\[\osÉGÜGYI KÖZLEMÉNYEK
.{ \Íagr ar Szabványügyi Testület Megfelelőségtanúsítási

\Iűszaki Kollégiumának megalakulása
Szűcs Barna]

A \ía5 ar Szabványügyi Testi.ilet (MSZT) Megfelelőségtanúsitási
Műszaki Kollegiuma (MMIQ 1998 november 26-án tartotta alakuló
ülését.
_.\z

MMK

rnűködésének fő célja:

Az MSZT vállalatirányítási (minóségügyi, kömyezetirányítási stb.) rendszer_. termék-ésszemélyzettanúsításitevékenységeáttekinthetőségének biz_
t..sírÁa_ a fontosabb kérdések megvitatása és fejlesztésének elósegítése.

Az MMK jogállása:
_{z

\ÍSZT ügyvezető

:ryazgarója á|Íal létrehozott vélem ényező,Íanács-

aJc. jai aslanevö igazgatótestü le(.

'1Z \Í\íKa tanúsítási tevékenységegyes szakterületei speciális problé:::ána]i a megvitatására és az ezze| kapcsolatos állásfoglalások kialakítására
szeici.ikat hoz létre.

Enneh megfelelően az alábbi szekciók mííködnek:

. Vállalatirányítási Rendszerek Szekciója;

l e:e rőj

e

'

Terméktanúsítási Szekció;

'

SzemélyzettanúsításiSzekció.

'-

.{z \{SZT iigyvezetó tgazgatója.

l

Dr

Szucs BaÍna mk ezredes. HM Beszerzési Hivatal MinőségbiztositÍsi |gazEató
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Tagjai:

A megfelelőségtanúsításban érdekelt alábbi szerYezetek képviselői,
akik kiegyensúlyozott arányban vesznek résá a tevékenységben, igy biztosítva aá, hog1l eg1;etlen érdek se vóljon ualkoúívá:
. A Gazdasági Minisztérium;
. A Környezetvédelmi Minisztérium;
. A Földművelésügyi

'A

és Vidékfej lesztési

Minisáérium]

Honvédelmi Minisáérium Beszerzési Hivatala:

. Az oktatási Minisáérium;
. A Magyar Bányászati Hivatal;

'A

Magyar KereskedeImi és lparkamara;

. A Budapesti Kereskedelmi és Íparkamara;
. A Magyar Agrárkamara;

.A Magyar Kézműves Kamara;
. Az ISo 9000 Fórum;
. A Magyar Hegesáéstechnikai Egyesülés;
. Az Iso
o

14000 Fórum;

A Nemzeti SzakképzésiIntézet;

. A Környezettudatos Vállalatirányítrísi Egyesület;
.Az orságos Munkabiaonsági

'A
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és Munkaügyi Fófelügyelóség;

Fogyasaóvédelmi Főfelü5'előség.

'4z I{IIK íontosabb feladatai:

. AZ \{SZT tanűsítási politikájának meghatározása;

. .{z \íSZT minóségügyi politikája megvalósulásának

rend-

szeres áttekintése;

. Az MSZT tanúsítási tevékenysége pénzügyi helyzetének áttekintése;

.

Szükség szerint adhoc bizottságok létrehozása és ezek meghatározott feladatta| való megbíziísa;

. Az MSZT Ügyintéző Szervezete tanúsítasi tevékenységet
végző, illetőleg abban közreműködő szervezetei munkájának figyelemmel kisérése,értékeléseés támogatása;

. Az

MSZT tanúsítási tevékenységénekmegvitatiísa és a

fejlesztéssel kapcsolatos állásfoglalás kialakítása;

. Az MIZT

Tanúsítási Titkárság munkájával kapcsolatban be-

nyújtott észrevételekesetében szakmai tanácsadás az MSZT
ügyvezetó i gazgatójának;

. Az M9ZT

TanúsításiTitkárság által kiadott megfelelőségi
tanúsíwányokkal kapcsolatosan érkező bejelentések, panaszok megvizsgáláSa és a tanúsítási okirat érvényben tartására, feIfiiggesaésérevagy visszavonására vonatkozó döntések elókészítése;

.

Más szervezet€k

tanűsítással kapcsolatos véleményének

megismerése;

'A

tanúsírísitevékenységgel összefiiggő eljarási szabályok,

javaslatok megvitaüísa;

. A maÍketing tevékenység áttekintése és tanácsadás.
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Az MMK megalakulása és mííhödése több teÍiileíekapcsolódik a
B es zerzés i Hiv at al tevéke ny s ég éh ez

l.) A két szervezet
értelmében közösen
szereket.

köZött

létrejött Együttműködési Megállapodrís
auditálják a polgári és katonai minőségügyi rend-

2.) A polgári és katonai minóség rendszerek integrálása jelentős
előnyökkeljár' mind a HM és MH sállítók, mind a beszerző szervezetek részére'

3.) A minóségügyi rendszereket műkÖdtető szervezetek lényegesen
nagyobb garanciát adnak a katonai követelményeket kielégítő termékek szállítrisríra'
4.)

A MMK három szekciójából különösen a VállalatirányíLísi Rendszerek és Terméktanúsítrísiszekcióban való részvételeredményez
elméleti és gyakorlati fejlódést a HM BH Minóségbiaosítasi lgazgatóság munkájában.

(A Hivatal képvbeletéta minőségbiztosítási iga1gató látja eL)
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