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Füredi Lógló|
1.) 1997. június 02-án az MSZTMB 901 Nenzeti Szabványosító
Műszaki Bizottság m€tartotta 2. ülé§éí

Több napirendet tár§/alt, ezek közül kiemelkedő vo|t az 1997. ffi
munkaprogram realizálása, illetve az ISO/TC 176 bizottság javaslatának
megbeszelése.

TEL-AVTV-ban 199í. november 9én az ISO/TC 176-os bizottság

kidolgozta a minóségüryi szabványokkal kapcsolatos javaslatát 2000-ig,
Iso/Tc 176 N269 azonosító jelöléssel. A következó táblázat fogla§a
össze a jelenlegi és azffiíe terrczett állapotot.
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Megie§zés:

1. A

rövidítések a bizottságok angol munkanyelvéból eredően, az
angol kifejezésekból kerültek.

2. A

táblázatből láthatóan, a jelenlegi nagyszámú különálló szabvány helyett összevonások útján csökkenő számú, de bővebb
tartalmú szabványt kívánnak létrehozni.

3.

Ajelenlegi modellszabványok helyett csak egyetlen,
rninóségrendszer szabványa marad meg.

a teljes

4.

Megjelenik egy új normatív dokumentum kategória,
(Handbook).

a

körú

Kézikönyv

2.) A MSZTMB 901 Műszaki Bizotíság 1997. évi feladattervében a
következő áttekiníő tláblázatban kiemelten megielöIt szabványjavaslatok (J) kidolgoása szerepel.
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lA I4aGYAR szABwÍNyÚGYI TEíTÜLET elfuőke

a nemzeti

szabványosításról szóló 1995. éü XXVItr törvény 17.§ 2 bekezdésében,
valamint az MSZT Alapszabályának 12.§ 2.a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján összehívta az l:tÁSZí 1997. éi Közgnilését, 1997. május
14-én a Ráday Református Kollégium Dísztermébe.

A Közgnllés az alábbi napirendi pontolot tárgnlta meg:
1

.

sa

l AZMSZT 196. évi tevékenlnégéról sáló besámoló jováhagyá-

Előadó:

Dr. IbnIaIy Tibor

MSZTelnöke
2.

l Azl.{.SZr 196. éü mérlegének,illetve penzügd besámolójának

jóváharyrása

Elóadó:

Jeney Csaba

Pénzüryi Ellen6rzó Bizottság alelnöke
3.

l AZMSZT

Előadó:

1W7. évi terve főbb elöirányzatainak

jóváhagyrása

PőEaiGyörg
MSZT ü5ruezetó igazgatíja

i A Pénzü§i Ellenórző Bizottság 1997. évi munkatervének jóváhaglása
4.

Elóadó:

Ieney Csaba

Pénzüryi Ellenórző Bizottság aletnöke
5. / Javaslar az

Elóadó:

MSZT behajthatatlan követeléseinek rendezésére

PónyaiGyii,tgl

MSZT üryvezető igazgatőja
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6.

l Javas|at azMSZT hitelfelvétel szabályozására

Előadó:

PónyaiGyöryl

MSZT ügyvezetó igazgaíőja

7.1Egebek

Előadó:

Dr. Konkoly Tibor

MSZT elnöke
A Közg5nilés alapos vita után kiegészítésekkelfogadta el, sótöbbséggel a napirendi pontokban elhangzott előteíjesztéseket.

éi

Az e|ső napirendi pontban - az MSZT 196.
tevékeny,ségéről
szóló beszámoló - az MSZT feladatainak teljesítáe között kiemelt fejezetként szerepel a KATONAI SZABVANYOSITAS (2.ó. pont)
E témakörben a besáDoló az a|ábbiakban összegez& az L996. éyi

tevékenységet:

A katonai szabványosítás szabályairól szóló 6311996. (V.3.) Korm.
rendelet 4.§ -ának (1) bekezdése alapján 1996. májusában a Honvédelmi
Minisztérium irányításával újjászervezték a Katonai Szabványüg Koordinációs Bizottságot (a továbbiakban: KSZKB), amely koordinációs és
javaslattevó testűletként tevékenykedik a katonai szabványosítás kormányzati feladatainak összehangolásában.
A KSZKB né5l munkacsopoítot hozott létre a katonai szabványosítás 197. éü és középtávú programja fő irányainak meghatározására. A
NATO-hoz való csatlakozrás elókészítésénekés a zavarmentes együttmú_
ködési képességmegteremtésének ér dekébel a nég fő iróny a követke-

ző:

1.

l

2.

/

Azadatáwitel és a hálózati csatlakozá§ok követelményrendszere (amely térképészetiés geodéáai témákat is tartalmaz).

Elektromos és elektronikus berendezések e|ektromágneses
kompatibilitása és a rádióadó-vevő

ményei.
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berendezések alapkövetel_

/

A veryivedelrni eszközök, tűzvédelmi és a mérgező harcanyagok elleni védekezÁ követelméryeinek meghatározása a NATO előírásaival eryeztetve.
4.1 A szállítással és csomagolással,kapcsolatos NATO STANAG-

3.

ok honosítása.

1997. évi katonai netaeti szabvónyosítósi feladatok fi,
javaslatot
tett 18 millű Ft-nak a HM k)ltségvetésében e
nanszírozására
céllaa való előirórryozására, atnit a parlntnent jóvá is hapott.

A KSZI(B az

A katonai szabványosítrási tevékenységben a polgári szabványosítás
felé való nltásként és szemléletváltásként értéke|hető a KSZKB azon
döntése, hogy a rendelkezésre álló összeg nem csak a NATO dokumen-

tumok honosítására, hanem a honvédségszempontjából fontos európai
szabványok bevezetésének finanszírozására is forűtható.Ig az lW píogíamban a Munkavédelem Műszaki Bizottság keretében honosítható
"Légzésvédőx"'témakörű 4 db európai szabvány kidolgozási költségeihez
minteg5l 25 %o-os a hozzájárulás mértéke.F;zt a kezdeményezésta
KSZKB a középtávú tervezés sorián is alkalrnazni fogja.

&
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