
vÉnnlu IpARUNK Mn{ósÉcÉoI rövBrBLLrÉNiyEt És
rEIlönÉsÉNEr xuÁrÁser

Dr. Szűcs Bamal

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Minóseg Társaság az MH
Múvelódési Ház ában 7997 , április 24-én a fenti témakörben szervezett
előadássorozatot az ipai és kereskcdelmi váIlalatok kamarólg oktatási

. intézmények vezetői rélzére.

A Fórumon a Honvédelmi Minisztérium, az lpari, Kereskedelmi és

Idegenforgalmi Minisztérium és a Belűgyminisztérium tisztségviselói, to-
vábbá az ipar képviselói tartottak elóadásokat.

I&tonai minóségiigrő| öt előadó sólt kiseb\ illetve teljesebb rÉsz-
letességgel.

Takúcs Béla főosztótyvezető helyettes (IKIM Ipari Főosztály) vázolta
az IKIM jelenlegi lehetóségeit a hadiipari termelést folytató vállalatok
helyzetének j avításához.

Ezt a céIt szol4óliók az IK]M részéről felvóIlalt alábbi feladato",L

- hadiipari együttműködési megállapodások;

- elleniételezés (off-set) megállapodások;

- külkereskedelmi engedé|yezés;

- konferenciák;
- műzaki fejlesztésl
- minóségtanúsítás, szabványosítás;

- állami tartalékolás;

- elószerződések;

- kapacitás-fenntartási szerzódések;

- cégismertetések.

l Dí. szúcs Bama mk,ezredes, HM BH Minóségbizl o§ítási igaz8ató
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Gyakorlatban a megvalósííás ininyelveihez tartoznak

- haditechnikai fejlesztési koncepció és terv kidolgozása;

- hadiipari koncepció kialakítrása;

- költségvetési programok elkészítese;

- tenderek, szerződések (import esetén ellentételezési megállapodá-
sok) előkészítése;

- műszaki fejlesztés támogatása;

- kormányzati koordináció.

A vfielmi ipar helyzetének elennzése:

A belűryminisztérium helyette§ áll amtitkáía Dr. Lajtár Józsú aHM
helyettes államtitkára képviseletében 

"fu 
hász Gábor mk ezredes íőosz-

tályvezetó-helyettes azonosan nyilatkoztak a hadiiparral kapcsolatos el-
várásokról, igényekről és lehetőségekől.

Az ipar múltjának és jelenének rövid elemzése során áttekintették
a politikában és a gazdasági rendszerben bekövetkezett változrások hatá-
sait a védelmi iparra, illetve a vódelmi ipari tevékenpégre.

Vizsgálták a hon- és rendvédelmi szervezetek elmúlt időszakban tör-
tént költségvetési juttatásának csökkeneséből és a jelenlegi alacsony szinr
jéből szármaó akkut problémákat.

Bemutatták a védelmi ipar továbbfejlódésének és a vállalatok felhal-
mozódott veszteségeinek összefüggéseit, továbbá módszereket adtak az
ellentmondások feloldásának lehetséges eljárásaira.

A hon- és rendvédelmi szervek átalakitásával összefüggő feladatok

- a költségvetési támogatás hosszabb távú tervezhetóségének (íry a
védelmi ipari megrendelésének, megalapozásának) elérése;

- a biztonságpolitikai okokból, az ellátrási fűggetlenség szükséges szint-
jének elérése érdekében, a csak hazai forrásból biztosított anyagok, esz-
közök és szolgáltatások körének kimunkálása;
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- a magyar védelmi kutatás és fejlesztés főbb irányai;

- a magyar védelmi ipar szolgáltatási képességeinek, a kutatások és
múszaki fejlesztések eredményeinek külföldi menedzselésének kérdé-
sei.

Védelmi iparhoz kapcsolódó témák:

- NyugarFurópával történő hadiipari eryüttműködés(ek) kialaku-
lásának elvei.

- A gazdasági társaságok - védelmi ipari tevékenységéből származí
- veszteségei kompenzálásának lehetőségeire vonatkoó koncepciók ki-
alaKtása.

- A honvédség részére történó haditechnikai import beszerzések el-
lentételezéséuek szándéka, lehetőségei.

- Az állam által szükségesnek ítélt stratégiai befolyrásolás és lehetó-
ségnek megteremtése a privatizációk során, a szúkséges források létre-
hozásával.

- A védelmi ipari termelést és szolg áltatást végző égek felkészítése
a NATO szabványok, a minőségbiztosítási, tanúsítási, ellenórzési norma-
tívák befogadására és alkalmazására.

- Az MH és "M" logisztikai tevékenységek összehangolt támogatásá-
nak megszervezése a hadiipari sdérában, az új technikai eszköók fenntar-
tási feladataira való felkeszülés-

- Avédelmi ipari szféra érdekérvényesítési és érdekképüseleti renil-
szerének támogatása.

A főbb célokat az alábbiakban |ehet összefoglalni:

- a múszaki fejlesztések hatékony támogatása;

- a védelmi ipari privatizációs folyamat mielóbbi megkezdése;

- a hon- és rendvédelmi szervek részére eldöntött, a h azai glártáshoz
szükéges békeidejú és minósített idószaki kapacitások meghatározása,
fenntartásuk feltételeinek kialakítása.
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"A Maglar Hadiipari Eg;resület szerepe a haditechnikai eszközöket
előállitó és szolgáItató szervezetek vonatkoásában,n címmel az Egye-
sület elnöke Dr. kovács Géza péter tartott elóadást.

Az elnök bemutatta a Magyar Hadiipari Egyesületet mint a maslar-
országi hadiipari ryártók, szolgáltatók, kereskedők árdekképviselei szer-
vezetét, amelynek céljai:

- foglalkoztatás megőrzése a hadiiparban;

- ahazaibeszerzések során a magyar hadiipari beszállítói arány nö-
velése;

- a hadiipar technikai színvonalának növelése, húzóhatrás kifejtése
az ipar egyéb területeire;

- pr iv atizáció elősegítésére j avaslatok kidolgozás a;

- szakmai információáramlás elósegítese, szakmai képzés előmozdí-
tása;

- a hadiipar helyzetének, fejlesztési lehetóségeinek felmérése;

- tanácsadói tevékenység ellátása;

- kapcsolatépítés külföldi hasonló szakmai szervezetekkel.

Az Egresület az alábbi §zercpet váUalta fel a masnr hadiipar NATO
kompatibilitássá tétele érdekében:

- A magyar hadiipar átmenedzselésének elősegítése a Varsói Szer-
ződésből a NATO-ba.

- Kapcsolatépítés a NATO tanácsadó szervével a NIAG-gaI.2

- közreműködés cselekvési terv összeállításában a NIAG tészére az
alóbbi témákban:

- a véde|mi iparra vonatkoá NATO kcivetelményrendszer (szab-
ványok, műszaki követelmények stb.) megismerése;

2 NIAG = NATo Industrial Advisory croüp (NATo lpari Tanácsadó csoport)
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- a §ártókra es termékekre (szolgáltatásra) vonatkozó NATO
követelményrendszer (minősítési rendszer) megismárése;

. - a NATO projectek és az azokkal kapcsolatos gyakorlati tevé-
kenpég megismerése, a projectekbe való bekapcsólódásTéhetóségeinek
tisztázása.

__ 
A Dunai RepüIőgépgrár Rí minó§égbizto§ítá§i rendszere kiépíté-

sében szerzett tapa§ztalatairól az Rt. vezérigazgatója adott tájékoztátót.

A minőségügri tevékenységek és rendszerek főbb s zakaszaiz

Minőségellenőzés Min6ségszabályozás Minőségirónyítás

_ A Dunai Repülőgépgyár Rt. (DR Rt.) a minőségbiztosítási rendszer
bevezetésével a minóségszabályozási fázisba tépett át.

A rendszer beveze tésének elózményei:

- A DR Rt. az ipari javítótevékenpéget jogfolytonosan végzi.

. . : 1 ""§ J.oTbban a repülóipari tevékenpég követelményeit kielégítő
belső intézkedésekkel szabályozott rendszerbén múködött.

A minőségbiztosítási rendszer kiépítésének és működtetésének in_
dokait a következőkben látták

Külső szempontok BeIső szempontok

- vevői elvárás; - gazdaságosság;

_ bizalomkeltés a vevőben; - szabályozott fblyamatok;

- külső image, goodwill; - rendszerszerű műkódés;

- piaci megítélés. - egyértelmú felelósség;

- biztonságérzet;

- minőségtudat.

, A program végrehajtásának átfutási idejére 12 hónapot terveztek, a
tényleges időszükéglet 36 hónap volt.
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A minőségbiztosítási rendszer kialakításának időszülrségletét legna-
gyobb mértékben az eljárások és utasítások kidolgoziása (30 hónap), a
bevezetés felfüggesztése, szüneteltetése ( 6 hónap), továbbá a dokumen-
tációk cégcsoporti szervezeteknek megfelelő átdolgozása (3 hónap) be-
folyásolta. Ósszesen 36 db eljárást és 24 db utasítást készítettek, illetve
működtetnek. A szabvány követelrnényein túlrnenően meg kívánták őrizni
a repülőipari szabályozottság szintjét is. A tervezettnél több időt igényelt
a dokumentumok zsűrizése, véglegesítése"

Több fázist érintő jelentős zavaró tényező volt a honvédségi megren-

delések időszakos hiánya. Aműködési folyamatok átmeneti megszaKtása
növelte a bevezetés idószükégletét.

A Dunai Repülőgépgyár Rt. minőségbiztosítási rendszerének ISO
9001 szerinti tanúsítása 1996. decemberében sikeresen megtörtént, A
felkészítő cég a CoNSACT volt, a tanúsítást a TUV Hannover KTI Kft.
végezte.

A tanúsítás 3 évre szól és a tanúsító cég évenként felülüzsgálja a

követelményeknek megfelelő múködést. Céljuk tovább haladni a meg-

kezdett úton, biztosítani a rendszer stabil működését és továbbfejleszté-
sét-

"A közbeszerzési törvény ha6lya alatt m€hirdetett tenderck órt6_

kelé§ének tapa§ztalataí' című előadásban Kopasz lenő mk enedes, aHM
Beszerzési Hivat alvezérigazgatója a törvény által szabályozott eljárások
gyakorlatáról adott tájékoztatót.

A fejlett európai országokhoz hasonlóan 1995. november 01-jei ha-
tállyal hazánkban is életbe Iépett az 1995, évi XL törvény a közbeszerzé-
sekről. Melynek c élja az á|lamháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a köz-
pénzek felhasználása átláthatóságának és sáleskörű, nyilvános ellenő-
rizhetőségének megteremtése, a közbeszerzések során a verseny tiszta-
ságának biztosítása.
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Kezdetben a legnaryobb problémát az ajánlatok értékelésekor az
jelentette, hogy az ajánlatról el kellett dönteni, hogy az megfelel_e a tör_
vénl követelményeknek. Nem volt egyértelműen tisztrázoit az igazo|á-
sok formája, tgrtalma és ezzel egyidőben az sem, hogy honnan lehet
megszerezni a szükséges igazolásokat, azoknak milyen tartalmúnak kell
lenniük,

A törvény hatálybalépésekor, küönösen a külftildi ajánlattevók ese-
téb€n okozott zavarokat az, hogy honnan származó igazolá§okat k€It az
ajánlathoz csatolni. I-ogikusnak látszott az a magya rázat,bogy az állam -
vagyi§ pontosabban a jogalkotó - abbót indul ki, hogy olyan váltalkozás
ne nyerhessen el ál|ami megbízást, amelfk nem tett eleget a közterhek
megfizetésónek és erről a vállalkozás székhelyén kell meggyőződni.

_ Az, hogr Magrarországon több helyen ny vántartott köaerhek meg-
fizetését egy intézmény igazolja, más országokban is előfordul, példáúl
az USA-ban, ahol ugyanaz a hivataligazolja az adó és a TB járulék meg-
fizetését. NyugarEurópában viszont általában nem ismeretes ez az iÁ-
tézményrendszer.

Az elmúlt másfól év sonán bebizonyosodot! hogy a Hivatal által
lebonyolított kózbeszerzési eljáráso\ amelyek üibbsegében kiilfóldi aj án-
lattevók is szercpelne\ az értékeléséhez szükséges igazolások megléte
és ezek megfelelősége nem egy eüdenciaképpen kezelhető argomentum.

Mindezek ismeretében a Hivatal m ár a pályázatok kiírósakor számít
ezekle a problémákra és megfelelő kifejezések alkalmazásával részben
meg is tudja aznkat előzni. Azért csak részben, mert nyilvánvalóan nem
rendelkezik minden potenciális ajánlattevő országának összes adó-, TB
és illeték rendszerével kapcsolatban elegendő információval. Ismeretek
szerint ma Mas/arországon nincs olyan szerv vagy szervezet, amely ilyen
információ halmazzal, főleg rendszerezett formában rendelkezne.

A Kbt. elóírja, ho gy az ajánlatot az ajánlatkéró által elóírt formában
kell elkázíteni és benyújtani. Kérdésként merűl fel, hogy mennyire szi-
gonl ez az előírás? A probléma lénye géí az okozza, hogy az ajánlattevók
egy része a náluk kialakult, sokszor több tízéves tapasztalaton alapuló
formát alkalmazza, amely gyakran eltér a törvényben meghatározoitak-
tól.
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A Hivatalnak elemi érdeke fűződik ahhoz, hogy az ajánlatok olyan
egységes formában és szerkezettel készüljenek, amely az értékelés haté-
konyságát jelentósen megnöveli. A Kbl ugyanis nincs tekintettel arra,
hog5l az eljárásban hány ajánlattevő vesz részt, illetve hány és milyen bo_
nyolultan értékelhető paramétert kell elemezni. Ezzel szemben egysé-
gesen maximum eg5nzer 30 nappal hosszabbítható 30 napo§ határidőt
biztosít. Itt jelentkezik az a dilemma, hogy a tartalmilag elónyös, de for-
mailag hibás ajánlatnak mi legyen a sorsa?

Az ajánlattételek tartalmi értékelésénél akkor jelentkcznek a leg-
nagyobb problémák, amikor a dokumentáció nem tartalmaz elegendően
részletes leírást, amely pontos és egyértelmú adatot és információt szol-
gáItat az ajánlattétel elkészítéséhez, annak értékeléséhez, ugyanakkor
nem szűkíti a versenyt és ezzel nem okoz indokolatlan elónyt vagy hát-
rányt az egyes ajánlattevőknek,

Mindezkülönösen akkor okoz gondot, ha aHivatal, mint ajánlatkéró
szem elótt tartja a közbeszerzési törvény egyéb előírásait is, amelyelóírja,
hogl nemzeti szabványra hivatkozással készítse el a dokumentációt, en-
nek hiányában pedig részletes indoklásra, rószletes rnagyarázkodásra van
kényszerítve.

KüIön eljárást igényel, ha a Hivatal a pályázatokat valamelyik hon-
védségi vary honvédelmi minisztériumi szervezeti cgység megbízrása alapj án
írja ki. Ebból az e§etek nagy többségében az következik, hogy meg kell
fogalmazni azt a múszaki követelményt, amellyel a megbízó többé_keves-
bé határozott igénye vagy elképzelése megfeleló mértékben közelíti a
törvóny adta lehetőségeket.

A megfogalmazás uán következik az ajánlatok éríékelése.

Ha jó volt a kiírás és az ajánlattételek formai_tartalmi oldalról hibát-
lanok, akkor az értékeles a lényeges szempontok kiemelésével, súlyozá-
sával zökkenőmentesen megtörténik. Melyek a leglakoribb problémák?

- A beszerzés tírgát egzakt módon sem a megbízQ (alkalmazó),
§em az ajánlakérő, de még az ajánláttevó sem tudja leírni.

Kivétel nltkül ide tartoznak a szükség szerinti eszkóz javítások, ahol
a megbízó még nem tudja, hogy milyen állapotú lesz az cszkóz amikor a

L57



gyáíba kerül, a gyár nem tud előre megfelelő részletességgel dokumen_
tációt ké§zíteni, feladatot tervezni, a Hivatalnak pedig ilyen körülmények
között kell elókészíteni egy ilyen meghatározatlan tarialmú közbesier-
zési eljárást.

_ A szakmai értékelésben legilletékesebb megbízó nem képes eldön-
teni, ho§/ az áItala általában minimálisként megielölt követelmények
túlt€lje§íté§e esetében mi legren az eljánás mód.

Tipikus problém ája az ár és minőség összhangja megteremtésének,
a hasznos, illetve felesleges funkciók megkülönböztetésének, amelynek
megoIdása komoly értékelemzési és szakmai ismereteket igényel.

- A megbizó meg van ryőződve arról, hogy igényeít c§ak és kiárolag
egy cég képes kielégiteni.

. A nyíltabb me gbízók ezt egyszerűen kimondják vagy akár le is írják,
a kevésbé nyíltak indirekt megoldást alkalmaznak. Ezekben a szituációk-
ban a Hivatal nehéz helyzetben van, hiszen a személyi állomány nagyobb
része kereskedelmi képzettségű, ezért nem lehet képes arra, hogy meg_
íté|je az előzmények szakmai hitelességét és objektivitását.

A l'enti körülmények ellenére is egyre nagyobb biztonsággal kerül a
Hivatal csak olyan üzleti parnerrel szerződéses kapcsolatba, imely jogi_
lagtisztázott körülmények közcitt fotytatja tevékenységét, pénzüryi-, lik-
viditási helyzete stabil és kiegyensúlyozott, műszakilag, gazdaságilag al-
kalmas a szerzódéses kötelezettségek teljesítésére, ezáltál cscikkenive a
beszerzés kockázatát.

Az ajánlattevő számára a törvényi elóírások betartása tisztességes és
tiszta versenyfeltételeket biztosít, tehát érvényesül a ''glőzzön a j;bbik'
elv, valamint biztosítva van afelól, hogy nyertesként egyiizetőképes part-
nerrel köt szerzódést.

C)sszességében:

A Hivatal első rendű feladatként kezclte a törvény megismerését,
megértését, figyelemmel kísérte a Közbeszerzési Ért".itOt .ii keresztül
am,ás közbeszerző szervek eljárásait, nagy gondot fordított a jogorvoslati
eljárások eredményeinek vizsgálatára és elemzésére , azígy sierzett ta-
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pasztalatokat külön tanulmányban foglalta össze és törekcdett a munká_
jában hasznosítani.

Célja volt, hogy a megszerzett tapa§ztalatok alapján kidolgozza azo_
kat a Hivatalra vonatkozó normatívákat és szabályozásokat, amelyek a
közbeszerzési tevékenységeinket erységes rend§zerbe, keretbe fogtalják.
Ezt több vezéigazgatói intézkerlés és pardncs tartalműzza.

A hivatal tevékenységét a civil kontroll folyamatosan felügyeli, tájé-
kozódik az eljárás §zak§zerűségéről és ercdményéről,

"A sállíókkal szemben támasztott HM ágnzati követelmények" cím-
mel a cikk szenője tartott előadást, amelyben három témakörrel íoglal-
kozott:

- A Honvédelmi Minisztérium minőségpolitikája és a minóségpoliti-
ka megvalósításának jogi háttere;

- A Magyar Katonai Minőségügyi Rendszer elhelyczkedésc a ncm-
Zeti é§ nemzetközi környezetben;

- A HM követclményei as elvárásai a szállítóival szcmben.

Az orság hon- és rendvédelmi képe§s€e jclentősen függ a technikai
eszközök és szakanyagok minőségétől, ezrú a minóségi követelmények
kielégítáét a szállítóktól történő beszerzés előtt biztosítani kell, A tq_
lesztéssel, a gyártással kapcsolatos költségek nagysága, az idóbeni ellátás
igénye megköveteli, hogy a felatlatban kijelölt HM, MH szervezet kapja
meg a legteljesebb betekintés jogát mind a fejlesztós folyamatába, mind
a gyártási tevékenységekbe.

Az egyre komplexebb eszközók, rendszerek, ös§zetc!t szolgáltatások
megfelelősége egyre kevésbé igazolható végátvételi ellenőrzések alap-
ján, mivel a vizsgálatok nem elegendóek a megbízhatósági, környezetál-
Iósági, stb. paraméterek minósítésére.

A hasznos funkciók meglétének mcgállapításában a hibák ésveszély-
tbrrások megekizésében, azok észlelésében létlbntosságú a hatékony mr-
nóségszabályozás. A költségek csökkentése érdekében ezt a tevékeny-
séget már a csapatoktól szármaá igények elbírálrisának időszakában meg
kell kezdeni.
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A katonai minőségügy egpészt átfogja mindazokat a folyamatokat,
amelyek a beszerzésre vonatkozó döntéstőI az igény-kielégítésig működ-
nek, másrészt rendszerben szabályozza a résztvevőkfeladatait és felelős-
ségét.

lItrl Ilxdit(([íilxi l!}| lt.\7llri\i llnllil
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A résztvevők közi| az alkatmazó főnökségé a fe|elósség, hory az

igényeket a legnagyobb pontossággal és teljességgel h atáíozza megfiem,
ciak a működési és szállítási követelményeket, hanem a készenlétre spe-

ciális igénybevételekre és az élettartam költségeke vonatkozó előíráso-
kat is. Az alkalmazók (felhasználók) egyedülálló lehetóséggel rendelkez-
nek használat közben észlelni, értékelni a tényleges minőséget és ezáltal
bezárni aüsszacsatolási hurkot els ő kézbőlszármaófelhasználói adatok
biztosításával.

A beszerzést végzó szervezet felelóssége - ide kapcsolódik a katonai
minóségbiztosítás feladata is - a beszerzésre vonatkozó megbízás meg-
felelő műszaki követelményekre történő lefordítása, a szerződések elő-
készítése és megkötése, a szerzódés teljesítésének ellenőrzése, a termék
átvétele, a szülséges vi§szacsatolási információk továbbítása a szállítóhoz
a felhasználói tapasztalatokíól. A szállító (grártó, szolgáltatQ kertske-
dő) felelőssége megtervezni, elóállítani vagy szállítani a terméket, elvé-
gezni a szolgáltatást a szerződéses követelményeknek megfelelóen, be-

leértve annak alvállalkozói összetevőit is, A szállító köteles biztosítani a
katonai megrendelő részére mindazokat a bizonyítékokat, amelyek szük-
séges és elegendő mértékben tartalmazzák a kockázat kezeléséíe tett
intézkedéseket, a hibák javítására és megelózésére, a helyesbítő tevé-
kenység megtételére vonatkozó eljárásrendet, összességében a minőség
szabályozásának bizonyítékait.

}:ll(ni!t?ll
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A katonai minőségliztosítás lényege az a tevékenység amely a szenő-
dés követelményeinek megfogalmazásától a szez és teljesítésének felüge-
letére és megfelelőségi igazolására terjed ki.

A HM és MH vezetése a katonai minőségügy részét képező katonai
minőségbiztosítrás feladatait intéznényrendszerén keresztül, hatósági jog-
körök gyakorlrásával teljesíti.

A felsorolt tevékenységek folytatásához hazánkban elegendó jog-
szabá|ytháttér á|l rendelkezésre. Ezek közül kiemelt jelentőséggel bír a
termékfelelősségról, a közbeszerzésről, kömyezetvédelemről szóló tör-
vények, a minóségüryról kiadott 7V1994. Korm.sámú rendelet, továb_
bá mindazon a HM szintű rendelet és intézkedés, amely a haditechnikai
eszközök és hadfelszerelési anyagok beszerzésének minőségbiztosítási
követelményeivel és eljárásrendjével foglalkozik.

Ahazai szabályozások jó ütemben közelítenek a nemzetközi elvárá_
sokhoz és alapját képezik a NATO tagállamok által ratifiká|t STANAG
4107' a " Kormányzai ( Katonai ) minős égbbtosít ás köIcsönös elfogaüsa"
Maryar Köztársaságra vonatkoá kiterjedésének A STANAG 4108 életbe
lépieti a Szovetséges tr,Iin&egUiaosítási Kiadványokat az ún. AQAP-kat,a
amelyek a kölcsönösen elfogadható feltételek alkalmazását rögzítik

A SZÖVETSÉGES MINÓSÉGBIZTOSÍTÁSI KIADVÁIIYOK
LIsTÁA

AQAP-100 Átalános Irányelv a NATO Minőségbiztosítására.

AQAP-110 NATo Minőségbizto§ítá§i Követelrnények a tervezés-
re, fej lesztésre á gyártrásra.

3 STANAG:standartazionA8rement(szabíányosításiM%á[apodá9

4 AQAP = A[ied Quality A§§uranc€ Publikation§
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AQAP-119 NATO Irányelv az AQAP-1 10,-120,-130-hoz.

AQAP-120 NATOMinőségbiztosítá§iKövetelményekaryártás_
ía-

AQAP-130 Minóségbiztosítási Követelmények az elten-

AQAP-FI NATOMinóségbiztosításiKövetelményekavégelle-
nőrzésre.

AQAP-150 NATOMinóségbiztosításiKövetelményekaszoftver-
fejlesztésre.

AQAP-159 NATO Irányelv az AQAP-150-hez.

AQAP-170 NATO lrányelv ery Kormányzati Minóségbiztosítrási
programhoz

Az AQAP sorozat a sállítók ninőségszabályoaási rendszerére vo-
natkozó követelményeket tartalma zza, így ezekadaptációja, illetve nem-
zetközi kooperációs ü§detekben való alkalmaaása elkerülhetetlen. E él-
ból vagrunk érdekeltek és veszünk részt a NATO AC250 Főcsoportjá-
nak' és csoportjainak munkájában.

Mindezekből látható, hory a katonai minőségüry kapcsolódik mind
a nemzríi, mind a nemzetközi minőségügyhöz

Hazai vonatkozásban elsősorban, a reálfolyamatokhoz kapcsolódó
Katorai §áltííói Rendszer kialakítása és múködtetése a napi feladat.
Ez azt jelenti, hory az MH szállítóival szemben támasztott követelmé,
nyeket mind szélesebb körben kell i§mertetni, továbbá meghatározni a
minósítési folyamatnak, a minősítés eredményét igazoló tanúsítás kiadá-
sának eljárás rendjét.

5 NATo 
^c/250 

Fócsopoí| Ta8or§á8ok Nemzeti Minó§é8bizl o§ítási l8az8atók BizotM8a

:": !
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Amikor ezek a szabályozók összeállításra kerüIte\ figrelembe kel-
lett venni:

- A Magyar Köztársaság jogrendjét, ezen belül különösen a beszer-
zési tevéken}ség egyes szakaszaira vonatkozó jogszabályokat;

- A HM és az MH szállítókkal szemben megfogalmazott speciális
kívánságait, elvárásait;

- A honvédelmi tőrvény és a végrehajtására kiadott kormányrende-
letben a honvédelmi miniszternek biztosított minóségüryi hatósági jog-

kör gyakorlásából fakadó lehetőségeket és kötelezettségeket;

- A HM és az MH minóségügyi intézményrendszerét;

- A tanulmányozott ipari beszállítói és katonai szállítói rendszerek
tapa§Ztalatait;

- A hatóságilag kijelölt és az akkeditált vizsgáló, ellenórzó és tanú-

sító intézmények rendszerét működésük és eljárásaik rendjét;

- A termékek vizsgálati eredményeinek, megfelelóség tanúsítványa-

inak, valamint a sállítók alkalrnasságána( a minőségbiztosítási rendszerük
felelősége tanúsíwányainak nemzeti és nemzetközi kölcsönös elismerés

és elismertetés feltételeit, lehetó§égét.

A sátlítóval szemben támasztott követelnények arra inónyulnako

hosl az sjánlattevó megglózően tudja igazolni:

- jogi azonosíthatóságát;

- pénzüg5ri, gazdasági alkalmasságát;

- műszaki;

- minóségüryi;

- sajátos katonai követelmények kielegírtésére való alkalmasságát, ké-
pességét, illetve megfelelóségét.

Az öt kiivet€lrménycsopora mindegyikéhez jogszabályok és szabványok

rendelhetóek, melyek a törvényes követelménytámasztás alapjául szol-
gálnak és garantálj ák az eryes követelmények korrekt megfogalmazását.
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Elónye bizonlthatóz aközbeszevÉsi értékhatár alatti ügyek esetére
is rendelkezik az adott szállító ery minősítő vizsgálat eredményével, ami
számára egy HM, MH viszonylatú szerzódés esetén elónyös lehet; a köz-
beszerzái értékhatáí feletti esetekben a minősítéssel rendelkezó szállító
a HM, MH felé ajánlattevőként fellépve eglértelműen tudja a közbe-
szerzési törvény által megkívánt alkalmasságát igazolni.

A jogi azonosíthatróság követelménye első helyen kiemelt fontosságú
szempont, mivel nem engedhetó meg az, hog az általában szűk hatráridejűr,

kötött és korlátozott fedezeti feltételekkel jellemzett beszerzési szándéka-
ink fantom égekkel való fele,sleges és eredménytelen tárryaliásokon, netán
szerzódés-elókészítéseken veszítsenek értékes időt, bukjanak el.

Ide tartozik:

- Cégbírósági bejegpés, a hatályos szabályoásnak megfelelően meg-
határozott tevékenltégi kórrel;

- Az általunk igényelt termék vagy szolgáltatás nyrijtását biztosító,
engedélyezett tevékenységi kör megléte;

- I;tező telephely, égvezetés, szervezet, kommunikációs lehetőség.

A pénzüryi, gazdaxÉgi allralrnassr{got a pénzüryi, sámüteü törvény,
a mindenkori adójogszabályok, a közbeszerzési törvény e társ^i előírá-
sai, a csódról és felszámolásról szóló tórvények előírásai alapján vixgál-
juk, aminek alapjai:

- a szállító pénzüg5ri helyzetét, hitelképességét ígazrlló pénzintézeti
igazoláso§ elemzések;

- a mérleg, mérlegkivonat, iizleti terv;

- köztartozás m€ntesség.

A műszaki kiivctelnények csoportjában két szempontrendszer ér-
vényesül:

- Vannak kiilönbözó szintű jogszabályokban meghatározott tevékeny_
ségek, melyek csak kijelölt hatósági intézmények minósító, tanúsító ok-
irata, engedélye birtokában lehetségesek
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- A műszaki követelmények termékfüggók, ami kóvetkezik a termé-
kek sokféleségéből; más műszaki feltétel meglétét igényli a harckocsi ja-
vítása és mást a ruházati alapanyag g5lártása.

A múszaki követelmények körében kiemelt jelentőséget tulajdoní-
tunk a mérésűg5ti feltételeknek, műszerezettségnek, az eszközök hiteles,
kalibrált, konfirmált állapotának. A vonatkozó követelmények alapja a
mérésüsii törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, szabványok.

A minősegügyi követelmények reszben jogszabályi, reszben szab-
ványkövetelmény alapúak. A műszaki követelményeknél már említett-
hez hasonlóan, jogszabályok és szabványok meghatározott gyártási tevé-
kenpéghez elóírják ldépített, működő, tanűított minősegbiaosítiási rend-
szer meglétét. Ezekben az esetekben egyértelmű ennek megkövetelése.

Minden más esetben a termék bonyolultsága, veszélyessége, a fel-
használó, a hadsereg szempontjai szerint értelmezett kritikussága figye-
lembevételével &öv ete lj ük meq:

- a gyártó a termék jellegének megfelelő kiépített, d<rkumentált, mű-
ködő minóségbiztosítási rendszerrel rendelkezzen;

- a slártó nemzeti szabványban, nemzeti katonai szabványban meg-
hatáíozntt, működő, dokumentált, hatósági vagy akkreditált szervezet
által tanúsított, ISO 9000 minőségbiztosítási szabványcsalád megfelelő
tagja szerinti rendszert tartson fenn.

A speciális katonai kiegészítő kíwetelmények körében az állami, szol-
gálati, üzleti titok megtartása, megőrzése tárgyában, a varyonvédelem
tárgyában, a minősíte* időszakokravonatkozó gazdasági feladatok, meg-
hagyások tárryában kiadott jogszabályi t'eltételek képezik a követelmé-
nyek alapját.

A minősítő eljárás me4óIlapításától fügően, a jelentkező az alkalmus-
sógát, kepességét vag megfelelőségét tanúsító okiratot kap. A me§elelőnek
bbonyult száIlítónak adott tanúsítvány jelentősen növeli a cég image-t" pi-
aci érték pedig ösuemérhető a különböző, forgalomban lévő alkahnassá§
é s minő s é gbizto s ít ó si rend sz ert anú §tv ó nyo kka l.
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