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A HADFELSZERELÉSI ESZKÖZÖK ÉS ANYAGOK  
BESZERZÉSI KOCKÁZATKEZELÉSÉNEK IRÁNYÍTÁSA 

Mikula László1 

Bevezetés 

A hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzési kockázatai elmé-
letének áttekintése után a katonai konfiguráció beszerzési kockázatke-
zelésének irányításával (vezetésével), gyakorlati eljárásaival és az álta-
lam javasolt módszerekkel ismertetem meg az Olvasót. 

Az összetartozó fogalmak azonos módon való értelmezése megköny-
nyíti azok alkalmazását, ezért itt ragadnám meg az alkalmat a „kockázat-
kezelés irányítása” és a „kockázatkezelés vezetése” fogalmak tartalmá-
nak tisztázására. Mindkét fogalomnak angol megfelelője a „risk manage-
ment” szó. A kifejezésekben sokkal gazdagabb magyar nyelv azonban 
különbséget tesz e két fogalom tartalma között. A különbség annyi, 
amennyi az „irányítás” és a „vezetés” fogalmak között közigazgatási 
szempontból értelmezhető. 

Az „irányítás” mindig feltételez olyan közbeeső végrehajtó szerve-
zeti elemet(ket) (személyt, vagy végrehajtó egységet), amely(ek) a kisza-
bott feladatot(kat) nem elvégzi, hanem a végrehajtáshoz szükséges olyan 
kiegészítő elemekkel egészíti ki, amely nélkül a megszabott feladatot 
nem lehet végrehajtani. Mindazok a horizontális döntési szintek „irányí-
tanak”, amelyek a feladat fizikai végrehajtójával nincsenek közvetlen 
kapcsolatban. Az a horizontális döntési szint, amely a feladat végrehajtó-
jának közvetlenül szabja a feladatot az „vezet”. 

Bevezetőmben szándékosan írtam egy mondaton belül a „had-
felszerelési eszköz és anyag” és a „katonai konfiguráció” kifejezéseket, 
mivel a tanulmány további részeiben ezeket a fogalmakat felváltva fogom 
használni. A két fogalom között annyi a különbség, hogy a „had-
felszerelési eszköz és anyag” materiális jellegű, mindazon konfigurációk 
köre, amelyet a had a saját tevékenysége folyamatában alkalmaz és az 
azokhoz kapcsolódó szolgáltatások. A „katonai konfiguráció” sokkal 
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bővebb fogalom, mert magába foglalja nemcsak a hadfelszerelési eszkö-
zöket és anyagokat, hanem az életciklusaihoz rendelhető előfordulási 
formáit is, pl.: tervdokumentáció, mintadarab, null-sorozat, szoftver, erő-
források, hulladék stb. 

Mindjárt az elején szeretném meghatározni a hadfelszerelési eszkö-
zök és anyagok beszerzési kockázatkezelésének irányításával elérni kí-
vánt célt. Napjainkban a konfigurációk kockázatkezelésének irányítá-
sával és vezetésével foglalkozó szakemberek különböző szubjektív és 
objektív módszereket alkalmaznak annak érdekében, hogy a meglévő 
kockázatokat felismerjék, azonosítsák, csökkentsék és nyomon köves-
sék. 

A hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzési kockázatkezelésé-
nek az irányítása ettől a folyamattól annyiban tér el, hogy a beszerzési fo-
lyamatban a kockázatok tervezése, felderítése, kezelése és nyomon köve-
tése megtörténik, azonban a csökkentést nem tekintem a katonai 
minőségbiztosítási szakember feladatának. Ezt a feladatot a szállító végzi 
a katonai minőségbiztosítási szakember észrevételei alapján. A kockázat-
kezelés irányítása folyamatban olyan tevékenységeket írok elő (ellenőrzé-
si rendszerek), a katonai minőségbiztosítási szakember számára, amelyek 
betartása mellett a kívánt célt a megfelelő katonai konfigurációt elérem.  

Mielőtt az algoritmusok konkrét ismertetését bemutatnám, egyrész-
ről szükségesnek tartom a hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzé-
sénél meglévő szabályozások (törvényi, miniszteri rendeletek), hatásait 
bemutatni, amelyek megadják a katonai minőségbiztosítási képviselő 
számára a kockázatkezelés vezetési tevékenységének végzéséhez szüksé-
ges mozgásteret. Másrészről e témával kapcsolatos ismeretanyagot bemu-
tatni, amelyek az egyik oldalról a fent vázolt témakörben már ismertek, 
tehát ezek megjelenítése a teljesség iránti igényt elégítik csak ki, a másik 
oldalról mindazokat a kockázat elemző módszereket, amelyek ismerteté-
sére a szerző e sorok mentén vállalkozik első ízben. 

A hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzésekor (lásd: az elő-
zőekben megjelent tanulmányokat) minőségbiztosítási szempontból az a 
vezérlő elv, hogy a katonai minőségbiztosítási képviselő a beszerzés tel-
jes folyamatában (megbízás fogadása – szerződés teljesítésének igazolá-
sa) rendelkezzen, mind a beszerzendő konfigurációról, mind a szállítónak 
a szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő erőforrásairól és képességeiről 
olyan átfogó bemenő adatokkal, amelyeknek ismeretében megtervezheti 
saját ellenőrzési tevékenységét ahhoz, hogy a beszerzendő katonai konfi-
guráció az alkalmazó számára megfelelő legyen. 
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Megér egy kis kitérőt annak kifejtése, hogy mit értek „megfelelő 
konfiguráció” alatt: 

A „megfelelő konfiguráció” és a „megfelelő minőségű konfigurá-
ció” szinonim fogalmak, csak annyiban különböznek egymástól, hogy a 
„megfelelő minőségű konfiguráció” fogalom fejezi ki teljes terjedelem-
ben a konfiguráció állapotára való utalást. Tehát a „megfelelő konfigurá-
ció” kifejezésben a „megfelelő” szó nemcsak jelző, hanem egyben utaló 
szó is a „minőségre”. Tartalmukat tekintve azt fejezik ki, hogy a konfigu-
ráció valamilyen feltétel rendszer követelményeit elégíti ki. Jelen esetben 
a hadfelszerelési eszközzel és anyaggal (mint katonai konfiguráció) 
szembeni követelményeket a HMK és az előállítására kötött szerződés 
tartalmazza. Amikor kijelentjük, hogy „megfelelő konfiguráció”, ez azt 
jelenti, hogy a hadfelszerelési eszköz és anyag a HMK-ban és a szerző-
désben előírt követelményeket elégíti ki. 

Miért volt szükséges e gondolatot felvázolni? Azt a napjainkban té-
ves szóhasználatra kívántam a figyelmet irányítani, amely elég elterjedt 
azt követően, hogy a minőséggel kapcsolatos fogalmak hétköznapi éle-
tünk részévé kezdtek válni. Köztudomású, hogy az idegen szavak terjedé-
se és alkalmazása inerciális jelzővel illethető és nagyon sok, főleg értel-
mezési torzítást tartalmazhat. Az új fogalmak térhódítása mindig maga 
után vonja azt a hatást, hogy olyan módon rögződnek a társadalom sze-
replőiben, amelyek esetenként az eredeti nyelvi kifejezési szándéktól elté-
rőek is lehetnek. Pl.: Esetünkben a „jó minőségű” konfiguráció értelme-
zése. Mondhatnák a kétkedők, hogy a „jó” és a „megfelelő” szó között 
csak árnyalat a különbség! Igen, ha csak jelzői (nyelvtani) értelemben 
vizsgálom. Viszont a „jó” szó általános minősítő fogalom, nem fejezi ki 
annak tartalmi kategóriáit, tehát valójában nem egzakt mérőszám. A 
„megfelelő” szó nemcsak jelző, hanem utalás is valamire, amire utalva 
jelenthetem ki az állapotot. Ez a valami: a szerződés és a HMK. A „meg-
felelő konfiguráció” a HMK és a szerződés minden pontjának meg kell, 
hogy feleljen, és ez vonatkozik a műszaki, a szállítási, a pénzügyi a jogi 
stb. követelményekre egyaránt. 

Tehát a „jó minőségű” konfiguráció fogalom sajnos nem fejez ki 
semmit! A „megfelelő minőségű” fogalom fejezi ki (vélelmezi) a fel-
használó számára a konfiguráció rendeltetésének megfelelő alkalmassá-
got. 

A különböző termékeket előállítók azonban a „megfelelő minőségű” 
fogalom alkalmazása kapcsán bajban lennének! Amikor agyba-főbe di-
csérik saját terméküket és „kiváló és jó minőségű” jelzőkkel illetik őket, 
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ahhoz, hogy a „megfelelő minőségű” fogalmat használják, meg kellene 
jelölniük azt a követelmény rendszert, amely alapján ezt kinyilatkozták. 
Ezt a szerepet napjainkban a piac vállalja fel, sok esetben a fogyasztó ká-
rára és időnként csak hosszú jogi tortúra után érvényesíthető a fogyasztó 
igénye, hogy ő a „kiváló vagy jó minőségű” konfiguráció fogalma alatt 
mást értett. 

Itt kell megemlíteni azt az objektív körülményt is, hogy a katonai 
minőségirányítási képviselőnek a katonai konfiguráció beszerzési eljárá-
sában mérlegelési lehetősége és javaslattételi joga van a megfelelő szállí-
tó kiválasztását illetően. Ha a hadfelszerelési eszköz és anyag közbeszer-
zési eljárásában több ajánlattevő nyújt be ajánlatot, akkor a minő-
ségbiztosítási képviselő a rendelkezésre álló szállítói adatok alapján ja-
vaslatot tehet a legkisebb kockázati kondíciókkal rendelkező szállító ki-
választására. Ellenben, ha csak egy pályázó nyújt be ajánlatot vagy az el-
járás közzététel nélküli tárgyalásos, amelyre csak egy potenciális szállító 
kerül meghívásra, (utóbbi évek beszerzési gyakorlata) akkor a katonai 
minőségbiztosítási képviselőnek a szállító kockázati adatai alapján, a 
szállítandó konfiguráció jellegének megfelelően szükséges a kockázat-
elemzést elvégeznie és a konfiguráció-megfelelőség megállapításához az 
ellenőrzések körét meghatároznia. 

Azért tartottam szükségesnek ezt a körülményt a bevezetőben ismer-
tetni, mert a konfigurációk vagy a folyamatok általános kockázatkezelési 
elveitől eltérően a hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzési kocká-
zatait (konfiguráció- és szállítói kockázat) a szállító csak jelentős ráfordí-
tásokkal képes csökkenteni, a minőségbiztosítási képviselőnek pedig nem 
feladata a csökkentés, így azokat konstansként kezeli. A kockázatkezelési 
technikákat tehát ennek megfelelően indokolt kidolgozni. Erre alapozva 
szükséges a hadfelszerelési eszköz és anyag előállítási folyamatát olyan 
ellenőrzési rendszerrel (amelyet a katonai minőségbiztosítási képviselő 
végez el a konfiguráció előállításának folyamatában) körbebástyázni, 
amely a megfelelő konfiguráció előállítását biztosítja. 

A Magyar Honvédség tevékenységéhez szükséges hadfelszerelési 
eszközök és anyagok beszerzési – közbeszerzési folyamatait szabályozó 
jogszabály és a hatályos dokumentumok olyan sajátosságokat tartal-
maznak, amelyek nem támogatják a leendő szállító erőforrásainak és 
képességeinek teljes körű felmérését a szerződéskötésig terjedő szakasz-
ban. A szállítók kockázatainak elemzésére jelenleg csak a szállító által 
benyújtott dokumentumok alapján van lehetőség, mivel az ajánlattételi 
szakaszig a leendő szállítóval nincs szerződéses jogviszony.  
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Ebből adódóan a katonai minőségbiztosítási képviselőnek nincs joga 
a leendő szállítót hivatalosan felkeresni, és tőle adatokat bekérni, vagy 
helyszíni interjúkat kezdeményezni. Erre a feladatra az ajánlat benyúj-
tásától az ajánlat eredményének kihirdetéséig terjedő szakasz adna lehe-
tőséget, amely 5-6 ajánlattevő esetén, figyelembe véve az ajánlatok érté-
kelésére rendelkezésre álló időt (30 nap), nem elégséges. Így a hadfelsze-
relési eszközök és anyagok beszerzésénél a szállítóval való szerződés-
kötés után, a szerződés teljesítési szakaszában szembesül a katonai minő-
ségbiztosítási képviselő a szállító valós kockázataival. 

Természetesen a hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzési 
szabályai között található olyan közbeszerzési fajta, amely lehetőséget 
adna a fenti negatívumok kiküszöbölésére (előminősítéses eljárás) azon-
ban ezt az eljárási fajtát csak az eljárások töredék százalékában alkalmaz-
zák, mivel a rendelkezésre álló időhatárokon belül a katonai minőségbiz-
tosítási szervezet amúgy sem lenne fizikailag képes (kis létszámú 
végrehajtó személyzet) a fenti elemzéseket elvégezni (2002. 08. 01.- i 
helyzet). 

1. Kockázatkezelési technikák az USA védelmi beszerzéseiben  

Tanulmányomban azért szentelek elég nagy terjedelmet az USA 
védelmi beszerezéseiben alkalmazott kockázatkezelés irányításának 
(risk management) bemutatására, mert a legtöbb elméleti tanulmány és 
gyakorlati tapasztalat az USA-ban jelent meg e témával kapcsolatban, 
napjainkig. Az is kiemelést igényel, hogy az USA védelmi beszerzései-
nek minőségbiztosítási technikája eléggé eltér a többi NATO tagállam ál-
tal alkalmazott gyakorlattól. Fő sajátosságként elmondható, hogy a be-
szerzés ajánlati felhívásában az a magyarországi gyakorlat nem található 
meg, hogy minőségbiztosítási szempontból az ajánlattevő vagy bizonyos 
mértékig a leendő beszállítója alkalmasságát ISO rendszer tanúsítvánnyal 
igazolhatja. Az USA védelmi beszerzési előírása minőségbiztosítási 
szempontból nem fogadja el a minőségirányítási rendszerek tanúsítottsá-
gát. Az ellenérdekeltség itt nem abban nyilvánul meg, hogy a katonai mi-
nőségbiztosítási szakember nem fordít kellő figyelmet a katonai konfigu-
ráció előállítási folyamataira, hanem az, hogy nem veszi figyelembe 
„harmadik fél” megállapítását (tanúsítvány) a szállító minőségirányítási 
rendszerére vonatkozóan. Természetesen ezt a gyakorlatot azért végezhe-
ti, mert az USA katonai minőségbiztosítási rendszerében a személyzet 
létszáma erre a feladatra van tervezve. Ilyen feltételek megléte mellett az 
USA ajánlattevőt minden ajánlattétel alkalmával a Védelmi Minisztéri-
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um minőségbiztosítási képviselői helyszíni audit keretében felülvizsgál-
ják és a hadfelszerelési eszköz és anyag szállítására az alkalmasságát 
(előállítási rendszeraudit és konfi-guráció audit) értékelik. 

Ebből a gyakorlatból következik, hogy az USA a hadfelszerelési 
eszköz és anyagainak beszerzésekor a kockázatkezelés elméleti és gya-
korlati oldalát olyan szinten műveli, amely a többi NATO ország számá-
ra jó követhető ismereteket nyújt. 

Kérdésként merülhet fel, ha az USA ilyen jó eredményekkel alkal-
mazza a hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzésénél a kockázat-
kezelési technikákat, miért kell kitalálni egy magyar változatot, miért 
nem lehet egy az egyben adaptálni azt? A választ a NATO tagországok 
által létrehozott szövetségi rendszer elveiben kell keresni. 

A NATO demokratikus és önkéntes, a tagországok szuverenitását 
messzemenően figyelembe vevő katonai szövetségi rendszer, amely nincs 
hatással a tagországok törvényhozásainak munkájára, így a tagországok 
beszerzési és közbeszerzési gyakorlatában is teljesen szuverén államok. 
Ebből adódóan a NATO tagországok beszerzési gyakorlata és a beszerzé-
seket bonyolító, támogató (katonai minőségbiztosítás) szervezetek felépí-
tése és feladatköre is különböző.  

A beszerzések szabályozó elemei és végrehajtó szervezetei különbö-
zősége természetesen nem azt jelenti, hogy a végkonfiguráció, a tagor-
szágok alkalmazói körében illeszthetetlenek. Ennek egységes értelmezé-
se érdekében dolgozta ki a NATO a STANAG-t, amelyek a tagországok 
hadfelszerelési eszköz és anyagainak interoperabilitását hivatott támo-
gatni. 

Az USA hadfelszerelési eszköz és anyagainak beszerzési feltétel-
rendszere eltérő a magyarországitól (törvényi szabályozás, eltérő törté-
nelmi kultúra és hagyományok), azonban az USA által kidolgozott és bi-
zonyított kockázatkezelési elveket és gyakorlatot fel lehet használni, de 
automatikusan másolni nem. 

Az USA haditengerészeti beszerzési központjának (Department of 
the Navy) munkatársai egy 11 pontból álló követelményrendszert dolgoz-
tak ki a kockázatkezelés irányítására, amelyet hatékonyan alkalmaznak a 
hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzésénél. 
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A továbbiakban ennek a 11 pontnak a tartalmát ismertetem! 

1. Pont: A kockázatok irányításának területei 

1.1. Folyamatközpontú megközelítés: 

• a kockázat azonosítás, 

• a kockázat értékelése, 

• a kockázat elemzése és csökkentése, 

• a kockázat nyomonkövetése. 
 

a) Előnye: 

• a figyelem a kritikus folyamatokra összpontosul, 

• a piackutatás hatékonysága növekszik, 

• bizalmat ébreszt az alapkutatás, a vizsgálatok és az előállítás 
elveiben, 

• feltárja az átfogó és minden részekre kiterjedő kockázatokat, 

• elemzi az ár és a ráfordítási idő limiteket. 
 

b) Hátránya:  

• a program által előállított konfigurációra nem fordít elég 
hangsúlyt, 

• a technikai követelmények elnyomják az ár és az előállítási 
idő fontosságát. 

 

1.2. Konfigurációközpontú megközelítés: 

a) Előnye: 

• a konfigurációra helyezi a hangsúlyt, 
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• a munkavégzés részelemeit veti össze a végkonfigurációval, 

• szétbontja a hadfelszerelési eszközt és anyagot részelemeire, 

• minden érintett fél számára betekintésre ad lehetőséget. 
 

b) Hátránya: 

• figyelmen kívül hagyja a tervezési, az előállítási folyamatokat 
és az árképzést, 

• a kockázatot, mint lehetséges valószínűséget jellemzőként ke-
zeli, nem, mint folyamat következményt, 

• a nyomonkövethetőséget nem kezeli. 
 

1.3. Integrált konfiguráció és folyamat megközelítés: 

a) Előnye: 

• kihasználja a folyamat és a konfigurációközpontú megközelí-
tés együttes előnyeit. 

b) Hátránya: nincs. 

2. Pont. A humánerőforrás (ábra) 

A hadfelszerelési beszerzési programok végrehajtásához kockázat-
kezelő koordinátort kell kijelölni, amelynek feladata: 

• a program kockázatkezelésének végzése, 

• a kockázatokról jelentések készítése, 

• a kockázatkezelési terv elkészítése és vezetése, 

• a kockázatkezelési kiképzés tervezése és végrehajtása, 

• a kockázatkezelő szakértők tevékenységének koordinálása és 
ügyvezetése. 
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3. Pont. A szerződés kockázati alapú értékelése 

A Beszerzési program vezetője előírja az ajánlattevőknek, hogy 
ajánlatukban térjenek ki kockázataik bemutatására: 

• készítsék el a saját kockázatkezelési irányítás tervet, 

• értékeljék a kockázataikat, 

• dolgozzák ki a közepes és magas kockázataik csökkentésének 
tervét, 

• végezzenek periodikus önellenőrzéseket a kockázatok nyo-
mon követése és csökkentése érdekében. 

4. Pont. Képzés 

A képzést ki kell terjeszteni nemcsak a programiroda munkatársaira, 
hanem a szállítóra, a beszállítókra és a programmal kapcsolatba kerülő 
személyzetre is. A képzés főbb területei: 

• a kockázatkezelés irányításának ismeretanyaga, 

• a programiroda kockázatkezelési alapú felépítése és a részt-
vevők hatás –és jogköre, 

•  a programmal kapcsolatos fogalmak és terminológia elsajátí-
tása, 

• a programiroda által alkalmazott kockázatkezelési elvek és 
módszerek bemutatása, 

• a kockázatkezelési adatbázis alkalmazása, 

• készség különböző előadói technikák alkalmazására (szimpó-
ziumok, konferenciák stb.). 
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1. ábra 

A kockázatkezelők elhelyezkedése egy beszerzési prog-
ramban 

 

1.5. Pont. Műszaki ismeretek: 

A műszaki ismeretek magukba foglalják a tervezéshez, a vizsgálatok 
elvégzéséhez és az előállításhoz szükséges olyan ismereteket, amelyek 
alkalmazásával a kockázatok csökkenthetőek. 

Főbb összetevőik a következők: 

1.5.1. A tervezés folyamatában: 

• feladatorientált tervezés, 

• a tervezési adatok elemzése, 

• alapanyagok, segédanyagok és alkatrészek kiválasztása, 

• ellenőrizhetőség és vizsgálhatóság tervezése, 

• a vizsgálati és ellenőrzési rendszer felépítése, 

(ábra) 

A kockázatkezelők elhelyezkedése egy beszerzési programban 
 

5. Pont. Műszaki ismeretek 

A műszaki ismeretek magukba foglalják a tervezéshez, a vizsgálatok 
elvégzéséhez és az előállításhoz szükséges olyan ismereteket, amelyek 
alkalmazásával a kockázatok csökkenthetőek. 
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Főbb összetevőik a következők: 

5.1. A tervezés folyamatában 

• feladatorientált tervezés, 

• a tervezési adatok elemzése, 

• alapanyagok, segédanyagok és alkatrészek kiválasztása, 

• ellenőrizhetőség és vizsgálhatóság tervezése, 

• a vizsgálati és ellenőrzési rendszer felépítése, 

• a tervezés önellenőrzési rendszerének kiépítése, 

• a tervezési adatok felülvizsgálata, 

• a tervezési adatok „meleg” ellenőrzése, 

• számítógép adta tervezési/előállítási támogatás, 

• a szükséges képzések megtervezése. 
 

5.2. A tesztelésnél 

• típusvizsgálatok tervezése, 

• ellenőrzés, vizsgálat és a kimenő adatok véglegesítése. 

5.3. Az előállításnál 

• előállítási terv elkészítése, 

• számítógépes, térbeli első minta elkészítés, 

• az előállítási folyamat és a hardverszükséglet tervezése, 

• felületkezelés tervezése, 

• beszállítók ellenőrzése, 

• egyedi vizsgálati eszközök tervezése, 
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• munkavédelem, 

• hibaelemzés, hibamegelőzés és hibajavítás. 
 

6. Pont. Kereskedelemből beszerezhető konfigurációk 

Az USA hadfelszerelések korábbi előállításának gyakorlatában a ke-
reskedelmi forgalomból beszerezhető alkatrészeket vagy készkonfigurá-
ciókat nem vették igénybe. A fejlesztési költségek racionalizálása és a 
költségérzékenység ezt a korábbi gyakorlatot megváltoztatta. A kereske-
delemből beszerezhető alkatrészek kockázati tartalma eléggé kezelhetet-
len, illetve nagyon nagy számú kockázatkezelői személyzet szükséges a 
valós kockázatok méréséhez. Ezért ezen konfigurációkör beszerzésére és 
megfelelőségének megállapítására fordított erőforrások mindig összeve-
tésre kerülnek a fejlesztésre fordítandó erőforrásokkal a még elfogadható 
kockázati szint ismeretében. 

7. Pont. Szoftver kockázatok 

A szoftverek alkalmazása egyre nagyobb teret követelnek nemcsak a 
hadfelszerelési eszközök és anyagok tervezésénél, hanem a katonai kon-
figuráció teljes élettartamában. Ez a tény maga után vonja a szoftverrend-
szerekkel kapcsolatos kockázatok beazonosításának, értékelésének, csök-
kentésének és nyomon követésének igényét. Az USA hadfelszerelési 
eszköz és anyagainak beszerzői egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak a 
szoftverek kockázatkezelési elvek és a gyakorlat kezelhetőségének kidol-
gozására. 

8. Pont. Kockázatok beazonosítása, csökkentése és a feljegyzések 

Az USA hadfelszereléseinek beszerzési gyakorlatában a kockázatok 
beazonosítása, az arra irányuló csökkentési törekvések és mindezekkel 
kapcsolatos feljegyzések kezelése nincs mindig összhangban. Pl.: A koc-
kázat beazonosításakor a magas kockázatok felderítése a feladat. Sok 
esetben a kockázatkezelő nem fordít elég gondot arra, hogy milyen adat-
gyűjtő pontok tartanak még igényt erre az információra, és a rendszer ho-
gyan reagál arra az igényre, hogy „mikor” és „hogyan” kellene csökken-
teni azt. Az USA kockázatkezelés irányítási gyakorlata arra törekszik, 
hogy a kockázatkezelés folyamatában a kockázatokkal kapcsolatos min-
den tevékenység és információ egyenszilárdságú legyen. 
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9. Pont. Független személyzet 

Az USA hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzési programja-
inak vezetése kiemelten kezeli a programok irányításában és vezetésében 
tevékenykedő személyzet felkészültségének és alkalmasságának megíté-
lését. A személyzet felkészültségét alapvetően képzéssel és továbbkép-
zéssel, illetve pályáztatásos úton, humánerőforrás felvételén keresztül 
érik el, amelynek egzakt mérőszámai jól kifejezik a képzettségi szintet. 
Az alkalmasság kérdése összetettebb. Magában hordozza nem csak a 
szakmai alkalmasságot, hanem a vezetőit, konfliktuskezelésit, a stressz 
tűrőképességeket stb. és természetesen a függetlenséget is. A független-
ség jelen esetben gazdasági függetlenséget jelent a kockázatkezelés fo-
lyamatában kapcsolatba kerülő szállítóktól, azok beszállítóitól, annak ér-
dekében, hogy a kockázati adatok objektívak legyenek. 

10. Pont. Az új kockázatkezelési technikákhoz való viszony 

A hadfelszerelési beszerzési programok vezetői több esetben figyel-
men kívül hagyják a kockázatkezelés irányításában bekövetkezett tudo-
mányos eredmények és technikák adaptálását. Az USA több állami hiva-
tala foglalkozik a kockázatkezelés irányításának kutatás-fejlesztésével, 
amelyeket publikálnak, és tanfolyamokat szerveznek a kockázatkezelés 
irányításában résztvevő személyzet részére. 

11. Pont. A beszerzési elvek korszerűsítése 

Az USA hadfelszerelési eszközeinek és anyagainak beszerzését sza-
bályozó dokumentumok állandó változáson, korszerűsítésen esnek át. Az 
új elvek nemcsak kereskedelmi, jogi, pénzügyi stb. változásokat indukál-
nak, hanem a kockázatkezelés irányításának elveit és gyakorlatát (beazo-
nosítás, értékelés, csökkentés és nyomon követés) és módszereit is meg-
változtathatja. Ennek érdekében a beszerzési szabályozó elemek 
változásának nyomon követése és az arra hozott kockázatkezelési intéz-
kedések ugyanolyan fontos tényezők, mint a kockázatkezelés irányításá-
ban hozott olyan döntések sorozata, amely ahhoz vezet, hogy a hadfelsze-
relési eszköz és anyag az alkalmazó számára megfelelő legyen. 
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Összegzés 

Az USA hadfelszerelési eszközeinek és anyagainak beszerzése kap-
csán alkalmazott kockázatkezelés-irányítási technikák részleteit termé-
szetesen a fenti pontok teljes terjedelemben nem tartalmazzák. A részle-
tek az irodalomjegyzékben hivatkozott dokumentumokban megtalál-
hatóak. 

Az én feladatom jelen esetben összefoglalni az USA hadfelszerelési 
eszközei és anyagai beszerzésénél alkalmazott kockázatkezelés irányítá-
sának gyakorlatát. 

Az USA a hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzését progra-
mok keretében hajtja végre. Az ő általuk alkalmazott beszerzési elvekben, 
pl.: nem vetődik fel olyan igény, hogy a 125 mm-es lőszerbeszerzésre 
megbízás érkezik a beszerzési hivatalba, teljesen függetlenül a 125 mm-
es eszközt alkalmazó infrastruktúrális, kiképzettségi, a hardver eszközök 
karbantartottsági stb helyzetét elemző bemenő adatok nélkül, amelyeket a 
programok kezelnek. Az USA-ban, ha ennél a példánál maradunk a 125 
mm lőszert felhasználó hardver, szoftver és környezeti tényezők kezelé-
sére programot hoznak létre, amelynek keretén belül a lőszer beszerzése 
nem egy külön feladat, hanem a program végrehajtásának egy része. 

Miért hatékony a programorientált hadfelszerelési eszközök és 
anyagok beszerzése? (természetesen én csak kockázatkezelés irányítása 
szempontjából értékelem). 

Az USA beszerzési programjai átfogják a hadfelszerelési eszköz és 
anyag teljes élettartamát. A kockázatkezelés irányítását a program-
csoporton belül kockázatkezelési szakemberek (koordinátor és szakér-
tők) végzik és a programmal kapcsolatos kockázatokat integráltan keze-
lik. Így minden, a kockázatkezeléshez szükséges információ egy helyen 
áll rendelkezésre, ezáltal a programban szereplő hadfelszerelési eszközök 
és anyagok beszerzése (utánpótlás), a fenntartási összetevők, a korszerű-
sítési igények és a selejtezési feladatok is a kockázati adatbázis alapján 
kerülnek megtervezésre.  

Az USA védelmi anyagainak beszerzésében a kockázatkezelés irá-
nyítása tehát a programok része. Általános elv, hogy a konfigurációt és a 
konfigurációt előállító folyamatokat egységes egészként kezelik, külön-
böző vizsgálati szempontokat véve alapul, de egymással össze-hason-
lítható (kompatíbilis) eredményeket indukálva. A kockázatkezelést vezető 
koordinátor az audit során konfigurációs auditot ugyanúgy végez, mint 
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minőségirányítási rendszer auditot. A kockázat-kezelési koordinátor eb-
ben az auditban „második” félként jár el, azaz a megbízó (állami meg-
rendelés) a hadsereg nevében. 

A kockázatkezelő koordinátor a hadfelszerelési eszköz és anyag élet-
tartama alatt, életciklusonként kockázatkezelésben jártas szakértőket vesz 
igénybe, amelyek képzettsége megfelel a program adott életciklusában 
támasztott követelményeknek. Pl.: a beszerzési szakaszban – a beszerzé-
sekben jártas, a hadfelszerelési eszköz és anyagot felsőfokon ismerő és a 
beszerzési kockázatok elemzésére kiképzett szakértőt. 

A beszerzési szakasz kockázat kezelője az ajánlati felhívásban a pá-
lyázóktól adatokat kér be a pályázó kockázatainak feltérképezése céljá-
ból: 

• a katonai konfiguráció kockázatkezelésnek irányítási tervét, 

• kockázataik nevesítését, 

• a közepes és magas kockázataik csökkentésének tervét, 

• a kockázatok nyomonkövetése és csökkentése érdekében a 
periodikus önellenőrzési terveket. 

 

Az ajánlatok értékelésekor a pályázó részéről megadott kockázati 
kondíciókat a kockázatkezelő koordinátor a konfigurációs audit és a mi-
nőségirányítási rendszer audit folyamatában pontosítja és elkészíti a koc-
kázatkezelés vezetésének tervét, az alábbiak szerint: 

• a kockázatok azonosítása, 

• a kockázatok értékelése, 

• a kockázatok elemzése és csökkentésére tett intézkedések, 

• a kockázatok nyomon követése. 

A hadfelszerelési eszköz és anyag beszerzési kockázatkezelésének 
vezetése a fenti négy tevékenység operatív végzésében nyilvánul meg. 
Ezek a tevékenységek tartalmaznak objektív és szubjektív elemeket 
egyaránt. A kockázatkezelés irányítása akkor a leghatékonyabb, ha minél 
több objektív elemet tartalmaz. Az objektivitás azt jelenti, hogy a kocká-
zatkezelő a fenti négy tevékenység végzése közben minél több olyan ada-
tot és információt gyűjtsön, amelyek egzakt mérőszámok, ismételten el-
lenőrizhetőek, nyomon követhetőek és visszakereshetőek. 
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Nagy hangsúlyt fordítanak a feltárt kockázatok csökkentésének olda-
lára. Ez azért fontos szempont, mert bizonyos hadfelszerelési eszközt és 
anyagot csak egy szállító képes szállítani vagy nemzetgazdasági érdek 
fűződik a szállító személyéhez, esetleg a politika döntötte el a szállító 
személyét. A kockázatkezelő koordinátornak nem az a feladata, hogy 
megállapítsa a szállító nem megfelelőségét kockázati szempontból, ha-
nem megadja azokat a folyamatokat és módszereket, amelynek segítségé-
vel a kockázatok olyan határok között tarthatók, amelyek még elfogadha-
tóak. 

A szállítási szerződés teljesítésének szakaszában a kockázatkezelő 
szakértők állandó konfigurációs és rendszer auditokat végeznek, a konfi-
guráció előállítás ellenőrzési terve alapján. Ha a kockázati értékek egy 
adott határértéket meghaladnak (AQL), akkor beavatkoznak. A beavatko-
zás mértéke lehet: 

• hibajavító tevékenység kezdeményezése, 

• a konfiguráció előállítás részfolyamatainak leállítása, a koc-
kázat elfogadható szintre hozásáig; 

• a konfiguráció előállítás fő folyamatainak leállítása, 

• a szállítási szerződés felbontásának kezdeményezése. 

A konfiguráció előállításának befejezésével és a szükséges konfigu-
rációs audit elvégzése után a kockázatkezelő koordinátor kiadja a „Meg-
felelőségi Igazolást”, amely a beszerzési folyamat lezárását is jelenti. 
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