

Az oMcAs tanu§ítást ad és felügyeletet biztosít az export célúkatonai termékekre, ugyanolyan feltételek mellett, mint a saját fe5rueres
erők számára.
Az OMCAS együtt Kván működni más országokkal a célból, hory
kölcsönös szolgáltatásokat nyújtson és fejlesszen ki a védelmi célútermékek minóségbiztosítása és a terület személyzetének kölcsönös
gadtatása tekintetében.
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elfo-

A Maryar Katonai Minőségügyi Rendszer

A Magyar Katonsi Minóségügri Rendszer feladata biztosítani a

MH logi§ztikai folyamataiba bekerülésre teívezet| beszerzet! majd
üzemeltetett és felhasznáIt technikai eszközök és anyagi javal vala_

mint szolgrólíatások a hatályosjogi szabályoásoknak és a normatív dokumentumoknak megíelelő ninőségéi és megbízhatóságát az emberi
egészség védelmé!élet és vagrcnbiztoD§ógát, végiil a ráfordítások és
be§zerzett értékekösszhangját.

A feladatoknak megfelelően

a

Katonai Minőségbiztosítá§nak a lo-

gisztikai folyamatokhoz illeszkedve több eg5rmástól jól elkülöníthető, de
eglrmást feltételező fázisai és eryüttműködő szervezetei vannak

A minóség iránti felelósség nem osztható meg, de nem is adható a
háron fó rÉsztvevő e§/ikének §em ki?árúlagosan:

o
.
r

A MH felsőszintű gazdálkodó szeweinek elsődleges felelőssége
a

szül§égletek meghatározása;

A HM fejlesáó és beszerző szervezet felelőssége, hory lefordítsa
a katonai felhasználási igényeket a megfelelő műszaki, minőségi
követelményeke és a legmegfelelőbb partnerrel szerződést kössón;

A szállítónak az a felelőssége, hogy a szerződés követelményeinek megfelelő minőségű terméket gyártson, va$/ szolgáltasson.

A katonai minőségbiztositással szenben támasztott általános kö-

vetelmények kielégítéséhezalkalmazott elvek és struktúra:

1.) Országunkban törvény és kormányrendelet felhatalmazása alapján HM rendelet szabályozza a katonai minőségüryi rendszer
működését;

2.)

A

rendszer irányítása és vezetése a HM gazdasági felüryelő
helyettes államtitkár hatáskörébe tartozik;

3.) A HM Haditechnikai Fejlesztési és Beszerzesi Főosztály felelőssége, hog5l a katonai igény megielenésétől az igény kielégítéséig
tartó fázisokban jelen legyen a katonai minőségbiztosítás képüselete;
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4.) A Fóosztálv a nemzeti minőségüryben képviseli a katonai minó' sécüwet, iizssália és értékelia vonatkoó törvények, jogszabábők érvénvesfuáétés hatásait. koordinálja a nemzeti és nemietkOn sáw ezptekkel való egrüttmúködést. Kidolgozza a katonai minősésbiztosítás feladatait, felügyeü a végrehajtó szÉívezetek működését. Szabályozza a katonai minőségügri oktatás-kutatás-fej lesztés tevékeqnégét.
5.) Az intézménves feladatokat a HM Beszerzési Hivatal és a HM
' Haditechnikái Intézet, valamint a Maryar Honvédség Szolgálati
Főnöksések véezik. amelyek a minóségszabályozás rendszeréne{a termékek megfélelóségének ellenőrző, üzsgáló és
tanrísító izewei, a katonaiizabványósítrás és mérésü5lfeladatait
végrehajtó szervei.
6.) Az intézmények iogköre kiterjed a hadiipari és hadfelszerelési
' cikkek minójégéie vonatlrozó Ólóírások kiadásúra és beíartÁsának ellenórzésére:
a.'t A vizspáló szervezetek feladata a vonatkoá követelmények és
nor.uiíuák szerint a vixgálat végrehajtása az eredmények és
megállapításaok dokumentálása;

'

b.) A tanűító szervezetek feladata a üzsgálati eredmények és meg' állapítások <lsszehasonlítása az elóírrásokban foglaltakkal, a minósités, a megfelelőség vary nem megfelelőség megállapítása és
tanűítá§a;
c.) Az ensedélvezó szervek feladata a tanúsításeredménye alapján
' a gyáríá§,Vé^rErzes, használatbavétel,rendszerbeállítás, üzemelteté§, stb. engedélyezése;
d.) A felüsveletet ellátó szpwezet folyamatos minőségfelügreletet,
' a termők sajátosságai által megkívánt 5lakoriságú megfelelóség
feltigeletei és ellenőrzest lát el a sállító telephelyén,
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A HM minőségüryi szervezetei nincsenek tanúsítva és akkreditálva,
személpte azonban a Maryar Szabványügyi Hivatal ninősegii5ri szakértói tanú§ítvánnyal íendelkeznek E s zeívezatek taq]ai
a Nemzeti Aklreditáló Testületnek, a Maryar Szabványüsri Testületnek
és a Magyar Minóség Tánaságnalq amely a nemzeti minőségüg5l nonprofit társadalmi szervezete,
a szervezetek

Az OMCA§

ás a Mag5rar Kaíonai Minő§égu§i Szeíveaetek
leheí§ége§ együttmfikfie§i teriiletei

A NATO konzultációk, Minőségbiztosítási Igazgatók AC250 Főbizottsági ülések bebizonltottá§ hory minden NATO tagország és a Békepartnerségi egyűttműködésben résztvevő országok a §sjáí nemzeti
minó§égű§,i rcndszerére támaszkodva al8kította ki é§ műkiklteti a katonai logisztikai folyamatok minőségbiztosítás i itttézmérryét,hatátozza
meg jogállását, irányelveit, feladatait.

Nem történt ez másképpen hazánkban sem és Romániában sem. A
cél, hory a két ország katonai minőségbizto§ítási szewezetei, szakemberei megtalá|iák a közös eglüttműktilési utat, módot, formát és nyel-

vezebti

1,) Kétoldalúminóségügri tájékoztatási rendszer kiépítéseés műkiidtetése.

Mindkét ország katonai minóségüryi szeorczetei a rendszerváltás óta nagyot léptek elóre a NATO országok azonos feladatkörrel foglalkozó szervezetei struktúrájának, módszereinek a megismerésében.Természetesen mindkét oldalon má§ é§ más jellegű
tapasztalatok halmozódtak fel és kerülnek napjainkban is alkalmazásra. Ezért lenne élszerü eá a tájékoztatási rendszert "élótapasztalatok megvé" telni, ami lehetóséget adna a kölcsönös
ismerésére.
2,) A két fél szenezeteilek kölcsönös
fóbb területeinek megisnerése

bemutatá§o, a t€vékeny§€ek

A katonai minóségügért felelós szewezetek jelenlegi felépíté-

sét mindkét fél esetében a megváltozott nemzetköá

i

|'li

katonapo-

litikai környezet, az országok belső gazdasági teherbíró képességének limitje és az új szemléletű NATO-nak való megfelelés alakította. A szervezetek és feladatok kölcsönös megismerése megteremtené az együttműködé§ elvi alapjait és a szewezeti elemek
ismeretein keresztül megvalósítható lenfeladatainakkölcsönös
ne a hatékony információcsere.

3.) Katonai minósegügri jogszabáIy alkotói twékenység tapasztalatainak c§eréje

A katonai minőségügy szerves része a nemzeti minőségpolitiká-

nak, íg5l ajogalkotói tevékenység is alapvetően a mindenkori gazdasági környezet és politikai akarat elvárásai alapján fogalmazódik meg. Országaink kinflvánított szándéka az EU-ba való belépés,aminek alapfeltétele, hoglr a szabályozó rendszer kompatibilis leryen a nemzeti sajátosságok firyelembevételével.A NA-

TO-ba való belépés,az EU elvárásai és a nemzeti jelleg alakították ki azt a jogszabályi környezetet, amelyben országaink katonai
minóségügyi szervezetei napjainkban tevékenykednek. Ennek
megismerése és a tapasztalatok átadá§a eme|né az
kölcsönö§
eg5rütt gondotkodás esélyet.

4,) A szakemberképzés módszerein€k és tematikájának kölcsönös
cseréje, tanulmányutak szervezése

A termékeknek

a katonai elvárásoknak való megfelelése nem
napjaink megfogalmazott elve, Generációk adták át azokat a
szakmai fogásokat és tudást, amelyek a felhasználók biztonságát
voltak hivatva igazolni. Igy nem kellett teljesen új alapokról indulni, amikor a katonai minőségtrgy, mint ágazat ille,szthetőségének kérdései kerültek megvitatásra a NATO megfelelő feladat-

köreivel.

A szakembereknek természetesen "eg nyelven" kellett beszélni,
ami sok tanulást, képzest és útkeresést okozott ahhoz, hogy a
NATO AC250 Bizottsága 1996-ban elismerőleg nflatkozzon a
Magyar Katonai Minőségügl helyzetét bemutató előadásra. M!
vel

a

NATO országokon belül

a

nemzeti minőségügy, így a kato-

nai minőségüry is eltérő módszereket, követelményeket

tart ma-
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gára nézve követendőnel! célszerű lenne, ha szakembereink lehetőséget kapnának a kölcsönös véleménycserére.

5.) A ronán és magnr katonai exporttermékek és szolgáltatások
g/ártó ország általi }atoni ninőségbiztosításának felüryeletérc
és a fele|ősségek kijelölésére vonatkozó bilateriális negállapo-

dások műkiiltetése

A két onzág földrajzi és geopolitikai helyzetéből adóóóan a gaz,
alakulnak.
dasági kapcsolatok is hosszú idő óta gyümölcsözóen
Meg kell találni a katonai felhasználású exporttermékek a gyártó
ország katonai minóségbiztosítási szervezetei á|tali felügyeleti,

minóségellenőrzési, tanúsítási eljárási rendjének kölcsönös alapjait, az eryüttműködés szervezeti, személyi, informatikai, mód-

szertani és dokumentációs követelményrendszerét, amit kormányközi megállapodás kell, hory rögzítsen.
Viszonosság hiányában a HM illetékes államtitkára dönt azigély
teljesítésérőlés az eljárás rendjéről (felszámítandó költségek, finanszírozás, stb.). Beszerzés minőségbiztosítási igény esetén a
HM Beszerzési Hivatal, fejlesztéssel kapcsolatosan a HM Haditechnikai Intézet köt szerzódést.

6,) Minóségűryi tudományos egrüttműkiilés:

A Magyar Katonai Minóségügy mindig hűzóerőt képüselt a
Nemzeti Minóségügy porondján. Idóben felismerte, hogl a jövó
minőségüryi kérdései az Eryesült Európa által megfogalmazott
minőségüryi elvárásokban kerülnek megválaszolásra, így a katonai minőségűg5l elismert helyet és tekintélyt vívott ki magának
hazánkban.

Ez az út nan volt eglszeni és könnyú, merí a termékeket előáIlító gazdasó§ formációk inercűja és alkalmazl<odó képessége eltéró határértéket
mutattak de mindaz az bmeretanyag, követelményendszer, amelyek pub,
likóció folytán i,smertté vóltak és a gazdasági versenybóI adódó kényszer, a
gazdasóg részuevóit helyes irányba óUította. A Katonai Minőségügl elismert szakemberei több ttldomúnyos publikdcióval jórultak hozzá e pozitív
íolyamat létrejöttéhez és céIszetú lcnne köIcsönössé§ alapon ezeket megv it atni ilktv e tanubnóny omí
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