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A katonai logiszika valamennyi alapfii-
yeletének teruezé§ és végrehajtdsi folya-
matóban törvény szerüen jelentkezik az
adott szakaszra és szaknmi terüIetre vo-
natkozó minőségbiztosítósi kjvetel mé-
nyek megfog al mazósónak és biztosí-
tdsónak igénye. A hivarl<ozott sza*íerüle-
tek kielrclkadö katonai, gazdasdgi és mű-
uaki jelatöségérevoJótekiftetal, a II.ev-
folyam 2, szóruitól kzdödöen, adwk ttí-
jékoztaróst a katonaj minöséqüp akwí-
lis kérdéseiről.

Szerkesztőség

Aminőségről napjainkban mamár hazánkban is naryon soksó esik.
Mást ért a|atta 

^ 
gyártó, mást ért alatta a forgalmazó, a szolgáltató és

végülmást ért alatta a vevő, a fogyasztó. Uj fogalommal állunk-eszemben
vary csupán eg;r régóta létező dolog kapott nagyobb íigyelmet, mint ed-
dig? Ujdonság tartalmúak-e a szabványosság, a mérésüg5l, a gyártásfelú-

ryelet, a minőségellenőrzés, a tanúsítás fogalmak?

Kis kitérőt érdemes tenni. Korai őseink is alkalmazták a minőség
fogalmát, mégha ezt nem is tudatosan tették. A gjnijtögető, vadászó élet-
mód során is azt a bogyót, termé§t, g5rüínölcsöt g]^íjtötték, amely az fulé-
süknek, igényüknek megfelelt, arta az állatravadásztak, amelynek húsa

l A MH GH szerói közössé8éítek tagjai: Pálo§ Etnil alezíedes o§ztáíyvez€tó, Lakato§ Lá§zlóné
ínk. órna8y, osáá},vezetó helyettes, solténszky Lá§zló óma8y, mémök fóti§zt, Gaál Lajo§ közal_
kalmázott

2L9



a legélvezete§ebb volt számukra és annak a bundáját nyizták le maguk-
nak, amely a legjobban védte a testüket a kegyetlen hidegtől.

Ósszegezve, a természetben található javak közüt azok binoHúsára
törekedett, amelyek igényének a le§obban megfeleltek

Az igény adott szinten való kielégítésére történő törekvés, az eszköz-
elóállítá§i tevékenység kezdetétől fogva jelen van. A fejlődés során már
az ókorban isjól körülhatárolhatóan megjelentek a mai fogyasztói érdek-
védelemben is meglévő eryes elemek. Konkrét terméknek konkrét kö-
vetelményeket kellett kielégíteni, amely kóvetelmények kezdetben csak
törvényeróvel bíró szájhagyomány útján terjedtek, majd később írásban
is rögzítésre kerültek, Ezeket a követelményeket a mai szabványok korai
őseinek lehet tekinteni.

Hamar felismerték, hogy akár a kézművesség, akár a kereskedelem
nem nélkülözheti a viszonyítási alapokat, az alapmértékeket és azok
haszná|atát, amelyek tekinthetők úgy, mint a mérésügy korai megjelenési
formái. Természetes, hogy az alapméttékek igen egszerű származtatású-
ak voltalc az emberi test részei adták a mértékes/§égeket - hüvelyk,
arasz, sing, láb, öl stb., amelyek egy népcsoporton belül viszonylagosan
reprodukálhatóak voltak. A bonyodalmak csak a népek közötti árucsere
során jelentkeztek, ahol az antropológiai különbségek jelentős méretel-
téréseket eredményeztek.

A termékelőállítási folyamat eredményének, magának a terméknek
a vizsgálata és a üzsgált eredményének: a megfelelésnek vagy nem meg-
felelésnek rögzítése - valamilyen módon történő megjelenítése, írásba
foglalása - is fokozatos fejlődés során alakult ki, A'lninősítés" leEegysze-
rűbb módja az elégedetlen vásárló tettlegességig fajuló dühkitörése volt,
aki így vett elégtételt a kézművesen. Fejlettebb fokon az á|lamszervezet
íögzítette a nem megfelelő minőség retorzióit, - a római jog halállal bün-
íette az építőt, ha építménye összeornlott és ez a lakók életét követelte-

Az előá||ító azonosítása és felelőssége érdekében a készítők saját
jelüket kötelezően elhelyezték a terméken. A nagy vásárlík - az állam, a
hadsereg _ megbízottakat alkalmaztak a termék elóállítási folyamata és
végtermék vizsgálata céljára, akik szintén személyükre utaló jelöléseket
helyeztek el a kérdéses terméken. Ebben a tekintetben a hadseregek
élenjáróak voltak. A római légiók ellenőrző, áfuevő tisztjei ús/ a hadfel-
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§zerelést, mint más anyagot - téglát _ ellenőriztek, megjelöltek. A légiók
átvevői, a katonai átvevők - receptor miliciae - a mai Aquincum helyén
volt légiós táborba is követték egységüket, néhányuk sírköve a romkert-
ben található.

A középkor és az újkor uralkodói, hadvezérei is felismerték a had-
viselés szempontjából igen fontos hadfelszerelés - eszközfelügyelet fon-
tosságát és ha kellett, külföldi hadmérnökök alkalmazásával biztosították
a felszerelés gyártás, beszerzés felü gyeletét, az áNételt. Igazságos Mátyás
király, Rákóczi Fejedelem alkalmazásában ugyanúgy megtaláljuk őket,
mint a francia vagy a cári orosz hadseregben, a fegyvergyártásban. Ahad-
seregek, mint az uniformizált eszközök fő igénylői, meghatároó hatást

ryakoroltak a szabványosítás, a mérésüg] területeire. A tulai fegyver-
gyártóknak íry szólt a cári okirat:"... minden mestemek az összes íeg,ver-
fajtálcra leglen mértékiilg a Fegver Kancelláia pecsétjével ellátva..."

Az újkor és a legújabbkor ipari-technikai fejlődése mindíg újabb és
újabb szabványosítási, mérésügyi, minősítési kérdéseket vetett fel. Kény-
szerítő erővel hatott az első és a második világháború hadiipari tömeg-
termelése, ami nflvánvalóvá tette, hogy a hagyományos, klassákus, a

végtermék minőségellenórzésére alapozó megfelelőség vizsgáló és mi-
nősító technológiák alkalmatlanok a meghatározott minóségszínt töme-
ges méretekben történő biztosítására.

A firyelem a szeívezeíte, az eszközökre, a folyamatokra irárryit. A
felismerés igen eglszerú volt: az egyellen lehetséges megoldás a rend-
szerszemlélet alkalmazása, amelynek célja minden rendelkezésre álló
erőforrás mozgósítása és felhasználása a meghatározott minőség elérése,
megvalósítása érdekében. A rendszerszemlélet így valóra váltja a több
évszázados megállapítást: "... a rendszerben minden elemnek meghatáro-
zott feladata van. Az utóbbi az előzőn támaszkodil<, az előző az utóbbi
érv énye sülé s ét t e szi lehetóv é."

Ez a szemléletváltás teremtette meg a minóségügyi rendszerek ki-
alakulásának feltételeit. A kezdeti törekvések idején egyes iparágak a
maguk szakmai saj átosságai firyelembevételével építették fel rendszerük
szabályait, így a kölcsönös alkalmazhatóságról nem lehetett szó.
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Néhány jellegzetes minóségüryi rendszer és megnevezése:

Food and Drug Administration lFDAy',
Code of Federal Regulations /CFR/

Good Laboratory Practice lGLPl

Good Manufacturing Practice /GMP/

Nuclear Quality Assurance A.,ICA/

Military Specification MIL Q 9858/

NASA Quality Publication

NATO Allied Quality Assurance
Publications /AQAP/

É,lelmiszer és $,óg5rszeriparra
vonatkozó követelmények

A gyógyszeriparra vonatkoó,
a jó laboratóriumi gyakorlatot
leíró minőségkövetelmény

A gyógyszeriparra vonatkozó,
a jó ryártási gyakorlatot
leíró minőségkövetelmény

A nukleáris ipar minőség-
bizto§ítás követelményei

A katonai minőségbiztosítás
követelményei

Az űrhajózás minóségügyi
követelményei

A Szövetségesek minőség-
biztosítási közleményei

A felsorolásból látható, hogy a minőségüg5ri rendszerek kialakítiása
az emberi élet, egésaég és biztonság, valamint a csúcstechnika, techno-
lógia területén kezdódött meg és került dokumentálá§ra.

A szakterülettől teljesen függetlenül, általáno§an alkalmazható mi-
nőségügyi íendszerkövetelményeket a Nemzetközi Szabványosítási
Szervezet (International Organization of Standardization, ISO) kísérel-
te meg megalkotni. Hosszú nemzetközi szakértői előkészítő munka ered-
ményeképpen a tagállarnok elfogadták a szavazásra boc§átott tervezete-
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ket és 1987_ben hatályba lépett aZ ISO 9000 sorozatjelű szabványcsalád.
A szabványcsalád tag|ait az egyes országok, országcsoportok új betűjel-
Zettel ellátva beiktatták a nemzeti szabványrendjükbe. Igy jött létre a
DIN ISO 9000 Németországban, az EN 29000 az Európai Gazdasági Kö-
zösségben, majd az MSZ EN 29000 (1992. június l_i hatállyal történő
életbelépéssel) Magyarországon.

A szabványcsalád alkalmazásához a benne foglalt fogalmak egységes
értelmezése nélkülözhetetlen , ezéít egy fogalomszabvány ismerete, al-
kalmazása is szükséges a sorozat eleminek használatához. A fogalom-
szabványt szintén az ISO léptette hatályba, jele ISO 8 402. Ez a szabvány
a magyar szabványállományba MSZ 18995jelzettel 1990. május l-vel ke-
rült be.

A legfontosabb fogalmakat az MSZ 78995 az alábbiak szerint hatá-
íozza meg,.

Minőség
(\quality\)

A termék vary szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzóinek
összessége, amelyek hatással vannak a terméknek vagy szolgáltatásnak
arra a képességére, hogy kifejezett vagy elvárható igényeket elégítsen ki.

Minóséghurok (\minőségspirális\)
(\quality look, quality spira\

A termék vagy a szolgáltatás a különböző szakaszokban befolyásoló,
kölcsönösen erymásra ható tevékenységek elvi modellje, az igények
meghatározásától annak értékeléséig terjed, hory ezeket az igényekeí
kielégítették-e.
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MINÓSÉGHUROK

Marketirrg és piackutatár

Mltu Eki irokát-
tatál kEfbart-
tart4.

Falgzerglé§
ílzé!!l6lteté§

EuBnöraér vizigálal

Minőségpolitika
(\quality poliry\)

Egy szervezetnek a minőségre vonatkozó, a felső vezetőség által
megfogalmazott és kinyilvánított általános szándékai és irányvonala.

Minóségirányítás
(\quality management\)

Az álta|ános vezetái tevékenpégnek az a része, amely a minőség-
politikát meghatározza és megvalósítja.

Minóségbiztosíüís
(\quality assurance\)

Mindazok a tervezett és rendszeres intézkedések, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy a termék vagy szolgáltatás a megadott minóségi köve-
telményeket ki fo$a elégíteni.
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Minőségszabályozás
( \quality controll\)

A minőségi követelmények teljesítáe érdekében alkalmazott ope-
. ratív eljárások és tevékeny§égek.

Minősegüryi rendszer
(\quality sptem\)

A minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti íelépítés
(struktúra), feladatkörök, eljárások, folyamatok és erőforrások összessé-
ge.

/--fi,ípn$\ ,.-1;fr;\.
/ SZERVEZES \ / szEpvEzÉs \( usz rw 29001 4.1 )+--+ (usz EN 2ooo1 4.2 4.2d
\ rzeméLyet a ,/ \ rzérvé,eli eLeorek a /
. \ srervezetb.n _,/ \ lolyamatban _/,/\ -_,__________/ -----______-/ ,/

\ MINöSÉGIRÁNYITÁSL./
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Az alapfogalmak ismeretében könnyebb értelmezni a MSZ EN
29ü)0 szabványsorozat tagjainak címét, tartalmát

Msz EN 29004

Msz EN 29003

Msz EN 29002

MsZ EN 29001

Msz EN 29000

A minőségirányításra és a minőségüg5ri
rendszer elemeire vonatkozó irányelvek

Minőségügyi rendszerek minőségbiztosítá-
si modellje avégellenőrués és a vizsgálat te-
rületén

Minőségügyi rendszerek minőségbiztosítá-
si modellje a termelés és a felszerelés terü-
letén

Minóségügyi rendszerek. Tewezési, fejlesz-
tési, termelési, felszerelési és szervíxzol-
gáltatási minőségbiztosítási modell

Minőségiránltási és minőségbiztosítási
szabványok kiválasztásának és alkalmazásá-
nak irányelvei.
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A rendszerelemek választékát és az egye,s fokozatokban alkalmazott
elemekkörét a követelmények szigorűági fokát az MSZ EN 29000 szab_
vány következó tábláZat szerinti melléklete tartalmazza:
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Az eddig felsorolt szabványok a minőségügy és a minóségbiztosítási
rendszermodellek alapszabványai. Az eltelt idóben úgy az ISO 9000 jelű,
mint az ISO 9004jelű szabvány további - újabb szakterületek sajátos igé-
nyeit kielégító - változatokkal bővült. Ezeknek amegjelölése az alapszab-
vány jeléhez kötójellel csatolt számjeggyel történik,

Ebből a körből most csak a szolgáltatások területére vonatkozó, a
magyar szabványállományba szöveghű átvétellel bekerült MSZ ISO
9004-2' Minőségirányítás és minőségügti rendszerelemek. A szolgáItatás
írányelvei" tátgyu szabvánlt említem, amely 1993. augusztus 1.-én lépett
hatályba.

A szolgáltatás tárgyi szabvány fogalomkörébe tartozó néhány jelleg-
zetességet, ú$rínint a termékhányad lehetséges arányait, a szolgáltató
minőségügyi rendszer elemeit ós a szolgáltatási minőséghurkot a töveÉ
kez ő ó bró k szemlé|tetik

TERMÉKRESZ HÁXYm l SZOLGÁLTATÁSBAN

BM s6
@
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A szoLGÁLTArÁs urnósÉcücyt nrNnszERELEMEI

Á vezelorég
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rendger
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Személyí és
ajryEeÁuomáJry

(5.3)
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Mo8ncvczé§
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v|$/ szol8Íltalá§ lcljc^§Ílé§ként szíllílott
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Végül áttekintés céljából az ismertetett szabványok rendszerét az
alábbi ábra foglalja össze.

sz6rzödé§töI

lítg8étléo

Yi.uooyok

Az ISO szabványsorozat követelményei, rendszermodelljei forrása
a nyugati katonai minőségbiztosítási szabványok köre, a MIL Q 9858,
valamint az AQAP sorozat, Nflvánvalóan célszerűtlen egymáshoz közel
álló követelménytartalommal két normatív dokumentumsorozatot - egy
katonait és egy polgárit - fenntartani. Évek óta tart a Nemzetközi Szab-
ványosítási Szervezetben az a szabványalkotó, közelítő tevékenység,
amelynek eredményeképpen az ISO sorozat elemei a védelmi ipar szá-
mára is alkalmassá válhatnak.

Forrásanyagok Dr Makay György - A technikai ellenőrzes
története (BME-MTKI)
MSZ EN 29ffi szabványsorozat
MSZH rninóségszakértői oktatás anyaga

F,oGALoM MEGHATARoZÁ§OK

Msz 18995

Msz EN 29o0o

uD{ösÉcnANYrTAs És A

MtNösÉdücYt REND6ZER ELEuEí

A úNösÉBízmsmAs HARoM

FoKozÁTA

éyárürz-

Msz EN 2 900,1

szolgá]tatórE:

Msz EN 29004_2

8éjl€§zté§tót - vev6§rolgálatig
Msz EN 29001

cyártá.ra" létgér€lé§r€
Msz EN 29oo2

VégtermÉ,k ellenörzérr€

MSz EN 29oo3
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