
KAToNAI MINÓSÉGÜGY És vrnlÓsÉcpoLITIKA

Kelemen Györgl]

Sokan és sokJéIe ruidon - írósban és szóban - megfogalmaztók, hogl
a Maglar Honvédségnek a koróbbi mennyiségi megközelítésről ót hell
térnie a minőségi szemléIetre. A Honvédelem címíí kiadványokú lapoz-
gaÍva megá]lapíthatjuk, hogl tíz év alalt lényeges mennyiségi vóItoaÍsok
követkexek be az MH létszámának alakultisában. De mindenki saimára
nagl kérdés, hogl a mennyiségi vlilíozlÍssal egJültjlÍlí-e a minőségi váI-
toztÍs, azaz a mennyiség csökkenésével egyidejíÍIeg javult-e a minőség?

A fenti kérdést jobban szemügyre véve, egyre hatrírozottabban érez-
zük, hogy sem határozott igent, sem pedig határozott nemet nem tudunk
válaszolni. A válasz megadásakor már az is gondotjelent, hogy mit értünk

a "minőség" alatt' Egyszerű termékek esetén ís elófordul, hogy a vevők
mást és mást értenek ajó minőség fogalma alatt' De mit jelent egy szerve-
zet működésében a rninőségi jelző? Mit is jelent maga a minőség?

A minőségügyi tankönyvek szerint a minőség a szolgáltatrís olyan
tulajdonságainak és jellemzóinek összessége, amelyek hatással vannak a

szolgáltatásnak ana a képességére, hogy a kifejezett yagy az elváÍhatő

igény'eket kielégítse. Minóség ott alakul ki, ahol a szolgáltatást végzik, de a

szervezet minóségpolitikája és az általa végzett munka hatékonysága attól a
jogi. társadalmi és kulturális kömyezeüól is fiigg' amelyben a szervezet

működik. A minőségpolitika a szeryezetnek a minóségre Vonatkozó, a

vezetéS által hivatalosan megfogalmazott éS kinyiIvánított á1talános szándé-

ka és irányvonala.

A leírás alapján mindenki szrímára világos, hogy a minóséget, a

minóségügyet tanulni kell. Egy kézikönyv mottója szerint: "A minőség
tanuldsát az óvodtiban kell elkezdeni, de még mosí sem késő. '' A minóség-

szemlélet kialakítrásában az oktatiísi rendszene igen nagy feladat hárul. Az
intézményeknek a megfelelő szem1élet kialakítása mellett gondoskodniuk

kelI a szükséges ismeretek átadásaról is.

l Kelemen G}'örgy köza'lkaimazott' ZMNE Haditechnikai tanszék, tudományos fijelóadó
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Az elmúlt időszakban az oktatasi intézmények fokozott érdeklődéssel
fordultak a minőségbiztosítás felé. A katonai tanintézetek is megkezdték a
saját minőségbiztosítási rendszerük kiépítését és a minőségüry oktatását.

A ktjvetkezőkben vizsgáljuk meg, hogl a kntonai tanintézetek mit tet-

tek és mit tehetnek a minőségi szemléIet kialakításában és a minőségügl
oktatásában.

1.) A minőségüry maryarországi helyzete

A mÍnőségügl gyökerei Japánban és az USA-ban erednek, ahol kia-
lakultak az ekő minőségi iskoltik, amelyek ma mlÍr a piacgazdasdgú
országokban általdnossli vlíItak. A minőségügyre vonatkozó ISo 9000-es
szabványcsalád (asd. ). számú melléklet) a ha*anas években az amerikai
hadseregben alakult ki és a hetvenes években a NATo-ban is elterjedt.
Angliában polgIíri szabvánl formáltak belőle, l987-ben pedig világszab-
vánnyá vált. A minőségügy és a minőségbiaosítás szektorsemle ges' azÁz

a társadalom minden részében megtalálható és egyre szélesebb körben
alkalmazzák. Egyes tertileteken megrendeléshez jutni csak minőségbiz-
tosítási rendszer működtetésével, illewe annak tanűsítása ulin lehetséges.

A kilencvenes években Magyarorságon is egyre inkább terjed a
minőségüry. Kiatakult a minőségügy jogszabályi háttere és létrejöttek
azok a szervezetek, amelyek a minőségüggyel kapcsolatos teendőket ellát-
ják. Ezek köziil néhány: Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)' Katonai
Szabvrínyügyi Koordinációs bizottság (KSZKB), Nemzeti Akkreditáló
Testület (NAT), Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti
Bizottsága (EOQ-MNB), Magyar Mintiség Trírsaság (MMT), amely ebben
az évben - november 8-12. között - az MHMH-ban rendezi meg a VIII.
Minőségügyi Konferenciát. A VIII' Minóségügyi Hét keretében a ZMNE
rendezi meg "A Minőségügti Ísmefetek oktatása és az oktatós minősége"
című előadássorozatot.

A NATO és tagorszéEai által azMH részére átadott egységesítési doku-

mentumok kezelésével és feldolgoásának rendjével az 55/l996.(HK 22.)

HM utasítás foglalkozik' A minőségüggyel kapcsolatos szabványosítási
egyezmények (STANAG_ek) és szövetséges kiadványok (AP-k) jegyzékét

az ].számú melléklet tartalmazza.
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2.) A minőségügy oktatása, az oktatás minőségbiztosítása

Az elmillt években a minőségügl oktatdsóban jelentős vtílloztisok
kövelkezhek be: ti)bb okÍatósi iníézméry)ben kötelező ,ananyag letÍ a
minőségügy, a felsőfokú alapképzésben elterjedtek a minőségüg1ti szak-
irónyok, a tovtibbképzés. keretében öntilló mínőségiigti szakok jelentek
meg, az országos Képzési Jeglzékben új minőségiigli szakképesítések is
taláIhatók, Elkészítés alatt dll az egtetemi szintíí minőségügli mened-

zser szak képesítési követelményrendszere'

A íelsőoktatísban a minőségbiáosítás számos eszköze már ma is
létezik. így elsősorban ezek színvonalas működtetésére helyezík az
intézmények a hangsúl1.t. Ilyenek a kimenet szabáIyozás jegyében jogsza-

bálli al kiadott képesítési követelmények, valamint a felsőoktatásról szóló

tör'''én.v ( 1 993 :LXXX.) előírásai alapján végrehajtott akkreditációs
értékelés. A felsőoktatrisi intézmény minősítési rendszerét a 2.szómú mel'
léklet tartalmaz:za. A minósítés tényezőit pedig a MAB akkreditációs út-

mutatója taÍtl|Ínazza' Az akkeditációs eljárás középpontjában a haté-

kony önértékelés áll, amelynek legfontosabb célkitűzése, hogy felkészítse

az intézrnén1t a külső értékelésre; továbbá arra késztesse az íntézményt,

hog1' szembenézzen a problémákkal.

Az okÍatási MÍnisztérium - a kormányprogramban foglaltaknak
meg[etelően - orsaigos értékelési, ellenőrzési és minőségbiztosíttÍsi rendszer

kiépítését tenezi a közoktatásban és a szahképzésben. A jogszabályi háttér

megteremtését követően az országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

\'égzi az értékeléssel és ellenőrzéssel összefiiggó hatósági feladatok ellátását,

valamint a minőségbiztosítással összefiiggó szolgáltatásokat.

A szakképzésben az ]So 9000-es szabványcsalád alkalmazása mellett

te{ed a TQM (Total Qualiti Management : teljesköni minőségiranyíüís)

minóségmodell (3.számú nelléklet) használata is. A TQM önértékelésen

alapuló módszer. A TQM azonban nem nyújt olyan követelményrendszert,

amelv az intézrrrény számára tanúsítást eredményeáetne. Ezért nem cél-

szeni a két irányzatot egymással szembeállítani; adott esetben mindket-

tónek - külön-külön, vagy együtt - megvan a létjogosultsága. Az ISo és a

TQM együttes alkalmazás esetén a szervezet tanúsítható.
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3.) A ZMNE helye és szerepe a minőségüry oktatásában

A felsőoktatásról smló 1993. évi DOO{. törvény előírósai értelmében
a katonai felsőoktanÍsi intézmények a honvédelmí miniszter közvetkn felü-
gyelete alá kerültek A honvédelmi minÍszter töményességi feliig1teleti
jogkörében vÍzsgtÍlja, hogl az Íntézmény szervezete' mííködése, döntes-
hozÍtali eljólósa, illeoe döntesei megfelelnek-e a jogsubólyoknak

A katonai felsőoktatási intézményekben folyó képzés szintjei:

. Akkeditált iskolai rendszeni felsófokú szakképzés (oKJ szerin_
ti szintje:5.5);

. Főiskolai szintii képzés:

_ alapképzes;

- szakirrínyú továbbképzes;

. Eryetemi szintű alapképzés;

. Poságraduális képzés:

- szakirárryú továbbképzes;

- doktori képzés.

A felsófokú képzés váz|atát a 4.szómú melléHet tartalmazza. A kato-
nai felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeit a
28/1999. (II.l2.) Korm. rendelet hatrírozza meg.

Főiskolai szintű szakok:

. építőmémöki szak,

. gépészmérnöki szak,

. közlekedésmémöki szak'

. vegyészmérnöki szak,
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. villamosmémöki szak,

. műszaki informatikai szak,

. biaonságtechnikai szak,

. gazdálkodási szak,

' pénzügyi szak.

Azonos elnevezésű egyetemi és főiskolai szintű szakok:

. katonai vezetői szak,

. halínendészeti és - védelmi vezetői szak.

Egyetemi szintű szakok:

' biÍonság- és védelempolitikai szak,

. katonai logisaikai szak,

. haditechnikai menedzser szak,

. védelmi igazgatási szak.

A felsoroIt szakok szakirányait a szakleírások és a tanteryek tartalmazzák.

A ZMNE a " hadludomány '' című tudományágban és az akkreditált
"katonai biztonsóg, a védelmi integráció és afeglveres küzdelem" címij
tudományszakon folytat doktori képzést és adományozhat doktori (PhD)
fokozatot.

Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szaWépzés, valamint a
szakirányú továbbképzés szakjai követelményeinek kidolgoása megkez-
dődött' Az akkreditációs és az államigazgatási eljárás időigényes volta
miatt az ilyen képzések azonban legkorábban csak 2000 szeptemberében
indulhatnak.
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A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjaira vonatkozó képesítési
követelmények 1157 l |996.(X.z2.)Korm.rendelet] ma mar kötelezővé
teszik a mérnökhallgatók szrá,rnara a minőségügyi ismeretek oktatását
egyetemen és főiskolan egyaránt. Ennek alapján - az előzőekben felsorolt
szakok többségén - a ZMNE és a BJKMF is megkezdte a minriségügyi
ismeretek oktaüísát. A katonai szakokon kiemelt fontossága van a NATO
szabvrírryosítási egyezmények (STANAG-ek) és a szövetséges minőség-
biztosítási kiadvanyok (AQAP-k) megismerésének' Fó célkitűzésünk az,
hogy a végzett hallgatók a leendő beosaásaikban képesek legyenek alkal-
mazni a minőségbiztosítással kapcsolatos ismereteket.

A minőségügyi isnreretek fontosabb témakörei :

. A minőségügy kialakulása és története.

' Minriségügyi alapfogalmak.

. Az ISo 9000-es' l0000-es és l4000-es szabviínycsalád.

. Az MSZ EN ISo nemzeti szabványok.

' A NATO egységesítési dokumentumok.

' A minóségügyi rendszerelemek.

. A szolgáltátás minőségbiztosítása'

. A magyar szabványosítás új rendszere és testtiletei.

. Magyar és nemzeti minóségügyi szervezetek'

' A minőségügyi kézikönynl és egyéb minőségbiáosítrísi
dokumentumok.

. A minóségügy fejlesztésének Íóbb feladatai.

. A minőségügy szakirodalma.

A minőségügyi ismeretek oktatására általában 30 tanórát fordítunk, a
haditechnikai menedzser szak általános haditechnikai szakirányán azon-
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ban a tantárgy oktatására 90 tanórát biztosítunk. A szakirányon végzett
hallgatók a ZMNE és a TÜV R}reinland Akadémia köZötti megállapodas
alapjrín megkaphatj ák a'' minőségügyi rendszerfejlesztő'' megnevezésű
német és magyar nyelvű oklevelet. A minőségügyi ismereteket egyetemet
végzett és mintíségügyi szakirányú továbbképzési oklevéllel rendelkező
oktató tanítja. Az oktatásban jók hasznosíthatók a Phare TDQM projekt
keretében kidolgozott minőségiigyi éS technológia menedzsment tananya-
gai, valamint a HM HTI által biáosított NATo kiadványok.

4.) A Vezetés- és Szervezéstudományi Kar minőségbiztosítása

A kar kiildetésének tekinti az egyeÍem más szerveivel, valamint
külső oktatásÍ és kutatási intézménlekkel eg)üttmíikijdve - J'igtelemmel
a Maglar Honvédség igényeire, a Honvéd Vezérkar kövaelnényeire'
valamint a 28/1999. (II.12.) Korrn rendelettel kiadott képesítési
követelményekre - olyan szakemberek képzését, akik korszeríí elméleti
és glakorlati ismereteik, az erre épülő adaptív és inrovatív képesség

birto kában alkalmasak mííködés i te r üI eí ük Íeladatainak megoldtÍsúra.

A kar küldetése továbbá a posÍgraduális képzés' a megrendelőket

kielégító szakmai át- és továbbképzés, valamint a hadtudományi kutatás, a

tudományos továbbképzés tervezéSe, szervezése és végrehajtiísa.

A belső és a külső megrendelők igényeinek mind teljesebb kielégítése
érdekében a Kari Tanács határozott anól, hory az egyetem minőségbiz-
tosításának részeként meg kell alkotni a VSZTK minőségügyi rendszerét'

A határozűt éríelmében a minőségbiztosíttísi rendszer az MSZ EN
ISo 900l:1996, nemzeti szabványon alapul, de a rendszer tűftalmi elemei-

nek kimunkó!ása során figyelembe kell venni a Mag1lar Akkreditációs
Bízottslig tiltal alkalmazott minősítési rendet, valamÍnt az AQAP-110:1993.
NATO kiatlvány minőségbiztosítlissal kapcsolatos követelménJeit is.

A kari minőségbiztosíüísi rendszer kiépítése, bevezetése és folyama_

tos fejlesztése érdekében a VSZTK dékánja a20ll998.számú intézkedésé-

vel létrehozta a Kari Minőségügyi Bizottságot, amely a fudományos
dékánhelyettes vezetésével működik. A bizottság munkájában szakonként
1-l fó vesz résÍ a szak felelős oktatojának képviseletében, akik egyidejű-
leg ellátjrík a szakok minőségügyi vezetői feladatköret is.
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A fenti intézkedés értelmében a bizottságjavaslatot dolgozott ki a kari
minóségpolitikára és a minőségbiáosítási irányelveke. A javaslatokat a
Kari Tanács megtárgyalta és a VSZTK dékanja a l4ll999.szárnú intézke_
désével kiadta. AZ egyetemi és a kari minőségügyi kéziköny'll elkészítésére
a ZMNE rektora pályilzaÍoÍ íÍtkí. A beadott pályiízatok elbírálását követő-
en a bizottság folytatja a kari minőségügyi rendszer kiépítését és bevezeté-
sét. A minőségbiztosítás dokumentációs rendszerének felépítését az
5.számú mellékler szemlélteti. A minőségügyi kézikönyv szerkezeti felé-
pítését a 6'számú melléklet tartalmazza.

Összefoglalva: a mögöttünk hagyott évtizedben bekövetkezett poli-
tikai és gazdasági átalakulások paradigmaváltást er€dményeztek. A
gyors változásokhoz csak úgy tud alkalmazkodni az oktatási intéz-
mény' ha rendszeresen elemzi a környezeti hatásokat, a megrendelői
igényeket és folyamatosan javítja működését. A fenti cél elérésének
egyik nagyon fontos eszköze lehet a minőségrendszer kiépítése és
működtetése. Ebben az összefiiggésben a minőségrendszer a minőség-
biztosítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítést, valamint
az eljárások, folyamatok és erőforrások összességét jelenti.

Neves oktatási szakemberek szerint a maglar oktatósi rendszer min-
den szintjén általánossti keII tenni a minőségí szemléIet elterjeszlését és
a minőségügyi alapismereíek elsajátíltÍsdÍ. A ZMNE, annak karui'
intézetei és tanszékei felkészüItek a minőségi szetnlélet kialakít!ÍsrÍra és a
minőségiig1li ismeretek széIesköríí elterjesztésére, íg1l remény van arra'
hogy az egyetemen végzettek megfelelő színvonalú minőségügyi tudtÍs-
anyaggaI lesznek felvértezve. A ZMNE minőségiigli rendszere egyide-
jííleg például is szolgtilhat az MH szervezeÍei minőségbiztosítrÍsdnak
megval.jsítlÍslÍhoL
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1 ' szómú melléklet

MINoSÉGIRÁNYITÁS MD És MINÓSÉGBIZTISITÁS
(MB) AZ oKTATÁSBAN

Fsz A szabvánv címe N€mz€iközi NcmzcÍi NATO
l. lvíI és MB száklzóÍár rso

8402':1994
MSZ EN
ISO 8402
Ii.ÍSZ 211

2, MI és MB l. A kivál.sztás és az
.lkrlmeás i.ány€lvei

ISO 9000-
l:1994

MSZ EN
ISO 9000-r

STANAG
4108
AOAP-I00

l. }lI cs MB 2. Altalános
irányelv€k rz Iso 900l-9003
alk!lÍntzásához

ISO 9000-
2t1997

STANAG
4108
AoÁP-I19

4 Ml és N{B ]' liínyelvek a2 Iso
9001 alkalmazasiihoz a szoftver-
feilesztés terén

ISO 9000-
1:199'1

MSZ ISO
9000-3

AQAP-150
AQAP-159

5 Ml és MB 4. lníny€lv€k a
megbizhatósági program
iÍlínvitásahoz

ISO 9000-
4:1993

6. A tervezés' r íejlesztés' r gyártás'
a t€l€pítés és r v€vőszolgÁlrt
minőséphi7Íosítísi mod€lli€

ISO
9001:1994

MSZ EN
rso 9001

AQAP-110

7 A gyártas' a telepítés és a
vevöszolgalat minóségbiztosítiísi
modellie

ISO
9O02:1994

MSZ EN ISO
9002

AQAP-120

8 A vég€llenörzés és a vizsgiilat
minóségbiztosítá6i modellje

ISO
9003:1994

MSZ EN ISO
9003

AQAP-130
AOAP-l3l

9 A minöségiigyi (MU) Íendszer
elemelre vonatkozó iÍányelvek

ISO
9004:1987

MSZ EN
29004

10. ]\ÍI €s MU r€ndsz€Íelemak
(RE)1' lÍányelvek

rso 9004-
1:1994

MSZ EN
rso 9004-r

1l }íl .s }ru R.E 2. A smlgdltatás
irÁnyclYei

ISO 9004-
2t1991

MSZ ISO
9004-2

12 MI és MU RE 3' Irányelv€k a
feldolgozott anyagokhoz

ISO 9004-
3:1993

13. MI .s MU RE 4. Iríny.lv€k s
minó5ég jlvításhoz (TQM)

ISO 9004-
4:1993

14. A mmöségerve2es irányelvei rso
10005:1995

l5 A pÍojekiÍányitas €lvei ISO 10006
l6 A konígurációirányítás elvei ISO

10007:1995
t'7. A minóségiranyítás alapelvei ISO 10008
l8 A í€ltilvizsgálat irányelvei ISO 10011-

l:1990
MSZ EN
3001 l-1
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19. A MÜ rendsz€r€k
felülvizsgálóinák minősítési

ISO t00t l-
211991

MSZ EN
3001 t-2

20 Á felülvizsgálati progranrok
irlányít:íLsa

ISO r0011
3: 1991

MSZ EN
3001l-l

2t MérőbeÍendezések metrológiai
ióváhagyási ÍendszeÍe

ISO 10012-
I:1992

MSZ EN
30012-l

)2. A mérési eljá(ások ellenőrzésének
rendszeíe

tso 10012-
2:1991

23. A minőségügyi kézikönyv
kidolgozásánák irány€lv€i

ISO
10013: t 995

MSZ ISO
t00r3

z4 A mlnóségkl'ltség iÍanyeivei ISO 10014
25. Az oktetás iíányelvei ISO 10015
2.6. A Kormányok minőségbiztosítá-

sának kölcsÖnÖs elfo8adása és a
szÖvetségi minósé8biztositasi
kiadvánvok hásznáhatósáea

STANAG
410',1

AQAP-170
27 szÖvetséges minőségbiztositlisi

kiadványok (ÁQAP-k)
STANAG
4108 MMS

2E. Utmutrtó s kiképzés
mesbízh{tósásíÍól

ARMP.5

29 Megbízhatósági fogalom
meghatarozasok

ARMP-7

30 A megbízhatósággal és a fenntar-
tással kaPcsolatos közös

STANAG
41'74

3t. A sz'bványos ny.lvjórt$ság
leíráse

STANAG
6001

32 A személyzeti politika és €ljárlísok STANAG
6005

Megiegyzés:

STANAG :standardization agrement= egységesítési AQAP:
allied quality assurance publication = szövetséges minőségbiz
tosítási kiadvány

ARMP:allied reliability and maintanability publication =

szövetséges megbíZhatósági és karbantartási kiadvány
ISO: Intemational Standard Organization =

NemZetköziSzabványosítrísi Szervezet

TQM: total quality management : teljeskörű minőségirányíLís

MSZ: Magyar Szabvány

EN: Euronorm: Európai Szabvány
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2.szómú dbra

Felsőoktatási intézmény rendszene

INTÉzMÉNY
MINós1TÉsE

InlezÍÉny irányiLisi
le!ékenységének

mjnósités€

KÁR"

IKA&I
Il**,ll

I | ,---/tl
I t Rl iÍányitási L'__- ,/
I tevélrenységének | ,/
I minösítért l ,/

KARr

KARI
minósít&e

SZAKIJ

DZ!

szAKr,,

mio&ít&.

SZAKI I

TÁRGY3
r

TARGY szAKr.?

TÁRGY,
minősitése

szAK,,
irányilis

minósítése
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6. számú melléklet

Minőségiigyi kézikön1v szerkezeti felépítése

FejezeÍ Kiadás

szama clme szama

I

II

III

IV

l.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

15.

16.

A kézikönyv felépítése' kezelése, a módosítások rendje 0.

Tartalomj egyzék

A ZMNE VSZTK minőségpolitikája

A ZMNE VSZTK küldetése

Meghatározások

A vezetőség felelőssége

A minőségügyi rendszer

A szerződések kezelése

A tervezés szabáIyozása

A dokumentumok és adatok kezelése

Beszerzés és felvétel

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

A beszállított termék kezelése' a hallgatók beiratkozása 0'

A termék azonosítása, a hallgatók nyilvántartása és
nyomon követhetősége

Folyamatszabályozás

Ellenőrzés és vizsgálat

Vizsgáló berendezések, v izsgáztatás i eljárások

Ellenőrzött és vizsgált állapot megjelölése

Nem megfelelő termék és eredmény kezelése

Helyesbítő és megelóző tevékenység

Anyagkezelés, hallgatói elhelyezés

A minóségügyi feljegyzések kezelése
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Fejezet Kiadás

szama clme szama

Belső minőségügyi felülvizsgálatok

Az alkalmazottak képzése

Vevőszolgálati tevékenység

Statisztikai módszerek

Me]1ékletek

A ZMNE VSZTK szervezeti felépítése

A minőségügyi vezető felelossége és hatiísköre

A minőségügyi eljárások jegyzéke

17.

18.

19.

20.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

l.
2.

3.

4.

5.

4.

5.

A ZMNE VSZTK Minőségügyi Bizottságiínak Működési
Szabálvzata

Az kar minősítési ténvezói

Szabálvzata

Az kar minősítési ténvezői

A ZMNE VSZTK Minőségügyi Bizottságának Működési
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