A MINoSÉGÜGYI oKTATÁS
A ZMNE HAD|TECHNlKÁl MENEDZSER SZAKÁN

Zupkó Tibor
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A Zrín|i MikIós Nemzetvédelmi Egyetemen 1997. szeptemberében
indítotÍúj szak a haditechnikai menedzser szak, erre a szakra az egleteniinkijn először készüIt minőségpolitika, Jogosan mondhaíjuk eI, llogy a
szak vezetése úÍtörő munkát végzett ebből a szemponÍból. Nézzük, meg
hogyan is foghltuk össze a szak minőségpolitikriját:
A haditechnikai menedzser szak minőségpolitikája2

A haditechnikai menedzser szak minóségpolitikájának cé|kitűzese az
oktatás rninóségének a folyamatos emelése, a legújabb modem tudásarryag
átadása a hallgatók számára a Magyar Honvédség haditechnikai szak_
ierületei igényeinek megfelelóen. Nagyon fontos számunkra, hogy minden
'.ktat.í 1'elismerje a minőségbiztosítás szükségességét' közös érdektirrk a
:'r

ir.,ségi oktatás.

1 s:ak céIja: a Magyal Horrvédség és ezáltal a magyal társadalom
]]::-.:13 nlenedZSeri. vezetési képességekkelfeIvértezett katonai vezetók
ElköteIe:ettek vag1,rrzlr a szak felső vezetői szintjérr

a

minőségi szem-

: :: .:a]:kításáért. bevezetéSééfiés a folyamatos fejlesztéséért.

os:Iijnij-üh:

. ::']..dem
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:iitatás színvonalának folyamatos fejlesztését és javítását,
:-_::'.:'.jsi szemIéletet az oktatásban.
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jsnleretek és módszerek oktatását,
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a folyamatos kapcsolattartást a honvéd középiskolákkal és a
katonai szakképző iskolákkal,
a rendszeres kapcsolattartást a Honvédelmi Minisztériummal, a

Honvéd Vezérkarral, a Magyar Honvédséghaderőnemi vezetőivel, és a Magyar Honvédséglogisaikai szerveivel.

A

haditechnikai menedzser szak vezetójeként elkötelezem magam
minőségpolitikánk megvalósításáért és működtetéséért'

A

haditechnikai menedzser SZak tanterve már tartalmazta a
"Minőségügl I.'' című tantárgyat 30 tanórában (1.sz. táblázat) a szak min_
den szakiránya számára kötelező tantárgyként. Az általános haditechnikai
szakirány oktatásában további minőségügyi képzésis szerepel a
''Minőségiigl II." címu tantárgy keretében 60 tanórában (2.sz' táblazat) '
Ezen tarílirg)ak oktatási céIja: a minőségügyi szemléletmód megismertetése, minóségügyi rendszer bevezetésének elónyei, minoségügyi
eszközök felhasználása, minóségügy helye és szerepe a honvédségben a
tervezéstől a végrehajtáson keresztti1 a feladatok komplex befejezéséig.

A magasabb óraszám esetében mélyebb elméleti, gyakorlati alkal_
mazások bemutatására és gyakorlására is lehetoség van. A hallgatók elég
hamar felismerték a tantárgy aktualitáSát (IrJATo csatlakozás), szükségségét,felhasználási lehetőségeit és előnyeit.
A
o ktaÍ ás

tantárgy oktatása során a következő tényezők befolyásoljrÍk az
i a ny ag kial a kítás tűt :

A honvédségkiirnyezete
katonaÍ minőségbíztosítást két körülmény jellemzi és határouű
meg: ( lásd: a ]29.oldalon léyő ábrát).

A

l.) A Magyar Honvédség védelmi feladatainak ellátása során

nagy

értékű,biztonság tekintetében veszélyes, a felhasználás speciális jellege

miatt a polgáritól szigorubb minőségi követelményeket igénylő eszközöket,

termékeket üzemeltet és alkalmaz. (Miért szigorubbak a kcivetel_

mények? Élet'n"ntő funkciók' a meghibásodás Súlyos következményei'
szélsőséges igénybevételi viszonyok, bonyolult, veszélyt hordozó összetett berendezések az integritás különleges feltételei miatt')
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2.) A Magyar Honvédségnemzetgazdasági mértékben is jelentős
fogyasztó tömeget képvisel, ezáltal a piaci érdekszférak találkoásanak és
ütközésének színtere. Ez megköveteli a teljesítmények és ráfordítások
az életciklus költségek számítását, a versenyismeretét, az éÍlékeIemzésÍ,
helyzet figyelembe vételét,valamint a közbeszerzési törvény előírásainak
betartását.
NemzetkÖzi
köÍnyezet

Politikai

-wemz€lkÖzl

irányzatok

Technológj.i&
TÖNények'

szabályozók,
szabvánYok

\.mzeüiozl

Honvédelmi

Minisíérium

uon'.a.r'' -'-_-------r,|i.ÍÍll"t|,i

NATO

világ_
gazduág

NATO

elváÍísok

ajánlások

A honvédségkörnyez€te

A fentiekből adódóan a HM és MH vezetése felelőséggel tartozik
egyÍésziaz eszközt üzemeltető, a terméket alkalmazó állománnyal, más-

részt piacgazdasági viszonyok között

a

költségvetési előirányzatok

törvényes és hatékony felhasználásával szemben. A kettős kötelezettséget
hatóságijogkörök gyakorlásával, intézményrendszerén keresztiil teljesíti.

Ezek közül a katonai minőségbiztosíttÍs feladata: garantálni a MH
logisaikai folyamataiba bekerülésre ter.rezeli, beszerzeli, majd üzemel-
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tetett és felhasznáIt technikai eszkcizök és anyagijavak, valamint szolgá|_
tatások - a hatályos jogi szabályozásoknak és a normatív dokumentumok_

nak megfelelő

-

minőségét és megbízhatóság át,

az emberi

egészség

védelmét,az élet és vagyonbiztonságot, végül a kiadások és teljesítéSek
összhangját.

A katonai minőségügyi rendszer vezetési és irányítási feladatai:
.

a minoségüggyel kapcsoIatos törvények, jogszabályok érvényesülésének ellenórzése, hatásainak vizsgálata és értékeIés,

.

a minóségügy táÍcaszintű képviselete, ajogalkotásban való részvétel,

.

a nemzeti és nemzetkcizi együttműködés szervezése' koordinálása a

minóségügy katonai kérdéseiről, a területek öSsZehangolásáróI,

.

a minóségügy (műszaki) szabályozás, termékcsoportok hovatar-

tozásának megállapítása, ennek megfelelóen a felügyeló és
engedélyezó hatóságok kijelölése'

.

szállítók kcirében minőségbiZtosítási rendszer vizsgálat

és

tanúsilás szabá11 ozása.

.

méréstigy,mérőeszkciz hitelesítés katonai vonatkozású szabá-

lyozása'
. a nemzeti szabványosítással összhangban katonai szabványosítás
sZabályozása és feIügyelete,

.

a nemzeti meghatalmazási rendszerrel való együttműködés,

.

a nemZeti tanúsítási rendszerrel va|ó együttműködés,

.

.

a katonai minőségügyi oktatás- kutatáS- fejlesztés irányítáSa és
szervezése,

a beszállítók minőségbiztosítására vonatkozó követelmények
kialakítása, a szállítói rendszer működésének szabályozása.

Az intézményes feladatok végrehajtását

a

HM Beszerzési Hivatala

és

a Haditechnikai InÍézetevégzl,' amelyek a minőségszabályozási rendszer,
a termék megfelelóségének ellenőrző, vizsgáló és tanúsító szervezetei.

i3í)

A halIgatók kénléseiaIapjrÍn, vaIa inÍ ( vizsgák cIkalntával íapasz-

Íaltuk rrz aldbbiakat:
1.)

jól negértettéh:

A

huIlgatók

'
.

nrinóséeüg1 hel1ét és szerepét a Szervezeten belül,
a nlinosegüq\ eszközrendszerének

. :

felhasználási lehetóségeit'

:l incségbiaosítás \ATo szervezetében elfoglalt helyét és

sza:aPat.

)'l

.

: n::cseg|ig1 i fo]r arnatok szervezését és dokumentálását.

.1

halkatók kevésbééxettékmeg:

.

a statisztikai tblr arlatszabályozás kérdéseit,

'

a rrlesfelel.1sés és minőség közötti

:

'\Ílir,'tjg/'gl l

különbcizőséget.

kevés idő.1ut a sta_
és a mirrőségügyi eszközÓk részletes
':;'::_::::s:re. { lepzési idó kevés voltát nagy részben kiküszöbölhetj
ük
-:-' J'e: :gretenli jeg)'zet kibocsátásával, amely az elózóekben
S"_l:c.

" tantárgy oktatása során

:.>]::\.]] e.:3rJs.k tilhasználásának

]::.::...n problénák megoldását orvosolhatná.

\

gl akorló ibglaikozások során az esettanulmányok rnegbeszélése, a

.:.':l ntunkahelri problérnáik rnegoldása a rninőségügyi eszköztár segí!

.:::r:l'

i]letre a szerepg1'akorlatok egyre jobban elmélyítettékaZ anyag
j:etét és beq\ akoIlottságát' A hallgatók ezeken a gyakorló foglalkozá1 _ :] k ibL. ntakoZtathatták aZ edd ig elsaj átított ismereteiket és b izorryíthat-

s:::

:

__

iJa ]ZL.

h!-]g\ a]] értelmezik a rninőség iránti elkÓtelezettséget és a
ll:;:l: eqi]sri szenr ]é letmódot' Ne]rezebben valósítliató meg a Szerep:\:a]r]3t!]k során az "ezredes" hatás kiküSZöbölése, a csoporttagok

',e'elt:enrenek a fig1elembevéte|e és a kooperatíV munka végzése'

\ hallgatók nag1,mértékben segítik a tantárgy oktatóját kérdéseikkel,
lnleir ekbt ] 'ió] látható, irogy szeretnék felhasznáIni a gyakorlatban is az
e]l:_.eieiten

ili;i:n
:::

e lsaJ

átítoltakat. Számos építő javas]atuk van arra vonatkozóan,

látják a nl irl őségb iztos ítási rendszer bevezetésének lelretóségét a
.::.-::elr iikiin. Az elózetes felmérésekalapján az érdeklődés növekedését
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jól mutatja az ebben

a témában íródó szakdolgozatok számán. A hallgatók
nem egy újabb hóbortos divatnak tekintik a minóséget és a minőséggel
szorosan kapcsolódó témákat, mivel az életüket, társaik és beosztottaik
életét,továbbá a rájuk bízott nagy értékűanyagi eszközök élettartamát is
befolyásolhatja a minőség'

Az előadásokon egyre gyakrabban felmerülő kérdés,hogy a Magyar
Honvédséga jelenlegi helyzetében milyen mértékben hajlandó támogatni
a szervezetén belül a minőségügy kérdését,valamint a minőségügyi rendszerek bevezetését. A Magyar Honvédségen belül jelenleg két szervezet

a minőségüggyel a HM Beszerzési Hivatal és a HM
Haditechnikai Intézet' Felteheqük azt a kérdést,hogy nem kellene-e a
csapatjavítóknak, valamint más alegységeknek a minóségügyi rendszer
bevezetéssel foglalkozni?
foglalkozik

A jövőkép új szak indítása, amely a ''Mitőségügli szakirányú továbbképzésiszak". A szak indításával szeretnénk kielégíteni a megnövekedett
igényt katonai vonalon, valamint a katonai beszáIlító körében is.

A szak kötelező Íűntárgyai:
-M

in

óségb iztos ítás I'-II.-IlI'

- Vezetési ismeretek I._]I.
- Minőségügyi szabályozás

- Termelésmenedzsment
_

Gazdasági alapismeretek

- Minőségügyi statisZtika

- Szervezetfej lesztés
_

Információs rendszerek

_

Anyagvizsgálat

_

Minóségügyi eszközök

_

Megbízhatóság, kockázat

_

Tevékenységszervezés

- Minőséggazdaságtan

I'JI.

_

Humán erőforrás

- Minóségügyi auditálás
_

Kömyezetvédelem

- EU-ismeretek

'4 szak fakultatív (vdlaszthat) tantárgyai:

_'{ felsóoktatás minóségmenedzsmentje
- Szolgáltatások minóségbiztosíüísa

-'{ járműgyártás minőségbiaosítása
- oktatástechnológia

-

K-F

menedzsment

- Csoportmunka szervezése

- Szabr'án1'osítás
- \.{TO-ismeretek
- \ATo_szabványosítás
- \ATo-minőségbiztosítás

- \áTo-megbízhatóság
_

oktatási intézmények minőségbiztosítása

_

Katonai szakképzés

- Katonai műszaki menedzsment
- \Íenedzser-trén ing

2000Ósszefog!clva: a minőségüg1ti egyetemi jegyzet elkészítésével
ben úgzünk, amelyben már szerepelni fog a várhatóan a 2000, évben

kiadásra kerüIő új szabvány felépítése'valamint az abban Íaglolt
koveteImény rendszer is, A NATO minőségüggyel kapcsolatos kiadványa
b módosíttbra keriil, amelyet ű jegyzet elkészítésesorán Jigyelembe
vesaiink. A minőség oktatatására egyetemünkön egyre nagyobb Jigyelmet Íofdítunk,hiszen a Magyar Honvédségben is várható a minőségüg1'
irántí igény nÖvekedése,

I

l,:

A szak tantáfgyi kefetének tenezése során tijfekedtiink afra, hogJ' a
íanar'yag taríalma az igénJ,eket teljes egészébenlefedje, ReméIjük ebben

a formában is hozztíjárulunk a Magyar Honvédségmunkájdnak
jnítástÍhoz és az itt végzett szakemberek bevdltjtÍk a houtijuk fíÍzött
reményeket.

Felhasznált irodalom:
1.) Zupkó Tibor: Beszerzési projektek minőségbiztosítása a MH-ben

(szakdolgozat)

1

998 Veszprém.

2.)Szakindítási kérelem ZMNE VSZTK Haditechnikai Tanszék
elóterjesztése.
3.) Szakindítási engedély 17l1999. (VII.15.)

Minőségügy I. tantárgy

ZMNE ET határozat.

bontásban

l,sz ttíblázat

Á tárgvkör mesneve7ése

Á f'nórA fnrmÁi'

MinősésüsY kialaLulása' tórténeti áttekinlés. alapfogalmak

E

Megfelelőség fogalma' a minóség és megfelelóség
kapcsolata, és ennek katonai vonatkozása

E

Minóség' megfelelőség és tecbnológia kapcsolata és

Gvf

Általa.nos valla'lati minóség-szabályozli6.

cvf

katonaivonatko7ása

Minóségügyi termék_életcikiusa haditechnikában
Katonai műszaki tevékenységek technológiáJ4 folyamatszabályozií6a
Termeló Íendszer megfelelősége' validasa' Katonai
üzemfenntaÍasi tevékenysé8ek minőségszabályozii6a

Védelmi szektoÍ váIlalatainak, intézményeinek

E

Gvf
E

minóségügyi rendszer€

Iso

TQM

E

Megfelelőség értékelése'tanúsítiís,jelóléses elismerés

Gvf

szabvlány előíriísok'

Minősésüsyidíi
A műszaki szabalyozás alapjai műszaki' katonai

F,

szabványok
Technológia' _minősé8politika műszaki szabályozas
intézményrendszere

E

EU, NATo'

E

a magyar katonai

műszaki szabalyozas

intézményrendszeÍe

Átfogó rendszerezés, alkalmazísok katonai eseteke
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t

Gvf

Minőségügy II. tantárgy bontása
.\ tárgYkör

4 tanóra formáia

mcgÍ!evezése

A Íatisllikai á1\'é1e]l nlinőségellenórzés
Slatlszlikai módsZeÍck
Blltol]sag \ede1en]
\

E C)l
Cyf

E,

a mnróségbiztosítálsban

a nrinóSég

Gyf

E,

/SPC'scc/

Slatisz1ikai mcg1éleLőség szabál'vozás

2'sz.ttibIőzat

E

biztosításban, katonai

(rnSrkozasok

F

\lusZ3kl halÁ\ i7sgalat. katonai mLiszalil ha!ásVizsga-latok
E,

\1esIcleloség \ lzsgáIat. átvizsgálás /katonai/

Gyf

F

T.m1ekfeleió5ség' szolgáltata5 fele1ósség és termékbiztonság
a hadlipar \onatkozásában /
\linóségug},i felLjgyelés Aatonai/

E.

Gyf

Hatósagi nriiszaki engedél'vczés és bejegyzés, katonai

E.

Gyf

.\7 Iso szabtiinyok komplex állekintése

E,

Gyl

\ilnoscgug} i oklatas. kutaltls és fejIesztéS' katonal

E, Cyl'

nrrj!Ziki engedélyeZés

a.]1!1trnos milróség javítás.'feJlesztés'

i..n:iiozasal

TQM,4ladiipaÍi

F,

'.::.,.j:sug} i kézikönyv' minóségúgyi eliárás utasitások

E, G_vf

|.1|.ts.' .s gaZdaságosság

E,

Cyf

E,

Gyf

'.

:a-riL js manedzsment

.i' ::_.:13:

alap

jai

lni'onnációs
l::i..a3l lnlom1ációs IcndszerÍel/

-t]

re

ndsze r

/e

''':::]/'.'3l(riás
]

a

]

kalonaj Íendszerek és eszkózök

].:tls\ l audit 'ikatonai fe]ü1vizsgálatok/

:::::\

F,

Gvf
E

katonai vlzsB. laborok

.: :a:'J]\ l cszközÖk
''1 .

gyeztelése a

]s\ Izsgalat. kalonai anya8vizsgálat

]:j:J.L] labora!órlLlmok.

'.1].

E. Gyf

Iem]elésmenedzsment

'. .]]:.o .gszabál)ozáSi

i -jszközök,1F}'Íl]A

: :_ .ll_Jzjl]].lll e. rninöscgue)'
]:]::j]: !:li.cl menedZSmen! és n1inóségügy
::._'. .' :':.zte' cs minöségugy
.']' -- z::1|zetiL)le5zte5 és minósé8u8t

E

esetében

E, G,Yi
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Gyf
Ciyl
I:
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