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}Iinden fajtu termék és szolgáIÍatás kereskedeImi forgalna eseÍén a
l'et'ő-elégerleÍtségelérésénekfotttos részétjeIenti a minőség, lmely csak
Íerl'eaett, kelIőképpen kiépítettminőségbiztoSít{iSi rendszerrel érhető el.
EZ a szen]pont a katonai szá]Iítások esetén kiemelt forrtossággal bír, tekintettel a l édelmi leladat tbkozott társadalmi politikai jelentőségére. A minóséubiztositás je1entőségét növeli továbbá az a sajátosság, hogy a katonai ren-

d:]tetésii termékeknek általában íokozott követelményeknek keJl rneglelel:i:lk' -{ cikk ezen követelmények érvényreJuttatáSát mutatja be az USA
.' :j:,illi beszerzéseinek rninőségbiztosítási gyakorIatában.

.\z US{ ban nriiködik egy

úgynevezett
területei:
Pl..lrani. Ennek fő tevékenységi

Védelni EgytittInÍiködés i

. kül1'ö]dre történó katonai terrnékek értékesítése'

A

m

'

közr etlen kereskedelmi értékesítéS.

.

n<k(lClll]tf, rl,' t<r ékerr;'óg.

'

gazdaság tánlogatiisi alapok nllikildtetése.

inoségbiztositás szemszögéből az első két terület kiemelt jelen-

tosagu:

.

(Foreign nrili\ }.ltLlnai ter'nlékek ktiIföldre töl1étlő éÍékesítése

l:r

slrles-F\'1S) - arni a katonai anyagok ker'eskedeIrnét loglaI-

'.l nlagábatl és'a közvctlen kercskedelnri órtékcsítés(Direct

- :-: :::i

.rnr3g\ a

lj\l

\]ina1!egb.szcrlÚii ll]lataL Nlinoségbiztosítási lga7gatósáq

commercjal sales_Dcs)' ami lényegében egy kC'ZVetítő Szolgátatás a külfóldi vásárló és a hadiipari gyártók köZött.

Az FMS

esetében kormányközi tranzakciókróI van szó'
Védelmi Minisztériuma jeIentős szerepvá|lalásával'

az USA

DCS esetében csak minimális korrnányzati szerepvállalás van (pl'
export engedélr'ezés). A külföldi vásárló közvetlenü] szerzódik az USA
cégekkel.
Az USA katonai beszerzéseinek

szervezeÍi fetépítéSétés a sui!!ítások

rendszerét a következő ábra szemlélteti.

PARÁNCS NOK I\IECBI ZOTT

\

\u i(;\ r\rEzisr .soPoRr

Az USA Védelmi Minisztérium Logisztikai Hivatala @efense
Logistics Agency, DLA) a katonai szolgálatfőnökségekkel nlel]érendclt
kapcsolatban áll és a pontos szakmai kör'ete]n]én\'eket réSZletesen kidoIgozott szabványok rögzítik' A beszerzésck r égrehajtása sorárr a logisztikai

szeIvezet és a katonai egységek SZorosan eg\'üttnl űkörj
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Az USA Védelmi Minisaérium Logisztikai Hivatalán belül a

beszer-

zéseket a Védelmi Szerződeskezelő Parancsnokság végzi. Ennek a
Parancsnokságnak három részlege van:

. Keleti parti

'

Nyugati palti

. Nemzetközi

A központjuk New Yorkban van. Itt működik a Nemzetközi Logisztikai lroda ts' Ez az Iroda két, a Védelmi }Íinisztérium számára létrehozott programot irányít:

_{

'

a központi ellenorzést.

.

a \ámmentes árumozgást.

szen ezeten belül a Központi Ellenőrző Csoport feladatai:

.

szerződés bon1olítás. auditok végzésea külföIdi fél kérésére

USA-ban.

' FMS

ügyletek kezelése, végrehajtása.

Az itt műkcidó NemZetköZi Számviteli csoport
ügyeinek kezelését végzi'

aZ

FMS tigyletek pénz-

A Parancsnokság működése különféle jogszabályokon alapul' pl':

'

fegyver-expoft ellenőrzési törvény

.

42.3 02

Szövetségi Beszerzési Szabályzat.

A Nemzetközi Logisaikai Iroda Központi E'llenőrző Csoportjának szol-

gáltatásai:

'

ajánlattevők elóminősítése,

. ajánlattevők ajánlatrínak ár-

és költség elemzése,
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'

ajánlattevók menedZsment rendszerének énékelése.

. minőségbiztosítási felü91e

let.

. jogszabálytól való eltérések illewe ajánlatok értékelése,

'

kormányzati vagyon kezelése'

. termelés-feliigyelet.

A Központi Ellenőrző Csopon bonyolítói

fe]adatokat vállal fel a

külföldi vásárló' a Védelrni Biztonsági Egytittműködési Hivatal'
az USA vá]lalkozók és a szerzódéskezelő SZeNeZet köZött'
Tevékenységi köre során:

. aZ

elvégzetl. szolgáItatások befizetésének ügyében eljár,

. szerződés bonyolítást és audit szolgáltatásokat végez'
, kezeli az ügyletek pénzét.módosítja aZ ügy]eteket'
Összegezve - a külftildi katonai beszerzések fő jellemzói:

. a szerzódo felek az USA és eg)'külföldi ország, vagy nemzetközi
szerveze.

'

a szerződés tartalma - SZállitási Szerzodés illetve aLldit szolgáltatás'

.

a köZvetítő szolgáltatások ing1'enesek' amennviben létezik kölr

ségmentes kölcsönös

megállapodás.

1. Az USA Védelmi Minisztérium Államtitkársága
működésének áttekintése
Az áIlamtitkárság feladata:
a) a külföldi

szerződéses ügyletek koordinálása,

b) a rendszerter"lezés,
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c) az aktuális védelmi minoségpolitika iranyítása és a nemzetközi
minóségpolitika figyelemmel kisérése,
d) a

NATo védelmi beszerzések koordinálása.

a) Ezeken belüI az tíIlamtitkdrság

.

az USA Védelmi Minisáériuma Beszerzési Igazgatója elsőd_
leges tanácsadója minden külÍi'ldi szerződéses ügylettel kapcsolatos kérdésben,

. trírgyalásokat fol1'tat, kivitelezi

és adminisarálja a kölcsönös
beszerzési egyezményeket a szövetséges és baráti kormányokkal,

. kidolgozza és alakítja a minisaérium külít'ldi védelmi eszközök
beszerzésére vonatkozó politikáját'

. kidolgozza, végÍehajtja és figyelemmel kíséria Védelmi Minisztérium beszerzési politikáját a külftildi katonai eladások során,

. kidolgozza

a VédeImi Minisztérium álláspontját a beszerzéseket

érintó külkereskedelmi elvekben'
b)

A rendszertervezés keretein belül irányelveka dolgoz ki a:
. rendszerelemek műszaki tartalmának meghatározásához,
. kockázatok kezeléséhez,

. minőségbiztosításhoz, NATo, illetve nemzetközi viszonylatban,
. gyártás-

és termelés koordinálásához,

. értékelemzési-értékalapútervezési folyamatokhoz,
. megbízhatósági

és karbantartiísi kérdésekhez,

. egyéb feladatokhoz'
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c) A Védelmi MiniszÍéfium nemzaközi minőségpotitikója az alábbiakra épüI:

.

a létező kölcsönös

szándéknyilatkozatokra, együttműködési megállapodásokra és kétoldalúegyezményekre,

. NATo szabványügyi egyezményekre és minóségbiaosítási
kiadványokra. (a tagországok általában nemzeti gyakorlatot követnek, amelyben polgári és katonai szabványokat alkalmaznak),

. William Perry védelmi miniszter l994. júniusi emlékeztetőjére.
amely alapján:
- lehetővé válik az ajánlattevők részéról a polgári szabványok

alkalmazása,

-

rugalmasságot biztosít az ajánlattevőknek minóségbiztosítási rendszerük a jánlatában'

-

feleslegessé váiik a kormányzati
harmadik fél áltaIi tanúsítás.

m

inóSégbiztosításban a

d) A kölcsönös
védelmi beszerzések Íeréneg}'ültmííködési megtíIIaporlúsokban és szándékry.'ilatkozltokban dotgozttÍk ki a kötcsijnös
kooperdció alapelveiÍ az USA és a partner országok. Ezekben rögzíÍették:

. milyen legyen
. milyen

m

a szerzódés-bonyolítási gyakorlat'

inóségbiZtosítási és átvételi eljárásokat alka]mazzanak'

E téren az USA törvényei csak a NATO országok kapcsolatában teszi
lehetővé a téIítésmentesmegá|lapodásokat' Az USA a partner ország szolgáltatásait csak költség-hatékony esetben veszi igénybe.

2.) A Védelmi Szerződéskezelő Parancsnokság (Defense Contract Management Command DCMC) és annak Nemzetközi részlege
(Defense Contract Management District International DCMDI)

A Parancsnokság a Védelmi Minisztérium Logisztikai Hivatala
alárendeltségében működik, amelynek minisztériumi feIüg1eletét a
Védelmi Államtitkár (Dr Gansler úr) lát1a el'

1-;.:

A Hivatal igazgatőja Glisson altábomagl ú4 a Parancsnokság vezetóje
Me

I i.s

hen ko

vez

ér ő m a gy

úr

A Parancsnokság három részlegből áll:
. Nyugati parti részleg, székhelye Los Angeles

'

Kelet parti részleg' székhelye New York

' NemzetköZi részleg, székhelye New York

A

Parancsnokság alapfeladata a katonai beszerzések során a vásárló
helyi képviselete. A Parancsnokság mintegy 23 000 szerződó féllel taIt
kapcsolatot, főbb tevékenységi köre az alábbiakra terjed ki:

'

meghatátozza az alapvető követelményeket,

. áttekinti

és jóváhagyja a

. kidolgozza

fizetési technikákat,

a szerződéseket,

. Í'ig1elemmel kíséria szerzódéses folyamatok teljesülését,
. termék minősítéSt éS átvételt végez,

. közreműködik

.

a partner ország szerzódéseinek bonyolításában,

biztosítja a minőségi szemlélet érvényesüléséta szerződéses
foly amatokban,

'

lelÜg1'eli a komrányzati tulajdon kezelését'

. ter\ ezi a szerzódések teljesítésénélszükséges változásokat,

. en én}'esítiaz éÍtékelemzés- értéktervezéSSZemléletét'
. r ételár kifizetés menedzselése,

. igazolja

a szerzódések teljesüléSét.
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A Parancsnokság működési területe kiirzet€kre

oszlik.

. Csendes Óceáni körzet

Japán székhellyel

' Dél Európai

Németország székhellyel

'

körzet

Észak Európai körzet

Nagy Britannia székhellyel
(USA-n kívüliterületek)

. Közel Keleti körzet

Szaúd-Arábia székhellyeI

A Humánerőforrások megoszlása
1990

t997

minőségbiztosítás terén

9 5t2

3 968

szerződéskezelés terén
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2 518

termelés szervezés terén

I 438

791

rendszer tervezés terén

l

vagyonkezelés terén
Összesen

3.)

t]

605

r 022

695

364

419

8 663

A

partner országok szerződés-bonyolítási gyakorlata és a
Nemzetközi Logisztikai Iroda (International Logistics office ILo)
A partner ország az USA-val katonai kereskedelmi kapcsolatban ál|ó,
többnyire NATo országot jelent. Ezen országok és az USA között létezik
megállapodás a minőségbiáosítási szolgáltatások kcilcsönös elismerésére'
Ennek során a megbízott ország szervezete a megbíző nevében végzi a
szerződés_bonyolítási szolgáltatások valamely formáját. E megállapodás
a|apján a külÍtildi katonai értékesítések,illetve a közvetlen kereskedelmi

értékesítésekbonyolítása térítésmentesentcirténik.

'll

A bonyolítási tevékenységkétirányú:
Logisztikai Irodánál
jelenik meg, és a Parancsnokság az USA telületén saját eróforrásaival
bonyolítja a szerződéseket;
a) Egyrészt a partner ország igénye a NemZetköZi

b) Másrészt az

USA részéről keletkező igények' illetve az USA-n

kívül teliesítendő szerzódések ügye a Parancsnokság nemzetközi részlegéhez kerül, ahol azt az érintett körzeti iroda és a partner ország együtt_
működő szervezete bonyoIítja'

A kolcsöncis beszerzések elvi alapját a Katonai Szabványosítási Ügynökség (MAS) által kidolgozott SZabványoSítási Megállapodás (STANAG)

biaosít1a. A NATO STANAG 4107 Szabványosítási Megáilapodás 6.
<iadása rögzíti a "szövetséges MinőségbiztosítlisíKiadványok (AQAP)
k i gt akítds(it' alkalmazústit, és módosítdsaÍk bevezetéséta h itechnikai
te

rmé k e h beszerzésében".

Az LS.{ a következő országokkal kötött a minőségbiztosítási szolgáltatísok kölcsönös elismerésére megállapodást:
.\'.1To tagországgal díjmentesen:

'Belgium,

'

Dánia,

.

Franciaország.

. GÓrögoISZág,

. Hollandia,
'Kanada.

' \agy

Britannia,

'\émetorsZág,

' \on

égia,

. olaszorszá.e'
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Egyéb országokkal, térítésellenében:

. Ausztrália,

'Izrael,
. Korea,
. Svédország.
Tárgyalások folynak a megáIlapodris aláírdsára:

. CSeh KöZtársasággal.
. Egyiptommal,
. Japánnal,
. Spanyolországgal,
. Törökországgal.
Az ilyen megúIlapodások mindkét fél számóra előnyösek, mert:

. költség-hatékony megoldást jelentenek.
. csökkentik

a nyelvi- és kulturá|is félreértéseket,

. erősítik a nemzetközi kapcsolatokat,
. nyilvánossá teszik

a szerződő vállalkozók múItbeli telj es ítrn ényét,

. végsó soron ncivelik

a vásár|ók elégedettségét.

E folyamat bevezetése fokozatosan mehet végbe. A partner országgaI
szoros rnunkakapcsolatban, a csapatmunka és partnersét szeilernében a
kör'etkező főbb tevékenységeket szükséges elvégezni:
. kérelem indítása a minóségbiztosítási megáIlapodásra
r'onatkozóan.

.

tárg)a]ások kezdeményezése,a folyarnat felrázo]ása a partner
országokkal közösen,

. munkacsoportok

.

és menedzsment létrehozása'

terveZéSi íolyamat és egymás álláspontjának megismerese,
megértése, a minóségbiZtosítási szempontok figyelembe'
vételéve]'

. a m inóségbiztosítási rerrdszerek eljárásajnak

és dokumerrtá-

cióinak áttekintéSe,

'

a m inoségbiztosítási rendszer alapos vizsgáJata,

'

a megá]lapodás tervezet elkésZítéSeés kölcsönös

koordiná-

ciója, aláírásra való elókésZítése'

. rniniszteri szintű aláírás.
. bevezetés. gyakorlati alkalmazás.
-1.)

A kormányzati minőségbiztosítási szolgáltatás kölcsönös
eIismerésénekfolvamata

A megállapodás lén'ehozásához szükség van az elóbb vázolt lóbb
lcpések részletes kidolgozására' Ezekhez nleglelelóen lugalmaS titelnter,' eket kell összeállítani. a parancsnoksáe nentzetközi lészlegétis bevonva.
.:.sZen a szerződésterr ezet

nr

e_r:fogalnrazásá ig

'

Reszletes rn egbeszé Ié seket kell lol1tatni a nlunkacsoportokkal' rlletve
' - ..l l ezetéssel. A nenlzetközi részleg irán;'elr einek rlegfeleloen előter':>z:.5t ke]l készítenia Védelmi Minisztériunl Allamtitkársága felé'

\

\'e,le]mi Minisztériurn ÁliamtitkáIsága lefol},ta!a a kozigazgatási
\_ :J]:]].j!it' Ennek fuggvényéberl keriil sor a szükséges módosításokra,
'. '=:'. : i:: sz|ikséges. a tervck ÍIjabb koord inációjára. Ebben a koordinác iós
::''.':-:::ban LöZponti Szerepet játszik a Védelrni Minisztériurn Szerző-

::...: z: i.. Parancsnoksága'

t7i

Ehhez a folyamaÍhoz szeryezeti kereteket is biztosítani kell. A tár_
gyalásokat a nemzeÍközi részleg Dé! Európai körzetének parancsnoka és
a megfelelő partner végzi, szükség szerint szakértők bevonásával. (A tárgyaló felek általában ezredesi szintet képviselnek.)

Az országon be|üli munkacsoportban általában részt vesz

:

. felsőbb szintű műszaki szakértő,

'

minőségbiáosításért felelős szakember,

'

koordináló és helyzeteIemző szakembeq

.

m

inóségpolitikával, módszerekkel és szervezéssel foglalko_zó

szakember,

. tervkoordinátor szakember'

A munka során elvégzett tevékenységek adatait mindig megfelelő
adatbiízisban rögzíteni, dokumentálni kell. Ennek során folyamatosan
nyomon köVethető a Védelmi Minisztérium Á llamtitkárságának minoség_
biztosítási követelményeiben történó előrehaladás is.
A megállapodás kidolgozása során ki kell munkálni a következő

rész feladatokat:

.

a szervezeti struktúra és kapcsoIatrendszer feliilvizsgálata,

.

a delegációs infrastruktúra meghatározása,

. az aktuáliS minóségbiztosítási végrehajtó szeryezet azonosítása'

'a
.

I

-6

személyi állomány továbbképzési követelményeinek

és

minősítéseinek felülvizsgálata,

az érvényesszabványügyi egyezmények és m inóségbiztosítási
delegációs folyamat felülvizsgálata'

.

a hatályos dokumentumok aktualizálása,

.

a minóségbiaosítási kritériumok teljesülése' (ezek az elóírások a

kormányzati minoSégbiZtosítási program alapvető elemeit
képezik),

. egymás rendszereinek mélyreható tanulmányozása

és megértése,

. a

minőségbiaosítási elvek és eljárások ütemezése és teljes
felülvizsgálata,

. a minőségbiztosítási módszerek érvényesítése,

, az elvégzeIÍtevékenységek folyamatos dokumentálása.
A felkészülési folyamatot nagyban elősegíthetik az angol nyelven átad..n eljárás_leírások, elvek és egyéb dokumentumok. Módszerbeli segítseget_ielent a felSő vezetói koordináció és a fejlesztésekben való felsó szin:: szerepr'állalás' További segítségetadhatnak a nemzetközi részleg aján.:-i es a Parancsnokság különbözo szerveinél tett látogatások.
Fol}'amatos negyedéves helyzetjelentésben

eredmén_l.eket, melynek során ki kell térni :

kell értékelni az elért

.

a betervezet1 programban való helyzetelemzésre;

.

aZ elvégzett tevékenységekre;

. a ritás kérdésekre!

'

a megoldásra váró problémákra'

{

':arg1alások során elkészül egy minőségbiztosítási szándéknyiz::-len'eZet. Ezt a dokumentumot koordináció és a szükséges módo_
! _'1-] { ]Ián eg}'eztetik a .partner országgal és a Védelmi Minisztérium
:. . .:_-::: iü ársá_eár'al .
.:_J.:
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A kölcsönös

egyeáetés után kerül sor az a|áírásra való felterjesztésre'

Az aláírő felek a Védelnri Minisztérium Á]larltitkára és a parttler
ország rnegfeleló szintű vezetője' A dokun]entumot a védelmi tn irliszterek
hagyják jóvá.
Az Amerikai Egyesült Állarnok a vele katon ai-keresked elnl i kapcsolatban álló országok egy részével már kötött kölcsönös
szerződésborryolítási megáIlapodást' Ezek seg ítségével jelen tósen egyszerúísödik a katonai beszerzések folyamata.
Az

új NATo tagországok szánrára jelentős könnyebbséget nyújthat a

szerződésbonyolítási megállapodás nlegkötése' E'zt felisnlerr'e
jelenleg kidolgozás alatt van egy ilyen szerződés megkötése az USA és a
Cseh Köaársaság között'
kölcsönc!s

Magyarország szdmdrű is l korúbbutl említett e!őn1iiket nyújtcná
egy ilyen megállapodás megkijtése, mivel ntegkönnyíti o kaÍonui beszerzéseket. A Magyar Honvédség előÍt űIki Íecfuikai ktlrszeríísíÍéshez
küIönféIe eszközöket és űn)j gokú kelI besl.ere7'ni, ame!1et haÍékonyabbá és gaulaságosnbbd Íenne egJ, kiiltsijnös szerződéSbonyo!íÍúsimegú!Iaporlás létrejiitte.

Rövidítések j elentése
rövidítés

angol

mag\,ar

CAS

Contract Adnr
Services

CCP

Central Control Point

KöZponti Ellenőrző Csopr.t

DCMC

Defense Contract Management Command

VédeIrni Szerzódéskezelő

Defense Contract Management District

Védelnlr Szerzódéskezelő
Körzet

DCMD

in

istration

Szerzódéskeze]ő Szolgá|tatás

Paratlcsnoksáe

DCS

Direct Commercial Sales

Közvetlen Kereskedelmi Értékesités

DoD

Department oí Defense

DSAA

Defense Security Assistance Katonai Biztonsági Együtt_
Agency
mííködési Hivatal

FMS

Foreign Military Sales

VédelmiMinisztérilrm

Katonai Termékek Külföldre
Történő Éftékesítése

ICP

Inventory Control Points

Készlet-ellenórzés

ILO

Inventory Control Points

NemZetköZi

\t_{s

Military Agency for Standar- Katonai Szabványosítási

Logisztikai Iroda

dization

Ügy'nökség

OI'SD

Office of the Undersecretary
of Defense

Védelmi Államtitkárság

STA\.{G

StandardAgreement

Szabványosítási Megállapodás

1',z9

