
AZ AMERIKAI LÉOERÖ BESZBRZÉ$ FOLYAMATAJNAI(
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Pólos Enil, Lakatos Lószlóné, Solténszky Lósz!ó|

1993. december 06-10. köótt az MH Gazdálkodási Hivataláná| az
USA légieró Anyagi Parancsnokság (US Air Froce Material Command,
US AFMC) szakéítői"Katonai szabványosítás és minőségügl" témában,
valamint a védelmi minisztérium alárendeltségében működő Védelmi
Logisztikai Hivatal (Defence Logistic Agenry, DLA) vezető munkatársa
a " B e s z e rz é § foly a mat ok minő s é gbizt o s ít á s a" témáb an előadást tartottak.

Az említett szervezetekhe|yéí azUSA Fegyleres Erők szervezeté-
ben az alábbi ábra szemléIteti:
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Ismertetésre került, hory a Légieró Anyagi Parancsnokság (AFMC)
mintegy 116 ezer fő katona és polgári állományú alkalmazottal látja el a
lé$erő számára tórténó beszerzési tevékenység körébe tartozó összes
kapcsolódó feladatot. A minóségbiztosítást és ellenőrzést isvégző szer-
vezet - DLA - külónlegsen képzett szakemberei az Eryesült Allamok
egész területén végzik minóségügyi tevékenységüket.

Azelőadás során hangsúlyozták, hogy igen lényeges tartalmi különb-
ség van a hagyományos végtermékellenőrzés és a termékelóállítási folya-
matok minóségbiztosítása iíányultságú minőségüg5ri tevékenFég között,
a hatékonyásgot ez utóbbi javára említve.

Az előadások keretében ismertették az Eg5restilt Álamok fegyveres
erói katonai szabványosítással foglalkozó szervez,etei működésének el-
veit is.

Az elóadók kiemelten fontosnak tartották bemutatni a szabvá-
nyosítási és minóségügyi szakterület kapcsolatát, rámutatva azokra az
előírásokra, amelyek a termékkövetelményeken túl, rendelkeznek a be-
szerzési folyamat egyes elemeire vonatkozóan is.

A technikai javak beszerzési folyamatával szoío§ kapcsolatban áll a

szabványosítási tevéken}§ég, amely megjelenő szabványok és egyéb ka-
tegóriájú normatív dokumentumok rendszerét tarta7ínazza.

A rendszer kerete és elemei:

_ szabványosításiprogram,

, minóségbiztosítás és minőségszabályozás tárgyi doku-
mentumok,

_ nemzetközimegállapodásokonalapulódokumentumok,

- NATO{agállamokközöttimegállapodásokonalapuló
dokumentumok.

A szabványok, specifkációk és egyéb normatív dokumentumok kö-
rében az alkalmazási sorrendre, elsóbbségre vonatkozóan a MIL STD
970 rendelkezik.
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E szeint a preíerencia sorend,:

- a dokumentum törvényen alapuló követelmény, dön-
tést tartalmaz,

_ nemzeti vagy nemzetközi testületek által alkotott szab_
vany:

- védelmi minisztérium által elfogadott,

- védelmi minisztérium által nem elfogadott,

- szabványok és specifikációk szövetségi §orozata:

_ T!89b.a foglalja a kereskedelmi termékegye_
dek leírásait is,

- katonai specifikáció és szabvány:

_ telje§enegyeztetettdokumentum,

- részlegesenegyeztetettdokumentum,

- kötelező belső specifikáció és szabvány.

A termékelőállítási folyamatokra, a gyártói minóségbiztosításra vo-
natkozó amerikai és NATO normatív dokumentumok mellett - távlatai-
ban ezekhelyett - eg5ne naryobb figyelmet szentelnek a polgári normatív
dokumentumoknak és a bennük foglalt minőségbiztosítási követelmé-
nyeknek. Az alapelv az, hogy a polgári szintet olyan mértékben kell
emelni, amely kielégiti a katonai elvárásoka! követelményeke! így meg-
szúnik a kettős követelményrendszer anélkül, hogy a védelmi célú ter-
mékek alacsonyabb szintet elégítenének ki.

Ez az elv különösen az ISO 9000 szabványszorozat elemeinek alkal_
mazási szándékával igazolt, arnelynek megismerése, a katonai alkalmaz-
hatóság vizsgálata napjainkban kezdődik.

Az amerikai feglrveres erők számára történő beszerzéseket az egyes
haderőnemek saját igényeik szerint, saját szervezeteikkel hajtják végre. '
Igy az Amerikai Egyesüt Álamok Védelmi Minisztérima sze-rvezetébe
tartozó Légierő Anyagi Parancsnokság a logisztikai rendszerben készlet-
gazdálkodással, beszerzéssel is foglalkozik. Megrendeléseik teljesítésére
kis részben saját, nagl részben nemzetgaz/rzr,á§ (magán) szállíókkal kcit-
nek szerzótlúst gyártásra, illetve szolgáltatásokra (avításokra).
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A legtöbb eszközt á anyagot polgári vállalatoktól rendelik meg.
Egyes hadianyaggyártó üzemek szövetségi állami tulajdonban vannak, de
üzemeltetésre ezeket is kiadják polgári vállakozóknak, vállalatoknak.

Az Amerikai Egyesült Álamokban kiemelten kezelik a költségvetés
terhére történő beszerzéseket, így a Védelmi Minisztériumnál az egyes
haderőnemek (szárazföldi erők, haditengerészet, légieró) beszerzéseit
is.

A solszintű és minden apró részletre kiterjedő szabályozások (Fe-
deral Acquisition Regulation, FAR - Szövetségi Besz erzésiSzabá|yozás-,
Defense Federal Acquisition Regulation, DFAR - Védelmi célú Beszer-
zésekSzabályozása) vannak, amelyek betartása minden állami, kormány-
zatibeszetzés esetén kötelező. A részletes elóírások egyik célja, hogy a

fejlett piacgazdaság körülményei kózött biztosítsa a szerződni szándéko-
zókszámára az esélyegyenlósóget, másrészt a lehető legnagyobb bizton-
ságot adják az állami érdekek érvényesítésére, az állami minőségbiztosí-
tás, ellenőrzés feltételeinek megh atározásával, az adófizetők pénzének
felhasználása során.

Álami beszerzéseket csakminősített termékek és minősített gyártók
együttes köréből lehet eszközölni.

A beszerzési tevékenységre vonatkozóan, mint jeletős szempont, fi-
gyelemre méltó az életciklus-alapú beszerzés (Life Cycle Aquisition Pro-
cess, LCAP), amely kiszolgálja az integrált fegyverrendszerek megvaló-
sítására irányuló (Integrateg Weapon System Management, IWSM) tö-
rekvést.

Megkülönböztetést alkalmaznak a beszerzési tevékenység megne-
vezését illetóen attól függően, hogy eszközt, eszközrendszert, javítóanya-
got, alkatrészt kívánnak beszerezni. A megkülönböztetés megjelenik a
beszerzési szerződés tartalmi kellékeiben, követelményrendszerében,
valamint az alkalmazott minőségbiztosítás és annak ellenőrzési elemei
tekintetében is.

39



A beszerzési tevékenységet - a tárgyától fúggóen - teháí két kij!ön
foga lmi megnevezéss el j elölilc

- "Acquisitions" - Beszerzés, amennyiben a folyamat fejlesz-
téssel jár, és a rendszer/ek vásár|ását jelenti,

- "hocuremenf' - B*zerzés, amennfben már létező, kifejlesz-
tett rend:zer elemek, részek, alkatrészek meg-
vásárlását jelenti.

A minőségbiztosítással összefüggő tanúsítás kérdése, valamint a ta_
núsítások elfogadásának kérdései rendezésére szabvány alkalmazási
egyezmények (Standard Agreement, STANAG) jöttek létre, amelyek-
hez az érdekelt országok csatlakozhattak, A minóségbiztosításra á ta-
núsításra vonatkozó, reláció függő szabvány meggyezesek a STANAG
4lo7,4Io8.

A minőségbiztosítiá§i rendszeí a beszerzési folyamat teljes életciklu-
sára kiterjed, a gondolat meg§zületésétől a termék megsemmisítéséig. Ez
a rendszer ma már olyan magától értetődő, hogl nem is beszétnek róla
külön.

Az Egyesült Álamok fegyveres erő i számáía e5y tetmék beszerzési,
rendszerbeállítási folyamata ma 5 fázist tartalmaz,

Az előadások felépítése arra irányult, hogy a folyamat áttekintését
biztosítsa. A telje§ beszerzési folyamatot az elemek horizontális láncola_
tával értelmezve , az egyes elemeknél bemutatásra kerűlt az adott elem
minóségbiztosítását megvalósító részelemek vertikális rendszere.
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A beszerzési folyamat életciklusa
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A fegtveres erők valamely szerve, harcászati-hadmúveleti egysége,
vary termé§zetes személye felismer egy konkrét szükségletet, megfogal-
maz ery konkét igén},t, ami egy eddig nem létző termék, funkció létre-
hoaása, akár egy meglévó élszerű átalakítása, módosítása révén e|égít-
hetó ki, vary az eddiginél hatékonyabban valósítható meg.

Értelemszerűen a fenti tevékenység a feryveres erók működésével,
feladataival összefüggő területeke is kiterjed.

A vázolt módon keletkezett igények realizá|ásfua a íegveres erők-
nél kiilön rendszert alakítottak ki. A létrejött igényt, ötletet egy foíma-
nyomtatványon rögzíti annak megfogalmazója. A rendszer lényeges ele-
me az anyagi érdekeltség; a jó, gazdaságos, megtakarítást eredményező
ötleteket a - megtakaítástól fiiggő dijkulcs szerint - elismerésben része-
sítik.
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A formanyomtatványon rógzített ötlet amerikai megnevezése ,con-

cept development".

A kitöltött formanyomtatvány az állományilletékes regionális pa-
rancsnokágon keresztül kerül az adott haderőnemi főparancsnokágra.
Az amerikai feglveres erók szervezetében kiépült a logisztika rendszer
vertikuma, íry minden törzsben található logisztikai tiszt, aki aZ ellátási
feladatokért felelós, és ezzel összefüggésben foglalkozik az említett ja-
vaslatok, ötletek továbbításával is.

Az adott haderőnemi fóparancsnokságtól a beérkezett javaslatokat
egy külön e célra létrehozott iníézményhez (szervezethez) küldik el,
amely intézmény a " Követelmények Megvalósításának Intézménye" (Re-
quirement Development) nevetüseli.Ez a szervez,et szárazföldi, légierő,
haditengerészet irányultságú, illetve parancsnoksági elemeket tartalmaz.

A szervezet állományát katonák és polgári személyek alkotják, akik
az adott teíületen nagy gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkez-
nek.

A szewezethez beérkezett javaslatot egy szakértő bírálja el. Átalá-
ban a felterjesztett - megküldött - j avas|atokry vo-a alkalmatlan a meg-
valósításra, csupán 1 Vo-a az, amít érdemes továbbvinni.

Elfogadó döntés esetén a szakértő egy követelmény-dokumentumot
készít, amelyben szabatos műszaki formába ónti a megkívánt múködés-
képességet, az elvárt funkció-együttest, leírja a téma teljes terjedelmét,
a javaslatot kiváltó probléma mibenlétét, a szülrségességét, a megvalósí-
tás időrendjét, a működési feltétel rendszert. Ez tekinthető egy HMK
jellegű dokumentumnak is, vagy a minőségi funkciók megtervezésének
(Quality function deployment).

A szakértó az elkészített dokumentumot az intézményen belül eg5l
társszervhez küldi, ahol e|végzik az adott javaslat tárgyának életciklus
értékelését. Ennek keretében kerülüzsgálatra és meghatározásra a fery_
veres erók számára szükséges mennyiség, ennek értéke, a készletezendő
üzemeltetési tartalék, javítóanyagok és alkatrészek szükéglete. Tartal-
maz ery bizonyos fokú becslést is arra vonatkozóan, hogy milyen költség-
kihatása lesz az adott eszközíendszernek 10 éves időtartamban. Ennek
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alapján rendelkezésre állnak a műszaki követelmén}Tendszer mellé most
már az életciklus-k<iltségek is,

"1" fázis

A kétféle információt tartalmazÁ dokumentumot visszajuttatják a
haderőnerni főparancsnokságra, ahol a törzs logisztikai szervezete meg-
vizsgálja és dönt, szüIsége van-e erre az eszközre, anyagra a haderőnem-
nek a megvalósíthatósági és költségadatok firyelembevételével.

Elfogadó döntés esetén a haderőnemi főparancsnolrság a dokumen-
tumokat egy újabb intézménybe küldi, amely írúézmény a kutatási fej-
lesztési- beszerzési feladatokat látja el (Research-Development-Acqui-
sition).

Itt az igény alapján vizsgálatra kerül, hogy van-e a költségvetésben
erre a célra fordítható pénzügyi fedezet. Ennek az intézménynek is van
haderónemi tagozódása, amely részlegek személyi állományát katonák
és polgári szakértók alkotják.

A beérkezett igény további intézésére kijelölésre kerül ery program-
manager, aki teljes felelósséggel fogia az adott témát képviselni minden
szóba jöhetó szinten - a Kongresszusig, a Szenátusig bezbőlag.

Az igényelt eszköz bonyolultságától függően, egészében vary része-
ire bontva a fejlesztésre, illetve prototípus leg)/rártrására pályázatot írnak
ki. Ajelentkezók ismertetik, hogyan kívánják megoldani a kiírt feladatot.
A beérkezett ajánlatok alapján a kiíró intézmény dönt, ki kapja meg a
megrendelést, szerzódést.

A kiválasztott pályázóval szerődést kötnek a fejlesztés kivitelezésé-
re. A szerződés megfogalmazása során a programmanagerek mellett - a
jogi kérdések tisztázása érdekében - igen fontos szerepet kap ajogi szak-
terület képviselője.

A szerződés lényeges tartalmi eleme a minőségellenőrzés, az elvátt
minőség, a minőségbiztosítás meghatározása, amelyek már a kiírt ter-
mékre vonatkoznak (a gyártói alkalmasság elbírálása az ajánlattéte|, a
pályázat elbíráIás szakaszában, a megfelelónek ítélt pályázó kiválasztá-
sával már megtörtént).
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A szerzódés rögzíti a felhasználandó anyagok, laboratóriumi és te-
repüzsgálatok választékát és módját. Amennyiben a létlehozandó ter_
mék jelentős újdonságtartalmú, ami speciális alkalmazói ismereteket igé-
lyel, az ilj termék kezelésér e a szállító kell, hogy vállalj a a katonai sze-
mélyek kiképzését.

"2" íázis

Ez a íázis a követelményeknek való megfelelés fázisa,

A megfelelés ellenózáterveit egy újabb, független intézmény a Mi_
nőségellenőrző Intézet, illewe kijelölt szakértője készíti el. Az intézrt
állománya szintén katonai és polgári szakértőkből áll.

A Minőségellenő rző lntézetkízárólag a haderőnemi fóparancsnok-
nak van alárendelve.

A terv alapján végrehajtott vizsgálatok helyszíne a gyártási folyamat,
a laboratóriumok és a terep. Valamennl ellenőrzési fázisban részt vesz
- a terepüzsgálatokon is - a MinőségellenőrzőIntézet kijelölt szakértője,
aki a gyártó, kezelő, illewe izsgálószemé|yzet mellett tartózkodik és
jeryzókönyvben r ögziti észeíevételeit, tapasztalatait.

Ateljes ellenőrzési folyamat végén a termékvisszakerül a gyártóhoz,
ahol még további utóüzsgálatok, illetve az esetleges módosítások kerül_
nek végrehajtásra.

A fenti tevékenys ég elvégzÁe után már rendelkeásre áll a gfutó
az alvá|Ialkozó minőségbiztosításának követelményszintű kidolgozása,
az ellenórzési folyamatok terve, a gyártói igény felbecsülése.

A haderónemi fóparancsnok az el|enőtző intézeti jelentés alapján
dönt, hory a üzsgált eszköz alkaknas-e a beszerzáre, rendszerbeálllításra.

A rendszeresíthetónek nyilvánított termék fejlesztési szakasza lezá-
rulásával a gyártó cég köteles a Kormány _ vagy erre kijelöIt szerve részé-
íe átadni a teljes dokumentációt.
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'3" fázis

A beszerzendő termék sorozatgyártására űj szerződést kötnek. Itt is
lényeges a szerzódésjogilag helyes, minden részletre kiterjedő megfogal-
mazása, ezért a szerződéselőkészítés egyik kulcsszereplóje a jogi képvi-
selő. A szerzódésnek tartalmaznia kell a megrendelő képviseleti szerve-
inek, jogainak meghatározását is. A Kutatás-Fejlesztés Beszerzés Intézet
(program-rnanager) és a Minőségellenőrző Intézet egy-egy képüselője
(szakértő) a teljes gyártási idószakban (teljesítés) a gyártónál tartózkodik
és ellenórzési jogkörük kiterjed a gyártás minden fázisára, ezen belüljo-
gukban áll bármilyen általuk szülrségesnek tartott viz§gálatot, ellenőrzést
elrendelni.

Ebben a fázisban történik a javító+ároló tevékenység követelmé-
nyeinek meghatározása, a végtermék raktározás minőségi programjának
elfogadása és itt kerül kidolgozásra a logisztikai ellátási minőségbiztosí-
tási program.

'4u íázis

A rendszerbeállítás után a használat során különböző észrevételek
merülhetnek fel, amelyek alapja hiba, meghibásodás, megbízhatósági
észrevétel stb., ezeket a fegyveres erók kialakított rendszerében forma-
nyomtatványon rögzítik és üsszacsatolják a fejlesztésbe.

Megfelelő felhasználói igényeket fis/eló rendsz€rt építettek ki és
múködtetnek. Itt valósul meg a tárolási, kiszolgálási szabványok és idő-
szakos felügyeleti utasítások kidolgozása, illewe betartásuk ellenőrzése.

A megtartott előadássorozat értékes új információkat nyújtott, be-
tekintést engedett az US AFMC és a DLA minóségügyi munkájába és
jövőbeni feladataiba. Az előadások során a hivatkozott normatív doku-
mentumok alkalm azásánakrész|etesebb ismertetésére nem volt mód, így
a számunkra kiemelten érdekes szállítási követelményrendszerek, a kö-
vetelményeknek való megfelelés ellenőrzése témák további tálékoz,
tatókat igényelnek. A minőségellenórzés és tanúsítás kölcsónös elisme-
résének aktualitása megnó az Egyesült Allamokkal kötött export-import
szerződéseknél, amikor egyenrangú szállítási kötelezettségeket kell
megfogalmazni mindkét fél számára.
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