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Bevezetés

A Magyar Ki)zítirsasdg I999. mdrcius ]2.-én teljes jogú tagja lett
0z Észlk-atlanti szövetségneh. A NATO kibővítését katonai yonatko:tis-

bdn ttibb miní Ía éúizedes munka előzte meg, amely elsősorban a
Partnerség a Békéért progrant keretében a magyar szakemberek rés:-
véteIét és akÍív bekapcsolódtisát jeIenÍeíte a NATO bizottságok mun*ójá-
ba. Már az előkészítési it]őszakban kiclakultak azok az új védelenryoli-
Íikai alapelvek, ameb)ek meghatározíák a tagságból eredő jogokat és

köíelezettségeket. Ennek értelmében az orszdg biztonságtÍt és katonai
védelmét szövetségi jogáIlásunkból adódóan nem kizáróIcg nemzeíi
keretek közijtt keIl szavatoInunk, ug1,anis tagsdgunkkűl megszeÍeztiik a
szövetségi rendszeÍ íilt{rl nyújtoÍt védeImi gcranciákat is.

A szövetség tagjaként azonban kötelesek vagyunk a továbbiakban is
országunk fiiggetlenségének, területi épségének megvédése érdekében az
cinálló katonai képességeinket fej leszteni.

A NATO tagság új távlatokat nyitva hozzájárul a nemzeti értékek meg-
őrzéséhez a nemzetközi gazdasági, pénzügyi, jogi, védelmi jellegű kap-
csolatok kialakításához és kiszélesítéséhez.

A vitathatatlan politikai elónyök kristálytiszta megfogalnrazása mel-
lett ugyanakkor a reálszférában, ezen belül is a védelrni iparban kevésbé
derűlátó vélemények hangzanak el a csatlakozás következnérryeinek
elemzése során. Az a hatalmas gazdasági potenciál, katonai erő, eszkciz és

felszereltség, akvizíciós és logisaikai színvonal, anrellyel a NATO ren-
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delkezik bizonyos mértékig éúhetóvé teszi aggodalmukat, amikor saját
versenyképességüket állítjíik szembe a NATo szükségleteit kielégítő ismer1
ipari háttér kapacitásával és fejIettségével.

A kérdések rendkívül egyszerűen és világosan vetődnek fel részükről.

A korábbi' vagy hasonló gyártás, szolgtíltatds folytatdsa relletÍ van-
e esélyük a fennmaradúsra?

Wtn-e igény és elegendő t{imogatás termékeik korszeríísítésére, új
t e r mé ke k k ifej le s zt é s ér e ?

Melyek azok a követelmények, amelyeket a szállífujkkal szemben
támasztanük katonai megrendeIések előkészítésének foIyamatdban?

Milyen feltételeknek kell meg1felelniük a NATO beszerzési gyakor-
Iatdban aIkalmazotl minősített Sz.íIÍtói cím megszerzéséért?

A cikk az utóbbi két, reridkívül fontos kérdés megválaszolásával
tc-irekszik ismereteket adni, példákat felsorakoztatni a hazai hadiipari szál-
lítók felkészülésének lehetőségeiről és feladatairól.

1.) A katonai minőségbiztosítás és a védelmi kapcsolatai

'1: elmúIt években társadalmi méretiívé váItak a nemzeti és nemzetkijzi
ninőségíigl' korszeríísítésére, szabdlyoztÍsára, valamint a legküIönbözőbb
slintíi min őségbixtosíttisi rendszerek kiépítésérc és mií ködésére irányuló
tevéhentségek.

Hazánkban e törekvéseket elsősorban az Európai Unió joghannonizá-

::.'s elr árásai indikálták, azonban az állami szerepvállalás mellett az ipari
- ii:reskede]mi és szolgáltató szférában ténykedő gazdasági társasások
er;:.e: is azt diktáhák. hogy a piacon rnegfelelőségüket minél elfogad-
::: l: :--''J.'n rrldják bizonyítani.

': ninősQiig' tiltalábun nag;on komoly meghatáro:ó vag' befolt'úoló
tjnre:íi eg' régió, eg' orszdg, egy tigazaí, vagy termékcsoporí megítélésében.
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Miután minden esetben a reáiszférához kapcsolódik, erősítheti, vagy
gyengítlreti aZ adott terület piaci pozícióit' Érdernes megfigyelni hogyan
alkalmazzák egyes országok. országcsoportok érdekeik véde1rnében a minő-
ségügyi szigorításokat és más esetben enyhítéseket.

Nem történik ez mdsképp a védelmi tevékenység kijrében sem.
Példaként hozom fel, hogy a NATO rninőségbiztosítási szerrezete rniköz-
ben általános e]vek betartását támasztja tagországaival szemben szigorú
belso szabá1yozásokat, szeruezeti és személyzeti felkészültséget kö\'ete] mes.

A Szövetség új tagjai, így hazánk számárű is kijlönösen fontos a
NATO minőségbiztosíttísi progrnmjának, mííködési rendjéne k és tevé-
kenységének ismerete. Ennek kapcsán Szeretném felhívni a figyelmet a

csatlakozásunkat köVető közvetlen idószakban eJvégzendó feladatokhoz
nélkiilÖzhetetlen egytittműködésekre' amelyet a NATO minőségügyi
Szervezete irányíÍ, szervez és gyakorlatban is rnegvalósít' Konkrét példá-
val élve: ettól fugg a NAIo tagországoktól érkezó haditechnikai eszkci-
zeink katonai minőségének biztosítása és a katonai expoftra ternreló ma_
gyar gyártók és szolgáltatók piaci megítélésének, termékei elfogadásának
feltéteIe és folyamata.

A szövetségi minőségbiztosítás a tagorsuigoknril kifejlesztett és
mííködteteÍt nemzeti (kormányztti) rendSzerre timaszkodik, Ebből kiin-
dulvtt viszont megköveteli o nemzeÍi minőségbiztosíÍási rendszerek
NATO ko mp at i b i l it tís tit,

Nemzetközi beszerzések katonai minoségbiztosításának szabály-
ozására a NATo tagországokban nolmatív dokumentum sorozatot
(AQAP-kat) alkalmaznak abból a célból, hogy egységes feltételek előí_
rásával segítsék e$'részt a NATO tagállamok kormányzati szintjén, más-
részt a polgári és katonai sZer\'ezetek köZötti kapcsolat kialakítását és biZa-
lom erősítését eg.vmás munkája iránt'

A nemzetközi együttműködéS minoségügyi területét NATo államok
által latifikált Szabványosítási Megállapodás (STANAG soroZat) sZabály-
ozza. Ezek közül kiemelt jelentóSégű a nemZeti katonai minóségbiztoSítáS
kölcsönös elfogadásával foglalkozó STANAG 4107 számú NATo szabvány'
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Magylr nentzeti szabvrinykénl való kiadástinú és egyúttal rati-

Jiktikisán a k e l ő ké szít és e fo Iy a rgt ban v an.

A NATO a fenti nornratívákkal a követelmények azonos értelmezéSét
teszi ]eherőré a szállító és beszerző ország között' Szabályozott mecha-
nizmuson keresztiiI nriiködteti azokat a minóségbiztosítási szolgáltatá-
sokat. anlel1ek eg1ik r.NATO ország kományzati (katonai) szervei riyÍrj-

tanak a rnásik ország számára' Az átdo|gozás alatt áIló AQAP 170 támo-
gatl3 3 ST'{\AG -1l07-et. úgy, hogy rnegbízások és feladatok másik
..rszásba riirtenó delegálásának feltételeit hangolja össze. A minőség-íelü-
rreleri g1akorlat osszehangolása biztosítja a megrendelő országot anól,
|'.-g\ 3 beszerzett termékének katonai mirrősége kívánt szintű ellenőrzés
n_.e]len ]esz sarantálva'

"'7; .iIlani Minőségbiztosíttis kölcsönijs elfogadása és a szövetségi

'1 I inó:s ég biztosíttisi KözIemények (AQAP) haszndlata" címú Egyezmény
.z<:ini \ Í inő ségb iztosítás i szolgáltatásokat a szállító országban lévó
ILormán1'zati Hatóság köteles ellátni akkor, ha ezek az AQAP követel-
::::.1 ek bedolgozásra kerülnek a szerzódésbe.

'\ STA\-\G-ot nem azéfi hozták létre, hogy korlátozzák a két vagy
:.::_.:Jalú megá1lapodásokat, hanem arra az esetre, amikor a termékkel
.::r .zo]gáltatól'al kapcsolatos kockáZatát akarja csökkerrteni a megren-

::l-. lrszág.

.1: tij STANAG előírásai a Kormányzati (katonai) Minőségbiztosíttis
a: aldbbi főbb terüIeteket foglalják magukban:

. a biZtonSágos érrékeléshez szükséges feltételek megjelölését,

. a megfelelóség tanúSítását,

. a megbízó képviselőjének részvételét és illetékességét,

. aZ eltérési engedélyeket és feImentési kérelmek ügyrendjét,

. a kiSZállítás engedélyezését,

. a szolgáltatási kÖtelezettségeket és díjazását.
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A NATO |'Szövetségi követelmények alkalmazása az ipari minőség-
biztosít.isi rendszerekre" (AQAP) tartalmú dokumentumok jeIenleg igen
szűk körben ismertek, holott valamikor ezeknek az elődjei képezték az
ISo minőségügyi szabványok alapjait'

A NATO Szövetségi Minóségbiztosítási Közlemények legújabb
sorozata hivatkozik az ISo szabványelőírásokra és csupán a katonai kie-
gészítő követelményeket részletezi. A kiegészítések elsősorban a megren-
delő hatáskörére, ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti rendjére vonatkoz_
nak. Példaként egy modul kiválasztásával a szolgáltatásra' gyártásra vo-
natkozó polgári szabvány fejezetek és a katonai AQAP előírások össze-
fiiggéseit a keresáreferencia mátrix mutaÜa be'

A NATO tagállamaiban és más fejlettebb gazdaságú országban azon
vállalatok számára, amelyek hadiipari szállításokra pályáztak, Vagy ame_
lyek beszállítóivá akartak válni hadiipari vállalatoknak a Vódelmi
Minisztériumok olyan rendszert működtettek, ahol mind polgári szab_
ványelóírások, mind katonai követelmények szerint értékelték és vették
nyilvántartásba őket.

Amikor Earópában minden ország katonai költségvetése csökken,
küIönösenfontos kérdésként kezelendő az óruk, a védeImi cé!ú lermékek
megbízhctósága. A megbízhatóságot ugyanolyan fontosnak kell teklnteni,
mint brírmelyik működési paramétert, és minden egyes projektben ugyan-
olyan fontos tényezőnek kell értékelni' mint a költséget, aZ adott telmék
előálIítását, vagy az adott projekt idóten'ét.

A még megbízhatóbb berendezések beszerzésének kulcstényezője a
szabványok harmoniaiciója- A NAIO koncepció.1a az' hogy a katonai és
a polgári szabványokat közelítsék egymáshoz' Ez sok egyéb mellett tör_
vényszerűen a költségek csökkentését fogja eredményezni. Elónyben
részesítik a védelmi berendezések be szerzésénél azokat a szállítókat, ame_
lyek nemzetközi' ISo szabványoknak felelnek meg, de ezen tulmenően
megkövetelik a speciális védelmi szabványok és normatívák szerinti rend-
szer műkcidtetését. Megállapították ugyanakkol, hogy egyetlen nemzet-
közi szabványosítő szervezel sem tudott olyan szabványokat kialakítan;,
amelyek teljes mértékben kielégítenék a NATo megbízhatósági és kar_
bantarthatósági igényeit, illetve katonai vonatkozású követelrnényeit.



Ez készÍette a NATO minőségüg1,i szeÍvezetét arra' hogy vclamennyi
tagország számára alkalmas szabványokat készítess€rr. Igy született meg

a Szövetségesek Megbízhatósági éS Karbantarthatósági Követelményei
című ARMP solozat, éS ezzel egyidőben a "Nemzetek megáIlapodása az

ARfoÍP alkalmazásárg közös projektek során, valamint kijtelezettségek

czok vrillalására a neftrzeíi keretekben folyó védeImi anyag beszerzések-

ben" címú STANAG szabvány.

'{ szabr ánvok célja, meghatározni a megbízhatósági és karban-

tanhatósági kö\,etelményeket. E'lsódlegesen szerzódéses követe]ményeket
jelentenek a fejlesztéssel, gyártással foglalkozó szervezetek irányában, de

ugranúg1 jelentőségük van a kormányzati szervek projektjeiben való
kö\'etel!nény támasztáskor. A szabványok hatékonyan jelenítik meg azt az
érrékes kozös tapaszta]atot, arnit a kapcsolódó területeken felhalmoztak
sok ér alatt. valamint nagyszámú projektból leszűÍek'

2.) A r'édelmi ipar helyzetének értékelése minőségügyi
szempontok szerint

.1 ktlto ai minőségbiztosíÍás IegJfontosabb céIja a veszteségek
hatékottl' ntódszerekkel v ó megelőzése és elkerüIése, ezérl u termék
minííségét q g)'drtásbűvételt megelőzően, tle mindenképpen a szállíttis
elti:n kell biztosíÍttlrl'. A követelmények szigorÚsági foka az ellenőrzés ter-
]:je]nle és mél;'sége a gyártó' vagy szolgáltató m inóségbiztosítási rendsz-

:renek szrnr onalátó1 fiigg.

\1 ilránraló. hogy egy tanúsított rendszert rnűkodtető gazdálkodó

egrseg lén1egesen nagyobb valószín[iséggel állít elő kifogástalan ter-

méket. ezén nincs szükség a gyártás, vagy szolgáltatás rninden fázisának
ha_e1..mán1 os részletességű ellenőrzésére. A rninőségbiztosításnak ez a
mod.zere jelentősen csökkenti ugyanazon rninőség elérésének olyan kölr
ségeit. amel1et a megrendelő kockázatának minimalizáIására kénytelerr

tbrditani.

A tanűsított rendszer nem kisebb mértékű előnyt jelent az aján1attel ó

számara úg1szintén, nivel minden nehézség nélktil tud eleget tenni aZ

ajánlatkeró kör'etelményeinek, mind a jelentkezés, mind pedig a teljesités
id,-,szakában '
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Első ütemben a tanúSíttist igénylő szervezetek a HM EI, a I{M
ArzenáI' tt HM Currus és a HM Armcom részvénytársűStigok voltak.

A HM alapítású részvénytársaságok után sorra jeIentkeztek tanúsítás-
ra haditechnikai eszközcik gyártását katonai vonatkozású szolgáltatást
v égző gazdasági szervezetek'

A folyamat eredményeként épÍtették ki és tanúsíttatták katonai
minóségügyi rendszerüket:

MFS Lószergyártó Kft.

TÜ VATI Vagyonvedelmi Rt'

SPEKON GmbH Ejtóemyő gyártó ijzeme

SALKON Konfekcióipari Rt.

ARNITEL Rádiótechnikai Ipari és Kereskedelmi Kft'

Radiant Rt.

ERICSSoN Távközlési Rt'

LNX Kft.

Felkészülésiiket követően tanúsítási eljárás lefolytatását kérték:

TKI Távközlési Kutató Intézet Rt'

Mechanikai Művek Rt.

Győri Rába Rt. Teherautó Gyára

UNION PLUSZ Kft.

CIVIL Biztonsági Szolgálat Személy és Vagyonvédelmi Kft.

VoLÁNPACK Rt.

MegíréIésem szerint az itt ismerteÍett gaulasdgi szervezeteknél jóval
nagyobb azoknak a cégeknek a száma, amelyek szervezeÍt és szabállozott
tevékenységükbőI adódóan képesek és alkalmasak a NATO követelmények
teljesííésérc.
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Ezek közé sorolom a Dunai Repülőgépgyár Rt-t, a FÉG Kft-t, A NICE
FIoCHI Kft-t' a MoM Kft-t, a GAMMA Műszaki Rt.{, a Szegedi
Ruhagyár Rt-t és még lehetne folytatni a gyártók és szolgáltatók hosszú
listájával.

Szeretnék utalni a HM BH, a HM HTI, a BM oKFI részéről kialakí_
tott szerződéses kapcsolatokra, amelyek tapasáalata szerintközel száz cég
bizonyította felkészültségét és teljesítóképességét.

3.) Tapasztalatok és következtetések

I.) A hazai hadiipari tevékenységet Íob)tató gyártó és kereskedelmi
váIlalatok NATO tagságunkból adódóan új erőpróba előtt áIlnak. Ahhoz,
hogy ne kerüljenek teljesen kiszolgáltatott és alárendelt helyzetbe bizonyí-
taniuk kell versenyképességüket gazdasági, műszaki és minóségügyi
terü]eteken. Bizonyítaniuk kell technológiai színvonalukat, szeÍvezeIí és
szabálr'ozott működésüket a termékek és szolgáltatások megfelelőségét a
teltesrtes mrnden tazrsaban.

Bizon1'ítaniuk kell a nemzeti és nemzetközi katonai minóségügyi
i..'. erelménr'ek ismeretét és betartását.

_\ i'iz..n)'itékok történhetnek önértékeléssel, második fél által igazolt

=satr*:iáI}ial és harmadik fél tanűsítványával. Ezek elfogadásának mód-
ú \ATo ueorságonként különböző súllyal és szempontok Szerint

rcsei, 6s\ elembe.

, '1 Qtóbb onzágban bár előnyösnek tartják, így ckceptálják c
,1*i 

-*p*i 
rendszer megfelelőségét igazoló tnnúlsínáqlt' azon-

b a |sJját cl Íeltétel néIkül' ezért minrlen itj sztÍllítónál megvizs-
3} l fr s-rődés teljesítésére való felkeszültséget és alkal-

tll sB rü__ r rea lSo 9002 szabvány szerinti rendszertanúsítással
gtr't-Ír**' az e}ibbi okokkal magyarízhaÍők:

- l d'rÚ! c.l_l!rs".ii nem lartalmazzák a hadiiparra jellemző
fpq3oi crtbxzesél eáltal nem teszik lehetóvé a többlet
rEll!.i iEEne-nek értékelését.
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' Erósen megkérdőjelezhetó a polgári tanúsító szervezetek objek_

tivitása és szakszerűsége a hadiipari minőségrendszerek tanú-

sításáná]' amikor kevés kivételtól eltekintve a tanúsító nem ren-

delkezik katonai, haditechnikai ismeretekkel, auditorai nem

értékelhetik a minosített dokumentációkat és nem juthatnak be

zárt gyárÍási és raktározási területekre.

' A polgári tanúsítások során nem kerülnek vizsgálat alá azok a

katonai szempontok' amelyek a technológiai színvonal elfogad-

hatóságát, konfiguráció irányítást a gazdasági stabilitást, a jog_

szabályoknak megfelelő működést, hatósági engedélyek meg_

létét a felügyeletek, ellenőrzések és igazolások feltételeinek biz-

tosítását foglalják magukban.

A NATO tagországokban katonai megrendelésekre csak azok a szál-
lítók számíthatnak, akik a katonai normatív követelményeknek megfelel_

nek és ez a megfelelóség a vevő számára a NATo elvek és egyezmények

rendje szerint igazolást Lap.

3') A haditechnikai eszközök fejlesztésével, gyártásával, szolgríI-

tattÍSlival Íoglatkozó vtillalatoknak, HM, BM' MH sztilIítóinak többsége

(70%) mííktjdtet polgári szabványki)vetelntények szerint tanúsított
mi n ős ég iigy i r ends zerl.

A NATO minőségbiáosítási követelményeinek megfelelő katonai

minőségtigyi rendszert tizenkét vállalat fejlesztett ki és tanúsíttatott' A
rendszer építését hat Vállalat kezdte el és információm SZeIint további

nyolc-tíz cég szándékozik még ebben az évben bevezetni a dokumentált

katonai minőségügyi rendszert.

A tervek és szándékok megvalósítása esetén szállítóink mintegy 25%-

a fog a közeljövóben NATo minóségbiztosítási követelményeknek meg-

felelni.

Figyelembe véve NATO tagságunk kezdeti időszakát, akkor még

elégedettek is lehettink, mert ez nem rossz eredmény' Más megítélést kap

azonban a helyzetértékelés, ha összehasonlítjuk a mirrősített száIlítók
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arányát a Francia Kormán}zati } l in oseg biztosítási Hatóság (DGA)
adataival, amely szerint közptlnti beszerzéseknél csak minősített szá]lítót
foglalkoztatnak. Ez azt jelenti, hogr e:t az ardn}'l naglon úvid idő aldtí
ndlunk is többszörösére keII nöyeIni.

A késlekedést két rendkívül jelentős tényező miatt nem szabad
megengednünk.

' A magyar hadiiparról kialakított NATo vélemény és megítélés

nagyban Íiigg attól' hogy milyerr arányban, mennyire szerVezett,
szabályozott és elismert szinten képes integráIódni a NATO
száIlítók kcirébe.

. Különösen a bővítés kezdetén szükséges bizonyítanunk képes-

ségünket és alkalmasságunkat, nem elVeszítVe ennek hiányában
eg)'etlen katonai megrendelés lehetőségét sem'

1..1 l'éIenúnyent szerinÍ o nngyar hadiipari Íevékenységet folyÍaÍó
yúIlalatok lészére exporÍ negrendelés kiüdását három követelmény
h atározza meg.

.:.' ii:lp..r: katonai beszerzéseklrez kötött el]entételezések teljesítéSe
:s:i:: Ez e.s..s..rban a haderó ü]esztéssel összefuggó nemzetközi ten-
Jer<rhez ^ap:s..ltidik es tl.leg a döntés e]őkészítés időszakában' a kedvező
..:r:rl.L. rrJ<icbc- 'i !':L :lkalmazni.

b'r.{1rállalkozó és beszállitó foglalkoztatása esetén' amikor a kato_
nai meerendelést megszerzó külfcildi fór'állalkozó kedvezo gazdasági kon-
sirukció mellett. megfeieló minóségben g.vártó magyar céggel köt koope-
rác iós szerzodést.

c ' l Fór állalkozóként való foglalkoztatáS eSetén, amikor szolgáltatások
i_jarítási. karbantartáSi' üZemeltetési feladatok ellátásához) igénybevé-
te]ere lan szükség. továbbá nem összetett, viszonylag homogén gyártás-
techno1e;giára1 e]őállítható fegyverzeti eszközöket elektronikai berende-
zéseket stb' magyar vállaiatok előnyös áron és megfeleló minóségben
képesek szállítani.
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A közelmúItban mindltárom esetre vűnntk példák. Az esetek iga_
zolták, hogy a megrendelés kiadását megelőzóen kivétel nélküI sor került
a magyar szállító fél előminosítésére. A szállító jelölt teIjesítoképességét'
a termék gyártás megfelelőségét többségben a megrendelő saját maga
állapította meg heIyszíni szemlével. Mindezek mellett tapasztalható \'olt.
hogy az elóminősítési eljárás mélységét és teiedelmét. a szállító jelölt
éfiékelését alapvetően és elsődlegesen határozta meg a katonai minL]seg-
ügyi rendszerének működtetése.

5.) A kotonűi minőségügyi rendszer viszonylag alacsony stdnú
kiépítése' míiködtetése és tanúsííottstiga három fő okra vezethető l'issza.

a.) Nem ismerik a NATO és a hazai katonai minőségbiztosítási
követelményeket' Még kevésbé tájékozottak a kcivetelmények fokoza-
tairól, a felkészítés lehetőségeiről, a rendszer mÍíködtetésének előnyeiről'

b.) A hadiipari gyártással, szolgáItatással íoglalkozó gazdálkodó
szervezetek dontő többségének gazdasági, pénzügyi helyzete nem teszi
lehetővé a rendszeI kiépítéséVel, tanúsítással és működtetéssel járó költ-
ségek finanszírozáSát. A katonai minőségiigyi rendszer létrehozásához és

tanúsított bevezetéséhez kapcsolódó kiadások az alapot képezó ISo 900X
modell hasonló jellegű költségeinek 40-50%-át jelenti.

c) A hazai szállítók addig nem voltak k|ilönösebben érdekelve a
minóségügyi rendszer kiépítésében' Az IVIH' HM és BM korábbi megren-
delései nem tartalmazták ezeket a kovetelményeket. miután a hagvo-
nlányosan működó katonai felügyelet' ellenórzés és igazolás megfeleló
garanciát nyú.jtott a termékek minőségének eIéréséhez. A katonai rninoség_
biztosítás NATo elveinek és gyakorlatának a]kalrnazása a helyettesítést és

eg\ úttal a felelósség megosztáSát már nem teszik lehetővé.

'{ szállító még aján|attételével egyidőben lesz köteles bizo:ryítani tel

_ies ítóképességét' termékei megfelelóségét. a belső minóségügyi rendsze_
Ienek bemutatásával.

6') l'égüI feIÍélIenüI szükségesnek tnrÍont megemlííeni, hogy a hadi-
ipori s1féra ezen ű terüIeten is magdra marrttlÍ.



. Nem kapott lészletes, szakszerű tájékoztatást vállalati szintű
felkészülésÍjkhöz a NATo csatIakozásunkból adódó feladatok-
ról, feltételekról és követelményekról. Néhány szervezet, mint a

Magyar Minoség Társaság' Ipari és Kereskedelmi Kamara
töIekedett fórumot adni tagságuk részére azonban e témakörhöZ
tartozó rövid elóadások kis terjedelme miatt nem eredmé-
nyezhetett jelentős javulást.

. Nem kapott sem szakmai, sem anyagi tánogatáSt a versenyké-

pességének .jav ításáh oz szükséges katonai minőségügyi rendszerek
kiépítésével járó kiadásokra. Az oMFB pályázat kiírásainak
témakörei többszöri kezdeményezés el]enére sem tarÍalmazza aZ

lso 900X' ISo l400l szabvány és QS 9000 normatívák meliett az
AQAP követelmények teljesítésének támogatási lehetőségeit'

A haditechnikai eszközök, hadfelszerelési anyagok beszerzéseiért
felelós HM, MH és BM központi szervezetei köZött rrem alakult ki
hatékony együttműktidés. A két minisztérium közösen is elég szerény
m egrende lése inek elkijlönítése, külön szállítói rendszer működtetése
komol} veszteséget okoz mind a gyáftóknál, mind a nregrendelőknél. A
sok közül mindössze két példát hozok fel az együttműködés hiányából
származó károk bemutatására.

l t A H]vÍ és BM kézigránát beszerzése több hónapos eltéréssel történt,
ezen a sorozatgyáI1ást kétSZef kellett indítani, a vizsgálatokat külön-külön
kellen sorozatonként elvégezni. Mindkét megrende|ó, illetve gyáItó
reszteséce a leszállított termék értékének nrintegy 20oÁ-a volt. Hasonló
eseteket ]eheme sorolni Szinte nrinden egyes azonos alkalrnazású, fel-
\:-zn3lás'r re rrnékek beszcrzé.eire is'

: ) .{ H\í és BM sok teriileten nem ugyanazokat a hazai és kÍilfoldi
--zá]litt',kat fog1a1koztatja, ezért nem alakulhat ki rnég ebben a viszonylag
zán. speciális piaci kcirnyezetben sem egységes feltételeknek megfeleló'
srabil szál]itási rendszer' Ez a széttagoltság a HM és BM részére egyértel_
nlu ti.tt,]et kiadásokat. a szállítók részére pedig piac és érték veszteséget
a\.'7
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Javaslatok

Az oMFB által kezdeményezett tanulmányok elkészítését rendkívül
időszerűnek, hasznosnak és a helyzetértékelésekból szárrnazó tényadatok
segítségével komplex feladatkörök meghatározásához né Ikülözhetetlen-
nek tartom ' Mindezek mellett a kezdeményezések csak akkor érik el
céljukat, ha a következtetések, illewe javaslatok összefiiggéseiben feldol-
gozásra és értékelésre kerülnek és a lehetőségek szerint felelős intéz-
kedések történnek a fejlődés irányába.

1.) A hadiiparunknak a NATO sztillítói és beszáIlítói Íeladatokra
való felkészílése űz ismeretterjesztésseI és képzéssel kezdőtlik.

Az ismeretterjesztéshez alacsony részvételi díjjal fórumokat kell biz-
tosítani és tudatosan kialakított körökben tájékoztatáSt kell adni'

A szerv|ezetszeru képzéshez 40, 80 és 170 órás rnodul rendszerbert

célszerű tanfolyamot indítani.

A képzés felépítése hasonló a NATO országok katonai minoségügyi
Szakértő oktatási rendszeréhez. A tanfolyamok hallgatóit a HM' MH' BM
állományából és a gazdasági szervezetek katonai minóségügyi rendszer

működéséért felelős személyekbőI kell és lehet kijelölni.

2.) A szállítók NATO követelményeken alupuló minőségrendszer
kiépítése mííködtetése legyen hasonlóképpen támogatvű mint űz űutó-
ipari beszóllítók QS 9000 rendszere.

EZ a támogatáSi öSszeg szervezetenként átlag 0,5-0,7 MFt-ot összes-

ségében, a következő két-három évben 40-50 pályázővalszániolva 20-35

MFt-ra tervezhető.

A páIyázati lehetőség az anyagi támogatáson túlmenóen komoly piaci
elismerést és szakmai értéket is jelent'

3.) A GM, HM, BM képviselőinek résztvételével céIszeríí létrehozni
egy együttmííködő csoportot, vagy ad-hoc bizottstigot, amely a tdrgyévre



tervezett tzonos típusú beszerzéseket koordináIja és eglezteti, tov ábbá
kölcsönös tájékoztatást ad a potenciális szállítókról, azok teljesítőké-
pességeiról. A szállítókra vonatkozó értékeléseket, tanúsítványokat elfo-
gadják, terjesztik és külfoldi kapcsolataiknál felhasználják.

4.) Ki kell alakítani azÍ ű jogszílblilyi könlezetet amely a katonai
minóségügy intézményrendszerének egységes kialakításához, szervezet-
szerű rnűködéséhez sztikséges' A jogszabály megteremti a feltételt a
nemzeti katonai és polgári minóségtlgyi sZerveZetek együttműködéséhez a

NATo országokkal a Kormányzati Minőségbiztosítás kölcsonos e|fo-
gadása tárgyában kotendő Megállapodások végrehajtásához.

Megjegyzem, hogy ajogszabáIy éS intézkedés a HM feladata' ezért a
cikk témájának kompIexitásához ez is hozzátarÍoz|k.

Az eddigieket összefoglalva: a nemzeÍgnulaságban jelen vannak
azok a gazdasrigi egységek és erőforrrísok, amelyek a hadiipari, hadi-
lechniküi eszköz g))áruisának követelményrendszerét jól elsűjritították és

alkalmazták. NATO tagsdgunkbóI adótlóan bevezetéSre kerülő NATO
n inőségbiz|osíÍtisi normaÍívák véleményem szerint nem tdrtalmaznűk
olyan többleÍ követelméq)t' amelynek a szaktárcák támogatásával ne
tudndnak megfelelni c hadiipari gyártúSÍ Íolltató' szolgriltatást végző
hazai és e-rport száIIítrisra páIytizó magyar váIlalatok.
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