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Mtlg1,ar lÍinőség Túrsosti3 a Hlditechnikgi Intézettel együtt'
működve, konferenciát szer|e:eÍt a chnben neghatúroaÍÍtémában. A
konferenciu hel1,színe a HTI színhtizíernv yolt' itlőpontja 1999. június I0,
A vúkrsztott, nagy befogadő képességűhely'szín iS mutatjű, a szervezők az
érdekeltek és érdekIődők széIes körének jeIentkexésére, részvételéreszámílotlak, Tblték ezt l korábbi éyek ÍapusztűIrrÍ nlapján, mivel már hagyományosnak lehet íekinteni a nyrir elején az MMT tjltal e témában
rendezett konferencia n pokűt és éveníeörvendetesen glarrlp)doÍt a
résztvevők saima' A ténlek u rendezők eliízetes suimítdsait igűzolták, ű
regisztráció során I4I Jizeíő vendég jeIenIétét tilIapítotttÍk meg.

A rendezvény súlyát a felkért levezetó elnökok és e|őadók szeméIye
VK, HM háttérintézmények, ZMNE állonánvába tar-

is fémjelezte; a MH

tozók megtisztelő kötelességüknek tekintették a rendezvérr1, támogatását
tevőleges részvételükke|.

A rendezvény vezérgondolata a Magyar Köztársaság l.\ATo tagságából fakadó, a fegyveres erők átalakítása, a honvédelmi rendszer korszerűsítése,a védelmi képességerósítése érdekébena n1ag} ar l édelmi iparral

szembeni elvárások körének áttekintése volt. Ennek a kérdésnek
sokoldalú megvilágítása érdekében a konferencia tenratikája főbb témacsoportok köré rendeződött:

.

a szövetségen belüli helyiink és szerepünk. az ország katonaÍiildra jzi, geostratégiai helyzete.

' ::::j!mllnlk

alczredes. HM BeszerzésiI'Iivalal. Minősé8bizÍositÁl Isazgalósás. Rend.lenanuil(L'

..:: '' rl7r3l\ \.7.tő

a fegyveres erők felszeIeléSéVel szemberri követelmények

és

azok kielégítésnekíeltéte]rerrdszere'

a NATo egységesítésikövetelmények, megjelenítés és rnegvalósítás.

' bekapcsolódás NATo proj ektekbe.
. a poterrciális szálIítókkal szenrbeni

rnirrőségbiztosítási követel-

mények' a minóségrendszer kiépítése,felkésZítésetanúsításra' a
tanúSítási e|járás és arlnak erednlénye'

A katonaföldrajzi he|yzetet és adottságokat á: Dobi nyá' alezrecles úr,
Z\INE eg-vetemi docens mutatta be' A hajdani VSZ tagállamaként hazánk
l "nerentdllant" jelzővel volt iIlethetó. a két szövetségi rendszer ütköző
z:lá.jában f'ekve, de közvetlen Iratár'kapcsolatban több akkori szocialista
. '.,:::nla]. \'1a a NATo ta&iaként a helr'zetiinket a "szigetállcun" jelző írja
J. \.Z\et]en határ csatlakozásunk nincs a védelrni SZöVetség egyet|ell
:-,:

.'':l

. :.

sent. az ebból fakadó katonai. ipari együttműködési, utánpótlási'

:-._i:

segítségnyújtásnehézségei eg}értelmíiek.

:. :':jscreg

fegyverzettel. felszereléssei szenlberri igényeiről és a
Hollósi
altbg1 ' N{H vKFH Írr tá1ékoztatta a jelenlévőket. A
.:'.: sjSekról
. : :.e:retesi hel}'zet alapretően neqhatározza a lehetőségeket, ajelenle. ' j' , GDP részesedésa tef\ek szerint a következó két évben növeked: : _ : cl i 0.l %-kal. Az igén1ek. SZiikségletek kielégítésesorán a felada'
.'::i'.ritási sorrendbe állÍtása sziikséges, a kikeriilhetetleIl, a szövetségi
', . :s..kat teljesiteni kell' Középtávú feladatként a rnűködési feltételek
_.

-:.::..-i:.

a

meglévő haditechnikai eszközök

.::::-'ghatóságának

..:.: \'\fo

üzerrrképességének'

feljavítása ma.jd SZinten tartáSa, a nrininrálisan sztik-

kornpatibilitás elérésea meghatározott technikai eszkörrregvalósításárrak beindítása került
20lO-es
évekig
tolódik
egyes eszkozök és rendszerek
.::.'::.:3sre. A
::'::.:z:;ttis cseréje. A vázoltak figyelernbevételével a hazai ipar lehe:]]:':.-. .lsLisorban a katonák egyéni felszerelése gyánásában' az ipari
:= _-::"s..k r égrehajtásában' a NATo kompatíbilitás megtelemtésével
:s.::_.__:g.l önálló vag1'kooperációs munkák teljesítéséberr'haditechnikai
:. ...ne.:kben ÍnutatkozÍ]ak meg.

:::._.'. .g}eS kienelt prograrnok

l.

l8l

A

katonai, felhasználói,

a

'fogyasztói,, oldalról elhangzottakat aZ

anyagi javak elóállításában, annak irányÍtásábatl' a rendszer alakítáSában
hatással bírók eloadásai követték.

A GM részéről Takacs 'f(io'szttílyve zelő úr n|Íatta be a magy'ar gazdaságban a védelmi ipar szereplőiként nevezett cégek helyzetét. tulajdonosi viszorryait' az iránvítás és a tárnogatás lehetóségeit. A minisztér.i_
trnr a lelhasználható infonnációk nlegszerzésében. elosztásában. a piacra

jutásban tud a szervezetek segítségérelenni'

A piaci pozíciókat jelentósen segíti a szabványos rrrinóségbiztosítási
rendszerek kiépítése,a nregfelelőséget igazoló tanÚsítások me!:szel'zese.
l1)elyl]ek kö]lSegeiheZ a'l isnl(I1elett líI]loi]a(lSi retl<lszerhctl julcrlto. t iM

hozzájáruIás pályázható meg.

A NATO biztonsági beruházási progranrjár al kapcSolatos tudniva]ónk' ezredes 'főoszlúll'ye:eÍő li. isnlertette' Benlutatta a katonai
inÍiastrLrktÚrával szetlbeni kö\ eteInlén\'eket. a l.-ATo-ban ér(elnlezett
fogalmakat, alapelveket és eljálásrendet. a NA'fo r crsenl eztetési cljárást.
kat Kovács

Kienlelten foglalkozott a biztonság és a biztonSási kór ete]nrónt,ektlek való
rnegf'elelés igazolásának kércléskörerc|. a pto:lt'ctn'lkhltl leszt venni
kív/rrró cégek szemszögéből. A hallgatók szánlára nrilránraló lett. hogy a
biztonsági rlegfelelési ta|úSítvány íc]tételeiIlekr'aló neufclelés a pro.jek

tekbe töfténő bekapcsolódás

Ugyancsak

a NA"l'o

e

lőfeltéte1e.

proJektekbe való bekapcsolódások sziiknk' ezredes f(íigu:gdó til.és a
Magyar Hadiipari Egyesiilet aleirlökc' Irdei Lrr' EInlonrltlik' ]togr a tlagyar gazdaságnak jelenleg is több rnint sZáZ szervezetc ..,. ,ér)i ,'olani, lyetl fonnában (beszállító, alvállalkozó. stb') NATo tacállanltrkban fol\'ó
tcdeltni rettclejtete'ir lejlesztesi. g;ártisi c., Itrrlr,'rt,ll_e al]., e.zl'$7;;|' 1'-11ntartási tevékerrységévelkapcsolatos tlttnkákban' A mae'l aroI.szági cógek
részvételétgyakorlatiiag sernrnilyen diszkrinrirláció nenl korIátozza. a teljes.jogÚ tagságból fakadó egyenlő eIbírá1ás alr1 esnek a tnagr al pál1,ázók'
A kis részesedés alapvető oka a rnegfeleló technikai jelIeuii irrforrrrációk
hiárrya: nerl ismertek a konkrét igények. lehetőségek: ha isrllertek. ajelen_
tkezéslrez sztikséges eljárások, okmányok. il]ctékcs szerrezelek isnteletének hiánya gátolja a sikeres jelcntkezést. a bekapcsolódást'
ségességérőlés lehetőségeiről szőltak Ráth
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A

fejlesztési tevékenységlnűr'elésének.aZ

e

téren nleglévó

lelretóségek kihaszná]ásának fontosságát és a meglér ő. e]isnlerésre rlléItó
színvorralúkapacitásainkat ntltafta be sokoldalúan Ráth nlk'ezredes H'I_I
fóigazgató írr'' kiemelr e: ezcn a tertileten van súlya igazán annak a tllondásnak, lrogy : aki kimaratl, lemarad!

Az elharlgzott és általános érdeklődóssel kísértelőadások rnindegvike
adott Ílj infornrációt a hallgatóságnak.
Nagy várakozás előzte rneg azokat aZ elóadásokat, mel1'ektól a nlinlrasznosítható, ÍÚ iSrncreteket renlélt a
hal1gatós1rg. KöZtudott, hogy a terrnékekre, szállítók m inőségrenclszeléle

c1enrlapi g1'akorlatban köZ\'etlcniil

kör ctclnlértyek vagy követelrrlérryrendszerek vonatkoznak, a rnegl'alósítás
eledllérlyétér1ékelik'a nregÍ'elelőséget tanúsíqák.

leíÍrendszertlek nlindegyik elerne tontos' Árftcil.
,tlk ctlezrecles úr (I'ITI) a NATo szabvánvos ítás i. cu1ségesitésite\ ó,.:::'..esét és ennek ereclnrét]yeit isl]']cftette' A katonai. technikli_ ac]rrlin
._::.,::r tciékenvségekre és az arl1,agi eszkcjzcjkre eg1arlirrt kit,_-r'jcrlii
:-..J_:s:1a:i I]l]Í|]latÍ\'clolttttnetltLtnlok lcnt]szct'ét. a kialakít:istrk ftllra']::]: :]'_.:.1ii.l be. lsn]elt1é \'ált a s f.\N.\(j t]s '{P kateuóriáiLt clokttnlenttt_ :. :-1i:_1]]l]3. tilhaszná]ásirk. ,lz L1Lltlllarl csatlakoZó 1rlllrrlrként rÚ:zLinkrc
.: .

.i

Ennek a r'ázlatosan

.

::]:^.lL] llka]rnazásLrk lellei..]"Ú,:c.i: k.Í r'- iez,"-ttsége. .\,, clőltc]ti részlete:!r: i:nraneite lr \.,\'fO n..'rnratrr (lrrku tcnlunr()l hazhnkban lolyii l'elclol-

-

z:.: t.,lrlrrnlttlrt. lt,rlran lc,z bclolLik rntrgrlr trcntzcti. ncrrrzeti katonai

._

'.

:_j:''._]i]).

ralr

a IltlIlre.lcItlltiltr.lt áltai Lczclt [:!r.Úues VcclelIni Illijírlis.

- \_lr,Jlllí szalláirzr1 iltlktttllctllttIll
'.

\ \1O

rtol'nllltír titlkuntetttLttllrlk kijri'ilcIl _ a rent1czrény szeI1lpoll.jetlle]ten lotltils a nlin(iségbiztosi1ás szaktcri]lete. A hallgatóság
. :- :: r:ebh torriistól. l\1ikrr].l oLl' tllk. alczreclcs ÚI'tó1 (Btl), - akiaz AC
'_' : _ .: l::.]g nlag\al tilq.iakélrl \esz róSZt az AQAP sorozat kidolgozó
:-i ::. .:./.!.i lllttnkáibln -. h.l]lha1.)tl clőad1rst a NATo niinőségpolitrká:: : :]]]il.\!:gpolitika nregYalósÍ1ástinak nlodszereir'ől és eszkozeiről'
:. _ ::::>:.] 't'cl'ült a l:iibizoltsiig e s albizottságai tevékenysége' aZ AQAP

:

-i

]_

.

\/,]\t15egi \lirlilségbiztosítási Kiadr'án1,ok sorozata. az alkal-

_ j .1 \z cl,,.r.l,! Jlatlg.Ltlr o'.t.t lr N,\'Io a rrl inóségk ö."'ete llrlé nr'ek
'._ '' '.. ,.liiili. .r ni''tllt szill1Li rlrini]sÚjrbiz1osit1ts nregr'alósitására

t8t

alkalmas szerződő tél kir á]asziásár tekinii: a kiiá]asztás a kockázat elemzés.
a minóségrendszer értékeléseerednlénr ei alap.ján történik.

Logikai sorrendben ide kír'ánkozik Toóth Elenér nk' ale:redes úr
El Rt.) előadásáIrak ismertetése' melynek keretében bemutatta.

(HM

hogyan töfiénik a sZá]lítók felkésZítésea katonai minőségbiztosítási kör,etelmények teljesítésére,a rendszer AQP kovetelmények szerinti tanúsítására.

Az érdeklődők megtudhatták, hogy az AQAP követelményeknek való
megfeleiés alapja az ISo 9000 szabványcsalád értelemszerűeIl kapcsolódó

tag1a követelményeinek kielégítése;a katonai többlet és járulékos
követelmények ezen felül értelmezettek.

Az előadások sorát a minőségrendszerek katonai követeImények szer_
inti tanúsítását ismertetó előadás zárta, melyet Pálos mk.alezredes (BH)
taftott. AZ előadás az ''5w+l H" minőségtechnika alkalrnazásával szinesítve inutatta be a te|jes folyamatot. Maga a technika jelölése az angol
szavak kezdóbetűiból áll; a folyamatok eIemzésére alkalrnas módszer a kimilmikor_m iért-hol és hogyan kérdésekmegválaszolásával rrrutatja be a
vizsgált folyamatot, jelen esetben a tanúsítási fo]} aÍnatot'
Az elóadás során, ezen kérdéseketmegvá]aszolva. isn'rertetésre került
a tanúsítást végző katonai szervezet, a HM BH és minóségbiztosítási szakigazgatósága, a működést megalapozó jogszabályi háttér. a tevékenységet ténylegesen végrehajtó SZakmai á|lolnány képzettsége. gl'akorlata.

Szó esett a tanúsítáSokpiaci értékérólés a birtoklásához fűzodő iiz]eti
érdekról, a közbeszerzési törvény alkalrnazása esetén azok lehetséges
érvényesítésról'Az előadó végül bemutatta a tanírsítási el.járásrendet, ami
alkalmazott szakmai elveiben a polgári tanúsító szenezetek rnűködését
szabá)yozó nemzeti és nemzetközi szabványok követelménr einek íelel meg'
A konferencia előadássorozatát egy "sikercég", az Ericson Távközlési
Kft. bemutatkozása, a TQM bevezetése éS az üZleti kírálóság elérése
érdekébenvégzett minóségügyi tevékenységiik ismertetése Zárta.

A

konferencia előadás sorozatának sikere a rendezőkel is kellemes
meglepetéSként érte: a megelégerlettséget ÍeImérni hit'aton kértlőívek feldolgozása sorón a "Íog!asztói elégedettségi inde-t" 80 % ÍeIetti értékíi|,olt.
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