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A cikk célja, hog1l reólÍs képet adjon a hazaí haditechník í kutattisfejlesztés (K+F) mínőségbiztosíttisónak hellzeÍértíI,a NATO rendszeréhez
való kapcsolódtÍsának lehetőségeírtíI és felvesse azokat a problémákal,
amelyek akadályozzÍk a számunkra eglre inkdbb kövelendő NATO minőségbiaosítúsigahorlatot, FelvdzoÜuk melyek a legközvetknebb feladatok
annak érdekében,hogy a minőségellenőrzés jelenleg alkalmazott modelljeiből felépüIhessen egl korszeríÍ, a NATO elveÍvel eglező, minőségtechnikákat alkalmazó h aditech nikai (K+F) tevékenységrendszen
A NATO minőségbiztosítási struktúrája jól működő' évtizedes
tapasztalatokon alapuló rendszer.
Miért Íontos illeszkedni a NATO minőségstruktúrájához? A csatlakozlís diktáIta követeln ények intlokoljtik vagl van mlis ésszeríímasglarázaí is?

Az illeszkedés elengedhetetlen feltétele, hogy a haditechnikai K+F
jelenleg működő rendszerét a NATo minőségbiaosítrísielveivel kiegészíwe kell alkalmaznunk. Az új elvek és módszerek bevezetését az teszi
szükségessé, hogy résa tudjunk venni a szövetség által meghiÍdetett K+F
témákban, illetve €gyiitt tudjunk működni a tagországokkal. A kor műszaki tudományainak eredményeire épüIó K+F színvonala megköveteli, hogy
intézetiinknél,az eredményességés gazdaságosság érdekében,a fejlesaési
tevékenységet és a megvalósítási folyamatokat kiegészítsük az új
minőségtechniká'k és módszerek alkalmazásával.
Ahol a minőségbiztosítrís jól bevezetett és működtetett rendszerként

funkcionál, ott jelentkeznek költségmegtakarító haüísai is. Azonban úgy
tűnhet' öncélú költekezés a rendszer kiépítése,és aki még nem látott ilyen
működő rendszert aá hiheti' hogy felesleges pénzkidobás az egész.

l ' Dr Kende György mk. ezÍedes' a HM Haditechnikai Intézet tudományos lgazgatój4
2. MagyÜ Gyu|a mk' alezredes, minóségÜgyi szakénő, a HM Haditechlikai Intézet minóségügyi

a|osztál''vezetője.
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A jelenlegi gyakorlat
lntézetiinkléla jelenleg folyó K+F tevékenység folyamatát, eljarás_
rendjét és módszereit az l980-as években jóváhagyott, Egységes Kutatási
Fejlesaési N{etodika haÍározza meg, melyberr a minőségbiáosítás csak
alapr'etóen a r ége llenőrzésben nyilvánul meg. Ezen elvek hatékonyságát
és gazdaságosságát megkérdójelezi a haditechnikai eszközök technológiai

bon1olulsága' A minóségbiaosítás a korszerű fejlesáési elveket valló
fo11amatokban aZ ötlettől a megvalósulásig végig kiséri az öSSZeS
te\éken)séget' A jelen cikkben felviíaolt fejlesztési és beszerzési folyamatokat /l'. abra| Iehetséges altematívaként kezeljük. Tekintsük át a

fo11'

amat eIemeihez tarÍozrj tevékenységeket a következőkben'

Elr ek és fol1'amatok
.\ K-F fol}'amatnak a fej lesztés-bes zerzés fo|yamatába kell szervesen
illeszkednie. A haditechnikai eszközfejlesztés vagy beszerzés - a kor hadműreleti és harcászati követelményeinek figyelembevételével- a felhasználó igén1étkie1égítő, korszerűbb paraméterekkel rendelkező eszköz,
rendszer megjelenését eredményezze a Magyar Honvédségen belül' Az
igén1ek teljestilésénekérdekében mérlegelni kell, hogy a megvalósulás

fejlesnés r'agy beszerzés útján történjen.
Ennek a kívánalomnak megfelelően szükséges a folyamatokat felépíteni. amelyhez figyelembe kell venni a NATO CNAD (Nemzeti Hadfelszerelési Igazgatók Tanácsa) küldöttei által jóváhagyott AAP-20 (Szövet-

ségi Adminisztratív Kiadványok) dokumentumban lefektetett PAPS

(fázisokra bontott hadfelszerelési tervező rendszer) ajánlásait.

A technikai fejlesztés ahór K+F-el, akár

beszerzéssel valósul meg, a

foIyamathoz mindkét esetben szükséges alkalmazni ezeket a NATo-ajánIásokat.

fejlesztés minőségbiztosítási követelményeit már az igénybejelentés idószakában meg kell tervezní és dokumentálni. Az igénybejelentés
alapján megvalósíthatósági tanulmánytkell készíteni, melyhez hatékonyan
kell felhasználni a rendelkezésre álló információs forrásokat (például
Intemet), a kiilft'ldi haditechnikai eszközökről és berendezésekől a szak-

A
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sajtóban és egyéb szakirodalmi forrásokban meg|elent ismertetők€t és
műszaki leírásokat. A döntés előkészítéséhezműszaki és gazdasági érveken alapuló elemzést, értékeléstkell benyújtani.

A korszerííhaditechnikai K+F megköveíeli' hog)

én ény es ü Ij e ne

k a fo

ly

amato k b an :

a következő

elvek

. a teljes életciklusban való gondolkodás;
. kockázati tényezők kezelése
. berendezés, rend,szer szintíi kapcsolódási készség (interope_
rabilitás);

.

a fejlesztés tervezésével párhuzam osan minőSég tervezéS.

A

fejlesáési témák megoldását aZ Egységes Kutatási Fejlesaési
Metodika jelenleg alapvetően témafelelősi rendszerben kezeli. A NATotagországokban team munkában valósul meg a bonyolult haditechnikai
eszköZök fejlesztése. A fejlesaendó haditechnikai eszközök több szakterület€t ölelnek fel, és ezért a fejlesztés megvalósulásának eredményessége és hatékonysága érdekébenaz adott szakterületben jártas

fejlesztő szakemberek működnek közre a csoporton belül. A fenti elvek
alkalmazásának érdekébena fejlesaésben résztvevó állomány részéről
szemléletváltásra van szükség' A fejlesaési témákat felügyelő csoporton

belül minóségügyi tapasÍalattal bíró szakember felügyelje a projekt
minőségbiaosítási folyamatát. Kísérletijelleggel egy több szakterületet
felölelő témánál kellene alkalmazni az új elveket. és az alapján helyesbíteni a haditechnikai kutatási-fejlesÍési metodikát. Tekintettel arra, hogy
a fejlesÍésteljes spektruma nemcsak az Intézetnél, hanem jelentős része
polgári fejlesaő cégeknélvalósul meg, ezért szükséges ezeket a cégeket is
felkészítenia NATo álta1 kiadott minőségbiaosítási dokumentumok
követelményei szerint. Ennek érdekében a fej lesáő szervezeteket el kell
Iátnl az Intézet bírtokában levő NATo nyílt minőségbiztosítási dokumentumokkal. Ez a felkészítésakkor válik eredményessé,ha a fejlesaó
szeÍvezet MsZ EN Iso 9001 tanúsítással rendelkezik. Az elkövetkezo
időben ana kell törekednünk, hogy csak olyan fejlesaő szervezetÍel
kössünk szerződést amely rendelkezik MSZ EN ISo 9001 szerinti
tanúsítvánnyal. Az AQAP-110 (NATo minőségbiztosítási követelmények

184

a teÍyezéshez, fejlesaéshez, gyrírtáshoz) követelményeinek való megfelelés
tanúsítását, a helyszínen Végrehajtott audit után, a HTI adja ki.

A NATO AQAP dokumentumok (Szövetséges Minőségbiáosítási
Kiadr án1'ok) az ISo 9000 szabvány sorozatokon alapulnak. Fzért az ISo
900.1- l alapján értelmezett életciklus rendszerelemei vonatkoznak a hadi
technikai K-F esetére is. (2'számú ábra)'A működő jogszabályi háttémek
ea a bizon1ítottarr működő rendszert kellene alátámasáania.
Ami hiónyzik:

a hazai minőségüg,et szabályozó löruény, az e törvény

felhatalmazott kormányzati minóségbiztosítási szeÍvezet, az ezen
az alapon kidolgozott minőségügti kézikönyu amely a vezetés deklarált
minosegpoJitikájától elinduIva megteremti a kutatás-fej lesaés legalsó, de
legtbntosabb szintjén alkalmazott eljárások fenti elvekhez illeszkedő rendszerét és strukturáját' Megítélésünkszerint a működés rendjét szabályozó
eg1séges kutatási és fejlesztési metodika jelenleg eltér a NATO elvárásaitól és nem teszi lehetóvé adott szervezeteivel való együttműködést.
Azonban a NATo AC/250 minőségügli bizottságban folytatott munka
eredményeképpen ismertek azok a követelmények és eljrírások, amelyekrrek aIapján a haditechnikai termékek, berendezések fejlesztése, gyártiása és átvétele a NATo minőségbiztosítási köVetelményeit tartalmazó, az ISo
9000 szabványsorozatra épülő AQAP előírásai alapján valósulnak meg.
alapjáLrr

A fejlesztési folyamat modellje
A j. abra alapján a katonai felhasználású termékek fejlesztése, a fegyrememi, felhasználói igénybejelentésalapján a HTI fejlesztési tervében
jelenik meg.

A felhasználó elsódleges felelóssége, hogy a fejlesztendő termék minősége érdekében az igényeit a lehetó legnagyobb pontossággal és teljességgel
harározza meg úgy, hogy ezen jellemzők ateL1es életciklusra vonatkozzanak.
'1 -felhas:nalónak

minöségre

r

a termékkel szemben támasztott követelmélryeit,

a

onatkozó igényeinek műszaki követelményekké való átalakí-

úsát. a harcászati műszaki feladatban (IIMF)' illetve a harcászati
műszaki követe|ményben QIMK) kell megfogalmazrri.
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A HMF a megfogalmazott fejlesaési feladat bemenő adatainak
összessége (input), amelyben a felhasználó igényei és elvrírásai tüköződ_
nek, hogl a megvalósítandó eszköz (output):
. eleget tegyen

a rá vonatkozó törvényi előírásoknak és szab'

ványoknak,

. kielégítsea felhasználó meghatírozott és elvrí,rt igényeit,
. és gazdaságosan előállítható legyen (kockazar, költség-,
és
funkcióelemzés).

A HMK

a fejlesáeni kívánl eszköz paramétereit, köyetelményeinek
konkré t me gvalósulás i folyamatát, kömyeze ti hatasokkal szemb eni el lenálló képességét,elvárható megbízhatóságát (AIIMP l '.8 _ megbízhatósági és
karbantarthatósági követelmények), jal'lítási és karbantartási igényeit és

Iogisztikai biztosítósat tartalmazza.

Tartalmazza tov ábbá a köv etelményekrte k y aI ó me gfe l e Iés v izs gálat ai
és a vizsgilatok k)rülményeit a műszaki dokumentációk mennyiségét és

terjedelmét, a kezelési utasítások lartalmát (|'\'ATo
Konfi guráció management NATo-követelmén1'ei)

A HMK-ban

ACMP 17

=

megfogalmazott műszaki és minóségi követelménreket

a Tudományos Műszaki Tanácsülésen (TMT) kell elfogadtatrri.

L) A

venni:

tender értékeléseés a szenődéskötés előtt figelembe keII

. a

pályázó rendelkezik-e minóségbiztosítási rendszer
tanúsítassal (ISo 9001, AQAP- l l0)'

.

a HTI minóségiigyi auditálásának eredményét (képes_e a
terméket kifej leszt eni),

'
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a pá|yáuőnak a fejlesaési folyamahól készített minőségter_

vét (Quality Plan

ISo l0005

szerint).

A haditechnikai eszközök hazai fejlesztéssel megvalósuló folyamatat
a 1. ábra szemlélteti.
2.) Szenődés (minta, ptototíptls elkészítésére):

A

szerződéshez minőségügyi terv mellékletet szükséges csatolni,
amelynek rendelkeznie kell:

' a fejlesaó

.

minóségügyi rendszerének szervezeti felépítéséról;

folyamatokól és erőfonásokról a minóségügyi folyamat
megvalósításáhoZ;

'

a minóségügyi tevékenységek sorrendjéről;

'

a minőségért viselt felelősségről és hatískörökől;

'

a felhasználható

'

a termékvizsgálatok és mérésekeljrírásrendjéről, módsze_
re

.

anyagokról és technológiakról;

iról;

a mérőeszközök

kalibráltságáról és konfirmációjáról

(MSZ

rSo 30012-l);
. az elfogadási

és visszautasítási kritériumokról;

. a nem megfelelóség értékeléséről(hibamód és hataselemzés);

(ARMP l ...8);

.

a meghibásodási lehetőségek elemzéséről

.

a használatra való alkalmasság vizsgálatairól (csapatpróba);

'

nem-megfelelőség (nonconformity) esetén a hibak kija_
víLísríról;

.

a fej lesztett termék végső tervének elfogadásríról;

.

az elkészítendó dokumentációk fajtáiról és mennyiségéről.

t8'7

3.) " 0', sorozaí minőségbizíosítlisű:

A

mintadokumentáció

gálása), me

Iy n e k

helyességének vizsgálata (tervezés átvizs_

fő b b e l e me i :

. a felhaszná|ói igények
és megelégedettség vizsgálata;

.

a termékkoncepció heIyessége:

. gyártási' vizsgálati
.

és beszá]iítói folyamatok elemzése;

a tervezés igazolása (r erifikáció. r alidálás);

. a ''0'' sorozat darabszámának
meghatározása:
. a ''0'' sorozatban legvánon
terrnékek énékeiéseés Vizsgá]ata;

.

.

a teljesítmény. tartósság. biaonság és
megbíáatóság éné-

kelése az elvárt ríroláSi és működési körülmén1ek
közön:

ellenőrzések annak igazolására- hog1' minden
tenezesi
jellemző megfeIeI a kör etelmén1'eknek:

.a

''0,' sorozatu termékek r izsgálati ten einek
elkészitése.a
gyártási és vizsgálati utasíúsban (TL'):

.

.

a

TU szerinti vizsgálatok

ell'é_ezése és dokumentálása:

megfelelőség, illetve nem megfelelóség
ígazolása;

. csapatpróba-vizsgálatok:

. az esetleges hibák jar,ítrísára
tetÍ intézkedések eredménveinek dokumenuilása:

. típusvizsgálatok

elvégzése, megfelelőség esetén típusjóváhagyás igazolásának kiadása;

. sorozatgyártási dokumentíció
elkészítése,jóváhagyása.

!
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4.) Rendszeresítésre törÍénő Íelűjárrlás :

A rendszeresítésre felajánlott haditechnikai eszköz rendszerbe állítása
csak típus-megfelelőségi igazolás mellett történhet, melyet a HTI állít ki.
Á rendszeresítési folyamatban részt kell venniük a felhasználó (alkalmazó) szen ezeteknek' az anyagnem-felelős főnökségeknek, valamint a
fejlesaést irán1 ító és VégIehajtó szervezeteknek'

A problémák

Ha a problémam ego\dás Kaoru Ishikawa nevével fémjelzett htlls:álkadiagramját a 7 M módszerrel kombináljuk (5. ábra)' amely általá_
nosan alkalmazott minóségtechnika a fejlesaések számos terúletén, akkor
az aIábbi tényezők adják a diagram fő problémakör-halszáIkáit (az eInevezés a hét "M" kezdőbetíí alapján):
o Man (emberi tényezók),

'

Milieu (kömyezet),

'

Módszerek,

. Mit

(kell tenni),

. Mivel

tesszük,

. Motivációk,
.

Management (vezetés).

Az emberi tényezők

A

kutatás_fejlesáés teriiletén jelenleg alkalmazott témafelelősi rend_

SZer nem harmonizál a NATo-projekt megvalósíLísi szemléletével. A
fejlesaendő témák általában több szakterületet ölelnek fel. A projekten
belül az egyes szakterületek képviselői megfelelő minóségügyi képzett_
ségű szakemberekkel együtt alkotnakjó1 működo fej leszto teamet. A team
tagjainak egymáshoz való viszonyát a munka eredményessége szempont_
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jából kívánatos megvizsgálni' és egymás keze alá dolgozó, együtÍnűködni képes szakembereket kell egy csoporton belül alkalmazni. A team munkájában alkalmazott minőségtechnikrí& elsajátíLísa nemcsak a minőségügyi szakember feladata, erre a csoport valamennyi tagját fel kell készíteni
(alapfokú minőségügyi képzés- minőségtechnikák megismerése, alkal_
mazása).

A környezeti feltételek
Az elstj számú kérdés,hogy átlátható-e a haditechnikai K*F szervezeti és működési strukturája. Hiányosság egyfelól' hogy a működési struktúrát nem alapozza meg a NATo rendszerében alapvetrien szükséges állami szintri minőségbiáosítási rendszer'

A NATo minőségbiztosítasi rendszeréhez tÖrténő illeszkedés feltétele
a tagországban működó Kormanyzati Minőségbiztosítási Szervezet. A
NATo-tagországok minőségbiztosításának kölcsönös elfogadását a
STANAG-4107' A kormányzati minőségbiztosítrískölcsönös elfogadása
címii szabványosiüísi megállapodás lépteti életbe. Ennek működtetését az

AQAP_170, Útmutató a kormrínyzati minőségbiaosítrísképviseletére
című szövetséges kiadvany szabály ozzz.

Az

AQAP_sorozat (Szövetséges Minőségbiáosítási Kiadványok)

alkalmazását a NATO minóségügyi rendszerében a STANAG-4108 szabványosítási megállapodás rögziti.

A kormányzati minőségbiaosítrás az az e|járás, amelynek során a
megfelelő nemzeti hatóságok biztonsággal megállapítjrík' hogy a védelmi
termékkel vagy szolgáltatassal kapcsolatos minóségügyi köv€telmények
megvalósultak_e' Ezek a követelmények és előírások áItalában a vevő és
szállító országok közötti, kormrítryközi szerződésekben jelennek meg.

A

beszerzett termékekre vonatkozó,

a minőség megfelelőségét

tanúsító igazoló okmányokat is ez a szervezet állítja ki, melyet a szövetsé_
gi útÍnutató (STANAG 4107) alapján a NATo-tagorságok kölcsönösen

elfogadnak.

A Magyar

'

Köztiírsaságban jelenleg nincs olyan kormányzati szintű
minőségbiztosítr{si szervezet amely a fent felsorolt tevékenységeket elvégezné' A NATo-orságokban a Kormanyzati MinóségbixosítísiSzervezétek
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. a fejlesztéshez minoségügyi tervet kell készíteni,amely rögzíti a
specifikus minőségügyi fogásokat' forrásokat és a tevékeny-

ségek sorrendjét egy adott fejlesáendő termék vonatkozásában'
A minőségügyi terv részleteiben tartalmazza a fejlesztést végre_
hajtó szervezetek struktúrájának azon szervezeti elemeit, ame_

lyek résa vesznek a fejlesztésben, beleértve az alváIIalkozók

szervezeti egységeit is' Utasításokban kell szabályozni a fejlesztés. terve7és eljárásait:

.A

kockáZatok korai felismerésérehiba-hatás elemzést, kö|tségés funkcióelemzést kell végezni.

Mit kell tenni?
A jelenlegi Harcászati Műszaki Követelmények (HMK-k) többségére
nem 1ellemző az eszköz teljes é]etciklusában való gondolkodás, ami sem a
NATo_elveknek sem az általános ISo minóségbiaosítási előírásoknak
nem felel meg' Ennek megváltoaatrísríra a NATO ÁCMP 1.'7 (Szövetséges
Konfi guráció lrányítási Kiadvrínyok) útmutatásait szükséges alkalmazni.

A berendezések és eszkcjzök teijes életciklusa alan a]kalmazandó
minőSégbiztosítási követe]mén!'eket aZ AI!\IP 1..8 kiadr ánr'sorozat (a

NATO megbízhatósági és karbantanhatósági köreteImén1ei) írja eIő'
A szövetséges tagállamok részéretönénő alka]mazásukról a
STANAG 4174 rendelkezik '(6'számú ábra'1.

A haditechnikai eszközök környezetállósági vizsgáIatát az AECTP100..600-as kiadványsorozat (Ellenőrzések a környeZeti feltételekre
vonatkozóan) határozza meg' A szövetséges tagállamok részérea
STANAG 4370 szabviínyosítási megállapodás írja eló alkalmazásukat. A
jelenleg alkalmazásban lévő MSZ K 06s..072 (Szabványsorozat a
kömyezetállóságról) követelmény rendszerét a fenti kiadvánvsorozattal
összevetve kellene módosítani.
Mivel tesszük?

A HTl alapító okiratának 17' pontja leírja, hogy az Intézet végzi a
haditechnikai termékminóségi vizsgálatokat, de a megfelelóség igazolására
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Management

A csatlakozás előkészítéseérdekében létre kell hozni - az MSZ EN
ISo 9001-re épülő AQAP-ll0-nek megfelelően - az |ntézet minőségbiz_

tosítrísi rendszerét.

A vizsgáló

laboratóriumokat az 1995. évj XXIX. törvény szerint a
Nemzeti Akkreditáló Testütet Q.{AT) által akkreditálni kell. A vizsgáló

laboratóriumok szervezeti felépítése'általános működési rendje éS
a az líSZ EN 45000 szabványsorozatban rögzített
ktivetelményekhez kell igazodjon' Az MSZ EN 45001, a termékvizsgáló
laboratóriumokra vonatkozó szabván; akkreditálási feltételeiben előírja,
hogy a vizsgáló laboratóriumnak éS szemé]}'zeténekpártatlannak és
ftggetlennek kell lennie, ami aa jelenti. hogy' kiáró okként jelentkezik a
minőségbiztosítás

vizsgálandó termék fejlesáésében l'a|ó részr'étel (etikai összeférhetetlenség). Ezért az Intézet szervezeti strukturájában r'ilágosan és egyértelműen
el kell választani a termék fejlesÍésétés r izsgálarát.

Ezen követelményeknek való megfelelés csak úg''- valósítható meg.

hogy a termékvizsgálatokat végzó laboratórjumokat ee1 uj szen,ezeti eIem
irányítrísa alá rendeljük, amely szen könet]enti] a Fóigazgató (Fóigazgató-

helyettes) alárendeltségébe tanozik' \Íesnelezéselehet \tzsgáló és
Terméktanúsítóosáály' mely a vixgáló laboratóriumok eredménr eit a termékre vonatkozó követelmények alapjárr énékelnéés a termék-megfe_
lelőség tanúsításáról szóló okilatot a Fóigazealóna}i j.ir áhae1ásra feúer_
jesztené. A létrehozandó osztály működési rendjét es szen ezeti felépítését
a terméktanúsítószervezetekre r'onatkozó }ÍSZ E\ .{50l1 szabvánvban
előírtak szerint kel l meghatározni'

A HM

gazdasági ügyeket felúgl'eIő hel;'ettes áItamÍitktirának

7/1997. (HK 8.) intézkedésébena haditechnikai fejtesztés terüIetén az
Intézetet - minőségügsli rendszerek megfe !eIőség-tanúsítására- katonai
minőségiigyi hatóságként jelölte kL A kijeIölt kaÍonai minőségügli hatóságnak a fejlesxtő szervezetek minőségüg,i rendszerére vonatkozóan az

időben az AQAP-110 (NATO minőségbiztosítlisi követelmények a tervezéshez, fejlesztéshez, gydrtáshoz) kiadvtÍnyt keII
érvényesítenimÍnt katonai minőségbiztosíttisi dokumentumoL
elkövetkezendő
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9.) Kerekes Z: Minőségellenőrzés - minóségbiáosítás _ minőségirányítás (HM HTI előadás anyag).

l0') Kerekes Z'.. A HTI minőségbiztosítási rendszerének nemzeÍközi
integrációja (HM HTI elóadás anyag).
11
r

') Kerekes L.:

997- 1998).

NATO AC 250 B albizottság útijelentések (HM HTl,

l2') AAP-20 Kézikönyv a

fázisokra bontott NATO fegyverzet ter-

vező rcndszeréhez. '

13.) STANAG 4l07 Szabván1,osítási megállapodás a kormányzati

minóségbiztosítás kölcsönös

elfogadására'

l4.) STANAG-4l08 Szabvánr,osítási megállapodás az AQAP sorozat

alkalmazására.
15.)

AQAP-l00 Általános utmutató \ATo

m

inőségbiztosításhoz.

l6.) AQAP-l10 NATo minóségbiztosítási köretelménrek a

vezéshez. fejIesztéshez.

91

ánáshoz.

ter_

7') AQAP- 1 l9 NATO útmutató az AQAP_ 1 l0. - 1]0 és - l30_hoz'
18.) AQAP-150 NATO minőségbiztosítási kö\ete]ménrek a solilr are
l

fejlesáéshez.

l9.) AQAP_ 1 59 NATo útmutató az AQ_{P_ l 50-hez'
20.) AQAP_l30

ellenőrzéshez.

2l')

NATo minőségbiÍosításikö\'etelmén}'ek az áí'ételi

AQAP-131 NATo

végátvételi elIenőrzéshez.
22.) AQAP-170

gramiához.

23.) ARMP-I
követelményei.

NATo

m

inóségb

iztosítási követelmények

a

útmutató a Kormány minóségbiztosítási pro-

...8 A NATo

megbízhatósági és karbantarthatósági

24') AECTP-100...600 Vizsgálatok és ellenőrzések a kÖrnvezeti

feltéteIekre vonatkozóan.
25.) ACMP_1..7
.kezelés).
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A fejleszíésmetodikdján k pékltuáru ábrázoIjuk

kapcsolódva az I. ábrához

a

fejlesztés folyamattít

l{MI:' v!8y rlMK kidol8oála'
n] inóséglcfv clkészllésc
(l1TI. all8ln.zÓ)

TMT üló3.jnvdlht
llMtr, v.ay lll\'lK
cllog!dísórl' vs8y nódÓsItási'i
L

lM ]I-l'I.l}lJo. olt.l ta7ó.l

l)ó,1y'nli iblhÍvós kildüsl,

ho a kozbcszcÍz,lsi lÖNÚny
hJtilya alá !sik (Il'l'I)

I'ályázutok órlékclósc
ényhirdc!ós 0lTI)

crcJ

A lulcsZlós iudl{l'tó!ltlk cldÖl)lú$.'
tr nlií7:tki' 8Íl7r1ulá8 i
ncl1llél.:s trlllIÚin

lIdrÁi ic]lcsztés

l0iloldi bcs7'Íls

rÚsz.kétrL
IllccDcc ós Inow how is)

llülfóldi k@pcrí.iÓ5

3. ábra. Á fejIesztés intításának folyamala

A hdtiteclr,rikdi

eszközök

hazai fejlesztésse! megva!ós
alábbi ábra szen léltetl

ult1

folyamaltÍt az

A fcJ lcs7t-óst vóg7ó
s7!rvcZct minŐsó8biaosjLá5i

rcndszcrviz58ílalá'
ryárlóképcssó8 viz58álata
(HTr)

Á N,íINTÁ

clkész.1tlsc' dokunlcnLá] ása

(fcjlcsaö' HTi)

vi7sgálalok. csapatpróba
(fcjIcsZó. HTI' alkalmaá)

ció

clkcsltGc

HTI)

viÁgálata' konplcx

csctén mcgfclclósa8i

és tlpusjóvíÍas/áJi

i[á/.lá5 kisdása

lÓftnó fclajánlás

4. ábrq.
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A hazai fejlesztés folyamata
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