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1.A katonai és nemzeti minőségüry összefüggései

A katonai minőségü9 elválaszthatatlan a nemzeti minőségügytől,
annak szerves, részterületeiben is szorosan kapcsolódó eleme. Szüksé-
gesnek tartom azonban egyértelműen kijelenteni, hogy a katonai minó-
ségúgy jelenleg csak követője, nem pedig bázisa, meghatározója a nem-
zeti minőségpolitika megvalósításának. Ezt a megállapítást elsősorban a
gazdaság hadiipari szférájának utóbbi években bekövetkezett drámai ösz-
szeomlásából levont következtetések igazolják. A minőségűgy ugyanis
minden ténégben és minden időben gazdasági indítékú társadalmi és/vag5l

lokális kérdés, amelynek jelentőségét két kényszerhatás teszi elsődlegesen
kezelt feladattá: a piac megszerzése és a piac megtartása,

Az Európai Közösség tagországai különlegesen szigorú előírásokkal
védik gazdasági pozícióikat, ezérí hazártk integrációs törekvései csak
rendkívüli erőfeszításekkel számíthatnak eredményre. A jövőben tehát
a csatlakoziás egyik legfontosabb és alapvető feltétele a piacgazdaságot
segítő nemzetközi előírásoknak megfelelő magas szinvonalú a fogyasztót
védő és az ellátót segítő nemzeti minőségűgyi rends zer létrehozÁa, mű-
ködése és folyamatos fejlesztése. Nem véletlen, hogy első lépésként eu-
rópai szintű és szerkezetú jogi, minőségpolitikai töwétty szabályozza ha-
zánkban 7994. január 1-től a fogyasztók érdekvédelmét.

Kormányzati szintű minőségügyi jogszabályok (EK direktívák) sorá-
nak kiadását indította meg a termékfelelősségi törvény hatálybalépése.
Illuzió azonban a fogyasztók, kereskedők, beszerzók reszérő| aztképzel-
ni, hogy ezáltal teljeskörű védelmet kapnak, ezért nFrgodtan a gyártóra
tudják hárítani a termékminőségével kapcsolatos lényegi felelősséget. A
kétségtelenül nemzeti minőségpolitikai jelentőségű törvény és további
rendeletek sem képesek uryanis rövid idő alatt kialakítani megfeleló mí-

l D., szúcs barna mémök alezredes, a Ma8yaí Honvédsé8 cazdálkodási Hivatal Minősé8-
ellenórzé§i f óosáályvezetóie
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nőségi szemléletet, nem hozhatják létre a minőségügi szabályozás és
piaci felügyelet rendszerét. Ktizismert, hogy a piacgazdaság kezdeti stá-
diumában hazánkban a termelőldszállítók differenciálása minőség, meg-
bfuhaíóság, szolgáltatás színvonal szerint még nem történt meg, ezért a
vevók és foryasztók nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a fejlett
országokban.

Ebből adódóan minden beszerzőnek és foryasztónak tudnia kell,
hogy a törvény vagy egyébjogszabály által biztosított garanciák csak pon-
tosan, mind a megrendelő, mind pedig a szállító részére eryértelműen
megfogalmazott követelmények esetén érvényesíthetók illetve szankci-
onálhatók.

Megállapításom i gazolására idézem az 1993. X. töwénynek azokat
a szempontjait, amelyekkel mentesítik a gyáítókat e törvényben megha-
tározott felelősségük alól, ha bbony,ítjáN hogl

- a terméket nem hozta forgalomba,

- a terméket nem forgalmazás céljából állította eló, illetve nem
izlelszetű gazdasági tevékenysége körében ryártotta, vagy forgalmazta,

- a termék az általa történő forgalombahozatala időpontjában hibá!
lan volt és a hiba oka később keletkezett,

- a termék az álíala történó forgalombahozatala időpontjában a hiba
technika állása szerint nem volt felismerhető,

- a termék hibáját jogszabály vagy kótelező hatósági elóírás alkal-
mazása okozta.

Nem nehéz belátni, hogy pontatlan fogalmazású szerződés, a minő-
ségbiztosítás megkövetelésének elhagyása esetén közepesen képzett
iparjogász is bármelyik pontra hivatkozva nyerő helyzetbe kerül a katona
megrendelókkel és szerződéskötókkel szemben.

Polgári területen törvények és kormányrendeletek kótelezlk a gyár-
tókat és szolgáltatókat minőségtanúsításra és a minőségért való felelős-
ségre. Az öntanúsításon túl az állam, illewe az ágazat a veszélyes, vagy a

környezet szennyező, a fogyasztás és felhasználás érdekvédelmi szem-
pontjából fontos termékek körében hatósági engedélyezési rendszert
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működtet, amely általában egy-egy küelölt vizsgálóintézetre (ÁEEF,
MEEI, EMI, KERMI, stb.) épül fel.

Az intézeíek hatósági jogköre kiterjed azon árúk és szolgáltatások
minőségére vonatkozó állami előírások megtartásának ellenőrzésére,
amelyek külön rendeletekben erre kötelezettek. A hadiipari termékek
és hadfelszere|ési cikkek nem szerepelnek a hatósági ellenőrzéshez kö_
töít termékek címj€srzékén, mindazok ellenóre, hogy ezek a termékek
nem minősülnekegészség_, élet és varyonvédelem szempontjából kevés-
bé veszélyes területnek

A haditechnikai eszközcik és anyagok minőségbiztosításának sajátos
helyzete az elmí|t évtizedek hagyományaiban gyökeredzik. A honvéd-
ségnél rendszeresített eszközök több mint 80 7o-ának minőségbiztosítása
a VSZ hadseregeiben már alkalmazott,YSZ országaiban előzőleg és el-
fogadottan és kcilcsönösen elismert szinten megbíZhatóan gyártott hono-
sítási feladatait foglalta magában. Mindez álapvetően 10-12 elsősorban
hadiipari termelést folytató állami vállalat minőségbiztosító rendszeré-
nek felügyeletét és az egyéb hazai fejlesztés, illetve gyártás a feg5rueres
testületek részéről megkövetelt - központilag nem szabályozott - speci-
ális minóségi előírásait és ellenőrzési követelményeit tartalmazta.

A katonai minőség biztosításának a polgári fogyasztóvédelmi rend-
szertől eltérően négy egymástól viszonylagjól elkülöníthető, de egymást
fe\tételezbető, eglmúshoz uorosan kapcsolódó területe alahllt ki:

- anyagnem felelős főnökégek, ahol a harcászati-műszaki követel-
mények (HMK) kidolgozása, továbbá az igények és beszerzésekre való
előirányzatok elosztása történt,

- az MH Haditechnikai Intézet, ahol a HMK megvalósításának
feltételeit a technológiai utasításokban, szabványokban fogalmazták
meg,
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- a mérésü§/i szolgálat, ahol a megfelelóség-vizsgálatok elvégzését
hitelesített mérésekre alapozva kötelezték,

- minőségellenőzési szewezet, ahol a katonai minőségüg5l elméleti
és gyakorlati feladatainak összehangolását, a katonai kóvetelmények
kielégítésének, qazdasági és múszaki összhangiának felügleletét és tanú-
sííását végezték."

2 Megjegyzés: A kalonai minósé8biaosítás fel§oroll leladatait az oíszág védelem8azdasá8ának ar
,raateíületéreértelmezem,am€lyaMa8yáíHonvédsé8elláiásáralermelva8yszol8áltat,Afel-

adatok tehát nem lerjednek ki a védelemgazdasá8 e8yéb - más fe8}veres testületek szüksé8leteit
kielégító,védelemipari expoít, gazda§á8,mozgósítás -leriiletére.
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2.A katonai minőségügy tartalma és íerületei

Az elózóekben felváz-olt róvid helyzetértékelés lehetőséget ad az
alábbi következtetések levunására:

- A katonai minőségbiztosítás az adott terület teljes vertikumában
(fejlesztéstől az alkalmazásba vétel időszakáig) átfogta a felhasználói kö-
vetelmények kielégítésének minden kritikus szakaszát.

- A polgári termékeket vizsgáló és ellenőrző intézetek feladatától
eltéróen a katonai minőségbiztosítási rendszer működött az ígények
megjelenésének pillanatától kezdve az üzemben,illetve rendszerben-
tartás teljes időszakáig (tervezés, fejlesztés, gyártás, végátvétel, szavatos-
ság).

- A katonai minóségbiztosítás kiterjedt a fegyveres erők szükségle-
teinek kielégítését biztosító ipar és szolgáltatás teljes szférájára.

Ezl az elvet tükrözi a katonai minőség kialakításának és biztosí-
tásának folyamat a (Tóblózat).

A felsoroltak alapján meggyőződése lehet az olvasónak, hogy a ka-
tonai termékek minőségét a polgári terúlethez képest lényegesen rende-
Zettebb, szabályozott formában garantálják. Gyakorlatban a kérdés
azonban nem ilyen egyszerű.

A polgári életben a minőségügyi intézményrendszerek sora épült
(épril ki), amelyek életében és jövőjében egyetlen e5y rendező elv van: a
piaci feltételek megteremtésével a vevő igényeinek kielégítése és védel-
me.

Ez arendező elv érrvényesül a hatósági jogkörből eredő költségvetési
finanszírozástól az önfenntartás kényszerét magában hordozó piaci ver-
senyhelrzet napi gyakorlatáig, A fennmaradás eryedüli útja a piac meg-
nyerését jelentő vevők, fogyasztók, megrendelők megelégedettsége.

A kaíonai minőségüsli rend§zer működésének célja a beáramló ter-
mékek hadihasználhatóságának biztosítása az üzemeltetők és felhaszná-
lók azon deklarált és látens igényeinek kielégítésével, amelyek ütatha-
tatlanul összhangban vannak a költségvetes kiadásaival.
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Vizsgíljuk meg a cél elérését szolgáló folyamatokat és szervezeteket.

A katonai minőségúg]/ tartalma a katonai minő§ég, amely az ellátás-
nak a csapatok szempontjából igényelt funkcióikra való alkalmasságot
jelenti, így eglrészről a hasznos funkciók meglétére, másrészről a káros,
vagy felesleges funkciók hiányára vonatkozik.

A katonai minőség az eszközcik és anyagok funkciójából adódóan
igénybevételük és felhasználásuk speciális körülményei miatt különböz-
nek a polgári minőségtől. A magasabb minőségszint különleges igénye-
ket taltalmaz a környezetállóság, megbízbaíóság, karbantarthatóság,
rendelkezésre állás, biztonságvédelem, gazdaságosság szempontjainak
meghatározásával,

A fentiekből adódóan a katonai minőségűgy két területen tartozik

felelósséggel az eszkjzt üzemeltető, a terméket alkalmazó állománnyal
szetnben:

- a termékeke, szolgáltatásokra és különleges technológiákravonat-
kozó megfelelő biztonsági szabályok (az élet, az egészség, a vagyon és a
környezet védelme, más rendszerekkel való integritás) érvényesítése,

- a katonai gazdálkodó és üzemeltető szervezetek védelme az elfo-
gadhatatlan tranzakcionális (piaci) gyakorlattal, vagy magatartással
szemben.

Az elsó területen az anyagnem felelős főnökségek megkövetelik a

szállítótól, hogy a termék hatályos előírásokkal való konformitását bizo-
nyítsa mielőtt az rendszeresítésre kerül. Amásodik területen a bizonyítás
igényét a katonai szerződést kötő támasztja a szállítóval szemben, a ket-
tőjük között létrejött szerzódés külön komponenseként,

A fentiek alapján a katonai minőségügy tanúsítási tevékenysége
iránti ígény a következó közelebbről meqhatározott követelményekbőI adó-
dik:

- élet, egészség, vagyon és környezeti biztonság védelme,

- meglévő közhasznú és közérdekű rendszerek integritásánakvédel-
me (frekrenciagazdálkodás, energiaelosztás, rnérés- és szabványügyi
rendszer, kózlekedési rendszerek stb,),
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- védelemgazdasággal kapcsolatos tényezők biztosítása (hazai ipar-
és piacvédelem, katonai minőségi jelek stb.),

- katonai követelményekben megfogalmazott minőségi jellemzők
meglététnek biztosítása (speciális katonai felhasználói követelmények),

- védelmi érdekek képviseletében előtérbe állított minőségi jellem-
zők meglétének bizonyítása (MH beszállítói rendszer).

Az első két eset rendszerint a kötelező, az arryagnem felelós főnök-
ségeknek az állománnyal, ille§e a társadalommal szembeni felelősségből
adódó törvény által megkövetelt jellemzők meglétével foglalkozik. Ezek
a jogilag szabályozott területen végzett tanúsítások, saját katonai vagy
polgári szervek által,

A többi eset katonai vásárlói követelményeket tükröz, ez a fajía ta-
núsítás bár nem kötelező, de rendszerint szük§éges feltétele a fegyveres
erók felé irányuló szolgáltatásoknak.

A felsorolt rendkívül sokrétű feladatnak a katonai minőségügy saját
intézményrendszerén keresztül próbál eleget tenni.

A katonai minőségügt intézményendszerei: '

a.) A gyártók és szolgáltatók minőségbiztosító rendszere.

b. ) Minőségellenórző rendszer,

c.) Megfelelőség tanúsító rendszer.

d. ) Mérésügyi rendszer.

e.) Szabványosítási rendszer.

f . ) Minőségügyi m űszaki szab áIy ozási rendszer.

A rendszerek kapc§olódásának röyid ismert€tése.

a.) Az ipari termelés nem képzelhető el megfelelő minőségbiztosítás
nélkül. Apolgári területen ez kevés kivételtől eltekintve teljes egészében
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a gyártó kötelessége, ezért abból lehet kiindulni, hogy egyvállalat polgári
termékeire hatékony minőségbiztosítási rendszert alkalmaz.

A katonai célokra történó szállítások esetén azonban kiegészítően
bizonyos ígazolásokat követelhetünk meg a minőségbiztosítási rend-
szerre. A keret€ket ehhez nemzetközi szabványok (ISO 9000, EN
29000), NATO követelmények egy minőségibiztosítási rendszerre
(AQAP sorozat), a hivatalos minőségvizsgálatok kölcsönös elismerése
(STANAG 4107) stb. dokumentumok alapján,

Mindezek mellett a szállítóknak is saját érdeke megfeleló minőség-
biztosítási rendszer tanúsítása harmadik fél által, a kedvező versenyfel-
tételek létrehozása piaci pozícióinak erősítése céljából.

b.) A katonai megrendelő saját védelmére minőségellenőrzést vé-
gez, amelynek során meggyőződik a szerzódés szerinti teljesítés végzésé-
ről, a szerződésben foglalt ár és szolgáltatás arányának biztosításáról, a

megkövetelt minóség eléréséról.

A megrendelő képviselője által végzet minőségvizsgálat terjedeleme
és mélysége aszerint alakul, hogy a szállító minőségbiztosítási rend-
szerének tanúsított hatékony,sága milyen mértékú a katonai követelmé-
nyek teljesítése szempontjából. A minóségellenőrzó szervezet jogosult a

gyártás/szolgáltatás figyelésére, a szükséges információ megszerzésére, a
minóségirányítási rendszer hiányosságainak megszüntetésére vonatkozó
intézkedés megtételére.

A katonai minőségellenőrzés komplex feladatkörét a MH GH Mi-
nőségellenőrzési Főosztály látja el, Végátvételi fázisban a főosztály te-
vékenységét gyakran egészítik ki az Ellátó Kózpontok és csapatok szak-
cmbereinek ellenőrzései.

c.) A piacgazdaságnak megfelelő nemzeti tanúsító rendszer részeit
képezik a honvédségi laboratóriumok, minóségelleőrzó, minőségvizsgá-
ló (audiáló) szervezetek. E szervezetek tevékenysége annak ellenére,
hogy csak katonai célú ryártás és szolgáltatás területére irányul, nagy
hangsúlyt helyez a nemzetközi tanúsítási elvárásáok egységes végrehaj-
tására.
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A magyar katonai minőségügy történelmi jelentő§égű szaka§zát in-
dítja el az MH beszállító rendszerének kialaKtásával és működtetésével.
Az "MH beszóllítója" cím elnyerésének értéke messze túlnő a katonai
érdekek érvényesíté§én, ez már a védelemgazdaság nemzeti kérdésévé
válik, A HM által notifikált katonai tanúsító szervezet tanúsításának mi_
nóségét elsósorb an azhatározza meg, hogy mennyire szigorú és eglséges
a lefoly.tatott vizsgálat, mennyire képes felügyelni a tanúsított gyártók és
szolgáltatók minóségbiztosítását, milyen színvonalat képvisel a polgári
rendszerekhez üszonyítva.

d.) A mérésügy tekinthetó a minőség- és szabványügytől függetlenül
működó, önálló rendszernek, azonban mivel megfelelő mérésügy nélkül
nincs minőségügy (a megfelelő üzsgálatokat hitelesített mérésekre kell
alapozni), ezért cé|szetű ezt a területet is szabályozási szinten a többivel
egJ^itt egységesen kezelni.

A katonai mérésüg;yet a katonai minőségügyben elfoglalt helyének
megfelelően szolgálatfőnökségi szinten képviselteti azMH. Az intéz-
rnényrendszer elemei eg)/üttműködnek a szolgálatfőnökséggel, az Orszá-
gos Méré§ügyi Hivatallal, a vizsgálólaboratóriumokkal, igénybeveszik
azok szolgáltatá§ait, megkövetelik a hitelesített méíési módszerek alkal-
mazását

e.) A szabványügy a szállítókjobb együttműködését, a termelés sza-
bá|yozását, a kdvetelmények egységesen értelmezett megfogalmazását,
a fogyasztók igényeinek jobb kielégítését szolgálja.

Akatonai szabványosítás fő célja a fejlesztés érdekében fontos, nem-
zetközileg elfogadott szabványok (NATO, USA MIL) honosítása és a
hazai termékek védelme, a piaci veresenyképesség növelése.

Az új szabványtörvény tervezet két lényeges pontját szeretném kiemelni:

- a szabványok nern kötelezóek és készítésük nem kapcsolódik egy
állami hivatal jogkóréhez,

- a HM, vagy annak meghatalmazott szervezete különösen a minő-
ségügyi (műszaki) szabályozás keretében hivatkozhat szabványra, illetve
az adott területen előírhatja annak alkalmazását.
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A Haditechnikai Iníézet a nemzeti szabványosítási rendszer kereté-
ben aktív szabvány előkészítői, ellátói, ismertetői tevékenységet folytat,
eg5rüttműködve az MSZH-val és az ágazati szabványosítást vé gző szer-
vekkel.

f.) Az Európai Közösség előírásainak (direktíváinak) megfeleló jogi
és szervezeti rendszer kialakítása, a minőségügyi (műszaki) szabá|yozás
fejlesztése a csatlakozás alapvetó feltétele.

Az a tény, hogy a Magyar Honvédség állománya egyrészt jelentős
fogyasztói tömeget képvisel, másrészt rendkívül sokféle, nagyértékű
technikai eszközt üzemeltet és alkalmaz, központi feladatra emeli a mi-
nóségügyi (műszaki) szabályozást az adott termelé§i (védelmi-ipari) szfé-
rára és termékcsoportra (haditechnikai eszköók, hadfelszerelési cik-
kek) vonatkozóan. Az elmúlt évben bekövetkezeft vúltozások miatt ha-
la szthat atlanul megoldósra v ár :

- a minőségellenőzés területének és módszereinek,

- a termékvizsgálat és tanúsítási eljárás rendjének,

- a szállítási rendszer müködtetésének szabályozása.

Ezen belüI rendezni kell:

- a fogalmi kört (illetékesség területét, joghatást),

- a szabályozási bázist (általános követelményeket és specifikáció-
kat),

- szabványok direktívák és irányelvek körét,
, az átmeneti intézkedéseket (pl. engedményeket, kölcsönös elfoga-
dásokat, sbt.),

- a megfelelőség igazolásának rendjét, módozatait é§ az abban részt-
vevő intézmények körét és szerepét, kijelölésük módját,

- a saját minőségügyi rendszer feladatait és kötelezettségét.

3.A katonai minőségüryi rendsz€r feladatai

Vezetósi és iránlüÉ§i feladatol§

- a minőségügryel kapcsolatos törvények, jogszabályok érvényesülé-
sének ellenórzése, hatásainak vixgálata és értékelése,
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- a minő§égügy tárcaszintű képviselete, a jogalkotásban való részvé_
tele,

- a nemzeti és nemzetközi együttműködés szervezése, koordinálása
a minőségügy katonai kérdéseiről, a területek összehangolásáról,

- a minőségüryi (műszaki) szabályozás, termékcsoportok hovatarto-
zásának megállapítása, ennek megfelelően a felügyelő és engedélye-
zó hatóságok kijelölése,

- piaci, kere§kedelmi felügyelet kialakítása és működtetése,

- beszállítói körében minóségügy üzsgálat és tanúsít ás szabályozása,

- mérésüry, mérés hitelesítés katonai vonatkozású szabályozása,

- a nemzeti szabványosítással összhangban katonai szabványosítás
szabályozása és felügyelete,

- a nemzeti meghatalmazási rendszerrel való együttműködése,

- a nemzeti tanúsítási rendszerrel való együttműködés,

- a katonai minőségügyi oktatás-kutatás-fejlesztés irányítása és szer-
vezese,

- a beszállítók minőségbiztosítására vonatkozó követelmények ki-
alakítása, a beszállítói rendszer működtetésének szabályozása.

Végrehajtói feladatok:

- a beszállítók (gyártók és szolgáltatók) minőségbiztosítási szintjei-
nek meghatározása,

- a beszállítók és termékeik minősítése, amelyen belül:

1. a megfelelőség megállapításához szükséges minősító üxgála-
tok végrehajtása,

2. a minősítő vizsgálatokhoz szüIaéges mérések hitelesítése,

3.a megfelelőség követelményrendszerének megállapítása, szab-
ványosítás (műszaki, technológiai, gazdasági termékfelelősségi,
biztonsági tényezók rendszerbefoglalása),

4. a megfelelőség megállapítása,

5. a megfelelósség tanúsítása,

6. a megfelelósség jelölése, bejegyeztetése.
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Jelenleg sem a HM, sem az MH nem rendelkezik azzal a szervezettel
(szervezeti elemmel), amely a katonai minőségügy teljes vertikumát át-
fogó feladatok ellátására alkalmas lenne.

A jogállások, hatósági szintek, vezetési és szabályozási hatáskörök
kialakítása és elkülönítése miatt - a polgári rendszerekhez és európai
gyakorlathoz illeszkedve - szükséges a feladatok HM és csapatszintű
szervezetek szerinti szétválasztása.

A végrehajtó szeruezet részére az alábbi feladatokat cékzeni meghatá-
rozni:

- Hatásköre a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési termékek
gyártásának, javításának, szállításának, beszerzésének területére terjed-
jen ki.

- A Magyar Honvédség katonai minőségszabályozás rendszerének,
a katonai termékek és szolgáltatások minőségének ellenőrző és vizsgáló
szerve legyen.

- Feladatai ellátása során működjön e5/ütt más ágazatok minőség-
ellenőrző, vizsgálő intézeteivel, minőségtársaságokkal és tudományos
egyesületekkel.

- Do|gozza ki a gyártóralszolgáltatóra vonatkozó katonai minőség-
biztosítási követelményeket.

- El7enőrizze avédelmi-ipari gyártások és szolgáltatások rrrinőségére
vonatkozó katonai előírások (|ogszabályok, szabványok, jótállási feltéte-
lek) betartását.

- Lássa el a katonai termékek minőségének és minősítésének általá-
nos vagy meghatározott célú vizsgálatát.

- Értékelje a minőségszabályozása védelmi-ipari szférában való hely-
zetet, vizsgá|ja és elemezze a többi terület közötti minőségi összhangot.

- Működjön közre az egységes minőségtanú§ítási rendszer kialakítá-
sában és az alkalmazás elterjesztésében.
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- Lássa el a katonai szabványosítás feladatait (az új szabványtör-
vénynek megfelelően a kidolgozás, ellátás és alkalmazás folyamatában).

- Fejlessze a minóségvizsgálati á ellenőrzési módszereket és eszkö-
zöket, segítse a beszállítók és katonai felhasználók közótti minőségbiz-
tosítás összhangjának kialakítását.

- Elemezze az új gyártmányok minóségfunkcióit, értékelje a gyárt-
mányfejlesztés folyamatait, tegyen javaslatot a termék minőségére és
gyártó kijelölésére.

- Folytasson műszaki gazda§ági tájékoztató és információs tevékeny-
séget a minőséggel, a minősítéssel és a gyártóképességgel kapcsolatban.

- Rendszeresen vizsgálja a termelés vagy szolgáltatás minőségét és a
üzsgálati eredmény alapján számoljon be es te5len javaslatot a szüksé-
gesnek tartott intézkedések kiadásáról.

A katonai minősógüry HM szintú feladatainak meghatr{roása az
átszervezóssel eryidőben íolyamatban van.
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