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EGYETEMEN

(A katonai felsőoktatás integrációjára is előretekintve)
lurcsanyt

^aroly'

Minőség és haderő

A

minőség a jövőben a haderő éS a koÍonai logisztika elsőrendű
kérdésévévúlik. Katondk számára a minőségüg1' tulajdonképpen mór
régóta nem új kérdés. A hadseregek minden korban óridsi felvevőpiacot
jelentettek. A hadsereg felszerelése csak részben történt sajdt erőboT'
többnyire a meghatározó szerepet a besztillítók íöhijÍíékbe' Csak példaként említem, hogy a Habsburg birodalmi beszállítójtivti vdlni kitüntető, megkülönböztető és a B!'ors meggazdagodrís lehetőségét megÍeremlő
cím volt. Az akkori "logisz(ikusok" éIes versen1ben nyerheíték eI ezt a
címet, hivtiló minőségííhaditechnika és ellálás bizÍosíítisdval.

!Ia

a minőség jelentósége sokszorosára nótt' a világpiacon és így az
EL -ban is a fejlódés' a jövő olyan erejű meghatározója, mint a g|obalizá-

.i.;. a tenntartható fejlődés, a világméretű és helyi (regionális) komplex
'ciz:..::ág kérdései.Ezért kell csatlakoznunk minél előbb a kibontakozó
:-:: s_: ",Jo--t'.i lnakhoz", a növekvó kovetelményekhe z az űj ISo
\.:':::..::: Szat'r án)'osítási Szervezet), a TQM (Teljeskörű Minóség: :]::i :. : \.\To -\Q'{P-ihoz (Szövetséges MinóSégbiztosítási Kiad:_1 . .: _: ST{\AG (Szabványosítási Egyezmény) előírásaihoz'
:

_._

_

_ :.r ik

.-'ldalon a

NATo

együttműködések meghatározott
úqa pedig a katonai felsóoktatás.
:: :: :: . :::i::zés korszerű minőségoktatásán és az oktatás minóség:: _:_:}.::-] 3t \ezet a NATO csatlakozás után aZ EU integrá: _: .-.: : -::': : rreettlelő szerep felvállalásának és sikeres te]-: .

-:-:!:::.::: :::sindultunk. a másik

::
-

.

A Magyar

Honvédség átalakítása a rendszen áltást köretóen szinte
megszakítás nélkül folyik. Ez cinmagában érthetó. természetes dolog.
hiszen a hadsereg az ország szerves része' ezér[ az ország egészétérintő
változások meg kell jelenjenek a hadsereg céljai, feladatai és szervezete
megváltoztatásában is. A mennyiségi változtatás mára már nagyrészt meg
is történt' Több lépésben, jelentősen csökkent a haderő. Létszáma
megközelítőleg a rendszerváltás előtti létszám harmadára csijkkent. Nem
kedvező ugyanakkor, hogy a leépítéseksorán előrejelzett kedvező minóségi változások - "kisebb, de ütőkepesebb haderő" ' mindeddig nem következtek be. Még kedvezőtlenebbnek tartom azt' hogy igazán még - reál'
értékbencsökkenó költségvetéstől alig fuggő - minóséggel kapcsolatos
szemléletváltás sem következett be'

Hol iS kel1 tehát a minőségügy szempontjából felgyülemlett 'bajaink'
megoldását elkezdeni? Egyértelműen az oktatásban, a jelen és a jövó generáció minőségszemléletének átalakításában. Ennek a hadsereg teljes
keresámetszetében be kel] következnie, azaz ki ke|I terjednie a harcoló
(kezeló), kiszolgáló katonától a vezető tábornokig, a teljes személyi állományra és a haditechnikai eszközeinkre (hadfelszerelésünkre)' annak
teljes élettartamára.

Az

ország politikai vezetése és a társadalom meghatározó része
minőségi hadsereget akar, amely képes arra, hogy az alkotmányban az
ország r'édelmére meghatározott feladatait - a NATo szövetségi rendszerének keretében - eredményesen ellássa.

Eh'árt képességekegy minőségi haderőnél
. harcképesség (önfenntartás),
. rugalmasság és reagálóképesség,
. r ezethetóség'
. mobilitás és mozgósítási képesség,
.korszerű logisztrkai támogatás.
. túléló képesség'

113

Az, hogy milyen egy minőségi hadsereg' igen nehezen meghatározható, leírását általában a képességeimegfogalmazásán keresztül törekszünk
megadni. Ezek lényegüket illetóen a hadsereget alkotó haderőnemek, fegy-

vernemek, szakcsapatok és a logisztika megfelelő működőképességén'
harcértékénés harci készenléténmúlnak. Belátható, hogy mindezekben
legfontosabb szerepet a katona (a harcoló ember) felkészültsége, az alkalmazott haditechnika mennyisége és minósége és a katonaj VezetéS Valamennyi szintjének felkészültsége, vezetési képességeés készsége játssza.
]

'sz. ábra

A haditechnikai eszköz harci lehetőségének alapvető
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Ezen elvárások teljesítesének szolgálatába kell áIítani az általános és
szakma_specifikus minőségügyi oktatást és az oktatást végző rendszerek
megbízható működésének és folyamatosan jó minőségének bizosítását is'

A minőségügy oktatása egyetemünkön már jó

rÍton halad2

A

felsőoktatási intézmények- kiilönösen a katonai felstjoktatás - az
ismeretátadás mellett a nevelést, a szemléletformálást is alapfeladatának
kell, hogy tekintse. A minőségügyi képzéstehát az oktatók szemléletén,
szakmai felkészültségénés nevelő hatásán ugyanúgy múlik, mint a minő_
ségügy, mint tantargy megjelenésén.

A

minóségügyi szemléletformálást, a jó minőség iránti igény átfogó

érte|emben vett kialakíLísát - veszélyességük folytán - és ennek következ_
tében a katonai tevékenységekben' a katonai felsőoktatásban minden szak_
terület fontosnak tekintette. József Attila szavaival élve alapelv volt, hogy

"dolgozni csak pontosan, szépen, ahogl a csillag meg/ az égen, úgt
érdemes". Egy lövészetnél, egy aknaszedő gyakorlatnál pl. a "rossz
ninőség" eszköznél, emberi tevékenységné|egyaránt végzetes lehetett. Ez
azonban ma már közel sem elegendő, ha nem jelenne meg mellette a
minőségü91i ismeretek szervezett oktatása. Bár a szükségszerűség már
jelen r'olt' mégis a véletlen is nagy Szerepet játszott abban, hogy
eg1etemünkön tantervi javaslatban már 1995-ben' az oktatásunkban
pedig l997-ben megielent a Minőségiigy tantárgy. A véletlen abban
volt. hogy Veress Gábor professzor (ma a Magyar Akkeditációs Bizottság
minóségügyi szakérto testtiletének vezetője, a Veszprémi Egyetem egyete_
mi tanára), volt középiskolai iskolatrírsam már a 90-es évek közepe előtt
bevont a minőségügy hazai fejlesáésén dolgozó szűk, néhány fős kutatócsoportba. A foly.tatást a Phare TDQM program kidolgozása jelentette,
amelyben sajnos katonai okok miatt már csak rövidebb_hosszabb kihagyásokkal tudtam részt venni.

A több éves együttműködés eredménye lett az, hogy a ZMNE-n az
általam vezetett tanszéken alapított és államilag akkreditált egyetemi 5
éves alapkiképzésiés a 2 éves kiegészítő illetve ennek 3 éves levelező
2' Jelenleg a katonai felsöoktatás két intézményben' a zÍínyiMiklós Nemzetvédelmi Egyetemen
(ZMNE) és a Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolán (BJKMF) folyik' A magyaÍ felsőoktatás integrációJáÍlak részekénta BJKMF 2000 január l-től az egyetem fijiskolai kara lesz. Mindkét intézmény
ezideig megf€lelő gyorsaság8al követte a minőségligy és minőségoktatas ma8yaIországi felfulísát' de
az információcserén túl a maguk útját jáfták' Én a továbbiakban elsősoÍban a ZMNE minőségÜgyi
képzésétés minőségügyi fendszerfeil€sztési törekvéseit mutatom be'
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formájában bevezetett Haditechnikai menedzser szakon minden szakirányon önálló tantárgy a Minőségügy' A szak négy szakiránya közül
három szakirányon 30 tanórában' a Általános haditechnikai szakirányon
pedig - amely a katonai logisztika részéreképez szakembeleket és amely_
nek felelőse a Haditechnikai tanszék - két szemeszteren át, öSSZesen 90
tanórában. Ezek a tárgyak a kötelező tantárgyak körébe tartoznak. Más
szakok és szakirányaik részére a választható tárgyak körében ajánljuk a
Minőségügy felvételét.
AZ oktatott minőségügyi ismeretek fő témakörei:

'

a minóségügy kialakulása éS története,

.

a minőségügy alapfogalmai'

. az ISo 9000-es, l0000-es és 14000-es szabványcsalád,
. az MSZ EN ISo nemzeti szabványok'
.

a

.

a minőségügyi rendszerek felépítése,elemei,

NAIo

egységesítésidokunrentumok'

. a szolgáltatások minóségbiztosítása,

.

a magyar szabványosítás új rendszere éS testületei,

. a

mag)'ar szabváriyosítás és a nemzetkclzi minőségügyi

szen ezetek,

'

: ninóségügyi kézikönyv és egyéb minóségbiaosítási dokumen-

.

:' :.i:.Jsésü_g) és a katonai minőségügy fejlesztésénekfő fela-

-.:i:-..k.

---:.
.:

- :-:...]i\

szakirodalma, a katonai minóségügy forrásanyagai.

(A nemzetktizi, nemzeti és a NATo

szabvríLrryok kapcsolatrendszerét

Kelemen GyÓrgt összeá|lítása alapján szeretném a cikk végénbemutatni,
közreadni).

A tanszék által oktatott más tantárgyakban, és egyre több tanszék
tananyagaiban is megjelennek a minőség egyes kérdései'Ezek kÖzíjl
kiemelésre érdemes, a Rendszerbentartás (üzemfenntartás) elmélet tantárgy' Ennek keretében a szakunk valamennyi hallgatoja (elenleg három,
jövóre négy tanszék tancsoportjai) kap egy 26 órás blokkot a haditechnikai
eszközök megbízhatósága elméleténekalapkérdéseiből. Ea a következő
SZemesztertól a mi szakirányrrnkon önálló tantárgyként kívánjuk szerepeltetni az új, jelenleg nyomdában lévő jegyzettink (elméleti rész és alkal_
mazások rész) alapján. Ebben az ismeretrendszerben helyet kap a
ralószínűségelmélet ismétlő áttekintése, a megbízhatóság_elméletben
alkalmazott nevezetes eloszlások' az elemek és a rendszerek megbízha_
tóságának a)apkérdései, a tömegkiszolgálás elmélet lényege, a tartalékalkatrész képzésnéhány eljárása és a matematikai statisztika egyes kérdé_
sei. _{z alkalmaások rész több számítógépes megoldási metodikát is rész]etesen bemutat. ezzel is támogatva a hallgatók minőSégbiztosítási felkészü]15égének erősítését'

.{ kÁtonai logisztika haditechnikai biztosításának tantárgyai
témáik sorában tarta.|mlzzák azokat a NATO előírásokat' egyes
ST.$_-1'G-€ket, amelyek az egységesülő NATo minőségbiztosítási
rendszer szempontjából, különösen csatlakozásunk, beilleszkedésünk
szempontjából játszanak meghatározó szerepet.
.{ Z]!í]{E akkreditált doktori programja, amely "A katonai biztonság'
et tédelnti itegráció és a feglveres kiizdelem" címet viseli, ma már szin_
tén kapcsolódik a minóségügy oktatásához. A nevezett doktori programunk 'F" alprogramjában szerepel az á|talam yezetetl _ röviden haditech_

nikai üzemfenntartásának megnevezhetó téma. E téma keretében önálló

tantáÍg}'ként vettem fel az lJzemfenntartás minőségbiztosítását, amelyben
r endégprofesszorként Veress Gábor is szerepet vállalt. A programban
jelenleg két doktorandusz is részt vesz. Egyikük témavezetésétfelvállal-

tam. másikéra javaslatomla a ZMNE Doktori Tanácsa Veress Gábor professzor urat kérte fel' A belső - katonai kérdéseketérintó - konzultációkat
az o esetében is személyesen látom el.

t1'7

Amit a minoségügy oktatása terén tettünk eddig, az már kézzel-

fogható. A kibocsátott hallgatóink tudásában és szemléletében megjelenik,

hasznosul. Ugyanakkor a továbblépés szükségessége nem kérdő_
jelezhető rneg, hiszen az igény erre vonatkozóan a megrendelői oldalról
már több évejelen van' Ezért kivánjuk 2000 őszétől a Minőségügyi szakot' mint szakirányri továbbképzést beindítani. A képzéselószc!r csak
levelező, késóbb táVoktatási fomában is megjelenne.

Tiirekvések minőségbiztosítási rendszer kiépítésére
a
Vezetés- és Szervezéstudományi Karon
A minőség a hadiiparban, általában a termelésben, de mára már a szolgáltatásban is óriási érték'aminek megfelelő garanciák kell a hátterében
álljanak. EzéÍalakultak a mirróségbiztosítás belső rendszereinek kiépítését követően olyan fiiggetlen szakértő szerlr'ezetek, amelyek tanúsídák a
minőségbiztosítási rendszerek meglététés elvárt működését.

A piacon az akkreditálások, rendszer_tanúsítások meghatározó
szerepet kezdenek játszani. Feltételeivéváltak az egyre komplexebb
gyártási' szolgáltatási folyamatok, logisztikai láncok, többszereplős
körébe történő bekerülésnek. Nem véletlen, hogy l999 ószén a tárcánkat
i1letően a vonatkozó kormányrendelet így fogalmaz:
"Á honvédeImi miniszter a minőség- (megfeIeIőség) Íanítsításrólés
az akkredittilősróI szóIó jogszabályokkal összhangban megItaÍározut a
Magycr Honvédség minőségi}gyi rendszerél és ttx, annak mííködíeíésére
vonat kozó köv ete Imény e kel "

Az oktatás, előzőekhez képest eltéro. sajátos terület. A piacoso<ló
működés csak részben és fokozatosan jelent' illetve jelenik meg. Az
oktatásban ma még új a minoségbiztosítási rendszer kiépítése,járatlari a
terület, kevés a tapasztalat. Az oktatás fejlódési tendenciát azonban azÍ
mutatják, hogy a jövő e felé halad. Mindezekhez igen fontos az' hogy a
megjelent állami támogatás jól szewezett' jól irányított, megfelelo nrérté_
kű és kellően hatékony legyen és ne marodjon el e mellett a katonai rnegrendelói támogatás sem.
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A ZMNE

Vezetés- és Szervezéstudományi Karán (VSZTK) mint a
dékárr tudományos helyettese l997_ben vetettem íel először minőségbiztosítási rendszer kiépítésénekjavaslatát. A javaSlat megvitatása és elfogadása
után megbízást kaptam a feladat megfogalmazására és a Kari Tanácshoz a
rregt elelö elóterjesztés elkészí(ésére.

A rendszerjavaslct - mint elgondolás - elfogadástÍt követően ű
VSZTK dékán 20/I998. számú intézketlésébena kűri minőSégbiztoSítási
rendszer kiépítését'bevezetését és folylműtos fejlesztésétrendelte el. Az
i n t ézk

e

d és me7 h atrirozta :

- a feladatrendszel teljes hatáskörű tervezésére,szervezéséreés
irányítására a tudományos dékánhelyettes kapott rnegbízást;
- a feladatokat munkacsopofi végzi, arnelynek tagjai:

.

a szakok felelőseinek képviselói, akik egyúttal ellátják

a

szakok rninóségügyi vezetői feladatkörét is;

'

a tanulmányi osztály megbízottja, aki ellátja a tanulrnányi

osztályhoz és a dékáni hivatalhoz kapcsolódó minőségügyi
YeZetói (felelősi) feladatkört;

. adott kérdésesetében a kar állományából bármely személy'
akit erre érintettségefolytán a tudományos dékánhelyettes
felkér'

Az á1landó bizottsági tagoka ajavaslatokat aZ adott felelós vezetók a
irdomán\'oS dékánhelyettesseI egyetértésbentették meg.

A bizottság l998-ban feladatot kapott a kari minőségpoIitika meghaiáT!.ására (pontosítására), a kari rninőségbiztosítási irányelvek megfoga[nazása és a rendszer kiépítésének- egyenlore külső erőforrások és támosatás be\ onása nélküli _ megkezdésére.

{

kar minóségpolitikáját, minóSégbiztosítási irányelveit és l999-re
e.ijsziien munkatervét a Kari Tanács l998 végénmegtárgyalta és eltbea,ll-:'

Elkészült a karon aZ az organogÍam is, amely a tudományos kérdések
mellett a Kari Minőségügyi Bizottságot a tudományos dékrínhelyettes
irányítása a|á szerv ezte.
Kezdeményezésünk az egyetemen jó hatású volt és gyorsan viszhangra talált. Munkánk alapján a Hadtudomanyi Kar egy hónappa| később
ugyancsak intézkedést adott ki a kari minőségbiztosítási rendszerük kiépi
tésére.Erre náluk is a tudományos dékánhelyettes, hasonló összetételű
Eltenőrzési és Biztosíttisi Bizottstíg" felállításával és működ-

"Minőség

tetésével kapott feladatot.

A VSZTK büszke lehet arra, hogy

aZ Egyetemi Tanács l999 január 5-i

üléséna kar tudományos dékánhelyettesét kérte fel ana, hogy az egyetemi

és működtetésére a rektori
minőségbiztosítási rendszer kiépítésére
intézkedéStelkészítse. A rektori intézkedés- amint a kari intézkedések is -

módosított felsooktatási törvény 59. $-ának el<iírására, de
azon tullép éppen a rendszerépítéskonkrét igényeinek megfe|elóen'
Felhívja a figyelmet a magyar felsőoktatás minóségbiáosítási rendszer

építa többször

kezdeti tapasztalatai felhasználására és azoknak az ered_
kiépítésének
ményeknek a hasmosítására, amelyeket a két egyetemi kar - elsősorban a
VSZTK - az eddigiek során már elért. A rektori intézkedésmegvalósítandó
feladatokként hatálo^a meg elsőként a következií rendszerelemeket és
elv ár l lev éke ny s ég e ket :
- az egyetem minőségpolitikája és minőségbiaosítási irányelvei megÍogalmazását,
_

a minőségszemlélet fokozatos kialakítását az egyetem egészére,

- a minőségbiztosítási rendszer működő és újonnan létrehozandó ele_
mei és folyamatai meghatározásái,

-a

minőségelemzés és értékelésmódszereinek rendszerezését és
új módszerek és eljárások bevezetését,
kiegészítését'
- a minőségügyi oktatás erősítését,

- az egyetemi minóségiigyi szervezetek szintjeinek és rendszerének
meghatározását.
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Rentlelkezik a minőségbiztosítás helyzetének rendszeres értékelé_
séről és az éves minőségbiztosítási tájékoZtató Magyar Akkreditációs
Bizottság, illetre az éves minőségbiztosítási jelentés honvédelmi miniszter részéretörténő megküldéséről.
A VSZTK ezzel egyidejiileg már elkészítette1999' évre a Kari Minőségüg]i Bizottság feladattervét' A bizottság munkáját ennek megfelelóen
kezdte el. Később azonban ettól egy egyetemi belső pályázat megjelenlete<e miatt részben eltért'

.\Z emlitett pályázatot az egyetem l999. februárjában a kreditrend_
sZer eg\etemi bevezetésének megvalósítási tanuImányára, valamint a
Írin,__.sé.sbiztosítási kézikönyvek (kari és egyetemi) összeállítására írta ki'\ pálr ázat segíteni célozta a rendszerépítést,de kiírásánál nem vette kel-

l::n fier elembe a karok folyamatban lévő rendszerépíto munkálatait és azt
: :j.ziinkról jelzett, késóbb pedig igazolódott tényt, hogy a pályáZat a
:]..|i]e]!i kapacitásokat le fog|a kötrri, el fogja vonni.
.1 |'SZTK-ntil a Íervezettnek megfelelően februárban megjelent a
Jét,in 11 1999. sztintú intézketléseegyes kari minőSégbiztosítrisi dokuntertIunulk kiatlásriróI, nmely Kari Tanácsi elfogatlás alapján:

.

-

\::d13 a VSZTK alapképzési és szakirányű továbbképzési szak..'.' ::]in.iséspoiitikáját szerves egységbe foglaló kari minőségpolitikát'
- : \'SZTK
_

m

inőségbiztosítási irányelveit,

: \ SZTK \'Íinóségügyi Bizottságának Míiködési Szabá|yzatát'

- : iali \1inóségtigyi Bizottság névjegyzékét,ezzel a már nrűködó
] _ ]:::j: ;:gainak hir'atalos rriegerősítését'
:. 1;',.
]

].

j23ttlkkal párhuzamosan a kari munkák ezt követóen gyakor-

::'L.l\'

-I;!;utősnek ÍekintheÍő a kar munktijtűttak, a munka megerősíté,:r.i s:tntP,,nrjribtiI a februúrban negjelenÍ kéÍrendeleÍ:

!

.

'

-.rq9 r 1l' ]') o \'{ rendelet a rninőségtigyi (egy'etenri, fóiskolai)
i'rbkepzési SZak képesítéSikövetelményeiróJ'

:_-''
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A

28/1999 (II.12.) Korm. rendelet a katonai felsőoktatás alapképzésiszakjainak képesítésikövetelményeiről.

Ezek fontosságát bizonyára nem szükséges részleteznem.

Az oM rendelet alapján készítetteeI a VSZTK Haditechnikai
Tanszéke a Minőségügyi szak indítására irányuló javaslatát, amelyet a
Kari oktatási Bizottság megvizsgált, támogatott és ennek megfeleloen a
Kari Tanács elfogadott. A szak indítását előterjesáésemre a ZMNE Egye_
temi Tanácsa a 17l1999.(Yil.15.) számú határozata alapján az 1993. év|
LXXX. tv. módosítására vonatkozó l999.évi LII. tV' l3.s_ának (2) bekez_

dése figyelembevételével engedélyezte' Megállapította, hogy-' a szak meelelel a 8l l 999. 0l. l.) oM rendeletben előírt követelményeknek.

A minőségbiaosítási kézikönyv elkészítésérekiírt pályazat értékelése
és eredményhirdetése idoben jelentősen elhúzódott. Az értékelésrőlszóló
rektori intézkedésjúlius 13-án került aláírásra. Ez gyakorlatilag azt jelen-

tette, hogy a zárővizsgák és a kibocsátó miatt júliusban már effektív
munkát a pályaművek felhasználásával nem lehetett elkezdeni' eá pedig a
sZabadságolások követték.

A VSZTK a

minőségbiaosítási rendszer építésének,,kényszerszünetét" arra használta fel, hogy egyrésa dolgozott a minőségügyi szakirányú továbbképzési szak előkészítésén,másrészt az oMFB-nél a
Haditechnikai Tanszék megpályázta és elnyerte a Minőségoktatók Iv.
Országos Konferenciája támogatását. A bizottság márjúliusban elkezdte a
konferencia előkészítését'A konferencia megrendezésére a rektori
haÍározatot szeptember 2-án íraÍtllk alá. Ebben szerepel a rendezvény

célja, ideje, helye, t€rvezett

programja' a konferencia szervezőbizottsága,

a szer'vezési feladatok és az egyéb feladatok. Az előkészítő munka során és reméljük magán a konferencián is - sok olyan tapasztalatra, ismeretre'
kapcsolatra tettiink (tehettink) szert, amely meggyőződésem szerint nem
kis szerepet fog játszani a kari és az egyetemi minőségbíáosítrísirendszer

kiépítésében
sem.

Jelenleg folyamatban van a két katonai felsőoktatási intézmény(ZMNE
és BJKMF) integrációja, amely új heIyzetet" teremt mind az integrálódó
intézmények életében,mind az inÍegrált egzetem minőségbiáosítási rendszerének kiépítésében.
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A Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) újra kellett
definiálni az egyetemi minőségbiaosítási rendszer kiépítését,hiszen a
szervezetbe a két egyetemi kar mellé ''belép" a BJKMF, mint az egyeÍem
katonai műszaki fóiskolai kara. Az SZMSZ megfelelő paragrafusának
módosítására a javaslatot _ az Ideiglenes Intézményi Tanács (IIT) megbízása alapján - elkészítettem, amelyet az ]lT az 1999. novernber 3-i
ülésén elfogadott. Ennek alapján sziikség lesz a rektor részéről az egyeÍemi minóségbiztosítási rendszer kiépítésére'új határozat kiadására.
Célszerűnek látszik, hogy ez a határozat értelemszerííenveg;e liglelembe,
iIlet''e haÍározza ,neg az alábbiakat:

- a két jogelőd intézmény minóségügy kérdésében,minőségbiztosítási

rendszerépítésébeneddig meg1ett utat, elért eredményeket,

-

teg}'en javaslatot

a IIT részéreaz új szervezetnek

megfelelő

Ee\ etemi \{inóségügyi Bizottság felállítására,
- az egr etemi karok dékánjainak és BJKMF fóigazgatójának minőség::z:...íúsi rendszerépítésiintézkedéseit, elgondolásait és eddig elvégzett

- a minőségüg-vi kézikönyvek elkészítésére
kiírt pályázat eredménye
_ előzóekkel összhangban álló _ módját és feIadatait.
-:szr.^su]ásának

A konferencia elókészítése időszakában vettük fel a kapcsolatot a
Ti=\- Rheilan d magyarországi szery ezetév el is. A kapcso latfelvételnek
._._-;.: eredmén1'e a rendezvényünk támogatása, a másik egy konekt

i-:

:e:dszerkiépítéssel kapcsolatos egyeztetések megkezdése' Ez utóbbi
:51;::a1 annak is bizonyítéka, hogy szándékunk nem csupán minőségbiz::--lljs: rendszerek kiépítése,hanem egy célszerűnek látszó sorrendben a
re:jszerek belső és külső auditálásával együtt annak tanúsíttatása is'

A

\'ezetés és Szervezéstudományi Kar minoségbiáosítási rendszere
kiepi:esének története ma eddig tart. Talán jó ütemben haladunk, talán

u:::ai:ánk már előbbre is' EzÍ igazán azok tudják megítélni, akik egy

ilre: ra*

hasonló utat már bejártak, úgymond célba értek, illetve akik

l_.czzánji hasonló rendszerkiépítésendolgoznak. Mindnyájuktól szívesen

123

vesztink át hasznos tapasztalatot, utunkat rövidítő, a tévutaktól megóvó
j

avas latokat.

-a

hadtörténelem tanúsága szerint is
alapvető - két szempontot mindenképpen szem előtt kívánunk tartani.
E tanúság és abban jelképszerűen megfogalmazott szempontjaink arról
szólnak, hogy a háború megnyerésének döntő tényezői:

Továbbí munMnk során

- a korszerűen és jó| felkészült és felszerelt önálló tevékenységre
képes katonák és
- a rájuk támaszkodó, mindig újszerűen, alkotó módon gondolkodó'
a helyzetnek leginMbb megfelelő megoldásokat megtalá|ni képes had-

vezér.
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Megiegyzés:

STANAG: standardization agrement = egységesítésimegállapodás
vagy szabványosítási egyezmény
AQAP: allied quality assurance publication : szöVetséges minóségbiztosítási kiadvány
ARMP: allied reliability and maintanability publication = szövetséges
megbízhatósági és
karbantartási kiadvány
ISO: International Standard organization = Nemzetközi Szabl'ánr osítási
Szervezet
TQM: total quality management = teljesköni minóségirán1 ítiís
MSZ: Magyar Szabvány
EN: Euronorm = Európai Szabvány
Felhasznált irodalom:
l.) Magyar FelsőoktatáS 1999/8'
Veress Gábor: Minóségbiztosítás

2) Prof.
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felsóoktatásban (kézirat,
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3') NATO kézikönyv, SVKI, Budapest 1999.
4') Kelemen György: Katonai minőségüg1' és minőségpolitika (cikk meg-

jelenés aIatt).
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