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Abstract 

Az állami, azon belül a katonai minőségbiztosítás területén napjainkra a 
szállítók minőségirányítási rendszereinek felülvizsgálata került előtérbe. A tanulmány 
a katonai minőségbiztosítás három fontos tényezőjét, a tanúsítási kényszert, a 
katonai minőségbiztosítás helyzetét, valamint a minőség és biztonság kapcsolatát 
vizsgálja és mutatja be, emellett vállalkozik a hazai katonai minőségbiztosítás 
történeti áttekintésére, a jogi környezet bemutatására, tevékenységi területeinek és 
alapelveinek ismertetésére. Bemutatásra kerül továbbá a katonai minőségbiztosítási 
tevékenység Magyarországon és a NATO tagországaiban. 

Kulcsszavak: állami minőségbiztosítás, minőségirányítási rendszer, tanúsítás, 
biztonság 

Bevezetés 

A minőségirányítás2

Ezzel a kihívással az állami minőségbiztosítási területnek is szembe kellett 
néznie. Az 1990-es évekig a mindendarabos termékellenőrzés jól bevált módszerével 
győződtek meg a katonai üzemi megbízottak (KÜM-ösök, vagy katonai átvevők) a 
termék megfelelőségéről

, mint a logisztikához szorosan kapcsolódó szakterület 
sem mentes azoktól a változásoktól, amelyeket a piac, a költséghatékonyság és a 
racionális erőforrásfelhasználás jellemez. Ennek eredményeképpen, 
Magyarországon a 80-as évek végén a különböző minőségirányítási 
rendszermodellek alapján tanúsított vállalatok kezdték meg működésüket.  

3

                                                           
1 Minőségbiztosítás: a minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít 
aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak (MSZ EN ISO 9000:2005). 

. Az 1980-as és 90-es években a védelmi szféra erőszakos 
létszám-leépítése az állami minőségbiztosítás területét is jelentősen befolyásolta. A 
cikkben következetesen az állami minőségbiztosítás fogalmat használom annak 
ellenére, hogy ez a fogalom csak a NATO csatlakozást követően, a NATO 

2 Minőségirányítás: összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség 
szempontjából (MSZ EN ISO 9000:2005). 

3 Megfelelőség: egy követelmény teljesülése (MSZ EN ISO 9000:2005). 
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minőségbiztosítási alapfogalmai között jelenik meg (Government Quality Assurance – 
állami minőségbiztosítás).  

A fenti két kényszer azonos irányba hatott. Ezek szerint a hadfelszerelések 
(hadianyagok és haditechnikai eszközök) minden darabos megfelelőség vizsgálata 
helyett a szállítók minőségirányítási rendszereinek felülvizsgálata került előtérbe, 
amely a szállítók és potenciális szállítók folyamatos felügyeletével jelentősen 
csökkenti, illetve kézben tarthatóvá teszi a szállítói, valamint a termékhez kapcsolódó 
kockázatokat. Ehhez a felügyelt kockázathoz lehet megválasztani a vizsgálatok 
módszerét és mélységét, amellyel biztosítható a beszerzett termékek megfelelősége. 

Az állami minőségbiztosítás megismeréséhez feltétlenül meg kell vizsgálni 
három nagyon fontos tényezőt, a tanúsítási kényszert, az állami minőségbiztosítás 
helyzetét, valamint a minőség és biztonság kapcsolatát. 

Az első ezek közül a mai magyar gazdasági élet sajnálatos, a minőséggel 
kapcsolatos problémája: Ma Magyarországon tanúsítási kényszer4

„Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez 
szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága árubeszerzés esetében – 
figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére – igazolható… 

 van (lásd 
közbeszerzések alábbiakban kifejtett részlete). Ezért háttérbe szorul a 
minőségirányítási rendszerek felülvizsgálatának és tanúsításának igazi lényege, 
amely szerint egy szervezet minőségirányítási rendszerét egy független, harmadik fél 
objektívebben képes értékelni, erősségeit, fejlesztendő területeit és hibáit 
pontosabban meg tudja mutatni. A tanúsító szervezet a minőségirányítási rendszer 
megfelelősége esetén ezt a tényt egy tanúsítvánnyal ismeri el, amely regisztrációt is 
jelent. A tanúsítvány birtokában a szervezetnek meg van az egyik fontos alapfeltétele 
az érvényes közbeszerzési pályázat benyújtásához. Nem minden esetben van 
azonban a szép, díszes tanúsítvány mögött tartalom. Ez azzal magyarázható, hogy a 
minőségirányítási rendszerek tanúsítása napjainkban komoly, évi több milliárd 
forintos piac, és igen nagy a verseny. Futószalagon folynak a tanúsítási eljárások és 
elveszhet a felülvizsgálatok igazi lényege, az értékteremtés, a hozzáadott érték. Ezt 
a nemkívánatos folyamatot a jogi szabályozás is segíti. A jelenleg érvényes 
közbeszerzési törvény (2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről) 182. § (1) 
bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet15. § (1) szerint 

b) műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett 
intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával;… 

e) elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől 
származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra 
történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos 
leírásoknak vagy szabványoknak;…” 

                                                           
4 Tunkli Gábor: Renitens levél a szakmának. Magyar Minőség 2002. 5. szám. 
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nem is biztos, hogy szüksége van a pályázóknak a fenti e) pont szerinti 
tanúsítványra. Sajnos a közbeszerzési döntőbizottsági gyakorlatban előfordult már, 
hogy az ajánlatkérőnek a b) pont szerinti „minőség biztosítása érdekében tett 
intézkedéseket” is el kell fogadnia, amelyek nem tekinthetők egyértelműen 
egyenértékűnek a tanúsítvánnyal.  

A második nagyon fontos összetevő az állami minőségbiztosítás jelenlegi 
helyzete. Az állami minőségbiztosítás alapvetően eltér a „polgári”-tól („szabadpiaci”-
tól), ahol a minőségbiztosítás a termelő (szolgáltató) és a vevő (fogyasztó) 
gyakorlatilag közvetlen kapcsolatában értelmezhető. Ezzel szemben az állami 
minőségbiztosítás a védelmi tárgyú beszerzések minőségbiztosítására vonatkozik, 
amelynek célja a Magyar Honvédség logisztikai folyamataiba bekerülésre tervezett, 
beszerzett, majd alkalmazott hadfelszerelések, valamint az ezekhez kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a hatályos jogi szabályozásoknak és a normatív 
dokumentumokban meghatározott követelményeknek való megfelelésének és 
minőségének, valamint a ráfordítások és a teljesítés összhangjának biztosítása.  

A hazai állami minőségbiztosítás szervezete 1990-ben az MN 
Minőségtanúsító Intézete volt. A nagy létszámú és magasan kvalifikált szervezet 
képes volt a kor elvárásának megfelelően az összes hadiipari beszállító telephelyein 
folyamatosan ott tartózkodni, megvalósítva a teljes körű felügyeletet a hadfelszerelési 
anyagok kutatás-fejlesztése, gyártása, időszakos javítása és modernizációja során. 
Jelenleg a folyamatos átszervezések (jellemzően létszám-leépítések) 
eredményeképpen a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Haditechnikai Intézetnél 
az állami minőségbiztosítást 8 fő szervezi, irányítja és végzi, a katonai tárgyú 
beszerzésének teljes vertikumára vonatkoztatva. A jelentős katonai beszállítói kör 
folyamatos és helyszíni felügyelete ezzel a létszámmal nem valósítható meg, ezért 
egy lehetséges megoldásnak mutatkozott a meglévő és potenciális szállítók 
rendszeres felügyeletét biztosító minőségirányítási rendszereinek tanúsítása. A HM 
Technológiai Hivatal, majd annak jelenlegi jogutódja, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi 
Hivatal Haditechnikai Intézet (2002. július 31. óta) akkreditált szervezetként végzi az 
MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány, valamint a NATO AQAP minőségbiztosítási 
normatív dokumentumok követelményei szerint kiépített és működtetett 
minőségirányítási rendszerek tanúsítását. 

A harmadik összetevő a minőség és a biztonság kapcsolata. Napjainkban a 
minőséggel kapcsolatban egyre inkább együtt emlegethetjük a biztonságot is. 
Gondolhatunk például a gépjárművek tervezésére, gyártására és alkalmazására. A 
gépjárművek vásárlásakor a vevők egyre inkább szem előtt tartják a biztonsággal 
kapcsolatos szempontokat, például megerősített karosszéria, blokkolásgátló 
berendezések. Hasonlóképpen említhetjük a vagyonvédelmi szolgáltatásokat, ahol a 
fogyasztó (megrendelő) a saját vagyonát, értéktárgyait bízza a vagyonvédelmi 
vállalkozásra (szolgáltatóra). A biztonság iránti igény még ennél is fokozottabban 
jelentkezik a hadfelszerelési anyagok beszerzése során. A katonai felhasználás 
esetén feltétlenül figyelembe kell venni a beszerzés és ebből kifolyólag a fejlesztés 
és az előállítás során az alábbi szempontokat: 

• A hadsereg számára létkérdés a termékek megbízhatósága, mivel az általa 
használt eszközök, felszerelések egyrészt nemzetvédelmi funkciót töltenek be, 
másrészt nem megfelelő működésük rendkívül súlyos következménnyel járhat, 
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meghibásodásuk katasztrófához vezethet,A hadfelszerelési anyagok túlnyomó 
többsége összetett és fejlett technológiát képviselő veszélyt hordozó termék, 

• A hadsereg felszerelései különlegesen extrém körülmények között kerülnek 
alkalmazásra, úgymint szélsőséges klíma- és terepviszonyok, eltérő 
képzettségű és intelligenciájú kezelőállomány stb. Bármilyen minőségi hiba 
sokkal gyorsabban bekövetkezik az igénybevétel ilyen jellegű intenzitása, az 
elkerülhetetlen terhelés mellett. 

A fentieket figyelembe véve a hadfelszerelési anyagokkal szemben támasztott 
követelmények közül kulcskérdés a biztonság, amelynek megteremtésére az egyik 
legjobb módszer a hatékony minőségirányítási rendszer működtetése. Így a vevői 
(megrendelői) elvárások (közöttük a biztonság) a lehető legmagasabb szinten és a 
lehető leginkább költség-hatékonyan valósíthatók meg, mivel egy jól működő 
minőségirányítási rendszer a termék, vagy a szolgáltatás teljes életciklusában 
biztosítja annak minőségét. 

1. A hazai állami minőségbiztosítás történeti áttekintése 

Már a 20. század első felében, 1929-ben öt ország (Ausztria, Belgium, 
Franciaország, Németország és Magyarország) egyezményt írt alá, amelynek 
értelmében vizsgáló állomásaik ellenőrző jelével ellátott fegyvereket és lőszereket, az 
országaik közötti forgalomban a vizsgálatok megismétlése nélkül vesznek át. „Ez az 
egyezmény két tényezőnek köszönhetően jött létre. Az első a fegyver és 
lőszergyártás műszaki színvonala, amely a magyar hadmérnökök és átvevők magas 
szintű szakmai munkáját dicséri. A másik tényező a katonai átvételért felelős Katonai 
Átvételi Bizottság (KÁB) első elnöke, Czigler Gusztáv hadmérnök ezredes személye, 
aki kiváló diplomáciai kapcsolatait felhasználva járult hozzá az egyezmény 
létrejöttéhez. Czigler Gusztáv a KÁB elnöki funkcióját követően a HM Fegyverzeti és 
Hadbiztosi Hivatal Haditechnikai Intézet jogelődjének számító Magyar Királyi Honvéd 
Haditechnikai intézet második parancsnoka volt.”5

Az 1950-es években megindított hadiipari termelésnél az ellenőrző, vizsgáló 
és minősítő tevékenységet a katonai üzemi megbízottak (KÜM-ök) végezték el. A 
KÜM szervezetei ekkor közvetlenül a fegyvernemi szolgálatfőnökségek 
alárendeltségében működtek. Az állami minőségbiztosítás legmegnyugtatóbb 
módján végezték a KÜM-ök az átvételi tevékenységüket, azaz az összes hadiipari 
vállalatnál a helyszínen települtek és teljes körűen jogosultak voltak ellenőrizni a 
hadiipari gyártási, javítási folyamatokat. 

 Az egyezmény messze megelőzte 
és gyakorlatilag az alapját, példáját jelenthette a későbbiekben megemlítésre kerülő, 
a NATO-ban és a Varsói Szerződésben alkalmazott kölcsönös állami 
minőségbiztosítási együttműködési rendszernek. 

A Varsói Szerződés idején az importból származó hadfelszerelési anyagok és 
az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások minőségbiztosításának és átvételi 
(megfelelőség-tanúsítási) rendjét az 1955. évi Bukaresti Egyezmény határozta meg. 
                                                           

5 Hajdú Ferenc – Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai 
Hivatalig, 2005. p. 97-98. 
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Az Egyezmény tartalmazta a megfelelőség-tanúsítás kölcsönös elfogadásának 
kötelezettségét is. Tulajdonképpen azt állapíthatjuk meg, hogy ekkor 
Magyarországon már kialakult az állami minőségbiztosítási tevékenység 
átruházásának és kölcsönös elfogadásának feltételrendszere és gyakorlata.  

1985-ben nagyfokú centralizálás keretében az integrált anyagi-technikai 
biztosítási rendszeren belül (ATFCSF – Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség) 
Fegyverzeti és Technikai Anyagátvételi Központ megnevezéssel összevont 
szervezetbe kerültek a katonai átvevők (KÜM-ök). 

A Varsói Szerződés tagországai közötti minőségbiztosítási tevékenység 
átruházásának és kölcsönös elfogadásának az elve jelenik meg a STANAG 4107 
szabványosítási egyezményben a NATO-n belül. Ezt az egyezményt Magyarország 
ratifikálta, 2003. január 01.-én hatályba lépett, és amelynek gyakorlata azóta 
folyamatos.  

Az állami minőségbiztosítási szervezet 1990. és 1994. között MH 
Minőségtanúsító Intézet (MH MITI) néven működött, ahol ezen időszakban 150-200 
fő minőségirányítási szakember dolgozott. Az MH MITI feladatköre felölelte a 
hadfelszerelési anyagok és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások ellenőrzését és 
megfelelőségük tanúsítását, valamint az MSZ rendszerben tanúsított intézményként 
a szállítók minőségirányítási rendszerének felülvizsgálatát.  

1994-től az állami minőségbiztosítás szervezete az MH Gazdálkodási 
Hivatalban, majd a HM Beszerzési Hivatalban működött először 50-70 fős, majd 30-
40 fős létszámmal. Fő feladatként jelentkezett a korábbi termékellenőrzési, gyártás-
felügyeleti, rendszertanúsítási tevékenység mellett a közbeszerzési eljárásokban, 
valamint 1995-től a NATO minőségbiztosítási szerveiben való intenzív részvétel. 
Ekkor már látható volt, hogy a folyamatos gyártásfelügyelet nem valósítható meg a 
megnövekedett feladatrendszer és a csökkenő létszám mellett. Fokozódott a 
jelentősége a katonai rendszertanúsítási tevékenységnek, amely tevékenységet 
elősegítette az ISO 9000-es szabványsorozatra épülő NATO AQAP 
minőségbiztosítási normatív dokumentumok megjelenése, megismerése és 
alkalmazásának egyre szélesebb körű elterjedése. A katonai követelmények szerinti 
minőségirányítási rendszerek felülvizsgálata ekkor „második félként”6

                                                           
6 A belső auditot, amelyet néha első fél által végzett auditnak is neveznek, maga a szervezet végzi, vagy az ő 

megbízásából végzik a vezetőségi átvizsgáláshoz és más belső célokra; ez lehet az alap a szervezet számára 

ahhoz, hogy megfelelőségi nyilatkozatot tegyen. Sok esetben, különösen kisebb szervezetekben, a függetlenség 

bizonyítható az auditálandó tevékenységekkel kapcsolatos felelősségi köröktől való függetlenséggel. 

 történt.  

A külső auditok azok, amelyeket általában második vagy harmadik fél által végzett auditnak neveznek. Második 

fél által végzett auditokat olyan felek hajtanak végre, amelyek érdekeltek a szervezetben, például annak vevői 

vagy általuk megbízott más személyek. Harmadik fél által végzett auditokat külső, független auditáló 

szervezetek hajtanak végre, például olyanok, amelyek bejegyzést (regisztrálást) vezetnek, vagy tanúsítványt 

adnak az ISO 9001 vagy az ISO 14001 követelményeinek való megfelelőségről. (MSZ EN ISO 9000: 2005 

szabvány) 
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2001-től a haderőreformmal összefüggő racionalizálások eredményeképpen 
az állami minőségirányítás szervezete a HM Technológiai Hivatal részeként 
működött.  

2007. január 01-i hatállyal a 12/2006. (HK 23.) HM határozat alapján a HM 
Nemzetközi és Rendezvényszervező Hivatal (HM NRH), a HM Technológiai Hivatal 
(HM TH), a HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal (HM BBBH) 
megszüntetésével, az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság 
részei integrálásával 2007. január 1-jei hatállyal megalakult a Honvédelmi 
Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ). A HM FLÜ jogi 
személy, a fentiekben említett szervezetek teljes körű jogutódja. 2010. január 01.-n a 
HM FLÜ átalakult, új néven (HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal) és szervezeti 
struktúrában végzi tevékenységeit.  

Ennek megfelelően jelenleg a HM FHH végzi „a központi beszerzésű 
hadfelszerelési anyagok állami minőségbiztosítási feladatait, a kölcsönös állami 
minőségbiztosítás feladatait, továbbá vizsgálja, értékeli és tanúsítja a hadfelszerelést 
gyártók és szállítók minőségirányítási rendszereit a NATO AQAP normatív 
dokumentumoknak való megfelelőségük alapján.” 

2. A hazai állami minőségbiztosítás jogi környezete 

Az állami minőségbiztosítási tevékenységet meghatározó szabályozókat két 
csoportba lehet sorolni: 

Az állami minőségbiztosítás jogi szabályozóinak alapja a honvédelemről és a 
Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, amely szerint a honvédelmi 
miniszter feladata a katonai minőségirányítás szabályairól szóló miniszteri rendelet 
kiadása. Ennek következtében a katonai minőségbiztosítási feladatok 
végrehajtásáról a 10/2005. (HK 14.) HM rendelet kiadásra került, amelyben 
meghatározottak az állami minőségbiztosítás tevékenységi területei. Az állami 
minőségbiztosításért felelős szervezet kijelöléséről a HM FLÜ költségvetési szerv 
alapításáról szóló 12/2006. (HK 23.) HM határozat rendelkezik.  

A beszerzési eljárások minőségbiztosítási feladatait meghatározó jogi 
szabályozók a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CXVIII. törvény, a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten 
katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg 
szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. 
Kormányrendelet, valamint a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási 
rendjéről szóló 120/2007. (HK 20.) HM utasítás. 
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3. Az állami minőségbiztosítás tevékenységi területei, alapelvei 

Az állami minőségbiztosítás alapelve: 

Az ország védelmi képessége nagyban függ a védelmi rendszerek és 
eszközök minőségétől, ezért megfelelőségüket még a szállítás előtt biztosítani kell. 
Ebből adódóan kiemelt felelősség hárul három résztvevőre: 

• Felhasználók (alkalmazó és ellátó): A felhasználó megfogalmazza és 
definiálja az igényt, továbbá elemzi, értékeli az üzemeltetés, vagy 
felhasználás eredményeit, a kivitelezés megfelelőségét észrevételeit pedig 
visszacsatolja az állami minőségbiztosítás szervezetéhez. 

• Katonai felhasználású termékek fejlesztéséért és beszerzéséért felelős 
szervezetek: A fejlesztést irányító intézmény és a beszerző szervezet előírja a 
műszaki és minőségi követelmények specifikációit, meghatározza a felügyeleti 
és ellenőrzési tevékenységek típusát, terjedelmét és az eljárás rendjét. A 
fejlesztés és beszerzés folyamatához kapcsolódik az állami minőségbiztosítás 
feladata, amely a szerződéses követelmények kidolgozására, a szállító, illetve 
terméke megfelelőségének felügyeletére és tanúsítására irányul. 

• A hadfelszerelési anyagokat előállító, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó 
szervezetek: A szervezet, mint szállító felelős az ajánlatában leírtaknak való 
megfelelőségért, a szerződésben vállalt követelmények kielégítéséért, az 
átvételre felajánlott termékek minőségéért. Ennek érdekében a szállító a 
minőség szabályozására fenntart egy olyan rendszert, amely követi az 
elismert nemzetközi gyakorlatot. 

A katonai minőségbiztosítási feladatok végrehajtásáról szóló 10/2005. 
(HK 14.) HM rendelet szerint a tevékenységi területek: 

• A honvédelemmel összefüggő, beszerzésre kerülő hadfelszerelések (hadi 
anyagok és haditechnikai eszközök), valamint az ezekhez kapcsolódó 
szolgáltatások minősítésének tervezése, szervezése, irányítása, végzése és 
megfelelőségük igazolása. 

Ez a tevékenységi terület magában foglalja a védelmi tárgyú beszerzések 
minőségbiztosítását, valamint az e tárgyban megkötött szerződések minőség-
felügyeletét7

• A kölcsönös állami minőségbiztosítás (Mutual Government Quality Assurance) 
nemzeti intézményrendszerének működtetése, az állami minőségbiztosítási 
feladatok elvégzése. 

.  

Ez a tevékenységi terület egyrészt magában foglalja a külföldi gyártók esetén 
a gyártó országában illetékes állami minőségbiztosítási szervezet felkérését a 
minőség-felügyeleti tevékenység végrehajtására, másrészt a hazai gyártó esetén a 
                                                           
7 Minőség-felügyelet: a folyamatok, feltételek, termékek, szolgáltatások állapotának folyamatos figyelése és 
igazoló ellenőrzése, a feljegyzések ellenőrzése és az előírásokkal való összehasonlítása, a minőségi 
követelmények kielégítése végett (MSZ EN ISO 8402:1994 – nem érvényes). 
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külföldi felkérés alapján a minőség-felügyeleti tevékenység végrehajtását (STANAG 
4107, vagy kétoldalú megállapodások alapján). 

• A hadfelszerelési anyagokat előállítók, valamint az ezekhez közvetlenül 
kapcsolódó szolgáltatást nyújtó szervezetek NATO AQAP (Allied Quality 
Assurance Publication – Szövetségi minőségbiztosítási kiadvány) normatív 
dokumentumok követelményei szerint kiépített minőségirányítási 
rendszereinek vizsgálata, minősítése, értékelése és megfelelőségük 
tanúsítása (igazolása). 

Ez a tevékenységi terület magában foglalja a hadfelszerelést beszállítók, 
illetve potenciális szállítók NATO AQAP normatív dokumentumok és MSZ EN ISO 
9001:2009 szabvány szerint kiépített minőségirányítási rendszereinek, akkreditált 
szervezetként történő tanúsítását. 

4. Az állami minőségbiztosítási tevékenység Magyarországon és a 
NATO tagországaiban 

4.1. A NATO tagországok minőségbiztosítási együttműködése 

Az egyes nemzeti és a nemzetközi beszerzések minőségbiztosítási 
tevékenységeire a NATO kidolgozott egy minőségbiztosítási dokumentum garnitúrát 
(AQAP-kat) abból a célból, hogy egységes feltételek előírásával segítse a NATO-
tagállamok és szervezetek közötti kapcsolat kialakítását és a bizalom erősítését 
egymás munkája iránt (1. számú ábra). 
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A NATO AQAP minőségbiztosítási dokumentum garnitúra8

A NATO szövetségi minőségbiztosítás a tagországoknál kifejlesztett és 
működtetett nemzeti (kormányzati) rendszerre támaszkodik. Ebből kiindulva viszont 
megköveteli a nemzeti minőségirányítási rendszerek NATO-kompatibilitását.  

  

Az együttműködés minőségbiztosítási területét NATO-államok által ratifikált 
STANAG 4107 egységesítési egyezmény szabályozza, amelynek tartalma: „Az 
állami minőségbiztosítás kölcsönös elfogadása és a szövetségi minőségbiztosítási 
kiadványok (AQAP) alkalmazása." A STANAG 4107 NATO egységesítési 
egyezmény magyarországi honosítása (ratifikálása és bevezetése) megtörtént. 

 

 

 

 
                                                           
8 NATO AQAP 2009 normatív dokumentum 1. sz. ábrájának magyar nyelvű megfelelője 
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A NATO-elvek az állami minőségbiztosítás területén: 

• A lehetőséghez képest a nemzetközi és kereskedelmi szabványok minél 
szélesebb körű alkalmazása; 

• Minden alkalmazó számára javasolt a racionalizált és egyszerűsített 
STANAG (Standardization Agreement – szabványosítási megállapodás), az 
AQAP (Allied Quality Assurance Publication – szövetségi minőségbiztosítási 
kiadvány), az ACMP (Allied Configuration Management Publication – 
szövetségi konfiguráció-irányítási kiadvány) és az ARMP (Allied Reliability 
and Maintainability Publication – szövetségi megbízhatósági és 
karbantarthatósági kiadvány) normatív dokumentumok felhasználása; 

• Az alkalmazó tagországok a legszélesebb körben alkalmazzák a NATO 
Szabványosítási Egyezmények irányelveit a költségkímélő és a kölcsönös 
elismertségen alapuló állami minőségbiztosítási (Government Quality 
Assurance – GQA) rendszert; 

• Az integrált rendszerszemlélet elfogadása, a minőségnek a teljes 
életcikluson keresztül követése alapján; 

• A nemzetközi szabványok NATO felhasználhatóságának hatásvizsgálata; 

• A minőségi színvonal folyamatos fejlesztésének támogatása; 

• A minőségirányítás és a kapcsolódó tudományok korábbi években 
felhalmozódott ismeretanyagainak feldolgozása és alkalmazása a 
gondolkodásban/fejlődésben; 

• Más NATO főbizottságokkal / szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartás 
megteremtése és működtetése; 

• Az ipar lehetőségeinek követése. 

4.2. A NATO minőségbiztosítási stratégiája9

A NATO minőségbiztosítási stratégiáját az AQAP 2000:2003 kiadvány (Integrált, 
rendszer- és életciklus szemléletű NATO minőségpolitika) határozza meg, amely 
szerint a védelmi képesség nagymértékben függ a védelmi rendszerek 
(hadfelszerelési anyagok) minőségétől, amelyek integráltan foglalják magukban a 
hardver eszközöket, a szoftvereket, a szolgáltatásokat, a személyzetet és a 
tervezési, gyártási és ellenőrzési folyamatokat. A kiváló minőség legjobban a védelmi 
rendszer teljes életciklusára kiterjedő, integrált, rendszerszemléletű megközelítési 
módszerrel valósítható meg. 

 

Ezen politika szerint a minőségirányítás olyan folyamat, amelynek résztvevői – 
közöttük jelentős szerepet betöltve az ipar – elősegítik a katonai képességek 
kifejlesztését, megteremtését és fenntartását a koncepció kialakításától a termék 
                                                           
9AQAP 2000:2003 – MSZ K 1185:2006: Integrált, rendszer- és életciklus szemléletű NATO minőségpolitika 
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hadrendből való kivonásáig (megsemmisítésig – itt megjegyezzük, hogy a 
fenntarthatósági követelmények alapján ma már a gazdálkodás minden területén 
figyelembe veszik az újrahasznosítás lehetőségeit). Általános cél az, hogy egyrészt 
olyan termékek kerüljenek beszerzésre, amelyek kielégítik az életciklus-szemléletből 
adódó követelményeket, másrészt a belső és külső kapcsolódási területek 
optimálisak legyenek. 

 

 

Integrált, rendszer- és életciklus szemléletű NATO minőségpolitika10

 

 

Az integrált, rendszer- és életciklus szemléletű NATO minőségpolitika (2. 
számú ábra) a következő négy tématerületre vonatkozik: 

• Az „idő terület”, amely főként az életciklus szakaszokkal foglalkozik (AQAP 
2000 2.1), 

                                                           
10 AQAP 2000:2003 – MSZ K 1185:2006: Integrált, rendszer- és életciklus szemléletű NATO minőségpolitika A 
melléklet ábrájának pontosított változata. 
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• A „funkció terület”, amely főként az életciklus folyamatokkal foglalkozik (AQAP 
2000 2.2), 

• Az „erőforrás terület”, amely főként az életciklus résztvevőkkel foglalkozik 
(AQAP 2000 2.3),  

• A „szervezeti terület”, amely főként a menedzsment rendszerrel foglalkozik 
(AQAP 2000 2.7-2.9). 

 

Életciklus szakaszok 

A védelmi rendszerek teljes életciklusa – amely a koncepció kialakításától a 
rendszerből történő kivonásig terjed – jól megkülönböztethető fázisokra osztható, 
amelyek keretül szolgálnak a beszerzési/fejlesztési projekt(ek) számára (3. számú 
ábra).  

 

A védelmi rendszerek teljes életciklusa11

 

 

 

 

                                                           
11 Saját ábra 
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Életciklus résztvevők 

Azok a szereplők, akik közvetlenül részt vesznek a folyamatokban és a 
folyamatokkal kapcsolatos tevékenységekben az életciklus fázisok során: az 
alkalmazó, a beszerző, a vevő, a szállító és az állami minőségbiztosításért (GQA = 
Government Quality Assurance) felelős személyzet. Az alkalmazó a hadfelszerelési 
anyagot felhasználó, alkalmazó, valamint a kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő 
katonai alakulat, vagy szervezet. A beszerző az alkalmazók igényeit kielégítő 
beszerzési eljárást bonyolító szervezet, amely nálunk ma a HM FHH Beszerzési 
Igazgatóság, illetve a Magyar Honvédség (MH) ellátó központjai. A vevő az a HM 
vagy MH szervezet, aki a beszerzési eljárást indítja és biztosítja a beszerzés 
költségvetési fedezetét. A haditechnikai kutatás-fejlesztési életciklus szakaszban a 
vevő a HM FHH HTI, a gyártás, modernizáció életciklus szakaszokban az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság valamely szervezeti eleme, a HM FHH 
Hadfelszerelési Igazgatóság, illetve más katonai szervezet. A szállító a szerződő fél, 
aki a beszerzési szerződés keretében szállítja a megrendelt termékeket, illetve 
nyújtja a megrendelt szolgáltatásokat. A minőségbiztosításért felelős személyzet 
(GQA) – amely a HM FHH HTI Minőségirányítási Kodifikációs és Szabványosítási 
Osztály (MKSZO) – végzi a megfelelőség biztosításához szükséges gyártásközi és 
végátvételi tevékenységet, illetve igazolja a szerződéses megfelelőséget. 

 

Életciklus folyamatok 

Az életciklus minden fázisában vannak folyamatok, amelyek a szervezet 
egészét érintik és vannak projekt-specifikus folyamatok. Az érdekelt szervezeteknek 
hatékony és gazdaságos folyamatokat kell létrehozni, dokumentálni, működtetni és 
továbbfejleszteni minden egyes életciklus szakaszra. A minőségirányítási folyamat 
felöleli a tervezési, fejlesztési, az átvizsgálási, az auditálási12, a verifikálási13, a 
mérési és megfigyelési, a validálási14

 

, a helyesbítő és megelőző tevékenységeket. 

A kockázaton alapuló feladatszabás alkalmazása 

A védelmi tárgyú beszerzések kezdetén azonosítani kell a termékekhez és a 
szállítóhoz kapcsolódó kockázati tényezőket. Ennek ismeretében kell meghatározni 
az állami minőségbiztosítás területeit, mélységét. Ez az elv biztosítja a költség- és 
erőforrás hatékony felhasználást. 

 

 
                                                           
12 Auditálás: auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és doku-
mentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek (MSZ EN ISO 
9000: 2005 szabvány). 
13 Verifikálás: annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az előírt követelmények teljesültek 
(MSZ EN ISO 9000: 2005 szabvány). 

14 Validálás: annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az adott szándék szerinti 
használathoz vagy alkalmazáshoz előírt követelmények teljesültek (MSZ EN ISO 9000: 2005 szabvány). 
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Kommunikáció és tájékoztatás 

Fontos, hogy az egyes érdekelt felektől származó, minden lényeges 
információ folyamatosan a többi fél számára rendelkezésre álljon, annak érdekében, 
hogy az életciklus lehető legkorábbi szakaszában figyelembe vehessenek minden 
körülményt és érdeket. 

 

A minőségirányítási rendszer 

A teljes életciklusban résztvevő szervezeteknek hatékony és gazdaságos 
minőségirányítási rendszert kell létrehozniuk, amelyet dokumentálni, rendszeresen 
értékelni és tökéletesíteni kell. A minőségirányítási rendszer a szervezet 
menedzsmentrendszerének az a része, amely meghatározza a minőségpolitikát és a 
minőségcélokat, majd a minőségcéloknak megfelelően koncentrál az eredmények 
elérésére. 

A minőségpolitika és célkitűzései adjanak módot az erőforrások és az 
életciklus-folyamatok hatékony irányítására, a szervezet minden tagjának 
részvételével. Ez a megközelítési mód középpontba helyezi a folyamatos fejlesztést, 
a vevői megelégedettséget és az összes résztvevő fél érdekét. 

Az értékelés olyan áttekintést nyújt a szervezetről, amely megmutatja azokat a 
területeket, ahol korrekcióra (helyesbítésre) van szükség, és ahol lehetőség van a 
továbbfejlesztésre. 

 

A nemzetközi szabványok alkalmazása 

A NATO minőségbiztosításért felelős szakbizottsága úgy határozott, hogy 
minden területen, ahol lehetséges, a nemzetközi szabványokat alkalmazzák. A 
NATO minőségirányítás megkívánja, hogy az AQAP dokumentumok és a kapcsolódó 
nemzetközi szabványok integrált követelményrendszert alkossanak a katonai 
alkalmazás során. Ezért a NATO keresi a lehetőséget arra, hogy érdekei 
megjelenjenek a nemzetközi szabványok kifejlesztése során. 

 

A NATO-kiadványok alkalmazása 

Mivel a védelmi felszerelések nemzetközi tenderek során kerülhetnek 
beszerzésre vagy kifejlesztésre, egy sor NATO dokumentumot kell fenntartani 
(beleértve a szerződéses (követelmény) és az útmutató típusú AQAP-kat) és 
alkalmazni a NATO és tagországai kölcsönös és hatékony felhasználására. 
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4.3. A katonai minőségbiztosítás normatív dokumentumai, az AQAP-k 

 

AQAP 2009 NATO útmutató az AQAP 2000-es normatív dokumentum-sorozat 
használatához 

A normatív dokumentum bemutatja az AQAP-2000-es normatív dokumentum 
sorozatot, és használati útmutatásokat ad az AQAP-2000-es sorozatban található 
követelmények értelmezéséhez és alkalmazásához. Az AQAP-2000-es sorozat olyan 
felépítésű, hogy a NATO követelményeként szolgáljon a minőség életciklust átfogó, 
integrált rendszerszemléletű megközelítéséhez, és minden tagország számára, 
minden szerződéses viszonylatban választható és alkalmazható legyen. 

Az AQAP 2000-es sorozat minőségpolitikai-, útmutató- és szerződéses 
(követelmény) típusú kiadványokat tartalmaz, amelyek minőségirányítási 
követelményeinek alapját képezik az ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány 
követelményei. Maga az ISO 9001:2008 szabvány a megengedhető kizárások elvét 
is alkalmazza. Ez a megközelítési mód ugyanakkor igényelte és megnövelte a 
NATO-követelmények eszkalációjának mértékét. A követelmények eszkalációjának 
elve azt jelenti, hogy a kis kockázattal járó termékeket csak kismértékű 
minőségbiztosítási követelmény fogja terhelni, míg a nagyobb kockázattal járó 
termékekre fokozott mértékű minőségbiztosítást fognak előírni.  
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Fontos megismerni a katonai beszerzések során értelmezett szállítói láncot, 
mivel ez eltér az ISO 9000 szerinti szemléletmódtól. 

 

AQAP szerepek ISO megfelelők 

beszerző vevő  

szállító szervezet vevő 

beszállító szállító szervezet 

………  szállító 

 

Az ISO megfelelők oszlopban szereplő, egymáshoz képest elcsúsztatott 
oszlopok az ISO 9000 szerinti szállítói lánc (vevő – szervezet – szállító) egymáshoz 
kapcsolódását mutatja. 

A 4. számú ábra megmutatja, hogy egy beszerzésnél, illetve egy szervezetnél 
hogyan kell kiválasztani a megfelelő AQAP-t. 

Az AQAP 2009 függelékként tartalmazza az útmutatást az AQAP 2131, -2130, 
-2120, -2110 normatívák alkalmazásához. 
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A megfelelő AQAP kiválasztása beszerzésnél, illetve szervezetnél15

 

  

AQAP 2110 NATO minőségbiztosítási követelmények a tervezéshez, 
fejlesztéshez és gyártáshoz 

Az AQAP 2110 a minőségre vonatkozó NATO-követelményeket tartalmazza. 
A szállítónak a követelményeknek megfelelő rendszert kell kidolgozni, dokumentálni, 
működtetni, fenntartani, értékelni és tökéletesíteni, és / vagy érvényesítő 
ellenőrzésnek alávetni (tanúsítás).  

Az AQAP 2110 célja, hogy meghatározza azokat a követelményeket, amelyek, 
ha megfelelően alkalmazzák őket, biztosítják a bizalmat abban, hogy a szállító képes 

                                                           
15 NATO AQAP 2009 normatív dokumentum 2. sz. ábrájának magyar nyelvű megfelelője 
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olyan terméket szállítani, amely megfelel a beszerző szerződésben meghatározott 
követelményeinek. 

Az AQAP 2110-t elsősorban arra szánják, hogy a két- és többoldalú 
szerződésekben alkalmazzák. 

Ha egy szerződésben ezt a kiadványt meghivatkozzák, akkor annak tartalma 
vonatkozik a szállító minden olyan folyamatára, ami szükséges a szerződéses 
követelmények teljesítéséhez.  

A szállítók vagy potenciális szállítók felhasználhatják a kiadványt belső célra, 
a vállalatvezetési rendszerük (MS= Management System) minőséggel kapcsolatos 
aspektusainak (elemeinek) lefedésére.  

A megfelelő egyéb szabványokkal együtt alkalmazva, a kiadvány 
felhasználható a vállalatvezetési rendszer (MS) folyamatainak irányítására, ahol a 
beszerző ezt meghatározta.  

Ha bármilyen ellentmondás áll fenn a szerződés követelményei és ezen 
kiadvány követelményei között, akkor a szerződés követelményeit kell érvényesnek 
tekinteni.  

A szállító szervezeti és szerződéses szinten meg kell, hogy feleljen az AQAP-
2110 kiadvány 4.-9. fejezetében foglalt követelményeknek. 

Az AQAP 2110-ban az alábbi hivatkozások találhatók meg:  

Normatív hivatkozások:  

ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszerek – Követelmények. 

ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek – Alapok és szótár. 

ISO 10012 Mérésirányítási rendszerek. A mérési folyamatokra és 
a mérőberendezésekre vonatkozó követelmények.  

Informatív hivatkozások:  

AQAP 2000 Integrált, rendszer- és életciklus szemléletű NATO 
minőségpolitika 

AQAP 2009 NATO-útmutató az AQAP 2000-es sorozat 
használatához. 
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AQAP 2105 NATO-követelmények a benyújtandó 
minőségtervekhez. 

AQAP 2070 A NATO kölcsönös állami minőségbiztosítás (GQA) 
eljárásrendje. 

ACMP Szövetségi konfiguráció irányítási kiadványok. 

ARMP Szövetségi megbízhatósági és karbantarthatósági 
kiadványok. 

STANAG 4159 NATO-eszközök konfiguráció irányítási politikája és 
eljárása multinacionális közös projekteknél.  

STANAG 4174 Szövetségi megbízhatósági és karbantarthatósági 
kiadványok. 

STANAG 4427 
Szövetségi konfiguráció irányítási kiadványok  
(ACMP-k) bevezetése. 

Az AQAP 2110-ban az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni: 

Ha más meghatározás nincs, akkor az ISO 9000:2005 definíciói érvényesek. 

Beszerző Állami és / vagy NATO-szervezet, aki szerződéses 
kapcsolatba lép a szállítóval, meghatározva a termékre 
és a minőségre vonatkozó követelményeket.  

Megfelelőségi Igazolás 

 

A szállító által aláírt dokumentum, amelyben a szállító 
kijelenti, hogy a termék megfelel a szerződéses 
követelményeknek.  

Állami minőségbiztosítás 
(GQA) 

Az állami minőségbiztosítás (GQA = Government 
Quality Assurance) az a folyamat, amelynek révén a 
megfelelő nemzeti hatóság megteremti a bizalmat 
abban, hogy a minőségre vonatkozó szerződéses 
követelmények teljesülnek.  

Állami minőségbiztosítási 
képviselő (ÁMK)  

Állami minőségbiztosítási képviselők (Quality Assurance 
Representatatives) azok a személyek, akik a beszerző 
nevében eljárva az állami minőségbiztosításért (GQA) 
felelősek. 
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ÁMK és / vagy beszerző 

 

A „ÁMK és / vagy beszerző” kifejezést ebben a 
dokumentumban azért használtuk, hogy a „beszerző” 
ÁMK-t helyettesíthesse olyan helyzetekben, amikor a 
szerződéshez kapcsolódóan vagy nincs ÁMK, vagy a 
kijelölt ÁMK nem kapott felhatalmazást bizonyos 
tevékenységekre.  

Termék A termék tevékenységek vagy folyamatok eredménye.  
A termék magában foglalhat szolgáltatást, hardvert, 
feldolgozott anyagot, szoftvert vagy ezek kombinációját. 
A termék lehet kézzelfogható (pld. szerelvény, 
feldolgozott anyag) vagy nem kézzelfogható (pld. 
ismeretek, elgondolások). A termék lehet szándékolt 
termék (pld. a vevőknek felajánlott termék, vagy nem 
szándékolt termék (pld. szennyező anyag, vagy 
nemkívánatos hatások).  

Minőségterv Dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen 
eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell 
alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, 
folyamathoz vagy szerződéshez (MSZ EN ISO 9000: 
2005 szabvány). 

Szállító Az a szervezet, aki a szerződés szerint a beszerző 
számára biztosítja a termékeket.  

Beszállító (Alvállalkozó) Az a szervezet, aki a szállító számára biztosít 
termékeket. 

Minőségirányítási rendszer követelmények az ISO 9001 szabványban 
meghatározottakon túl: 

A szállítónak – ennek a dokumentumnak megfelelően – olyan hatékony és 
gazdaságos rendszert kell létrehozni, bevezetni, dokumentálni, rendszeresen 
értékelni és továbbfejleszteni, amely magában foglalja azokat az ISO 9001:2000 
követelményeket, amelyek szükségesek a szerződéses követelmények 
kielégítéséhez. A beszerző és / vagy az állami minőségbiztosítási képviselő (ÁMK) 
fenntartja magának a jogot arra, hogy visszautasítsa ezt a rendszert az adott 
szerződésre vonatkozóan. Azokat az objektív bizonyítékokat, amelyek magukban 
foglalhatják az első-, második- és harmadik fél által végzett értékelési / tanúsítási 
folyamatokból származó olyan dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a rendszer 
megfelel ennek a kiadványnak és hatékony, azonnal az ÁMK és / vagy a beszerző 
rendelkezésére kell bocsátani. 
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A szállító egyeztetett módon biztosítsa az ÁMK és / vagy a beszerző számára 
a hozzáférést a szerződéssel kapcsolatos feljegyzésekhez. A szállító a 
tevékenységek megkezdése előtt, terjesszen elő az ÁMK és / vagy beszerző 
számára a szerződéses követelményekre vonatkozó minőségtervet (QP= Quality 
Plan). A minőségterv (QP) legyen egyértelműen azonosított különálló dokumentum, 
vagy a szerződés alapján készített más dokumentum része.  

A minőségtervnek két, egymást kiegészítő szerepet kell betöltenie:  

• Ismertesse és dokumentálja a minőségirányítási rendszernek azokat a 
„szerződés-specifikus” követelményeit, amelyek szükségesek a szerződéses 
követelmények kielégítéséhez (ahol lehetséges, hivatkozásokkal a „szervezet 
egészét átfogó” minőségirányítási rendszerre) 

• Ismertesse és dokumentálja a termék megvalósításának (előállításának) a 
termékre vonatkozó minőségi követelmények szerinti tervezését, a szükséges 
erőforrásokat, az igényelt ellenőrző tevékenységeket (igazoló ellenőrzés, 
érvényesítő ellenőrzés, megfigyelés (figyelemmel kísérés), minőség-
ellenőrzés, vizsgálat) és az elfogadási kritériumokat.  

A szállítónak és a beszállítónak objektív bizonyítékot kell szolgáltatnia arra, 
hogy a tervezés során figyelembe vette a kockázatokat, beleértve (de nem csupán 
ezekre korlátozva) a kockázat-azonosításra, a kockázat elemzésre, a kockázat 
kezelésre és a kockázat enyhítésére (csökkentésre) vonatkozó bizonyítékokat. A 
tervezést a kockázat azonosítással kell kezdeni a szerződés átvizsgálás során, és 
ezt követően időszakonként pontosítani kell. A beszerző és / vagy az ÁMK fenntartja 
magának a jogot arra, hogy elutasítsa a minőségterveket, a kockázati terveket, és 
ezek módosításait. 

Fontos, hogy a vezetőség képviselője a felső vezetőség (ügyvezetői 
[igazgatói]) felelősséggel rendelkező tagja legyen, és legyen meg a szükséges 
szervezeti hatásköre és cselekvési szabadsága az ÁMK és / vagy beszerző által 
felvetett minőségi problémák megoldásában a szállító központjaként járjon el. 

A szállító biztosítsa a kommunikációs csatornák létrehozását az ÁMK-val és / 
vagy a beszerzővel.  

Az átvizsgálás bemenő adataira vonatkozó feljegyzések álljanak a ÁMK és / 
vagy a beszerző rendelkezésére. 

Az átvizsgálás kimenő adatainak (eredményének) szerződésre vonatkozó 
feljegyzései álljanak az ÁMK és / vagy beszerző rendelkezésére. A szállítónak 
értesítenie kell az ÁMK-t és / vagy a beszerzőt minden olyan jelentős szervezeti 
változtatásról, annak bevezetése előtt, amely kihatással van a termék minőségére 
vagy a minőségirányítási rendszerre. A szállítónak értesítenie kell az ÁMK-t és / vagy 
a beszerzőt arról az átvizsgálás kimenő adatai (eredménye) alapján tervezett 
intézkedésről, ami kihat a szerződéses követelményeknek való megfelelésre. Az 
átvizsgálás kimenő adatait tartalmazó feljegyzésben, ahol szükséges 
intézkedés(eke)t azonosítottak, meg kell határozni az intézkedésért felelős 
személyt/funkciót (szervezeti elem) és az intézkedés(ek) esedékességének dátumát.  
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Ha a szerződésben nem hivatkozták meg, akkor a szállítónak kell 
meghatározni a vizsgálati módszereket, és a megfelelő előállítási fázisoknál 
elvégezni a szükséges vizsgálatokat, hogy demonstrálja (bizonyítsa) az egyes 
fázisokra vonatkozó követelményeknek való megfelelést, a végterméket is beleértve.  

A szállítónak, kérésre, az ÁMK és / vagy beszerzőnek át kell adni a 
szerződéssel kapcsolatos bármely termékre vonatkozó alvállalkozói szerződés vagy 
megrendelés egy (másolati) példányát. A szállítónak értesíteni kell az ÁMK és / vagy 
beszerzőt, ha egy alvállalkozói szerződésről vagy megrendelésről megállapították, 
hogy kockázatot testesít meg (kockázatos) vagy kockázatot von maga után.  

A szállítónak tovább kell adni az alkalmazandó szerződéses követelményeket 
a beszállítók részére, hivatkozással a megállapított szerződéses követelményekre, 
beleértve a releváns AQAP(ka)t. A szállítónak minden beszerzési dokumentumba be 
kell iktatnia a következő kitételt: „Ezen szerződés minden követelménye állami 
minőségbiztosítás (GQA) tárgyát képezheti. Az elvégzendő GQA tevékenységekről 
értesíteni fogjuk Önöket” 

A beszállítónak a szállító fog utasításokat adni a közöttük létrejött szerződés 
vonatkozásában. A szállító felelőssége gondoskodni arról, hogy a szerződéses 
követelmények teljesítéséhez szükséges folyamatokat és eljárásokat teljeskörűen 
bevezessék a beszállító telephelyén. 

A beszállító telephelyén végzett GQA tevékenység nem mentesíti a szállítót a 
szerződésben rögzített minőségért viselt felelőssége alól.  

Az állami minőségbiztosítási tevékenység a beszállító telephelyén történő 
végrehajtását és az ehhez társuló ÁMK és / vagy beszerzői hozzáférési 
jogosultságokat csak az ÁMK és / vagy beszerző igényelheti. 

A szállítóknak értesíteni kell az ÁMK-t és / vagy beszerzőt, ha egy olyan 
beszállítói terméket utasítottak vissza vagy javítottak meg, amelyet korábban 
kockázatosnak minősítettek, vagy amit olyan alvállalkozó szállított, akinek 
kiválasztását vagy későbbi teljesítményét kockázatosnak minősítették. 

Ha a beszerző által biztosított termék elveszett, károsodott vagy egyéb ok 
miatt a szerződés szerint tervezett felhasználásra alkalmatlannak találták, akkor a 
szállító erről azonnal tájékoztassa az ÁMK-t és / vagy a beszerzőt.  

Az a mérési és kalibrációs rendszer, amit ehhez a szerződéshez alkalmaztak 
feleljen meg az ISO 10012 szabvány követelményeinek. 

Ha egy mérő-berendezésnél azt találják, hogy ismételt kalibrálása elmaradt 
vagy nincs kalibrált állapotban és vannak érintett termékek, akkor az ÁMK-t és / vagy 
a beszerzőt tájékoztatni kell, és be kell mutatni az érintett termékekre vonatkozó 
részletes információkat, beleértve a már kiszállított termékeket is. 

Bővítés: 

Konfiguráció irányítási (CM – Configuration Management) követelmények. 
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A szállítónak minimálisan a következőkre vonatkozóan kell konfiguráció 
irányítási (CM) eljárásokat írni és dokumentálni: 

• Konfiguráció azonosítás, 

• Konfiguráció szabályozás,  

• Konfiguráció állapot-nyilvántartás,  

• Konfiguráció audit. 

Konfiguráció irányítási terv (CMP – Configuration Management Plan) 

A szállítónak készítenie kell egy Konfiguráció irányítási tervet (CMP-t), amely 
ismerteti a konfiguráció irányítás (CM) alkalmazását az adott szerződésnél.  

A Konfiguráció irányítási terv részét képezheti egy másik tervnek, ha az erre 
egyébként megfelel. A NATO-konfiguráció irányítási politikáját a STANAG 4159-ben 
deklarálták, míg a konfigurációirányításra vonatkozó részletes szerződéses 
követelményeket a STANAG 4427 és a hozzátartozó Szövetségi Konfiguráció 
Irányítási Kiadványok (ACMP-k) tartalmazzák. 

Ha a szerződésben előírták, a szállító Megbízhatósági és Karbantarthatósági 
(R&M –Reliability and Maintainability) rendszerének, az adott termék tervezésének 
megfelelően biztosítani kell, hogy az R&M problémákat és az ezekkel kapcsolatos 
dokumentumokat felügyelik, beleértve az alvállalkozókkal kapcsolatosakat is.  

A NATO megbízhatóságra és karbantarthatóságra vonatkozó politikáját 
(alapelveit, irányelveit) a STANAG 4174-ben intézményesítették, míg a 
megbízhatóság és karbantarthatóság irányítására vonatkozó részletes szerződéses 
követelményeket a Szövetségi Megbízhatósági és Karbantarthatósági Publikációk 
(ARMP-k – Allied Reliability and Maintainability Publication) tartalmazzák. 

A szállító gondoskodjon arról, hogy minden szerződéses követelményt 
bevonjanak a belső auditokba, beleértve a NATO-kiegészítéseket is. 

A szállítónak tájékoztatnia kell az ÁMK-t és / vagy beszerzőt minden olyan 
esetben, amikor a belső audit során eltéréseket állapítottak meg, ha csak az ÁMK és 
/ vagy beszerző és a szállító másként nem állapodott meg. 

A termék kibocsátásakor a szállító „Megfelelőség nyilatkozatot” kell, hogy 
adjon az ÁMK és / vagy beszerző részére, ha eltérő intézkedés nem történt. 
Kizárólag a szállító felelős az általa beszerző számára biztosított összes termék 
minőségéért. 

A szállító adjon ki és foganatosítson eljárásokat a nem-megfelelő termékek 
azonosítására, elkülönítésére és kezelésére. 

A nem-megfelelő termékek kezelésére vonatkozó eljárásokat az ÁMK és / 
vagy beszerző visszautasíthatja, ha ezek nem biztosítják a szükséges 
szabályozásokat (felügyeletet, ellenőrzéseket).  
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A szállítónak tájékoztatni kell az ÁMK és / vagy beszerzőt a nem-
megfelelőségekről és a szükséges helyesbítő tevékenységekről, hacsak másként 
nem állapodott meg az ÁMK és / vagy beszerzővel. 

Minden átmunkálásra, javításra vagy változatlan állapotban történő 
felhasználásra vonatkozó intézkedésnek elfogadhatónak kell lenni az ÁMK és / vagy 
beszerző számára. 

Ha a szállító azt állapítja meg, hogy a beszerző által beszállított (biztosított) 
termék alkalmatlan a tervezett felhasználásra, akkor ezt azonnal jelentse a 
beszerzőnek és koordinálja vele a végrehajtandó intézkedéseket a helyzet 
orvoslására. A szállítónak az ÁMK-t is tájékoztatnia kell. 

A szállítónak tájékoztatni kell az ÁMK és / vagy beszerzőt arról a Beszállítótól 
kapott nem-megfelelő termékről, amely állami minőségbiztosítás (GQA) tárgyát 
képezte. 

A szállítónak és / vagy beszállítónak biztosítania kell az ÁMK és / vagy 
beszerző számára: 

• A hozzáférési jogot (belépést, igénybevételt) azokhoz a telephelyekhez, ahol a 
szerződésben rögzített tevékenységek résztevékenységeit végzik, 

• A szerződésben rögzített követelmények teljesítésére vonatkozó 
információkat, 

• A korlátlan lehetőséget arra, hogy értékelje a szállító megfelelését a 
vonatkozó szerződéses, vagy szervezeti előírásoknak, 

• A korlátlan lehetőséget arra, hogy lefolytassa a termék szerződéses 
követelményeknek való megfelelésének igazoló ellenőrzését (verifikálását), 

• A szükséges segítséget az értékeléséhez, igazoló ellenőrzéshez 
(verifikáláshoz), érvényesítő ellenőrzéshez (validáláshoz), vizsgálatokhoz, 
ellenőrzéshez vagy a termék átadásához, a szerződéses követelmények 
állami minőségbiztosításának (GQA) végrehajtása céljából, 

• Elhelyezést és szolgáltatásokat, 

• A szükséges berendezések ésszerű használatra való rendelkezésre 
bocsátását a GQA tevékenység elvégzéséhez, 

• Hozzáférést az információs és a kommunikációs szolgáltatásokhoz,  

• A szükséges szállítói dokumentációkat, a termék specifikációnak való 
megfelelésének igazolásához (konfirmálás),  

• A szükséges dokumentum példányokat, beleértve azokat is, amelyek 
elektronikus hordozó közegen (formátumban) vannak. 
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A szállítónak gondoskodnia kell arról, hogy csak kiszállításra szánt, 
elfogadható terméket adjanak át. AZ ÁMK és / vagy beszerző fenntartja magának a 
jogot arra, hogy visszautasítsa a nem-megfelelő termékeket. 

Az AQAP 2120 / 2130 követelményei megegyeznek az AQAP 2110 
követelményeivel az alábbi táblázatokban meghatározott szűkítések figyelembe 
vételével: 

 

AQAP 2110 elemek AQAP 
2120 

AQAP 
2130 

7.1. A termék-előállítás megtervezése. IGEN Részben 

7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok. IGEN IGEN 

7.3. Tervezés és fejlesztés. NEM NEM 

7.4. Beszerzés   

7.4.1. A beszerzés folyamata. IGEN IGEN 

7.4.2. Beszerzési információ. IGEN IGEN 

7.4.3. A beszerzett termék igazolása (verifikálása). IGEN IGEN 

7.5. A termék előállítása   

7.5.1. A termékelőállítás megtervezése. IGEN IGEN 

7.5.2. A termékelőállítási folyamatok érvényesítése 
(validálása). IGEN NEM 

7.5.3. Azonosítás és nyomon-követhetőség. IGEN IGEN 

7.5.4. A vevő tulajdona. IGEN IGEN 

7.5.5. A termék állagának megőrzése. IGEN IGEN 
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7.6. A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése. IGEN IGEN 

7.7. Konfiguráció-irányítás (CM).    

• Konfiguráció azonosítás IGEN IGEN 

• Konfiguráció szabályozás IGEN IGEN 

• Konfigurációs állapot nyilvántartás NEM IGEN 

• Konfigurációs auditok NEM IGEN 

• Konfiguráció irányítási terv IGEN IGEN 

7.8. Megbízhatóság és karbantarthatóság.  NEM NEM 

 

5. ábra. AQAP 2105:2005 – NATO követelmények a benyújtandó 
minőségtervekre 

 

Az AQAP-2105 a szerződések teljesítése során alkalmazandó 
Minőségtervekre határozza meg a követelményeket. A szállító benyújtandó 
minőségtervét (továbbiakban minőségterv) e követelményeknek megfelelően értékeli 
az állami minőségbiztosítási szervezet. A minőségterv határozza meg, hogyan 
teljesül az összes szerződéssel összefüggő minőségi követelmény. 

A minőségterv meghatározza, hogyan teljesítsék az összes minőségi 
vonatkozású szerződéses követelményt, beleértve az AQAP-2110/2120/2130 
valamennyi követelményét. 

A minőségterv meghatározza és szabályozza a szállító tevékenységeit, 
folyamatait, felelősségeit és erőforrásait. 

Az AQAP-2105-t elsődlegesen arra szánták, hogy kiegészítse a szállító által 
kötött kétoldalú és / vagy az alvállalkozói szerződésben alkalmazott, vagy előírt 
egyéb AQAP-kat.  
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A jelen AQAP-ban hivatkozott dokumentumok jegyzéke az alábbiak:  

AQAP-
2110:2009 

NATO minőségbiztosítási követelmények tervezésre, fejlesztésre 
és gyártásra 

AQAP-
2120:2009 

NATO minőségbiztosítási követelmények a gyártásra 

AQAP-
2130:2009 

NATO minőségbiztosítási követelmények ellenőrzésre és 
vizsgálatra 

ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek – Alapok és szótár 

 

Erre az AQAP-ra vonatkozóan az ISO 9000:2005 „Minőségirányítási 
rendszerek – Alapok és szótár” definícióit, és az AQAP-2110/2120/2130 3.3 pont 
meghatározásait kell alkalmazni. A jelen AQAP-ban alkalmazott további 
meghatározások az alábbiak: 

Benyújtandó 
minőségterv 

A minőségterv egy, a szállító által készített dokumentum, amely 
meghatározza milyen eljárásokat és a hozzájuk társított 
erőforrásokat mikor és ki alkalmaz egy meghatározott projekt, 
termék, vagy szerződés követelményeihez. 

Megjegyzés: A minőségterv olyan dokumentum, ami kielégíti a 
jelen AQAP követelményeit és amelyet a szállítónak kell 
benyújtani az állami minőségbiztosítási képviselő felé, a 
szerződés követelményei szerint.  

 

A minőségterv előkészítése. Egy minőségterv elkészítését megelőzően a 
szállító hajtsa végre a szerződés összes követelményének átvizsgálását annak 
érdekében, hogy meghatározza a tervezéshez és a megvalósításhoz a szükséges, 
összes irányítási, műszaki és egyéb tevékenységeket. A szállító a különleges 
követelményekre külön figyelmet fordítson. A megfelelő műveleteket, folyamatokat és 
technikákat tervezni és ütemezni, a megfelelőségi vizsgálatok és tesztek eszközeit 
azonosítani kell.  

A minőségtervet és a kapcsolódó dokumentációt, eljárásokat, terveket stb., a 
szállító készítse el és nyújtsa be az általa meghatározott tevékenységek 
megkezdése előtt.  

A minőségterv egyértelműen határozza meg a szerződés és a szerződés 
tárgyát képező termékeket. 
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A minőségterv hivatkozzon a szállító minőségirányítási rendszere vonatkozó 
folyamataira és eljárásaira, vagy foglalja magába e folyamatokat és eljárásokat. A 
minőségterv hivatkozzon a további alkalmazandó, szerződéses, megkövetelt vagy 
vonatkozó dokumentumokra/tervekre. 

Jóváhagyás / benyújtás. A szállító felhatalmazott vezetője hagyja jóvá a 
minőségtervet az állami minőségbiztosítási képviselő részére történő benyújtás előtt. 

Az állami minőségbiztosítási képviselő fenntartja a jogot a minőségterv 
visszautasítására és annak felülvizsgálataira, ha az nem felel meg a szerződés 
követelményeinek, vagy jelen AQAP-nak. 

Megvalósítás. A szállító biztosítsa, hogy a minőségterv hatálya alatt 
megvalósított mindegyik folyamat állapota ismert és felhasználásra alkalmas. A 
szállító igazolja a hatékony megvalósítást és a kívánt eredmények teljesítését. A 
szállító biztosítsa, hogy a minőségterv rendelkezésre álljon, és a megvalósításában 
érintett minden belső egység és minden alkalmazott tartsa be. A szállító biztosítsa a 
minőségterv szerinti megfelelő teljesítést. 

A szállítónak igazolnia kell, hogy a meghatározott tevékenységek a 
szerződéses követelményekkel összhangban vannak. Vizsgálja felül, auditálja, 
mutassa be és igazolja, hogy a tevékenységeket minőségtervvel összhangban 
végzik. 

Átvizsgálások, felülvizsgálatok és változáskövetés. A szállító a minőségtervet 
időszakonként vizsgálja felül a szerződés életciklus szakaszai során. 

A minőségterv felülvizsgálatait mindenféle szükséges késlekedés nélkül 
nyújtsák be az állami minőségbiztosítási képviselőnek, összhangban a 
meghatározott változáskövetési eljárással összhangban. 

A szállító a minőségterv módosítási eljárását tegye a rendszer részévé. 

A szállító biztosítsa, hogy a minőségtervvel összefüggő bármely változás 
szabályozott, és az azonosítás, jóváhagyási állapot, változat és kiadási időpont 
világosan jelölt legyen.  

A minőségterv tartalma. A minőségterv tartalma legyen kielégítően pontos és 
elég részletes, hogy tükrözze egy szerződés számára meghatározott, folyamatban 
lévő szállítói tevékenységeket. A minőségterv hivatkozza és / vagy foglalja magába a 
szerződésre alkalmazható minden eljárást, tervet és egyéb dokumentációt. A 
minőségterv határozza meg a megvalósítandó (irányítási és műszaki) 
tevékenységeket akár közvetlenül vagy a megfelelő eljárásra és dokumentumokra 
való hivatkozással. 

A projekt céljának és rendeltetésének rövid meghatározása. 

A minőségtervben használt betűszavak és rövidítések, meghatározások 
legyenek meghatározva, a szerződésbe foglalt meghatározások kivételével. 

A minőségterv tartalmazza a szervezeti struktúra szerződés-specifikus leírását 
és azonosítsa azokat, akik felelőssége biztosítani, hogy a szükséges tevékenységek 
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végrehajtásra kerüljenek. Ismertesse a minőséggel kapcsolatos felelős személyzet 
felelősségi körét és hatáskörét, beleértve a vezetés képviselőjét, valamint az állami 
minőségbiztosítási képviselővel való kapcsolattartás rendjét. A szerződéssel 
kapcsolatos minőségi vonatkozású felelősséggel kijelölt személyzet függetlenségét 
világosan kell dokumentálni. 

A minőségterv határozza meg a szerződéses követelmények 
megvalósításához szükséges erőforrások, munkaerő, infrastruktúra és 
munkakörnyezet biztosításáról történő gondoskodást. 

A vonatkozó minőségi követelményekből és kockázatokból következő 
minőségirányítási tevékenységek tervezését határozzák meg, de ne korlátozódjanak 
az alábbi alpontokban adott folyamatokra. 

• A minőségterv ismertesse, hogyan juttatják el a követelményeket a 
munkahelyekre,  

• A minőségterv tartalmazza a folyamatok azonosításának a rendjét, a 
folyamatok hatékonyságát biztosító követelményeket és módszereket, a 
támogató erőforrásokat és a folyamatok figyelemmel kísérését. Fordítsanak 
kiemelt figyelmet a speciális és új folyamatokra. 

• A minőségterv tartalmazza, hogy a szállító hogyan felügyeli beszállítók / 
alvállalkozók termékekre, valamint tevékenységre vonatkozó folyamatokat, 

• A minőségterv tartalmazza, hogyan figyelik, mérik, elemzik, és javítják 
folyamatosan a folyamatokat, 

• A minőségterv ismertesse, hogyan tartják fenn és szabályozzák – beleértve a 
megőrzési időszakot – a dokumentálási követelményeket, ideértve a 
minőségpolitikát, minőségi célokat, minőségirányítási kézikönyvet, eljárásokat, 
feljegyzéseket és egyéb dokumentumokat. Az aktuális dokumentum állapot 
jegyzék mindenkor legyen hozzáférhető. 

Az érintett minőség vonatkozású követelményekből és kockázatokból 
származtatott alkalmazandó termék-előállítási tevékenységek tervezését határozzák 
meg, de ne korlátozzák az alábbi folyamatokra. A minőségterv ismertesse: 

• hogyan hajtják végre a termék-előállítás megtervezési folyamataival 
kapcsolatos tevékenységeket, 

• a termék-specifikus követelmények meghatározásának és felülvizsgálatának 
folyamataihoz kapcsolódó tevékenységeket. Ismertesse a vevővel történő 
kommunikáció rendjét. 

• a szállító hogyan tervezi és szabályozza a termék tervezésével és 
fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket, 

• hogyan hajtják végre a beszerzési folyamatot, a szállító hogyan biztosítja, 
hogy a beszerzett termékek feleljenek meg a meghatározott 
követelményeknek, és hogy a beszállítókat hogyan értékelik és választják ki. A 
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minőségterv mutassa be a beszállítóikkal vagy termékeikkel kapcsolatos 
meghatározott kockázatok kezelését. (lásd AQAP 2110 / 2120 7.4.1 és 7.4.3 
pontjait) 

• hogyan hajtják végre az előállítást és szolgáltatás nyújtását szabályozott 
feltételek mellett, 

• hogy az ellenőrző és mérő eszközök kezelése hogyan szabályozott abból a 
célból, hogy biztosítsák a termékek szerződéses követelményeknek való 
megfelelése bizonyítékát. A minőségterv ismertesse azokat a folyamatokat, 
melyeket annak biztosítására alkalmaznak, hogy a mérési és kalibráló 
rendszerek és eszközök kielégítsék a követelményeket. 

• a konfigurációirányítás szerződés-specifikus tevékenységeit és / vagy adjon 
hivatkozásokat a szükséges konfigurációirányítási tervre, 

• a szerződés-specifikus megbízhatósági és karbantarthatósági 
tevékenységeket. A minőséggel kapcsolatos vonatkozó követelményekből és 
kockázatokból származtatott alkalmazandó mérési, elemzési és fejlesztési 
tevékenységek tervezését határozzák meg, nem korlátozva az alábbi 
folyamatokra, 

• hogyan hajtják végre a vevő megelégedettsége figyelését és mérését, 

• hogyan végzik a belső auditokat, annak érdekében, hogy meghatározzák, a 
minőségterv megfelel-e a követelményeknek és hatékonyan teljesítik, valamint 
tartják karban. A minőségterv hivatkozzon a szerződés-specifikus 
intézkedésekre a megfelelőségi nyilatkozat használatáról, 

• hogyan hajtják végre a szerződés-specifikus követelményeknek való nem-
megfelelőségek felügyeletét és azonosítását, 

• hogy a tervezett tevékenységek hatékonyságának és megfelelőségének 
bemutatása érdekében hogyan végzik az adatelemzést, és hol lehet 
fejlesztést végezni, 

• hogyan hajtják végre a folyamatos fejlesztést, helyesbítő és megelőző 
tevékenységeket, 

• hogyan biztosítja a szállító az állami minőségbiztosítási képviselő 
hozzáférését a szállítóhoz és beszállítókhoz és hogyan biztosítják az állami 
minőségbiztosítási képviselő tevékenységeinek támogatását, 

• a szállító hogyan biztosítja, hogy csak elfogadható termékeket ajánl fel 
átvételre az állami minőségbiztosítási képviselő számára. 

A minőség vonatkozású követelményekből és a kockázatból származtatott, 
alkalmazandó kiegészítő NATO-követelmény tevékenységek tervezését határozzák 
meg, nem korlátozva az alábbi követelményekre. 
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Értelemszerűen, a minőségterv hivatkozzon más tervekre, vagy azok 
megfelelő szakaszaira, és minőség vonatkozású szerződéses dokumentumokra, 
ismertessék ezek közötti kapcsolódási pontokat és viszonyokat, valamint a 
szerződésekben megkövetelt egyéb tervezési dokumentumokat. Ahol lehet, a 
minőségterv hivatkozzon a szállító minőségirányítási rendszerére. A minőségterv 
sorolja fel az egyéb vonatkozó és szerződés kapcsolatú dokumentumokat. 
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