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A HM Beszerzési Hivatal, mint a katonai minőségügy jelentős szer-
vezeti eleme, kérte felvételét a Magyar Minóség Társaság jogi tagjai
közé. Korábbi kiadványainkban már bemutattuk a Társaságot. Ismeretes,
hogy társadalmi szentezet, a magyaí rninőségügyben érdekelt termé-
szetes és jogi személyek szakmai szeíyezeíe. Tevékenysége révén egyre
jelentősebb szerepet tölt be a minőségügy hazai megismertetésében, a
nemzetköá kapcsolatok kialakításában.

A Beszerzési Hivatal jogi tagsága révén rendelkezésre ál1 vala-
mennyi naprakész információ a szakterület eseményei, fejlődése terüle-
téról. ísmertek a havi rendezvénytervek alapján a különbözó, ismeretbő-
vító és szakképzést nyújtó előadások és oktatási forrnák. Igénybevételűk
a szándékon túl csak pénzkérdés.,.

A Magyar Szabványügyi Testület február hónapban két jelentős
szakterületen felszólalási bizottsági ülési tartott.

Maryarázaíként: A nemzeti szabványalkotás folyamatában kúlön-
böző szabványosítási munkabizotísá4ok dolgozzák ki a jövendő szab-
ványok tervezetét. A kidolgozás alatt a bizottságok munkaüléseket tar-
tanak, melyek során eljut a szövegtervezet abba a fázisba, amikor a bi-
zottság véleménye szerint, a széles közvélemény számára is megismerhe-
tővé kell tenni. Ekkor a MSZT hivatalos közlönyében, a Szabványügti
Közlónyben felszólalási felhívás jelenik meg. Ifnyege: a készüló új szab-
vány jelzete, tárgya kózlésével, ismerttó válik, hogy milyen új szabványt
alkotott a Testület, a közölt határidő lejártáig bárki észrevételt tehet a
szabvány szövegére. Abeérkezett észrevételeket g5nijtik és a lejárat után
összehívják a kidolgozó munkabizottságot, hogy a felszólalásokat vitassa
meg, értékelje ki és a ha§znos észrevételeket ve§/e figyelembe a végleges
szabvány változat kialakításánál. Ez az értekez|et az említett felszólalási
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bizottsági ülá, amire meghívást szokott kapni a legjelentősebb észrevé_
teleket eszközlő természetes vagyjogi személy is.

A két hivatkozott ülés a MB 901 jelű, Minőségügti rendszerek szakbi-
zottsá8a ülése, illetve e MB 903 Megfelelőség éttékelés munkabizottsá7 ülé-
se volt.

A MB 901 bizoít§ág honosítja az ISo 9000 család 1994-ben kiadott,
felűlvizsgált elemeit, MSZ EN ISO 9000 jelzettel. A szakbizottsági ülés
a sorozatban alkalmazott fogalmakat tartalmazó szabványt véglegesítet-
te, A bizottság munkájában részt vett a Beszerzési Hivatal képviselóje is,
aki eredményesen érvényesítette a Hivatal által a szabvány jobbítása ér-
dekében kialakított állá§pontját.

A MB 903 szakbizottság az Európai Közösség Tanácsa által kiadott,
931465 EGKszámú, a megfelelőség értékelesére alkalmas modulok táI-
grú hatfuozatának nemzeti szabványként történő megjelenését készítet-
te eló. Ennek a szabványnak a megalkotása része annak a hosszú folya-
matnak, amely az aurópai jogszabályok és szabványok, valamint a magyar
jogalkotás és szabványosítás harmonizációját valósítja meg.

A Tanácsi Hatórozat a MSZ 25051 jelzeni, "A megt'elelóség értékelés-
ben alkalmazható modulok" című szabványknt fog megjelenni.

A modulok egy-egy féIe lehetóséget jelentenek, amelyek vagy ön-
magukban vagy egyéb modulokkal kombinálva alkalmasak valamely ter-
mék megfelelőségének értékeláére.

Az értékelést a piacra ütel előtt kell a gyártónak elvé geznivagy vé-
geztetni annak érdekében, hogy a terméke biztonsági jellemzőlről, az
élet, egészség, vagyon é§ köínyezetbiztonság kellő, elóírt szintjénekmeg_
létéről meggyőződhessen és azt ezt igazoló megfelelóségi jelet megala-
pozottan elhelyezhesse a terméken.

Az európai piacon a termékre vonatkoó követelményeknek való
megfelelés jele az úgymevezett CEjel (Common Europe mark, az euró_
pai közösségijel).A modulok nagybetű jelöléssel bírnak, A-H sorozatban
fordulnak elő. A legegyszerűbb modul az L jelű, melynek tartalma az,
hogy a gyártó egyedúl, a saját felelős§égére helyezi el terrnékén a megfe-
lelőségi jelet. A legbonyolultabb modul a H jelű, melynek laítalma az,
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hory a ryártó szabványos minóségbiztosítási rendszert taó fenr1 melyet
a hatósági jogkórrel bíró, kijelölt szorrczet felügye| a rendszerben glár-
tott termék felügyelet lehetőségével.

A moduhd,ris termébne§elelőség értékelés lehetősége és tarye a g/ár,
tónak és fogasztónak eglarónt érdeke és fontos ismerae. A Magar Hon-
védség, mint jelentós fogyasztó, szintén érdekelt a megfelelőség értékelő
rendszer megállapításain alapuló tcrmékmegfelelóség információkban.
A moduláris értékelési elvet a katonai minóségbiztosítás is tudja alkal-
mazni a katonai minőség és megfelelőség felü5lelet ryakorlása során, a

termékek bonyolultsága, fontossága, kritikussága függvényében kivá-
la§ztva az értékelés módszerét. A fentiek figyelembe vételével érthető,
hogl a MB 903 szakbizottsági ülésen is képviseltette ma1ál a HM Beszer-
zési Hivatal és képviselóje eredményesen éruényesítette a felszólalá§ bizott,
s á§ üIésre össze állttott észrevét eleket.

A Magnr Minőség Társaság a Minőségbiztosítási Vezetők Fóruma
rendezvénlnorozat keretében szakmai napot szervezett az új autóipari
beszállítói követelmény rendszer, QS 9000 bemutatására.

A szalonai nap kraében hazai és küIföMi szaktmbereN elfudók is,
mertették az új szakógi minős égbbtosítósi követelményrendszert.

Az autóiparban korábban is speciális be§zállítói követelményrend-
szereket alakítottak ki és tartottak fennazautőgyárak. Ezek a rendszerek
eg5rmrástól abban tértekel, hogyváltoó rendszerelemnek tulajdonítottak
a többitől eltéró, jelentős súlyt az egyes gfuak Az ismert beuállítü rend-
szerek közül a legjelentősebb, legismenebb a FORD Q 101 jelú rendser.

Három nagy amerikai autógrár, THE BIG THREE, ahory a szak-
mai szóhasználat mondja, többéves munkával alakította ki a QS 90ü)jelű
beszállítói követelményrendszert. A FORD, a CHRYSLER és a GENE-
RAL MOTORS a teherautó-s/ártók szövetsége adatait is felhaszrrálva,
saját minóségügyi, beszállítói követelményeiket alapul véve, ery új, har-
monizált követelményeg},ütte§t hozott létre. A követelmények alapja itt
is az ISO 9000:194. évi kiadása, annak is a 4. jelú, követelmények feje-
?Éte-

Az új beszállítói követelményrendszer minden belső és külső beszál-
lítóra vonatkozik, aki a három gyár raz&e glártási alapanyagot, ryártási
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vagy vevószolgálati alkatrészt, hókezelést, festést, fémbevonást vagy
egyéb szolgáltatást nyújt.

A követelményrend§zer érvényesítése a három gyártó megköveteli,
hogy a nekik beszállító állítson fel, működtessen és dokumentáljon egy
hatékonyan működó, a QS 9000 követelményrendszernek minőségügyi
rendszert, a vevó által megkívánt megvalósítási ütemben.

A megvalósított rendszer tanúsítását a három nagy ryfu végzi, rajtuk
kívüli, más szervezet harmadik fél típusú tanúsíwányát csak néhány szer-
vezettól fogadnak el.

A QS 9000 rendszer alapját ug)an az ISO 9000 képezi, azonbal a
szakmai specialitások miatt a tanúsítható QS rendszer nemjelent auto-
matikusan tanúsítható Is0 rendszert is,

A legiellemzőbb eltérések a QS rendszer javára: a szállító rendel-
kezzen dokumentált röüd és hosszútávú üzleti terwel, a célok és a tervek
a konkurens termékek analízisén, a hazai és a külföldi beszállítók termé-
kei összehasonlításán alapuljanak. A szállítónak dokumentálni kell a mi-
nóségi, termelési trendeket, a kulc§teímék jelenlegi szintjét, a szerviz-
szolgáltatások jellemzőit, a vevői elégedettség szintjét.

A szállítónak korszerű termék minőségtervezési fo|yamatot kell al-
kalmazni. Wsgálni és igazolni kell az általa ajánlott termék górtásúnak
megvalósíthatóságát a szenődés kötés előtt. Aterveza során alkalmaznia
kell a FMEA (hiba, mód és hatás elemzés) módszereket. A szállítók mi-
nőségszabá\ozási terveit a megrendelő autógyárak hagtlák jov á.

A beszállítónak jelentkező, a vevője által elfogadott alvállalkozókat
veheti csak igénybe. Az alvállalkozók is a QS 9000 alapján kell, hogy
kialaKtsák minóségüryi rendszerüket. Abeszállítók hatékony megelóző,
karbantartó rendsz,eíthozzanak\étre a termelőeszközök karbantartásá-
ra. Minden új ryártási folyamatra fe| kel! mérni a folyamat te|iesítóké-
pességét. A sorozatgyártás képességét a vevő határozza meg, melynek
jellemzője legalább Cpk= 1.33. Minden ryártási engedély egy megadott
beállításra, gyártási környezetre, anyagbiztosításra érvényes, bármely té-
nyezó változása az en1edé|yezteíés ismétlését vonja maga után. Vala-
mennyi mérő és vizsgálórendszer által szolgáltatott eredmény statisztikai
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elemzés utánkerűl elfogadásra. AQS 9000 következetesen az alábbiakra
irányul:

- Folyamatosminőségjavítás (continousimprovement);

_ Hibamegelőzés a hibafeltárás he\ett ( defect prevention);

- A minőségköltség csökkentés (loss quality cost).

A követelményrendszerhez bizonyára fog a többi autógyártó is csat_
lakozni. Várható, hogt a magar beszóllítók is hamarosan szembetaláIják
maglkat az új, eddiginél szigonlbb minőségkövetelményekkel.

A Budapest Sportcsarnok adott helyet 1996. február 13-16. között
a már hagyományosnak nevezhetó nemzetközi méréstechnikai, automa-
tizálási és környezetvédelmi szakkiállításnak, mely a tématerületek után
a MAGYARREGULA, MAGYARENERGIA és MAGYARECOLOGA
nevet viselte.

A rendezvény szakmai védnökei a Környezetvédelrni és Területfej-
lesztési Minisztérium, a Magyar Energetikai Társaság, valamint a Mérés-
technikai és Automatizálási Tudományos Egyesület voltak.

A Kiállítás alatt kíséró rendezvények zajlottalg melyek úírgyai a
minőségüg5rhöz kapcsolódtak; igy időrtndben felsorolva:

- Műszeres analitika élelmiszeripari és környezetvédelmi alkal_
mazásai;

- Minőségtanúsításiszimpozium;

_ Roncsolásmentes vizsgálatok a tartályok, nyomástartó edények,
a hegesztett szerkezetek állapotellenőrzéséhez.

A kiállításon mintegy 415 hazai és külföldi kiáIlító vett részt. Ter_
mészetesen nem mindegyik kiállító tartozott aZ Úgynevezett nasl cég ka_
tegóriába, sok kiállító csak mint cégképviselet volt jelen. A kiállítók kö-
zött nagy számban fordultak eló a kisvállalkozások, melyek egy-egy spe_
ciáli§ terület §ajátos részproblémájának megoldására képesek,
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A kiállított eszközók döntő többsége a legkorszerűbb, e§etenként
negyedik-ötiidik generációs informatikai technológiát tartalmazó konst-
rukció volt. Egyik-másik kiállítónál a látogató a kóvetkező évezredben
érezhelte magát, amikor az automatizált folyamatszabályoá rendszerek
bemutatása folyt.

Az eryes szakterületek a következő látnivalókat kínált"ák:

MAGYARREGUIÁ

Mérés, vezérlés, szabályozás technika, műzerek és méróberen-
dezések,vezér|ő és szabályozó berendezések, vezérlő , szabáíyó
és kijelző műszerek, mérő és jeladó műszerek, számítógéprend-
szerek mérésadatg5nijtés, feldolgozás és vezérlés céljára, optikai,
nukleáris és lézer készülékek, fizikai, kémiai laboratóriumi fel-
szerelé§, érintésmentes optikai mérőrendszerek minőség-
ellenőrzéshez és gy ártáshoz, laboratóriumi robottechnika, mik-
roprocesszoros rendszerek,

MAGYARECOLOGA

Irvegőszennyezés elleni védelem, füst és kibocsátott gázoktisz-
títása, termékek és rendszerek a levegőminőség javítrás áItoz, víz-
szcnnyezódés elleni védelem, talajszennyeződés elleni védelem,
zajvédelem, hallásvédelem berendezései, hulladékgazdálkodás,
környezetvédelem az üzemben, a föld és erdőgazdálkodásban.

MAGYARENERGIA

Fűtestechnika, elektromos, elektronikus, pneumatikus szabályoző
rendszerek, hűtestechnika, mobil hűtőberendeáse§ porleválasz-
tó berendezések, klímaberendezáe§ uszoda, szauna, a fűté§, kli-
matizálás, szel|őztetés és hútés szakterületen dolgozók személyi
védőherendezései.

(1997-ben a szakkiállítás ismét megrendezésre kerül. )
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