
KATONAI MINÓSEGÜGY

A MAGYAR KATo_NAI.]!íINÓSÉGÜGY FEJLÓDÉSE,
HELyzETE És .tövó"rprvrx nu,túMÁi

Turcsdtlyi Kiroly - Mikula László|

A hadeű ótalakfuísa a rendszemólrást köveűen gtonan megkez-
dődöa A íollamaíot eddig elsősorban a leépítés-képüÁ, a szemeuri és
a vezetési struktúra több lepésben bekövetkezea mőttosíuísai és míndmí-
ig ep elfogadott es megvalósírhaófejlesaesi stratégia h ínyajellemezle,

...A,Y4TO csa akozásig (1999) a saímunkru új szövetségi rendszer
működési mechaniarusdt, belsőíolyamalait, szabályózóít részJáeiben nem
ismeúeaük meg. A NATO csatlakozlís ekő ae fuhfu új hetyzetet tefen letí

. Ez az új helyzet alapvelően hat a katonai minőségügtre is, amely amel-
lq1 hoq a minőségügl szemes része, annak megiiaősen ,oiátos r"-
1ltyllUeltls f9kú zárlsóga még annak ellenére-ís fennmmaá, hog1l a
NÁTO csatlakoaissal lovább erősödik a hadsereg ciil kontrolüa, uőro-
sabbó vóIik a űrsadalom és a hadseteg kapcsotúa A katonaíiitokvéde-
lem a_szühséges kérdésekben és terüteukei avábbra b nélküIözhetetlen,
míután az nem a hadsereg önös érdeke, hanem a nemzeti védelmi érde-
ke k s értetle ns é g éne k bíztos ítása

.. A katonai eó fenntartása, alkalmaáatóságának megőrzése és sajátos
alkalmazása_ m inden körülmények között külónösen ve-szélyes üzemnek
tekinthető. Condoljunk csak a tömegpusáíto feg,verek (magfegyverek,
vegyi és biológiai fegy,lerarzenál) meglétére, te4idesere va§ akár csak
a feg;rveres kiképzésre, felkészítésre. Ezek a saiátossások ]mondhatni
ősidók óta _ megkülönböztetett figyelrnet biaosítanak i hadseregek fel-
szerelésének, ellátrásának és fenntartásínak, Egy feglvenaktár őűse, egy
lőszergyártó üzem működtetése, egy katonai áikaliiazási terv elkészítése
mindig is sajátosan feszes, szigorú rend szerint történik é§ mindezekhez
kapcsolódoan a minőségre közismerten kiemelkedő hangsúll helyez.

l-Prof Dr. Tur.§áttyi Káíoly mk ezr€des, ZMNE tanszékvezetó eryet9mi t ná., dékán}lelyctirs.
Mikula Lá§zló mk. slcz.edes, Honvédelmi Miniszériurn Beszeási Hivaral ;b. minóségbiztositá§i
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1.) Méríiildkövek a katonai minőségiiry fejlődésének
nemzeúközi és hazai történetéból

Á bevezetójbű következően a katonai minőségügl a haditechniká-
hoz, a hadiipathoz és a hadikuttúrához kapcsolódóan , egl kis túIzóssal
- akdr az őikolE is visszavezethető. Morrdható a azért, mert írósos és

dbrú7olt nyomaí vannak annak, hog a hadak fekzerelése és az ellótó-
suka szoigtíló ételem, ruházal slb. mindig szigorú hasznólhatósőgi vizs,
gólatnak, ellenőnésnek voll kitéve. Ez a folyamat fejlődésél lekintve az
ipszerű érzékszemi ellenőrzéslől kiindulva, a mérésen, az anyagvia,
gZlann ű vezet a )§{. saizad elején megielent statíszlíkai ellenőnésig,
majd a mai teljes körű minőségmenedamentig.

A csereszabatosság követelménye elöször Angliában, a XIX. szrázad

végén, a XX. sziizad elején, a fegyvergldrtásban jelenl meg. Ez a nagy-

soózatú gyártás ós felliasználás sz€mpontjából igen jelentős gazdasági

kihaású ióvetelmény volt és - ha még csak a sablonok alkalmazásának
formáját öltötte is - már a szabványosítas elöjelének tekinthető.

A II. világháboru során a haditermelés tette szükségessé a mintavéte-

les ellenőrzés-tudományos alapjainak lefektetését. Ennek érdekében dol-
goztak ki l941-44 között a MIi STD 105 mintavételi szabványt, amelynek
l-ényegét ma is világszerte alkalmazzák. A katonai minőségügy - üígabb

értélemben - ettöl az időszaktól sámíthatja kezdetét, A minőségügy szem-
pontiából ennek olyan meghatározó események a tanúságtevői, mint az
.l,-Ó.i*"i Egyesütí Álh.Ókb"o a Hóborus Termelési Tanács mnőség,
ellenőrzési továbbképzési programjrfurak meghirdetése és a megvalósítása
lépései. E folyamat részeként alakul meg 1943-ban az USA-ban a Minő-
sigügli Mérnökök Eglesülete, majd 1946-ban az Amerikai Minőségsza-
bólyoztísi Társasóg.

Japánban úgyszintén már a II. világháboru elején meghatározó szemé-
lyiségek munkásiága kapcsolódott a haditermeléshez, ezíltal a katonai
minőiégtigyhOz. Elógendó példaként csupán Ishikawa nevét megemlíteni,
aki ebben az idöszakban a haditengerészet megrendeléseit ellenőrizte,

Miis országokhoz hasonlóan, Maryarországon is volt a II. világhá-
boru időszakában olyan szervezet, amely a katonai átvételi feladatokat
látta el. l Katonai Átvételi Inüza alaprendeltetése a hadfelszerelések
egy széles körének minőségellenőrzése volt, Nem az intézet létének vagy
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hibás működésének tudható be, hory a hadtörténel€m a maglar hadsereg
hadfelszereléséről nem minden eseiben ír az elismerés tranfran. rppen á
minőségellenórzés hiányainak rudható be, hogy elöfordultak*olyan eietek,
amikor_a vesáeség oka nem az eltenség, hanim például a ma§yar katoná
öltözeté-nek ro§sz minősége volt.

Az l950-es évekól kezdve a Haditechnikai Inlézel, majd M ewes
anyagnemfelelős ítinökségek (fe€yverzeti, vegyvédelm i, geijarmn iin.l
alár.endeh:égébe ?rtozó Anyagánéuü osaatyb* vegeáeÉŰ ipar atűt
elóállított haditechnika, hadfelszerelés ellenőizését, ,iinósitO vilsgálaát
és átuéteb l962-től, kormányhatáLro zAt alapján, katonai üzemi riegb!
z9tfk (IíUM) végezték a hadiipari üzemekLén a termelés ellenörzés3t, a
minőség értékelését a katonai követelrnények teljesütése alapjáLrr, amelyei a
H.onvédelmi Tanác§ léptetett hatályba. Á KÜtr,i tevek"ny.eg u gy,rúany
:]l_::9"9:" m9!I9tt,a srrertás feltételeinek ellenőrzéséie ii t<ite4eat. Á
KUM a Honvédelmi Minisztériumhoz taítozoll, tehát irányítása a katonai
legfelső vezetés szintjéről,valósult meg, abban az idöben tóljes mértékben
civil kontroll néIkül. A KÜM tevékenysége a gyártó és ajavíió üzemekben
a megrendelőtől és a gyártótóI fiiggetlen volt, ámi biáo;ította a minósítés
és ellenőrzés objektivitását.

_l985-től a feryverzeti és technikai szolgálati ágak (haditechnikai szak-
terüIetek) integnícióját követően a Magyar Honvédiégnél központosították
a haditechnikai anyagok és eszközök minőségvizsgilatát és ellenőrzését.
Ezt a. feladatot a Feglverzeli és Technikái A|nyagdtvéteti Közponr
EVryrl igen jelentős létszrá,rnmal, mintegy 350 fő hivatásos és poigári
állománnyal végeáe , Ez a szervezet potenóíálisan képes volt a tragydla_
nyos katonai minőségellenőrzés szinté minden feladaút szakmailag magas
színvonalon ellátni_

A rendszerválüist követóen l990-ben alakult meg a FVTAK helyet a
Magyar Eonvédség Minőségtanúsíló Inté7ete 1Mlrt| - lényegesen kisebb
létszímmal. Szervezetében és feladatköében u5lanakkor mái m-esielentek a
minőségbiztosíüás új elemei, jellemzói.

A szemlélewáltást a katonai minóségügyben leginkább az mutatja,
hogy a MITI működésében irárrlt vett a Úrca vonzáilOré be tartoző gáz-
dálkodó 

.szervezetek (HM résőénytórsasógor sO.,l minOsegli"tosita.i
rendszerének minősítésére, tanúsítására és a Íatonai ÓzilIitOk Űnósegtiz-
tosítási rendszereinek vizsgálatrira. Éppen ennek érdekében az intézet
megszerezte a magyar nemzeti rendszerben az akkreditált vizsgáló szer-
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vezet sátuszt. A Minőségtanthíü Intézet tehá;t máí a rendszfrszemléletíi
minőségbiáosítást képviselte és működése a minőségbiztosítási rendszer-
tarrúsítás irányába lépett előre.

l993-ban a Minőséglanírsító állományából mintegy 50 fó szakértő
került át az időközben felállíto§ Maglar Honvédség Gazddlkodtísi Hiva-
ta!óba. ( Most MH Beszerzési Hivatal : MH BH). E szervezeten belül a
katonai minöségügyi feladatokat a Minőségellenftzesi FőoszláI! l&ra el,
amely késóbb 30 íóre csökkentett létsziámmal Mínőségbixosíttisi Igazga-
lósógkénl folytatta és végzi ma is munkáját,

A Maryar Honvédség stratégiai felülvizsgálata jelenleg folyamatban
van. Az ezt követő átszervezés katonai minőségügyet érintő követelrné-
nyei a NATO minőségüryi rendszeréből és a nemzeti katonai minőség-
ügyi hagyományokból kell következzenek, azzal kell az új rendszemek har-
moniálrri4 együttműködnie.

2.) A NATO minőségpolitilaija, minő§égbiztositásának
alapvető szabályozói

A NATO felfogásóban a katonai minőség "mozgó't célpont, amely

íolyamatos aktualiztiltist és |ejksztést igényel. A bizlonsdg alapkövetel-
ménye az, aminek mindig meg kell felelni a veszélyek vóltozó tefülelei,
irányai és jellemzői közepefta Ma a NATo-ban a katonaí bi7tonság szem-
pontjából a leg]rőbb veszélyekként a regionálís és a gazdasági instabíIitóst,
a demakrácia elleni fellepeseket, egles régiók demográJiai pro.blénáit,
valaminl a tomegpuíxfti feglvereí elterjádését jelaÍik'ne§. Úi tpusú
veszélyekként jelennek meg a kábííószer keteskedelem és a nemzelközi ter,
rorizmus.

A NATO minőségfilozófiája tömören abban fogalmazódik meg, mi-
szerint a védelmi képesség a katonai működés és az alkalmazott eszközök,
eszközrendszerek minőségétől íiigg. Ennek megfelelően a személyzet és a
hadfelszerelés minőségét, a képességek magas szintjét minden feladatrend-
szerben és minden időszakban biztosítani kell.

A NATO több mint három éltizede meghirdette a szövet§ég közös
biztonsága terén alkalmazásra ajánlott, egységesített minőségbiztosíü{si
programjá! - össáangban a tagországok nemzetgazdasági érdekeivel. A
NATO előírja a tagországaiban rendszeresített eszközök minőségének és
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megbízhatóságának elvárt, standardiált követelményeit és azt ajánlja a
tagorságoknak. Gondolkodásmódjfurak középpontjában az éléttartarn
(életpálya). szemlélet álI,_ amely_a sziikséglet .ii;rog"t.uoíratOl a dispo_
sal (recyclinggel) beárólag a teljes élettartamot átfogó minöségbiaosíirist
vár el,

Az élettartam modell alapvető rendező elvként kezeléséből követke-
zik, hogy a minőség ügyét mindazon szereplőkre kiterjesztik, akik a kato-
nai szükségletek kielégítésében már a követelmények megfogalmazrisától
kezdődöen valamilyen formában részt vesznek.

ígl a minőség szemponrjóból kiizös üglet szotgálóknak lekintik:
. A harcászati-műszaki követelmények megfogalmazóit;

. A fej lesztőke! tervezőket;

' A s/ártókat;

. A beszerzőket;

. A szállítókat;

o Az ellátókat;

. A szol8áltatókat;

. Az alkalmaz ókau

. A kivonás és a disposal (recycling) közreműködőit.

Az élettartam minőség és a teljes köríi minóségmenedzsment biztosí-
ása érdekében a felsorolt szereplőknek erytitt kell működniük, követel-
ményeiket össze kell hangolniuk, információikat a sziikséges mértékben
egymással meg kell osztaniuk.

Az egyíittműködést a katonai minőségügy területén a NATO a tagál-
lamok által ratifikált szabványosítási megállapodások (STANAG-oki, a
szövetségi minőségbiaosíási kiadványok (AQAP-k) és a szövetségi meg-
bízhatósági és karbantartási kiadványok (ARMP) útján működteti.



A szabványosítási megállapodrásokat a tagállamok - lehetőségeik
figyelembevételével - kikötések nélkül vary kikötésekkel ratifikálják (elfo-
gadják, hatályba léptetik) és a bevezetésróI ennek megfelelóen gondoskod-

nak. Minden esetben indokolni kell, ha valamely tagáIlan egy szabványo-
sítrisi megállapodrist nem ratifi kál.

A NATO §zabványosítás katonai minőségügyre vonatkozó legfon-
tosabb alapegyezménye a STANAG 4107, amely a kormányzati minőség-
biztosítás elveinek kölcsönös elfogadását tárgyalja, Ez a szabványosíüisi
egyeznrény meghatározza azokat a szakkifejezéseket és követelményeket,
lefekteti azokat a folyamatokat és eljárásokat, amelyek alapjrin az egik
NATO tagország védelmi (haditecbnikai/lradfelszerelési) termékeinek
megfelelő nemzeti minőségbiztosíását a másik tagországban elfogadják,
hatrályba lépteti az AQAP-kat. Egységes rendszert ír elő azokra a közös,
szövetségi kiadvrfuryokra, amelyben az előzőekhez szükséges, azok felté-
telét képező részletkérdéseket, ellenőrzési és értékelési szempontokat, mód-
szereket és követelményeket meghatarozzák.

A NATO a nemzetközi szabványosíás dokumentumait saját szabályo-
zr{sánál kiinduló alapnak tekinti. Ennek megfelelően a védelmi célú ter-

mékek beszerzésénél a megfelelő ISO dokumentumokat alapszabványok-
ként alkalmazza. Előírja, hory a minőségbiztosíüis terén az AQAP-kat és

a vele kapcsolatos ISO 9000 szabvany csak együttesen, egymrist kiegé-
szítve lehet használni.

A NATo röviden bemutatott minőségügyi szabáIyozó rendszere arra
utal, hogy a NATO a katonai minőségügy kérdését igen magas szinten és

korszerú módon szabályozza, a rendszert folyamatosan fejlesai. Visszaiga-
zo|ja ez aza a íörténeti tapasztalatot, hory a hadseregek hadfelszerelésének
milyensége és a harctevékenységek eredményessége szoros összeffiggés-
ben van egymással. A katonai minőségügy kezelése a NATO-ban rend-
szerszemléletet és a folyamatos fejlesztés, tökéletesítés igényének szem előtt
tarnísát tíikrözi .
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Alapvető szövetségi minőségbiztosíttísi kiadványok @Qa! és
ISO szabvdnyok kölcsönös megfelelteíése

F.r. NAT0 }i.dv|.y cínl. NATo titd-

vlnyi.ló|at.

I§o trtbvtny.ín. l§() tzlbYiíy
j.lölérc

l. 7. 3. 4.

Altslános útrnuíaló NATo

minósé8bizlosílá§hoz

AQAP_l00 MI é§ I\iíB l A kiválasztá.s és

3z alk jmázó§ irányclv€i

lso 9000_ 1

1994

lso/IEc

l5288

2. NATo minó§égbizto§ili§i

kóvelalnények s tcrvezéshez,

fejle§zé9h.z és gyártj§hoz

AQAP-I l0 A t€ívezés, a fejlesztés, a

gyáínís, 3 í€Iepílés é§ r

vovószolgólat

minósegbiáo§itá6i mod€llje

Iso 900I

!994

Iso l0012

3. NATo útmül.tó az AQAP

l l0, _l20, és -l30_hoz

AQAP-ll9 MI és MB2, Alts|áno§

irányclv€k az Iso 900l -9003

aIkalmazjsához

Iso 9000-2

l991

§o i0012

4. NATo minóségbiztosiii§i

kovct€lmények s l€ímelé§ro

AQAP-l20 A 8yáná5, a tclepílés €s a

v.vó§zol8álat

minósé8biaosllá§i modellje

Iso 9002

l994

5, NATo mióé8biztoslti§i

kóvclclmény.k az átvél.|i

cllenóíaésh€z

NATo minósé8biztositási

kóv.blmények a vé8átvácli

ellcnórzé§hcz

AQÁP l30

AQAP-I3I

A vé8allcnóízés és i viz§8{lst

minóé8biztosítá§i modellje

Iso 9003

19,4

Iso l00l2

6 NATo íninó§e8bizlositá§i

kövat€lményck r soffwarc

fcjlcszéslrcz

útrnuteó rz Aqlt_ l5o_hcz

AQAP_l50

AQAP-l59

MI é§ I\,íB3. Irányelvek rz

Iso 900l alk lm.zj&ihoz s

§zoft v€ífejl.szlés leí€n

Iso 9000_]

l997

Isomc
12207

7. NATo úlínutstó a koímlny

mió§é8biztosítá§i

pro8í.mjóoz

AQAP_ l70



3.) A Ma5rar Katonai Minőségüry Helyzete és
jövőjének dilemmái

3.1. Szervezeti háttér

A rendszerváItást követő hader&átalakítások a magyar katonai

minőségügy szervezeteit erósen leépítették, később megszüntették és a kato-

nai minőségügyi feladatok ellánisára a Honvédelmi Milisztéthlm (HM)
Beszerzési Hivatahín (BE) belnl egy szervezeti elemet h o^^k létíe, Ezma
Minőségbízíosítási lgazgatóságként, mintegy 30 fővel működik és végzi: a

NATO minöségügyi szervezeteiben a képviseletet, a árca beszerzéseinek
minőségbiztosítIÁsá! a sállítok és gyrártók minóségbiztosí!ísi képesség-

vizsgáLatát, a nemzeti és a nemzetközi katonai és polgári minőségügyi szer-

vezetekkel a szakmai kapcsolattartást. A haditechnikai kutatásfejlesztés minő-
ségbiztositásáí a HM Haditechnikai Intéut ery kis létsámú al osztáIyalánja

el, - müködési körében - szintén hazai és nemzetközi kapcsolattartasi kötele-
zettséggel.

3,2. A magyar katonai minőségü5lre hatályos és érvényes alap-
vető hazai és EU jogszabályok és szabályozó dokumentumok

a) Az 1993, évi CX tömény - A honvédelemről (Hvt.)

A Hvt 10 § és a végrehajtósi rendelet 4 § (3) pontja alapjth "a hon,

védelmi miniszter a minőség (negfelelőség) tanfuítósról és az aklcreditókjs,

ról szóIó jogszabáIyokkal ósszhangban meghatarozza a Maglar Honvédség

min ős égügli rends zer ét " ....

Ebböl következik , hogy a beszerzésre tervezett haditechnikai termé-

kek minőségének ellenőrzéséhez, megfelelóségük m egáIlapitásához, a szál,
lítók és ryártók minöségügyi rendszeIének értékeléséhez a katonai minő-
ségügyi szervezetet akkreditálni sziikséges. Az akkrediüíció feltételei kozott
szerepel, hogy a kérelmezőnek fiiggetlennek kell lenni a végrehajtó

szervezetektől (elen esetben a termék életciklus résztvevőiól - a kutátó -

fejlesáőtől, a beszerzőtől, az alkalmazótól stb).
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b) Az 1995, évi )oilX tölvény a laborutóriumok, a tanúsíü és az
ellenőtző sznezelek akkrediütósáról

. _ 
Alörvény 1 § (l) bekeznése előírja, hory a vizsgálatot, tanúsíüí§t, el-

lenőnéxtvégző szervezetet akkíedi!ílniiziikséáes. A H-M Beszerzesi Hivaüal
Minoségbiaosítrási_Igazgatósága l999. szepteirber l5-ig rendelkezett meg-
felelő akkreditációval.

c) Az 1997. évi CLV lömény a ío&yasztóvédelemről

A törvény nem vonatkozik a honvédelmi tevékenység körében be-
szerzett és felhasznált termékre és szolgáltatásokra, mive-l a fogtasztó
fogalmából kilirja - a katonát -, aki gazÁasági vagy ézakmai tevéÉnység
körében használja a haditechnikai es it<aa. -

, _Ebből a szempontból a katonai minőségügyi szeryezet ''alhalmazói''
érdekvédelmet lát el, hogy ne kerüljön olyan haditechnikai eszköz a katona
kezébe, amelynek megfelelőségét Ósak i gyártó igazolta.

d) Az 1993. évi X. töryény a telmékíelelős§égra

külíöldi re|ációbóI beszerzett haditechnikai termékekre vonatkozóan
a törvény 3. § ,(2.) bekezdese értelmében a termékfelelössé get a gyáítőía
érvényesíteni nem lehet. Ha a haditechnikai terméket importáló beszerzési
tevékenysé€éhez nem kapcsolódik minőségbiaositási tevékenység, akkor
az importáló kiszolgáltatja magát a külftrldi szállítonak vagy g}ártónak és
így a katonai alkalmazó ellenőrizetlen haditechnikai eszkín-iasznál, Az
ebből származó kárt a Honvédség viseli.

_ e) ! 1995, évi XL íönény - a Közbeszetzésekről, a módosítdsóről
szóIó 1999, évi LX. töfvénnlel eglségesen

,.. A.törvény }]. fejezet 3r. § ,(1,) bekezdése alapján a közbeszerzési
|tjlallan az _ajá.lnlati felhívrás, részvételi felhívás, 

'Ílletv 
e az ajánlatok

értékelése sorrárr_ az aján|atkérő nevében olyan szeméiyek járhatnak el, akik
megfelelő szakéaekmmel rendelkezrek. Á rcrvény VL iejezet 40. §, l)bekezdés 

ll?p.Jfun * ajánlatkérö köteles az ajáníati felhívásban vary a
dokumenüicióban a közbeszerzés tírryára vo-natkozó részletes műszaki
Ieíníst (különösen a műszaki es minOiegi követelményeket, a megfele-
lőség tanúsítrását és ellenőrzését, a minósé-gbiáosíÉsi ."nar""i t-Uriúoig
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adni. E két bekezdés szolgáltaüa a jogalapot arra, hogy a közbeszerzések
minőségbiztosítrás át houáérlő, szakképzelt személy zat kell, hogy végezze.

A törvény 40. § , (3.) bekezdesében az ajánlatkérő minőségbiáosíLísi
szakemberének ajoga javaslatot tenni a nemzeti szabványtól való eltérés-
re, ha nem látja biztosítottnak a közbeszerzés tárgyrának megfelelőségét.

Ez utóbbi követelmény bizonyítj4 hogy a minőségbíztosíttísi szlkem-
bernek aközbeszerzés íírgyára vonatkozőan szakmérudíza* is kell lenni.

A törvény 44. §, (2.) bekezdésének fi pontja a jogalapja, hory az
ajánlatkérö vagy a nevében eljáró szervezet (Minőségbidosítási lgazga-
tóság) a NAIO AQAP - l00-as sorozat követelményei alapjrárr értékelje a
sállíto gyártó) minőségügyi rendszerét,

í) 1996. evi LWL tömény a liszíességtelen piaci magatartós és a
vers eny korl ótozó s tilalmóró I

A törvény 7. §-ának magyarázata rögzíti: a tisztességelen verse-
nyeztetés megvalósulhat már a versenyfeltételek kiírása esetén is, ha a
kiíró otyan módon válogatja össze a meghívottaka| hogy a különleges
szempontjai alapján nyilvánvalóan csak egyetlen ajánlat lesz elfogadható.
A kiértékelés során is követhető el jogsértés azáltal, hogy bizonyos
körülményeket - amelyek az általa ámogatott pályánó mellett szólnak - a
kiértékelő felnagyít, ajelentöségét eltulozz4 míg más körülmények jelen-
tőségét igyekszik kisebbíteni.

Tehát az esélyeryenlóség biztosítrisa érdekében a közbeszerzési eljárás
valamennyi szakaszában résa kell venni a műszaki-minőségügyi szakem-
bereknek-

g) 1995. evi )§Um. önérry a nenuetí szabvdnyosítósról

A törvény 1, § h) pontja kimondja, hogy elő kell segíteni a minóség vé-
delmét.

A Közbeszerzési törvény 40, § (2) bekezdésében rögzíti, hogy műsza-
ki leírás csak jogszabályhoz kötött múszaki előírásra, illetve nemzeli
(katonai) szlbvónyra hivatkoással határozható meg, amennyiben ezek
rende lkezésre állnak.
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A fentiek alapján a honvédelmi miniszter 911996. (V[L 2,) HM ren-
delete szabályozza az egye§ katonai nemzeti szabványok kötelezővé nyil-
vánítását,

A fentiekkel összhangban levezethető, hory a szabványok kidolgo-
zásání|, alkalmazásánál és alkalmazás alóli felmentés kezdeményezésénél
elengedhetetlenül sziikség van az igényeket és műszaki követelményeket
ismerő műszaki- minőségügyi szakemberekre.

h) A Polgóri Törvénykönyv előírásai

A Magyar Honvédség működését tekintve veszélyes üzemnek minősül.
A veszélyes üzem működéséből eredő károk elleni védekezés eszközeit a
veszélyes üzem üzembetartóinak kell megteremteniük a minóségbiztosíüísi
követelmények megfogalmazása, ellenőrzése segítségével.

A Magyar Honvédség, mint veszélyes üzem f€nntartója felelősséggel
tartozik a tevékenységi körében bekövetkezett kriLrokért.

A fentiekből adódóan a tárca vezetése felelőséggel tartozík egyíésd
az eszközt üzem€ltetö, a terméket alkalmazó állománnyal, másrésá piac-
gazdasági viszonyok között a költségvetési előirrá,Lrryzatok törvényes és ha-
tékony felhasználásával szemben.

i) Konruínyrendeletek és miniszteri íe dektek

Az 1993 évi CX. törvény végrehajtásáról szóló 141/1999 (IX.3.) Kor-
mányrendelettel módosított 178/t993 (xII.27.) Kormányrendelet figye_
lembevételével alapította a honvédelmi miniszter a HM Beszeriési
Hivatalt (HM BH), amely "A beszerzési megbízást adó HM és MH szer-
vezetek képv iseletében minőségbiztosítási íeladatokaí Iát el.''

A HM BH-n belül a minőségbiztosíási feladatokat a Minőségbiz-
tosítási Igazgatóság hajtja végre.

A legfontosabb feladatok a Szervezelí Mííködési SzabáIyzatban i§
keriillek:

. a beszerzési, közbeszerzési eljárások minőségbiaosíási felada-
tainak meghatáLroása és a pályrázati felhivásbarr, ill, dokumentá-
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cióban, valamint a szerződésekben való meg|elenésének megfo_
galmazisa, az értékelési eljáras rendjének kialakíLísa,

' a szerzödések műszaki minóségügyi elóírásai teljesítésének elle-
nőrzése, a termék megfelelőségének második félként az elöírt
módon történő igazolása.

A termékellenőnési tevélrcnység az alóbbi szaklerületekre lejed ki:

. híradó, elektonikq

' feg)^/erzeti,

. páncélos, gépjá,rmű,

. légijrá,rmű.

A 15211999 (X.22.) Kormányrendelet a haditechnikai eszközök be-
szerzÉséte vonatkozó eljárási szabályokról intezkedilq meglaíéttozza a
haditechnikai eszközök körét,

A 18211997 (X.17.) Kormányrendelet a műszaki termékek megfe-
lelőségét vixgáló, ellenőrzó és tanúsító szervezetek kijelölésével foglalkozik.

Jolenleg a MinőségbiáosíÉsi Igazgatóság nem a jogszabályban meg-
hatrározott módon, ffiggetlen szervezetként, hanem az importáló HM Beszer-
zési Hivatal elemeként funkcionál.

A honvédelmi minisáer 48/1996. (IIK 1/1997) HM határozata költ-
§égvetési szerv alapíüísáról (alapító okirat).

Az alapító okiru érlelmében a Minőségbixosíaísi lgaz4atósóg vegzí:

. A beszerzési megbízások véleményezését;

o Az ajánlati felhívások, dokumentációk minőségbiztosítrisi elóíní-
sainak kidolgoását;

. Az ajfulatok értékelését minőségbiztosítrási szempontból;
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. A szerzfiések minőségbiaosítrási szempontból való előkész!
téset;

. A szerzódések végrehajüísa során a gyárüísközi ellenőrzést;

. A teímékek végeíyetelét, megfelelőség igazolrásá|

r A sállítok elöminósítesét;

r A katonai minőségügri szempontok alapján kialakított minöség-
ügyi rendszerek tanúsí&i§át 1999. 09. li-ig, eá követóen iga-
znlását;

. A katonai minóségügyre vonatkoző szabályozók gyűjtését rend-
szerezését;

. A minőségügyi szabályozók kidolgoaását és _

. Együttműködést más katonai és polgári minóségüryi szerveze-
tekkel.

.,. _W u§,{ryk alapján végzi a Minőségbiaosítási lgazgatóság a
rö*esrytsi ljar§?*_minőségbiaosíttási felidatait. a reIi'aaót ve}e-
haj!ísa két szakaszból álI. Az első szakasz a szerződés megkOtéséig terjed.
A miisodik a_szerzódés teljesítés időszaka. BUUen a sz"r."siÚ- gva.ttrtOri
és végellenőrzést követöen történik a beszerzésre kerülö hitl'itechnikai
eszközök megfelelőség igazolrása.

j) Az Európai anió óhal kibocsóton dokumentumok

_ Az EU és a Magyar Köztársaság társulásáról szótó 1991. évi I. rör-
vény 3. §.Q) szerinl:--

_A Magyar Köztársaság nemzetközi szerződéseinek előkészítése és
fesXlles9, valamint jogszabályainak előkészítese és megalkotása során
bláosítani kelI azoknak, az Európai Megállapodással való-Osszhangját.

. , \uá^k az Európai Unió tagja kíván lenni, ezert a szabályoás kiala-
kításakor íigyelembe ke|l vennie az unió joggyakorlatát.



Az Európai közösség alapító szerződése (Római szerződés) a hadi-
ipar! valamint hadiipari termékeket (fegtrverek, lőszereket és hadianya-
gokat) és a velük való kereskedelmet nem tekinti a szptződéshez tartozó,
nak. Minden tagállam a saját biztonsági érdekeit figyelembe véve szabá-
|yozhatja az ezze| a kérdéskönel kapcsolatos tevékenységét.

A haditechnikai eszközökre vonatkozó szabványok kidolgoására
tehát nincs Európai Uniós szabványosítási szervezet, valamint egységes
Európai Uniós szabványosíási szabályozás,

Az Európai Uniós joggyakorlat nem szabáiyozza ahadiipari termékek
minóségbiztosírásához kapcsolódó előírásokat, azokat minden állam a
saját jogrendszerében alkotja meg. A NATO tagállamokban a NATO minö-
ségügyi szabályozásaí az iányadóak, amelyek a nemzetközi szabvá-
nyosíás (polgári) dokumentumait kiinduló alapként kezelik.

3.3. A jövő dilemmái

Az eddig leíriakból kitíinik, hogy a feladatok összetettsége, szin$ei és
a szÉívezeti feltétel€k össáangja a magyar katonai minőségüry felülvizs-
gálatát és újíagondolását igénylik.

A katonai minőségügl mai helyzetének elemzése löbb lényező via,
gálafuit is szükségessé íeszi, amellek különösen:

' A minőségügyi és a kapcsolódó szabályozók kérdésköre;

. A szervezeti és működési feltételek helyzete;

. A szükséges szakértelem és ennek kapcsán -

. A humán erőfonás biaosítás és gazdálkodás előretekintő megol-

dása,

A mínőségügli szabdlyozókkal kapcsolatosan a helyzetiink - a bemu-
tatott jogszabályi háttér bonyolultsága és ellentmondásai ellenére - eléggé
egyértelmű. Csatlakozni szándékozunk az Európai Unióhoz és immár egy
éve tagiai varyunk a NATO-nak. Ebból következik, hogy mind a NATO-n
belül az együttműködéshez, mind az EU és a NATO keretében gazdasági

érdekeink érvényesítéséhez elengedhetetlen a megfelelő EU direktivák
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figyelembevétele és a NATO minőségügyi szabályoásának lehetőségein-
ket és hosszú távú érdekeinket szem előtt tartó elfogadása és honosíása.
Ennek tartalma és terjedelme egyértelműen felmérhető, amely az EU jog-
harmoniáción tul közvetlenül a bemutatott STANAG 4l07-ből, a kap-
csolódó szövetségi minőségbiztosíü{si, valamint a megbíáatósági és kar-
bantartási kiadványokból következik.

Á szemezeti és működési feltétekk helyzete az előzőeknét bony-
olullabb két okbóI:

l.) A NATO minőségügyi szabályozók (STANAG-ok) ratifikálása és
az azokból következő feladatok részletes felmérése nélkül elméletileg nem
lehet megfelelő szervezetre javaslatot tenni. A sz€rvezet rendeltetése ugyanis
az előzőekben meghaüírozott feladatok elláüísa, végrehajttisa kell leryen.

2.) A Magyar Honvédség folyamatban lévő stratégiai felüIvizsgálata e
gondolatok leírásakor még nem áródott le. Az abban elfogadásra keülő
szervezési alapelvek, szempontok nem hagyhatók firyelmen kivül egy
szervezeti javaslatnál, A minőségügyi szervezel hovatartoá§a is a straté-
giai felülvizsgálat során dől el, ami a működési feltételeket lényegesen be-
folyásolja (fiiggetlenség, jogi- és haüísköri sátusz, formális és informális
kapcsolatrendszer stb.).

E nehézségek ellenére mrin ma elég pontosan meghatározhatók azok a
feladatok, amelyeket a katonai minőségügy területén a jövőben végezni
kell. Ezek a következők:

. A NATO tagországokkal és a NATO keretében más orságok felé
két- és többoldalú haditechnikai, hadfelszerelési kereskedelem
minóségbiztosiüísa. Ez reményeink szerint a közeljövőben erő_
teljesen bővülő feladat lesz;

. A hazai haditechnikai és részben a hadiipari kutaüís-fejlesaés
minőségbiztosíása;

. A katonai (védelmi) beszerzések minőségbiaosítása;

. A hadfelszerelések teljes élettartamához kapcsolódó központi mi-
nőségbiztosíási feladatok;



. A gyártók és sállítók minőségbiztosítási rendszereinek vizsgá-
lata és igazolása;

o Hazai- és nemzetközi kapcsolattartiis katonai és civil minőség-

ügyi szervezetekkel;

. A hazai katonai minőségügyi rendszer fejlesáése,

A feladatok és az azokat végrehajtó szervezet között a kapcsolat
szervezés-módszertani szempontból kellöen meghatározott. Ezek a íelada-
tok beláthatóan sérúlés nélkül nem összevonhatóak, tehát mindegyikük
saját szervezeti elemet igényel. Létszámuk ugyanakkor részletesebb elem-
zés nélkül nem adható meg.

A szükséges szakértelmet egyrészről magas szintíi szakmai hoz-
zÁértés, a képviselt szakterülethez kapcsolódó felsófokú végzettség és szak-
mai tapasztalat, másrészröl minőségügyi szakismeret kell jellemezze.
AltaláLrros tapasztalat, hogy a minőségügyi szakismeret önmagában, kellő
eredményességgel nem szereáetö meg. Ezért alapvetően megszenett
mérnöki diploma és célszerííen néhány év gyakorlati munka lehet az alap-
ja a minőségügyi szakember (szakmémök) képzésnek. Eá a magyar és a
nemzetközi felsöoktatási tapasztalat és művelt gyakorlat is visszaigazolja.

A katonai minőségügl területén szakérlelem alatt a hadilechnika,
hadfelszerelések egy-egl jól meghatóruzorl körének (rendszerének)
i§mereta kea éfterri, amelyneh alapja az óIíalános gépész, villamas, ve-
gllész, közlekedési slb. márnöki ismereL A katonai felsőoktatás az alap-
képzesi szakok követeIményeinek és tanterveinek meghatározisanál hagyo-
mányosan erre a bázisra épít. A polgári felsőoktatásból a hadseregbe
kerülő mémökök néhány év gyakorlati munka során ismerik meg a megfe-
lelő katonai szakterületet, amely nélkül nem válhatnak a katonai minőség-
ügy szakórtőivé.

A hutnín erőforrds biztosíais és gazdálkodós ma elég nehéz feladat
elé állítja a katonai minőségügy felelós vezetőit.

A kérdés első része is csak elviekben vizsgálható.,{ katonai minőség-
ügllí szakemberek ep jelentős része elhaglía a hadsereget Közülük
néhányan polgári minőségügli szenezeteknél dolgoznak. Szükség
eselén sukértelmükre megbíztis, felkérés alapjón, ko lilozot mértékben,
még eg rövid ideig száműani lehet, A szíJkségesnek látszó új helyek
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feltölté§e és a meglévő munkatársak nagy részéné! a minőségügyi szak-
képzettség megszerzése kiemeIten fontos] sürgető feladat. Ennlká megol_
9ís{! h!.val9tt segíteni a Zűnyi Miklós Neázetvédelmi Egyetemen a
Haditechnikai tanuék szerl,ezésében 200ü szeptemberetól indiló minőség-
ügyi szakirányú twábbképzési szak, a felsőfokú végzettséggel és szal*épzei-
séggel rendelkezók számi{ra.

. A rchtor minősegügti képzésre sú!ó íelhívósa a kepzés indítástit kivtíI-
tó okok közöfr emlílí:

. A honvédelemröl szóló 1993. évi CX. törvény végrehaj-
ásíra kiadott kormányrendelet előírrását, ameli szirit: Á
honvédelmi miniszter a minőség- (megfelelősée) tanúsítjís-
ról és az akkreditálásról sáló jogszabályokkal Ossáang-
ban meghatítrozza a Maryar Honvédség minőségiigri reni-
szerét és az annak működtetésére vonatkozó követelmé-
nyeket;

. Aá az erősödó követelményt, hogy az oktatás-nevelés min-
den szintjén és formájában ajövőben fontos minősítési szem-
pont kell leglen a minóségbiaosítrisi rendszer értékelése,
illetve a minóségbiztosítási tevékenység tapasztalatainak elem-
zése és hasznosítása.

... ..Mindezek _alapjrá,n 
jutott az egyetem ana a megállapításra, hogy a

jövőben egyre inkább szükség lesz minőségtigyi szakJmbáreke a Honvé-
delml Mlnisztérium intézményeinél éppen úry, mint a Magyar Honvédség
szervezeteinél.

^ , _A 
minőségügyi szakirárryú továbbképzési szak képzési céIja: olyan

felsőfokú. szakemberek képzése, a}ik a felsőfokú képzésben mégszerzett
ismereteik bi.rto.k]á!an, a képzés átfogó minőségügyi eiméIeti és §akorlati
§yaslla| elsajátításával tuűsukat képesek ÚaÍt".iil"rukon u?inő.ég-
biztosítási rendszer kiépítésében, illetvi működtetésében és fejiesaésében
eredményesen hasznosítani.

. .A ].ér$ második része, a humán erőfonás gazdálkodás akkor lesz
maJd vlzsgálható, ha a stratégiai_feJülvizsgálat eredményeként létrejött és
3eqkezdle működését ery NATO kompatibilis magyar katonai minóség_
ügyi rendszer.
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A katonai minőségügl tehű na Maglarorsuígon a NATO csat-
lakozds nyoruón sükségsurűen paradigma vőItóst (sarkalatos |ordulatol)
él tít Ez egrésuőI a hadsercg ótalakítósónak eglik igen komoly fdadata,
mdsrésuől egt konzerű, íenntartható és íejleszrhető hadeő létrehoaísd-
nak egik elengedhetellen íebaek,
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