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Szerkesaőség

A megváltozott külső és belsó gazdasági körűlmények között a Ma-
gyar Honvédség (MH) anyagi - technikai biztosítási rendszerében az
egyik meghatározó szerepet játszó anyagbiztosítási és ellátási alrendszer-
nek olyan korábban nem tapasztalt kihívásoknak kell megfelelnie, me_
lyek kezelése komoly gondot jelent és jelentós erőfeszítéseket követel
annak vezetó és végrehajtó állományától eryaránt.

Javaslatunkban a jövőbeni beszerzés egyik lehetséges módszerét, az
elóre kiválasztott be§zállítóktól történő beszerzát vizsgáltuk. A dolgozat
elkészítése során felhasználtuk a témában korábban keletkezett munká-
kat, tudományos i§mertetőket.

A javaslat vbsgóIja:

- a beszerzés helyét és szerepét, üszonyát a közvetlen és közve-
tett környezettel,

1 A szerzö koltektíva ta8iai: csala Józ§€f mk. alezJedes, Kuc§ma Andíá§ mk. aleziede§, fimár Já-
no§ mk. óma8y, Hermann Józ§ef mk. órná8y, Kereki t Ászló mk. sázado§
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_ a beszerzés és a piaci körülmények kapcsolódását, a keresleti
marketing elemei meghatározásával,

- a beszállítói rendszer működésének és kialakításának ery lehet-
séges, ál talunk elképze|t v áltozat át,

- a beszállítók kiválasztása alapvetó kritériumainak rendszerét és
a javasolt preferenciákat.

A javaslat azzal a céllal íródott, hogy összefoglalja az eddigi ismere-
teinket és feltételezéseinket a beszállítói rendszerről. közzóteve ezeket
eló kívánjuk segíteni az MH megújításra váró beszerzesi rendszere kor-
szerűsítési elgondolásának kialakítását.

A javaslatok kidolgoaása során felhasználtuk több ilyen irányban
nagy tapasztalattal rendelkező hadsereg beszerzési rendszerét. Megálla-
pítottuk, hogy ezek Maryarországon történő teljes értékű ad aptáciőjáía
nincs mód, mivel a tanulmányozott beszerzési rendszerek stabil piaci vi-
szonyok közötti működést tételeznek fel, szemben az alakulóban lévó és
sok közvetítői szerepre pályázó, labilis helyzetű gazdálkodó szervezettel
jellemezhetó magyar üszonyokkal.

Ajavaslatban a fő hangsúlyt az elgondolt beszállítói rendszer műkö-
désére es a beszállító kiválasztás kritériumai megfogalmazására lrclyez-
tük.

A be,szerzls helye és §zerepe, ü§zonya a közvetlen és közvetett
környezethez

Az anyagi-technikai biztosítás szerves réxútképező anyagbiztosítási
és ellátási alrendszer alkotórésze a beszerzesi alrendszer.

A honvédségi igények megjelenése és a csapatok szükséglete alap-
vetóen a csapatok feladatainak módosítása es azok végrehajtása során
jelentkezik. Az igények mértékét befolyásolja a készletképzes rendje is.
Jelenleg a honvédségen belül lépcsőótt anyagkészletezési rend van. A
I{VK meghatározza a csapatok feladatát, §ámveti az ehhez szúkéges
eszköók, anyagok mennyiségét. Amennfben a rendelkezésre álló anya-
gi készletek nem elegendőek, akkor a költségvetési eszköák biztosítása
után a beszerzesi rendszerben igény jelentkezik.
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A beszerzési alrendszer összegnij lí az anyagigényeket, felkutatja és
nyilvántartja azok megszünteté§ének lehetséges forrrásait, a szükségletek
kielégítése éljáMl beszerzéseket végez és az anyagokat eljuttatjiaz el-
látó szervekhez, illewe a közvetlen felhasználóhoz.l z ellátás menetének
főbb állomásai tehlí a csapatok készletében jelen tkező íogyás, az ezok
megszünteté§ét célzó anyagigénylés elkészítése és megküldése az ellátási
rendnek megfelelően, a készletek lépcsőzéséból adódó lehetőségeknek
megfelelóen az igények kielégítése, íllewe a lépcsőzött anyagkészletek
központi pótlása. Abeszállítói rendszert üzemeItetó Gazdálkodási Hiva-
tal ebben a rendszerben az anyagnemfelelós ágazatokkal megfelelő szin-
ten kapcsolatokkal bír, ami lehetővé teszi számára az igények meg|ele-
nésétől számított minimális idón belüli reagálást.

A beszerzési rendszer környezetét az 1. uámú úbra szemlélteti.

Az áttekintés alapján az is megállapítható, hogy a beszerzési tevé-
kenység több irányban is kötódik más az anyagellátással közvetlenül nem
kapcsolódó területhez is. Ezek 8 t€rületek a beszerzés pénzüryi alapját
biztosító költségvetési gazdálkodás, a hazaiilletve külföldi piacok, a hazai
és nemzetközi áruforgalmi tevékenység és szállítmányozás, a szállítás, a
bankszféra és devizapiac, a haditechnikai termékek mozgását korlátozó
belföldi es külföldi rendelkezések, a nemzetközi kereskedelmi szokvá-
nyok és egyezmények, stb.

A változóban lévő gazdasági környezet kikényszeríti az MH koráb-
ban alkalmazott beszerzési módjainak és módszereinek újragondolását,
Ennek eg5rik látványos jele a Gazdálkodási Hivatal (GH) létrejötte és
alaptevékenységének meghatározása. Az MH GH kizárólagosan végzi
az anyagi- technikai biztosítás (ATB) import beszerzéseit. A hazai be-
szerzések megoszlanak az Ellátó Központok (EK)és a GH között. Bizo_
nyo§ termékek beszerzését a csapat előiránrzatok terhére a csapat anya-
gi-technikai szolgálatok végzik.

Mint látható a be§zerzés bonyolult és az ATB minden tagozatát érin-
tő kérdés. Javaslatunkban csak a központi beszerzést üzsgáljuk, annak
is alapvetóen a hazai beszerzést érintó résát.
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A beszerzési rendszer környezete
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1. ábra A beszerzési rendszer környezete
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A beszerzás és piaci körülmények kapcsolódása, a kereslet mar-
keting elemei meghatÁrozása

Apiacgazdaság körülményei közjtt a kereslet es a Knálat találkozási
helye a piac, mely determinálja a termék legjellegzetesebb tulajdonsága-
it. A piacon megjelenó eladó a kínálat marketing telje§ eszköztárát fel-
használva keresi a vevó igényeit, s iryekszik azt kielégíteni úgy, hogy
eközben nyereséghez j usson.

A piacon a keresletet megjelenítő vevó vásárlrási dóntéseket hoz pi-
aci információi, korábbi tapasztalatai, az eladó marketing befolyása és
természetesen a rendelkezésére álló forrásai, pénze firyelembe vételé-
vel.

Az MH az állami bevrásárlrások piacán vevóként lép fel. A beszerzái
döntések meghozatala során, ha csak a fenn említett hatások alapján hoz-
nánk meg döntéseinket, azok nem lépnék túl az e5nzerű fogyasztó szint-
jét. Az MH ezt nem engedheti meg, a jelentős megrendelési állomány
olyan potenicális képességeket biztosít, melyek jelentós hatást képesek
gyakorolni a piac bizonyos szegmenseire. Ezen képességek kihasználása
a piaci üszonyok kózött elengedhetetlen, mert ha az MH nem használja
ki mások, legtöbbször az eladó éi velük.

A tudatos piaci munka feltétele annak ismerete, hory melyek azok
a területek, ahol a piacra hatá§t képes s/akorolni az MH mint vevő, és
azon piackonform módszerek, technikák ismerete és tudato§ használata,
melyek lehetóvé teszik a piaci elóny elérését és kihasználását.

Eg beszezési döntés meghozaíala sorón alapvetően az alábbi meg-
fontol á s ok ke ülnek f i g e le mbev é t elre :

Áy' a beszerezni kív6nt termék vonatkoás6ban

- a termék minósége,

- a termék mennyi§ége,

- a termék ára-
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Bl a termék forrása

C/ a beszerzés idejg id6zítése

A keresleti marketing tevékenpég alapvető elemei azok a tényezók,
melyek meghatározzák a piacon tanúsított magatartást. A vevőnek a pi-
acról a megfelelő forrásból, a megfelelő termékre, a megfeleló áron, a

megfeleló idóben, a megfeleló minóségben és mennfségben van szük-
sége.

A jelenleg működő beszerzési rendszer mellett annak kiegészítésé-
re, a későbbiek folyamán annak részleges va§/ teljes felváltására ery
olyan rendszer látszik alkalmasnak, mely éltudatosan és következete-
sen, a lehetóségek kihasználásával alkalmazkodik a megváltozott körül-
ményekhez. Képes a potenciális előnyöket kihasználni és jelentősen
csökkenti, illetve kizárja a nem piackonform beszerzéseket. Ebbe az
irányba hatnak azok az állami beszerzéseket szabályzó jogszabályok is,

melyek kialaKtása folyamatban van.

Az elképzelt beszállítói rendszer képes ezek kezelésére és biztosí-
tani látszik a keresleti marketing elemeinek alkalmazását is.

1. Besállítói rendszer

1.1. A besállitót rendszer jellemzé§e

A beszállítói rendszer az MH béke és háborús logisztikai rend-
szerének része (alrendszere), amelynek rendeltetése - az MH szükég-
lete és költségvetési lehetóségei szerint - a haditechnikai eszközök, fenn-
tartási anyagok és szolgáltatások beszerásének elókeszítese.

A megváltozott gazdasági, politikai feltételek közótt feladat egy
olyan beszerzési rendszer kidolgozása, amely a körülmények figyelembe
vételével biztosítj a az alábbi célok elérését:

- a honvédség folyamatos, zökkenómentes anyagellátása,

- minóségi követelmények érvényre juttatá§a,

_ a megfelelő műszaki színvonal fenntartása,
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_ költségekminimalizálása,

- versenyhelyzetfenntartá§a,

- olyan rendszer létesítése, amely megbízhatóan működik a kitel-
jesedett piacgazdaság körüirnényei kózótt,

- szubjektív tényezók mérséklése, kizáriása,

_ a közbeszerzésekre vonatkozó jogi elóírások megtartása.

A rendszer létrehozása során figyelembe kívánjuk venni az MSZEN
29000 (ISO 9O]0) szabvány elóírásait és szellemét is. Ennek mcgfelelóen
a beszállítói rendszerben elvégzendő ellenórzések csak abban az esetben
kerülnck végrehajtásra, ha a beszerzésre teívezelt termék értéke, fon-
tossága ezt szük§égessé teszi. Nem engedhetó meg az, hog1 az előkészí-
tésre fele.slegesen fordított anyagi eróforrás szúkítse az amúry is mcgle-
hetősen szűkös költségvetési elóirányzatokat.

A beszállítói rendszeí tagJai azok a termeló vagy szolgáltató vállala-
tok lehetnek, melyek képesek kielégíteni a honvédség szükégleteit.

Az ellátási folyamat biztonságának es miIróségének növelése, vala-
mint a közvetítók árfelhajtó szerepének csökkentese érdekében a be-
szállítói rendszer a lehetőségekhez mérten a közvetlen gyártó kapcsola-
tok kiépítésére törekzik, Kózvetítő kereskedó igénybevétele az alábbi
e sete kben fogadható el :

_ a közveiítő kiárólagos eladási joggal rendelkezik,

- Egyes nem nas/ volurtenű beszerzések esetében, amikor a
gyártóval való kapcsolatfelvétel jelentős anyagi áldozattal jár,

- rendszeres beszerzések esetén a közvetító bizonyítottan ked-
vezőbb költséggel tudja bizto§ítani a folyamatos kiszolgálást,
mint köZgetlen kapcsolat esetén.

A rendszerbe jelentkezó vállalatok kinllvánítják szállítási hajlandó_
ságukat. A pályázók egl elózetes szűrés után elnyerhetik a Ma5nr Hon-
védség BeszíllítóJa címet.

Erról igazolrást - oklevelet _ kapnak, ami referenciaként szolgálhat
más üzletek megszeíz^e érdekében" A tényleges anyagigény felmerülé-
se esetén ezek közül a vállalatok közül kerül ki a majdani szállító.
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A beszállítók egy-egy termék vagy termékcsoport szállítását vállal-
hatják. A versenyfeltételek fenntartrása érdekében termékkörtől függő-
en ajánlatos 2-7 vállaIatból álló potenciális beszállítói listát összeállítani.
A hétnél naryobb számú vállalkoó szerepeltetese nem celszerú, mivel
csökken a valós űzlet esélye, íg5l a rendszerbe kerülésre való haj landóság
is csökken.

A beszállítók adott termékekre, termékkörre és meghatározott idó-
re nyerik el a Magyar Honvédség Beszállítója címet.

A Ma5lar Honvédség Besállítója cím középtávra - 1-5 év - adható
termékkörtól és g azluágihelyzsttól függóen. A ciklus elején a beszáilí-
tói lista mintcgy 6O-'10 Vo-ban kerül feltöltáre, a ciklus folyamán - az
újonnan jclentkezók közül megfelelóekkel - a lista kiegészíthetó. A be-
szállítói lista feltöltésének elvéből adódóan a listába mindíg a legalkal-
masabb jelentkezők kerülnek be. A ciklus végén a jelentkezőket - a ;rtár

rendszerben lévő és az új pályázőkat - újra értékeljűk.

Abeszállítóirendszerben megfeleltvállalatoka megadottidótartam-
ban minden, az adott termékcsoportban felmerülő beszerzési igényt
megkapnak, teljesítésükre ajánlat megkűldé§ével vállalkozhatnak.

Az ajánlatok visszaküldói közül kerül ki a tényleges szál|ítő. Az qán-
latok elbírálásában legnaryobb szerepet az ár kapja, hiszen az egyéb fel-
tételek előzetesen már összehasonlításía kerültek.

1.2. Jelentkezés a besállítói rcndszerbe

A meghírdetés többnyire nyílt kiírrással történik. A beszállítói rend-
szerbe általában bármely hazai vary külfóldi vállalat jelentkezhet. Bizo-
nyos esetekben, eryes speciális termékek beszerzésekor, a jelentkezési
lehetóség korlátozható. Ilyenkor a jelentkezesre való felkérés zártkörű.
A válialatok jelentkezési lappal pályázhatnak a beszállítói cím elnyeré-
sére, A Jelentkezé§i lspot - s lanulmóny (cikk) v€én találhntó - nel-
léklet tartalmazzs. A jelentkezÁi lapok a követelményeket tartalmaó
tájékoztatóvai es/ütt a Ma§/ar Honvédség Gaziálkodrási Hivatalánál,
tédtés ellenében szerezhetók be. A tájékoztatóért fizetendó d{ mint els6
szúrő szerepel. Másrészt az íry befolyt összeg fedezetet nrijthat a sál-
lítók értéke!ésének, a rendszer fenntartásának költségeire.
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A jelentkezesi lap átvételekor a pályám kitölt es/ kartont, ami a
vállalat fontosabb adatait tartalmazza előzetes nflvántartásba vétel él-
jából.

A jelentkezési lapot kitöltve a megadott határidőre kell üsszakülde-
ni. C]satolni kell egy nllatkozatot, amelyben a pályázo hozzájáru| a je-
lentkezési feltételekben megadott szempontok szerinti áwilágításához.
A honvédség, termész€tesen, gondoskodik az í5l megszerzett adatok biz-
tonságos kezeléséról, azoknak csak a kiválasztráshoz történő felhaszná-
lásáról.

A jelentkezési feltételeket urtalmazó ftJzet ismerletheti:

- a rendszerbe kerülés elbírálrásának szempontjait,

_ a szállító kiválasztásakor előnyt jelentő tényezóket,

- a szerződések elnyeresének lehetőségeit,

- a megszokottól eltéró szerződéskötések eseteit,

_ a beszállítói rendszerbe kerülést kizáró okokat,

- az adott termékkörrel foglalkozó honvédségi szerv, valamint
témafelelós, információt adók adatait.

A jelentkezés lehetósé4ét, a temékktjrt, a jelentkzési lapok beverzési
módját a következő utakon lehet kjzzé tenni:

- pályázatkiírásakózlónyben,

- pályázatmeaielentetése napi-, hetilapokban (pl. }IVG, Figyeló,
Privát Profit stb.),

_ bemutatókszervezésebeszerzendótermékekból,

- je|entkezésilap,követelmény_füz€tterjesztéseszakvásárokon,
kiállításokon.

13. A beszállítói rtndszer műktirlése

A működés leírása során csak azt az esetet tekintjük át, amikor a
megrendelés meghaladja azt a mértéket, amikor a üzsgálatok szüksége-
sek.
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A tervezett rendszer múködésének vázlata a 2. ábrán látható.

Az ábrán szerepló beszerzési és piackutatási igény közöít két alap-
vető H)lönbség van: az első, ho5r pénzüryi fedezettel rendelkezik-e az
igény, illetve, liory a hivatal rendelkezésére állnak-e jóváhagyott köve-
telmények. A piackutatási igény feldolgozása a szükéges vary beszerez-
hető információk rendelkezésre bocsátá§át jelenti. A beszerzési igények
esetében az eljárás outputja az igény kielégítése.

Az ábrából látható, hogy a beszállítói rendszerben - éppen a meglévó
előírásoknak és a tervezett közb€§zerási törvénynek való megfelelés ér-
dekében - elóre beépített preferenciák vannak, ami különösen védelmi
ipari megrendelések esetében indokolt.

A beszállítói rendszerbe jelentkezett vállalatokat, vállalkozásokat
elózetesen szűrni tervezzük. A legelső és legalapvetóbb szűrés a vállal-
kozás formai megalapozott§ágának vizsgálatán és a mérleg(ek) elemzé-
sén alapul.

A rendszer műkildése az alóbbi:

A szakanyag felelős szolgálatfónökség az éves kőltségvetés elkészí-
tése után, vagy rendkívüli igény jelentkezÁe esetén feladatot szab a hi-
vatalnak a szükéges termékek, szolgáltatások beszerzésére. Az igény
részletezett§ége, illetve annak anyagi biztosítotSága alapján besorolásra
kerül a beszerzési, illewe piackutatási kategóriák valamelyikébe.

A működés következó fázisában meg kell üzsgálni, ho5l az adott
termékkel kapcsolatban rendelkezünk-e potenciállr szállítói adatokkal.
Amennyiben nem, akkor az egéb tevéken}§égek során rendelkezésre
álló információk alapján felhívást bocsátunk ki. A visszaérkezett jelent-
kezések feldolgozása alapvetően Mtféle módon történik. Azelsó esetben
- külföldi jelentkező esetében - nincs lehetóség elózetes szűrésre. Ezért
az onnan kapott információk (elentkezés, ajánlat) azonnal a §zállító ki-
választása modulba kerül. Hazai vállalkoások jelentkezése esetében le-
hetőség van elózetes szűrésre, Ennek élja az, hogt a nflvánvalóan al-
kalmatlan jelölteket a további üzsgálatokbol kiárjuk, ezzel is csökkent_
ve a ráfodításokat. Az elózetes szűrésen sikeresen átjutott vállalkozások
adatai a potenpiális sállítók listájába kerül.
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Ennek jelentősége értelemszerúen akkor jelentkezik, amikor a kö-
vetkezó hasonló termékkel kapcsolatos igény felmerül, hiszen ebben az
esetben a lista már nem lesz üres.

Az ajánlatok értékelése elótt a jelentkezók részletesebb üzsgálatára
kerűl sor. Az elsó vizsgálat esetén még elegendó lrejelenteni, illetve ki-
jelenteni bizonycs feltételek meglétét, a második ellenórzés során már
bizonyítani kell az elózetes adatok pontosságát. Amerinyiben a vállalko-
zó ezen a szűtőn is sikeresen túUut, akkor az adatok, illetve ajánlatok a
beszállítók kiválasztása modulba kerülnelc A fenti megkülönböztetés
nem érinti hátrányosan a hazai vállalkozókat, mivel az ajánlatok értéke_
lése modulban a hazai vállalkoákat preferáljuk a külföldi vállalkozókkal
szemben,

Ha az eddigi feldolgozás kiinduló pontja egy piackutatási igény volt,
akkor a szállítók kiválasztása után rendszerezzük a kapott információkai
és az eredményeket megküldjük az igénnyel jclentkezett szakanyag fe-
lelős szolgálatfőnölségnek.

Beszerási igény esetén az eddigi kiválasztáson megfeleló értékelést
kapott beszállítókat pontos ajánlat megtételére szólítjuk fel. Az ajánla-
tok visszaérkezésót követően azokat értékeljük. Az értékelés során, mint
az az ábrán is látható, az igénynek megfelelóen kiválasztott paraméterket
vesszük íiryelembe. A többtényezós döntés elméletének megtielelóen az
egyes paraméterekhez súlpzámokat kell rendelni. A jelenlegi elképze-
lések szerint az értékelésre például a KIPA módszerrel kerülne sor. Íer-
veink szerint olyan módszer kiválasztása a cél§zerű, melyhez kontroll
módszer is létezik. Vizsgáljuk még a matematikai hasonlóság elméleten
alapuló módszer alkalmazásának lehetóségét is. Az értékelés §orán fi§/e-
lembe ke[I venni azokat a fentebb már említett preferenciákat, melyéket
egdelól a magrar vállaletok, a maglar ipar védelme megkíván; másfelól,
amelyek figl,elernhevételét a tervezett közbeszerzésról szóló törvény eló-
írja. A preferencta sorrendet az ábrán jelöltük.

Az igények elbírálrása után egles, rendkívül nary horderejű esetek_
ben felsőszintű döntá meghozatalára kerül sor. A fetsószintű rtöntés
meghozatalának rendje jeIenleg is szabályozott (lrásd a rendszerbe állítási
tervek ké§átésének s)abályai).
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A döntes megszületésével a besállítói rend§zer működésének végé-
re értünk, mivel az igény kielégítesének folyamatában következő lépáek
már nem tartoznak a rendszerbe, bár nflvánvalóan szoros a kapcsolat.
A beszállítói rendszer bevezetésével párhuzamosan, felhasználva az ed-
dig szerzett tapa§ztalatokat, bl8nketta szerzddés köteg bdolgozrását ter-
vezzük a klasszikus bonyolítói tevékenység menetének egségesítáével
eryütt. A blanketta szerzódés kóteg kidolgozásának abban van nary je-
lentósége, hogl az ellátás biztonságát nóveló garanciákat eg]négesen,jo-
gilag konekt módon lehet megfogalmazni. A saját tapasztalatok, refe-
renciák g5nijtése és ennek eredeményeinek visszacsatolása nélkül a rend-
szer nem volna képes megfeleló szinten betölteni feladatát.

2. A b€sállítók kiválasaása

A beszállítók kiválasztása egy komplex értékelési eljárásban törté-
nik, melynek során avál|alatok az alábbi területeken kerülnek óuiló§tás,
ra:

- a kínált termék(ek) megfelelóségének vixgálata harcászat!
műszaki és eryéb tulajdonságaik alapján,

- a vállalat gazdasági helyzete, gazdálkodrása,

- a vállalat minóségbiztosítiási rendszere,

- avállalatmegbízhatósága(referenciaüxgálat),

_ egyéb a honvédségi beszerzések esetében jelentóséggel bíró
tényezők.

E területek előzetesen meghatározott értékelési mutatók alapján
kerülnek minósítésre.

A kivóIasztósi folyamat három, ell<nlöntthető fázisra osztható:

1. formai követelmények vizsgálata,

2. röüdített értékelési eljárrás,

3. a beszállítói rendszer szempontjából teues körű áMlágítás.

A formai követelmények üzsgálatának élja, ho5r a besállítói rend-
szerbe csak ténylegesen létezó, törvényesen működó, a közbeszerzesek-

2o7



re vonatkozó töwénl elóírásoknak megfeleló vállalatok bejutását en-
gedje.

A formai vizsgálat elvégzése az alábbi obtlányok beszezését és ellen-
őnését feItételezi:

- kitöltött jelentkezési lap,

_ cégbírósági bejegyzés másolata,

- tevékenységiengedély,

_ a pályázó nflatkozata arról, hog5l a teljes körű átülágításhoz
hozzá4árul,

- nyilatkozat, hog5l a vállalat nem áll csód- vary felszámolási
eljárás alatt, illetve nincs rend ezetlen köztaítozása,

- APEH bejelentkezési lap másolata.

Nem ismert vállalat esetében szükég szerint a üxgálat egy rövid,
helyszíni szemlével is kiegészülhet.

A rövidített értékelési eljárás az egtzeri, vagl kisebb jc!cntőségű és
értékű beszerzések szállítóinak kiválasztására, illetve a teljes körú átvi-
lágításnak alávetendó vállalatok meghatározására szolgál. A rövidített
eljárás egy olyan komplex értékelés. amclyben a teljes körű átvilágítás
könnyen beszerezhetó, ellenórizhetó és az MH szempontjából megha-
tároó értókclési mutatókat veszi figyelembe.

A teljes körű átülágítás eredménye a potcnciális beszállítók megha-
tározása, akik a Maryar Honvódség Beszállítója címet kapnak.

2.1 A termék minósítése

A termékek min$sítesének céija a Knált árú harcászati-műszaki tu-
lajdonságainak, illetve az előzetesen nleghatározott követelmények ki-
eglégítésének íiryelembe vétele a kiválasztási eljárásban.

A termékek minősítésére a beszállítói lista ö§§zeállítá§a, va§/ a tény_
leges szállító meghatározása során kerülhet sor.
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\ Bcszr;nís
\ pvakorMca

\ izerint "
Dokrrmentíció \
szerint \

Rendszeres
beszerzé§€k

Esztöók pot-
lá5s

Eseti beszerzé-
s€k

Szabvínyos termékek x

vállalati
8yártmányismertető

§zerinti termékek
x x x

Eryedi me8álla@ás
szerinti termékek x x x

A rendeltetésbó| adódó honvédségi beszerzések eg lehet§éges cso-
portosítá§a a 3. szómú ábrán lálható.

3. ábra A honvéóégi beszerzések csoportosítása

A szabványos termékek beszerzese során a termékeket nem kell kü-
lön értékelni a beszállítók kiválasztásakor, mivel azok a szabvány elóírá-
sainak teljesítésével lényegében azonos tulajdonságúaknak tekinthetók.

A szállító vállalat gyártmányismetetóje ő az eryedi megállapodás
szerinti termékek esetében a szállítók kiválasztrásában fontos szerepet
játszik a termékek, berendezések alkalmazhatósága, azaz az úgneve7Étt
harcászati-műszaki követelményeknek való megfelelés, azok ki€légíté§e.
Pél.dául eg gázálarc kiválasztása során nem elhanyagolható, hogr milyen
szennyeződésekkel szemben, milyen mértékben nyíjt védelmet, mennyi
ideig képes a vise|óje munkát végezni, milyen mértékben akadályoua a
katonát a tevékenységben stb.

A termékek megfele lóségének ért ékelfuére több khetséges mü.szer
is alkalmazható:

- matematikaimodellezés,

- értékelés egedi mutatók alapján.
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A matematikai modellezés egy olyan eljárás, amelyben feg5nlerzeti
és technikai eszkózök - va5l e5léb berendezÁek és renciszerek - harc-
szerű alkalmazhatóságát, viselkedését vizsgálják e5l számítógépes mo-
dell segítségével. A üzsgálat eredményeként ery olyan komplex mutató-
számot kell kapni, ami megfelel a dolgozatban javasolt KIPA eljárásban
való további felhasználásra.

Az egyedi mutatók alapján történő értékelés teljes mértékben il-
leszthető például a KIPAeljáráshoz, mivel az a rendszerek értékeléséhez
szintén eryedi mutatókat használ.

Például ery műszaki gép - mind a két eljárásban - az alábbi fő tulaj-
dons á gok alapj ón minősíthető :

- teljesítmény,

- a kezelők védettsége,

- hatótávolság egy feltöltéssel,

- megbízhatóság,

- karbantartási igény,

- várható élettartam,

- menetsebesség stb.

Más eszközök, berendezések tulaj donságainak értékeléséhez az
azokat jellemző más mutatók meghatározása szüksége§.

2.2. A vállalkozók gazdasági á§ilágítása

A gazdasági áwilágítás élja, hory a Magyar Honvédség olyan vállal-
kozásokkal és cégekkel hozzon létre beszerzési kapcsolatot, amelyek
nagy biztonsággal, hosszútávon - legalább az odaítélt Beszállítói cím ér-
vényességének időszakára - képesek a béke és háborús logisztikai elvá-
rásoknak megfelelni.

A gazdasági helyzet értékelése eltérő lehet a partner értékesítési
csatornában elfoglalt helye - gyártó, kereskedó -, illetve a szerzódés tár-
gya - termék vagy szolgáltatás - szerint. A javaslatban a ryártó vállalatok
átülágítására vonatkozó elgondo|á§ra mutatunk be példát.
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Az átvilágítás szempontjai lehetnek például a következő táblázatban
szereplók is.

Agazdasági helyzet reális megítélése érdekében a me gelőó2-3 gaz,
dasági év adatait is élszerú bizonyos esetekben megvixgálni.

23. Min6ségbizúosítási rtndszer vlzsgílata

A minóség ellenőrzés első lépése a pályámk minóségi kézikönyvé-
nek bekérése, áttanulmányozása, feldolgozása.

A további információk beszerzésének módja minőségi szsmle vég-
rehajtása a vállalatoknál. A szemlét jól képzett, megfeleló tapasz-
talatokkal rendelkezó szakember tudja jól elvégezni. A vizsgálatnak min-
den olyan szempontra ki kell terjednie, amelyek a várható sállítási §zer-
zódések teljesítéséhez szükséges munkafolyamatokkal összefüggenek.

Köv.telmény Értékctá§l mut8tó

Hatékonysíg Komplex hstékony§í8 (l )

Jövcrlelmezőség Komplex jövedeImezóégi mutetó

A vállalkozás egészének vagyonarányos
jövedelmezcbége

Beruházásí tevékenyé8 mutató

Megfelelő varyoni helyzet Tőkeerősség

ve8yonnövekedés mutató

EIadósodási mutató

Adóssíg szolgálati mutató

Likviditási mut8tó (2)

E$/éb követelmények
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Íg megvizsgálandól; és a minősé§ áwilá§tás sorón figlelembe t een-
dők

- a sállító minóségügri kézikönyvében leírt vállalati minóségügyi
rendszer glakorlati alkalmazása, annak következetes végrehaj-
tása, betartása,

_ a vállalati munkahelyek rendezettsége, tisztasága,

- a művezetók, csoportvez€tók és dolgoók szakmai intelligenci-
ája,

_ a gép_ és szerszámpark állapota, korszerűsége, karbantartiási
rendszere,

- a glártás kulturáltsága, technológiai fe5lelme, glártrási és mé-
résűgd felkészültsége,

_ a munkahelyek közötti anyagszállítások, tárolások módszere és
gondossága,

- a hibás termékek felfedésének és üryintézesének rendszere á
vegrehajtása,

_ a minőségellenórzési rendszer kialakítása és múködése (első
darab ellenőrzés, futóellenórzés, ryártásközi ellenórzés, kész-
termék ellenórzes, idegenárú ellenőrzés stb.) múszerezettsége
és megbízhatósága,

_ a minőséggel kapcsolatos információrendszer alkalmas-e hibák
észlelésére, köz|ésére, gors kijavíttatására és a továbbiak meg_
előzésére,

- a technológiai és gyártási feltételek megfelelnek-e a tervezett
szerződés alapján ryártandó termékek előálításához, - több
műszakos munka esetén minden műszakban biztosítottak-e az
azonos feltételek.

A minóségi kézikönyv tartalma, a minőségi szemle szempontjai egJ
ötfokozatú skálán besorolva alkalmassá tehetók a komplex értékelésbén
történő felhasználráshoz. A besorolás szubjektivitásának csökkentése ér-
dekében a minőségi szemlét termékenként, termékcsoportonként cél-
szerú uryanannak a bizottságnak végrehajtani.

A minóségi kézikönyv feldolgozásakor, a minőségi szemle végrehaj-
tásakor szem elótt kell tartani, hory a minőségbiztosítás a gakorlatban
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n€l főúevékenys égtévén realizálódik. Ezek a tenezés, a vQrehaJtás, az
e|lenórzós és a beavetkoá§.

A felsoroltakon túl a minőségi helyzet értékelésére jól alkalmaáa_
tók a minőségi költségek. E költségek két kategóriába csoportosíthatók:
hiba-megelózái és hibaköltségek.

A költségek további lehetséges bo ntá§át a 4. számrí ábra sznmlélteti.

A minóségi költ§égek aránya a szúkített önköltséghez - nevezzük
minóségköltség-mutatónak - alkalmas a beszállítók össz€ha§onlítására.

4. ábra A költségek felosztási lehetősége

A legkisebb a minőségköltség, ha a minőségbiztosítási rendszer mű-
ktidik és a hibákat megelózik. Ez esetben alacsony érték lesz a minóség-
költség-mutató is.
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Ez a költ§égmutató azonban lehet alacsony értékű abban az esetben
is, ha a minóségbizto§ítá§ra nem, vagl keve§et költ a vállalat. A megvá-
lasztott értékelési módszcr helyes használatáva! azonban ez a hiba kikii,
szöbölhetó:

- komplex értékelés végzése az elóóekben felsorolt szempon-
tok, valamint a tényleges szállítás tapasztalatainak figlelembe
vételével,

- az alacsony mutató csak akkor értékelhető pozitív tényeánek,
ha azt a minóségi kézikönyv tartalma, valamint a helyszíni
szemle alátámasztják.

A minóségi átülágítás mutatóinak köre tovább bóvíthető mintada-
rabok beszerzésével, üzsgálatával, próbasállítás végrehajtásával.

A magyar gazdaságban a termékek és szolgáltatások minóségétszab-
ványokkal i5lekeznekmeghatározni,behatárolni.Ahazai gyakorlatmin-
denek előtt kázárú ellenórzésre konc€ntrált. A minóség elóállítás terü-
letén egy sajnálatosan röüdtávú gondolkodás a jellemzó.

A minóségre való törekvés szemléletének hazai meghonosítása és
tcvábbi eiterjesztése érdekében kidolgozható és kiadhatő egy vevői mi-
nósé§ kéziköny. Ez meghatározza a lehetséges szállítótól elvárt minó-
ségbiztosítási rendszerrel szembeni követelményeket, a minóségbiztosí-
tási tevékenység rendjét, ellenőrzésének, értékelésének módszereit.

23. Referenciál saját tapasztalatok értékelése

Az eddig áttekintett §zempontok mellett jelentős szerepe van a szál-
lító megbízhatóságának. Esetenként érdemes a valamivel magasabb árat
elfogadni, ha eáltal sikerül egl hosszútávon stabil beszerzési forrásra
szert tenni.

A szállítások, íry a sállítók megbíáató§ágát a korábbi teuesítések
alapján lehet értékelni, ennek egl lehelséges formája a honvédségnek
már előzóleg teljesített sállítások tapasztalatainak feldolgozása. Amely
szállítóval korábban kapcsolat még nem vttlt, ott a más megrendelóknek
végzett szolgáltatások tapa§ztalatait - referenciákat -kell beszerezni.

Mindkét esetben használható a sállítóértékelési lap.
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A szállítási minőség megfelelóségének (értékelési lap 10, pont) szá-
mításának ery lehetséges módja:

elfogadott tételek száma
megíele|őség Vo-ban= * 100

beérkezett tételek §záma

Az értékelqnél97 -1aO Vo 4 pont,91-96 Vo 3 pori,85-X) Vo 2 pont,
76-84 Vo 1 pont, 75 Vo a az alatt 0 pont.

Az értékelési lap nyomtatványt a p ílyázniWváaóvállalatoknak aje-
lentkezési lappal e§/ütt k lehet adni, ho5r olyan égeket (2-3 cég) kérjen
fel a kitöltésére, amelyekkel hosszabb ideje kapcsolatban áll. A kitöltött
értékelési lapokat a pályázattal eryütt kell benyújtani.

A referenciák beszerzését a honvédség megfeleló szerve önállóan is
végezheti a pályá zó hozzájárúásával, ille&e az általa rnegnevezett cégek
megkeresésével.

Amennyiben más vál|alatok referenciái és saját tapasztalatok i§ ren-
delkezésre álInak, akkor a saját tapasztalatok súlyozottan kerüUenek fi-

ryelembe vételre.

Az értékelési lapokat a szállító teljesítményei függvényében rend-
szeresen pontosítani kell.
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Szállító-énékelési lrp

1. A pályázó vállalat neve, címe:

2. A referenciát adó vállalat neve, címe:

3. Az értékelési lapot kitöltó személy neve:

A vállalatok minó§égl,iztosítási rendszerének és referenciáinak ér-
tékelésére a fentieken kír"jl jól alkalmazható a Baldridge-féle értékelési
rendszer is (Iúsd 5. námtl ábra).

Az &dott szállító
Sohs Ritkín Rendszerint Gyskían Mindig

0 l 2 4

l . A §7áütásl határidóket betaítjs

2. A szeízódés szerinti mennvi§é -
eet lqrzállítia

3. Ajánlatot azonnal ad

4, sámít a me!rcndo|á§.e

5. Azonnali sáütá§olot teljeít

ó. E!át fukalalóaus§al é§ múszaki

7. Jó a ciomagolála

8, A,eklamációk6t,8afünciáli§
i8ényekel gyorxtl réndezi

9. Báímilven kommunikációf, á

l 0, A le§állított leímék minó-
éce mecfeleló
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5. ábra A Baldridge-féle értékelé§i rendszer

Folyósám Megnevezés
Maximá-

lis
&lék

R.aítis ér-
ték

vezetés 100

40

- , minó§éo válalati éítékelé§c l5
- minócépiránvítfu 25
- tár§adalrni íeleló6§ée 20

) lnformáció és elemzés 70

- r minaiéc6zt lvoás r€n&z€?É z0
- ó&szeha§ónlító el€mzé§ a vefsénvlÁB.kkrl 30
_ a miíÁ.áoi infmÁ.ió .l.m,t_ 20

3. A minóségi stratégia tervezése 60

- a §trátéqiai teívezé§i módizeíek 35

- a miltóé§el kaDc,rolat6 élíerrd.§zer 25

4. Az emberi erőforrások kiakoází§a l50
_ c azdálkodás az embe.i €rófGrÁ§d(krl 20
- A7 

^lk^hná7íllru 
t6!ryé1.1é 40

- kéDzés. miíócéer€ neYclé§ éo

- az álkálmazottsk tchítménvmá{§. & éügnérés€

- ez alkálmezotti iólét és €.kallc!

5. Minőségbiztosílís l40
- , térmé&€k minóséo 67ílvo7Á., 35

- minóóéoéllénaírÁ( 20
- 8 m&s2.rr* lökéleteít&é 20
- ! minó!ér é]télcláro l5
- do*Umenláció t0
- a minó6óohéz lí7óíló url,'.ifr.tl..,E.y 20
- a sállítd minó6ér éílét lé§e 20

6. Minőségi eredmények l80
i t.dDékek é§ tzolráltrtálo& minóúéee 90
! minó§éri .radt!|éín * véd€lrná izolráó lrlód5zrÍd( 50

_ r §zl|lítai r.ligíté§.l 6€dm&!v.i 4o
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Folyószím Megnevezés
Maximá-

lis
érték

Reíli§
érték

,l. Vásírlói elegedeltég 30o

- r wldílá. ioanw.ií.t fr., á||rnílÁ§ 30

- ! ve7.tű vcvóloDc§olatok 50

_ i v.r,ó.do ílrt §2Jnv.ítAl, 20

- a véyó& irÁnli eltör.léDrtéo l5
_ e r€ld.mrciók élintézrs. 25
_ e vá§árlai €léeei.tisée m&é§é z0
- i, .léo.Iléttéo méír .í.nménv.i 7o

- veBenytá.§i ö§§zehaloíűlás ! v6sár|ó e.lé8e.d€tt§éa 70

Maximálisan összesen: l000

2.4. A v6llalatok kompex éríékelése

A beszállítói rendszerbe pályázó égeket heterogén komplex íend-
szereknek tekinthetjük. Feladatunk, hory az e5tes termékek szállítására
jelentkező vállalatok között egy _ az elóírt feltételek kielégítésén alapuló
- sorrendet állítsunk fel, a számunkra fontosnak tartott kritériumok, ér-
tékelési tényezők firyelembe vételével. Az íp felállított sorrend elem-
zése alapján kell döntenünk arról, hogy kik azok a vállalkozók, akik be-
kerü|hetnek a beszállítói rendszerbe, illetve megkaphatják a Magyar
Honvédség Beszállítója címet.

A pályőmk összehasonlítására, közöttük eglr sorrend felállítására
többféle, a komplex rendszerek összeméresére alkalmas mód§zer ha§z-
nálható. A feladat megoldrásához a ryakorlatban már jól vizs,gázr:'tt, el-
méletileg megalapozott és kidolgozott KIPA eljárás alkalmazását java-
soljuk.

A KIPA módszer a Budape§ti Mű§zaki Es/etem lpa rí Üzemgazda-
ságtan Tanszekén folyó kutatások eredménye, és elnevezése a kutatáso-
kat vezetó szerzók nevének kezdóbetűiból alkotott betűnév: I(lndler-
PApp.
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A módszer eljárási lépései röviden a következőkben foglalhatók össze:

1. Elsó lépésként az összhasonlításhoz felhasznált mutatókat - a
módszer terminológiája szerint értékelési tényezóket - kell meghatároz-
ni. Ehhez különféle eljárások használhatók, pl. az úg5mevezett brain-
storming (ötletroham) eljárás több szakértó bevonásával.

2. A kiválogatott é§ véglege§ített értékelési tényeák nem bírnak
azonos jelentóséggel a szállítók minósítésében, íg amkat nem eryenló
értékben, hanem súlyozottan kell az értékelési eljárrás során firyelembe
venni. EI kell tehát végezni a tényezők súlyozását.

A KIPA módszerben elsósorban az úglnevezett Guilford-íéle súlyo-
zási eljárást használ.iák. Ehhez az értékelési tényezókból párokat alkot-
nak, m tényező esetén összesen m(m-1)/2 párt. Ezeket a párokat egy
kérdóíven véIetlenszerűen elhelyezik, majd a kérdóívet szakemberek
(döntéshozók) eg5l csoportjával kitöltetik. A szakemberek feladata pá-
ronként az általuk fontosabbnak ítélt tényező kiválasztása, Az í§/ kitöl-
tött kérdóívek elemzése alapján kialakíthatók az eljárásban alkalmazan-
dó súlyok.

3. A következő lépés az értékelési tényezók mérési skálájának meg-
szerkesztése. A KIPA módszerben az értékelesi tényezők mérésére
leggyakrabban az osztályoó be.sorolás ótfokozatú skálái használatosak,
az eryes skálák méresi terjedelme az értékelési tényezők súlpzámaival
arányosan kerül megállapítrásra. Az eredetileg különböző mértékerységű
értékelési tényeóket megfeleló transzformáló függvénnyel pontozásra
kell átalakítani.

4. Ezután a KIPA módszer alaptábl ázatának elkazítése következik,
ami az összemérendő komplex rendszerek - esetünkben a pályázó válla-
latok - értékelési tényezónkénti összehasonlítását jelenti táblázatos for-
mában. Az alaptáblázatMl megállapítható, hogt a komplex rendszerek
köótt, az egles értékelési tényezók alapján, milyenek a preferencia vi-
szonyok.

5. A komplex rendszereknek az értékelé§i tényeók eryüttese sze-
rinti preferencia sorrendjének megállapításához elkészítésre kerül az
ú§nevezett KIPA mítrlrr. A mátrixban lényegében a rendszerek páros
összehasonlítása történik Két mutatósám - prefr€ncia (megelózási) és
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diszkvalifikancia (kiárási) mutató _ kiszámítrásával. A két mutató küzöb-
értékeinek megadásával állítható fel a rendszerek közötti végleges sor-
rend.

A KIPA módszer részletes leírása, alkalmazásának peldák segítsgé-
vel történő bemutatása Dr. KindlerJ. _ Dr. Papp O.: Komplex rendizerek
üzsgálata (1977) című művében olvasható.

A módszer lehetőségeinek teljes körű kihasználását, alkalmazásá-
nak megryorsítását eg5l előzetesen elké§zített számítógépes program biz-
tosítja.

ósszegezve

. A_javaslatban kidolgoztuk a megváltozott gazdasági körülmények-
hez alkalmazkodó, az MH anyagellátás döntéseit előkészító be§záilítói
rendszert.

Ennek sorón:

- leírtuk a beszállítói rendszerre vonatkozó elgondolást,

_ bemutattuk a renózer rnűkii,dését,

- áttekintettük aváIlalatok összehasonlítására szoIgá|ó értékelési
mutatók ery lehetséges halmazát,

_ java§latot tettünk a pályázók minősítésére alkalmazható komp-
lex értékelési módszerre.

A beszállítói rendszer alkalmazása az alábbi elónyök elérését biztosítja:

- csökken a honvédség beszerzéseinek piaci kockázata,
_ venenyhelyzetet teremt a beszerzések területén,
_ csökken a szállítók kivála§ztásában a szubjektív tényezó hatása,

- a.szállító és a megrendeló (honvédség) között stabil kapcsolat
kialakítására ad módot,

- glorsabbá teszi a beszerzéseket.
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A tanulmányban leírtak alapján javasoljuk a beszállítói rendszer fo-
kozatos gyakorlati bevezetését a honvédség eszkózeinek, fcnntartási
anyagainak, egyéb szolgáltatások be§zerásének terén. A külföldi tapasz_
talatok alapján megállapítható, hogy eg5l ilyen rendeltetésű rendszer nem
lehet működőképes megfelelő számítógépes háttérttámogatás nélkül.
Ennek legfontosabb területei lehetnek péMáuI: a blanketta szerzódések
tárolása, nflvántarlása, a partneradatok tárolása, feldolgozása, a forrás-
kutatási 1evékenység támogatása, stb.

A renaszer létesítése érdekében elvép,endők az alábbi feladatok

- az elgondolás véleményezése, véleményeztetése a döntéshoza-
talra jogosult elöljárókkal,

- a vállalatok összehasonlításához használt értékelési mutatók
végelegesítése. súlyozása,

- a minóségbiztosítá§i rendszer értékelésének részletes kidolgo-
zása a komplex eljárásban való alkalmazhatóság érdekében,

- a beszállítói rendszerben beszerzendő termékek és szolgáItatá-
sok listájának öss zeállítása,

_ a rendszer működését biztosító feladatok és hatáskörök meg-
határozása, pontosítása,

- a rendszer működtetéséhez szükséges pénzügyi alapok biztosí-
tása,

- az MH GH felkészítése, felkészülése a rendszer működésére,

_ a rendszerhez szükéges számítógépes háttér megteremtése.
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