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Szíjcs Bana, Pótos Emil|

A HM Elektronikai Igazgatóság Rt. részere első alkalommal került sor
olyan dokumentum ótadására, amely eg HM alapítású részvénytársaság

tevékctrységeire v onatkozó képessé4ét és alkalmass ógát tanú§tj a.

EIőzmények:

A fejlett Európáhozvaló közeledés, illetve a NATO csatlakozáshoz
való felkészülés idószakában tanúi lehetünk azoknak a dinamikus vá|to-
zásoknak, amelyek egrészt a netnzeti minósé4üpl jogi szabáIyozásóba4
másrészt a piac4azdasóg versenyszférájában történilL

Az elmúlt években hatályba lépett törvények, kormány és miniszteri
rendeletek, intézkedések sora szabályozza közvetve vagy közvetlenü a
társadalom minő§égügyi területeit.

Ennek a szabályozó rendszernek keretében kapott a HM is konkrét
feladatokat, felhatalmazásokat a Kormány 781794. sz. rendeletében.

A rendeletben megfogalmazott elvek találkoztak a HM minóségpo-
litikájával, amely deklarálja, hogy honvédelmi képességeink nagpészben
függnek a technikai eszközeink, felszerelásiiLrrk minő§égétől, követke-
zésképpen ezeknek a minőségét a beszállítás előtt biztosítani kell.

Ez ryakorlatban azt jelenti, hogy a HM és az MH vezetése felelős-
séggel tartozik a honvédség működésének technikai és anyagi biztosi
tásáétt, az eszközt üzemeltető, a terméket alkalmazó állomány védelmé-
ért, piacgazdasági üszonyok között a költségvetési elóirányzatok tör_

vényes és hatékony felhasználásáért. Ezen kötelezettségeit hatósági jog-
körök gyakorlásával, intézményrendszerén keresztül teljesíti, amelyek

1Dr.szücsBarnamk,ezrede,§HMB€szerzé§iHivatalminósé8bizlo§ltásii8az8ató,PáosEnil
mk.alezrede§ HM Beszeízési Hivatal Mirtósé8biáo§ítá§i IBazgató§á8 Rend§zeílanúsítási o§áály-
vezPlő
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közé tartozlk a Katonai Minóségügyi Rendszer. l Rendszer elsődleges

feladata, hogl:

- a lehetó legkedvezóbb pénzügyi kondíciók mellett;

- a lehető legbiztonságosabb szállítási feltételekkel;

- a technikai fejlesztés, a fenntartás számára a szükéges minő§égkö-
vetelményeket a legteljesebb mértékben kielégítő eszköz, anyag,szolgál,
tatás be§zerzé§e történjen.

A HM elvárásai uryanakkor találkoztak a gyártók és a szolgáltatók
érdekeivel is, akik eryre §ürgetóbb igénnyel jelentkeztek olyan tanú§ít-

vány megszerzésére, arnely íeltételét kéWi:

- a piaci pozíciók erősítéséhez;

- a közbeszerzési eljárásban való résrvételhez;

- a minósített ajánlattevők jegyzékére való felkerüléshez;

- export szerzódések megkötéséhez.

Az igények kielegítésénél kiemelt firyelmet kell fordítanunk szűkebb

érdekeltségeinkre.

A MH rendszerében álló különböző anyagi és technikai eszközök
gyártását, legmagasabb szintú karbantartási, javítási kiszolgálását, a HM
kezeláű erdóterületek fenntartását HM alaPítá§ú részvén5rtársaságok
formájában nrűkiiló gazdasági üírsaságok végzik, A tevékenpégük meg-

határoző hányadát kitevő katonai követelmények szerinti tevékenység
mellett szabad kapacitá§aikat a piaci lehetőségek függvényében haszno-
sítják. A piaci versenyben elónyös megítélést jelent, ha a piaci szereplő
a képességét, alkalmasságát, megfelelőségét egy minősítő vizsgálat ered_

ményeképpen kapott okmánnyal tudja igazolni.

A7 8l I99 4. sz. Kormányrendelet a honvédelmi miniszter számára ha-

tósógi jogkiir gyakorlá§át rendeli el a minőség tanúsításáról és az akk-
reditálásról szóló jogszabályokkal összhangban a honvédelmi tevékeny-
ség körében. A hivatkozott rendelet értelmében honvédelmi miniszter
meghatározta a MH minőségügyi intézményT endszerére és annak műkö-
dáére vonatkoá követelményeket. A l'cntiekból eredő jogosultság alapján

l67



a 7 17997, sz. lntézkedésben a minőségrendszerek megfelelőség tanúsítá-
sára katonai minóségúryi hatóságként a HM Beszerzé§i Hivaía|t és a
HM Haditechnikai Intézetet jelölte ki a HM gazdasági üryeket felügyelő
helyettes államtitkár.

A HM Beszerzési Hivatal a vonatkozó kötelező alkalmazású katonai
szabványok követelményei alapján elvégezte az Elektronikai Igazgatő-
ság Rí. minősítő vizsgálatát és meghatározott illetékességi terűleteken
tanúsítja képességét, alkalmasságát és működő minőségszabályozását, A
v,izsgálat a polgári szférához hasonló eljárás szerint került végrehajtásra.
Atüzsgálásra kerűltek a szeívezet működését szabályozó dokumentu-
mok, amelyek úgy formailag mint tartalmilag megfelelnek a vonatkozó
előírásoknak. A dokumentumok vixgálata után került végrehajtásra a
helyszíni szemle, amely során a HM Elektronikai Igazgatóság Rt. minden
részlege üzsgálatra került. A helyszíni üagálat bebizorlyította, hogt a szer-
vezet a vonatkozó szabályozásokat, előírásokat betartja, a sajót minőség-
bbtosítási retúszerén keresztül ellenőnL A üzsgálatok teljes mértékben
igazolták, hogy a szervezet felkészültsége megfelel a részére meghatáro-
Zott követelményeknek, íry azerről szóló tanúsítvány a részére kiadható.

Az átadási ünnepségen megjelent Dr. Iaraa Kóroly helyenes állam-
titkár beszédében hangsúlyozta, hog5l a további HM érdekeltségú rész-
vénytársaságok hasonló felülvizsgálata a közeljövőben végrehajtásra ke-
rül,

A HM Elektronikai Igazgatóság RFnél és a többi részvénytársaságnál
ez csak az első lépés. Irgyen célja mindenkinek a következő fokozat
elérése. A kereteket ehhez a HM Beszerzési Hivatal által kidolgozott
követelmények (a nemzetközi és katonai szabványolq ISO 9m0, NATO
előírások a minóségbiztosítási rendszerekre, AQAP és STANAG doku-
mentumok) adják. Tudjuk, hogy nemzetközileg elfogadott szervezetek
részéról kiadott tanúsífuány megszsrzésére, a rendszer kialakításával és
működésével együtt 3-5 millió Ft ráfordítás mellett általában 1-1,5 év
szükséges.

Az átmeneti idószakban a HM Rt-k piaci helyzetének jaűtását, po-
zícióba helyezésüket, felkészülésük megryorsítását költségkímélő mó-
don segítette ez a mostani eljárás. A felülüzsgálatra vonatkozó 711997.
sz. intézkedés végrehajtásában a HM Elektronikai Igazgatóság Rt. veze-
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tói és munkatársai jó partnerek 1,oltak, bizonyították képességeiket é§ az
elvárásnak megfelelő eredményt érték el.

Led Assessor tanfolyam

A HM Beszerzési l:Iivatal1997. áptilis 21-25. között egyhetes, minő-
ségűgyi szakképzést szervezett a Hivatal székhelyén. A képzés célja volt:
minőségüg5ri felülvizsgáló ismeretek oktatása a Hivatal Minóségbiztosí-
tási Igazgatósága, egyes szolgálatfőnökségek és HM alapítású rész-
vénytársaságok állományából kijelölt szemé\,ek számára.

A tanfolyam hivatalos megnevezése: Irad Assessor / Auditor Cour-
se, azaz Vezető Felűlüzsgáló Tanfolyam.

A kiképzett szakemberek feladatairól, az oktatott ismeretek szütsé-
gességéról akkor kapunk megfelelő képet, ha áttekintjük a minőségrend-
szerek működtetésével kapcsolatos követelményeket, szakember szük_
ségletet.

Ismeretes, hogy a fejlett piacgazdaságban a termékek minőségének
nagy jelentősége van. A termék minósége meghatátozó a gyáríó, a íor-
galmazó piaci sikeressége szempontjából. Az eryenletes, állandóan meg-
felelő, a kóvetelményeket kielégító minőséget kétféle módon lehet elér-
niz eglik mód szerint minden egyes leg/ártott termék teljeskörő üxgá-
latra, ellenőrásre kerül. A forgalomba csak a megfelelőnek bizonyult
eg;yedek juthatnak. Ez a módszer igen költséges, nagy mennfségú esz_
közt köt le, nagy az élőmunka igénye. A minden darabra kiteíjedő ellen-
órzés ellenére sem biztosított a maradéktalan megfelelőség. A felsorolt
hátrányok miatt ez a típusú tevéken}§ég eryre kisebb jelentőséggel bír,
csak egyes különleges termékek esetében alkalmazott.

A tnú§k mód a korszerűnek nevezett minőségbiztosítási gyakorlat.
A szállító a minóségirányítási feladatok megvalósítása érdekében minő-
ségügi rendszert alakít ki. A minőségügyi rendszer hivatott bizto§ítani és
bizonyítani a szállító minőségképességét a piacon megjelenő vevók irá-
nyába és a rendszer szabályainál, minőségüryi eljárásainál fogva bbtosí-
tani a kívánt minőség eglenletes megvalósítósót a termékelóállítás folya-
matában.
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A minóségüryi rendszerek tóbb évtizedes fejlődés után jutottak el
oda, hory szabványba lehetett foglalni a rendszer elemeit, felépítését,
illetékességi területeit. Ezek a szabványok a sokat emlegetett ISo 9000

minó§égbizto§ítási szabványsorozat tagtrai.A sorozat hórom eleme, az|SO
9001, a' ISO 9002, az ISO 9003 úgynevezett modell szabványok, melyek
alapján minőségrendszerek alakíthatók ki, Aszabványos minsógrendszer

a siáttítO számára további piaci elónyt jelent, ha azt független tanúsító
szervezettel tanűíttatja és megszerzi az ISo 9001, 9002 vary 9ü)3 rend-
szer működtetését igazoló rendszer tanűítványt.

A minőségrendszer szabványok szigorú követelményeket szabnak a

rend§zert fenntartó saállítóval szemben. Nem elegendő a rendszert ery-
szer létrehozni, azt rendszeresen karban kell tartani, a rendszer elemeit

kíilön-külón és a rendszer egészét minőségüryi felülüzsgálatnak, illetve
áMzsgálásnak kell alávetni, a feltárt hibákat, hiányosságokat megszű1-

tetni, 
-kijavítani. A szabványos minőségrendszereken belül végzett felül-

üzsgálatokatbelső minőségüryifelülvizsgálatna§ minóségauditnalg ide-
gen szóval quality auditnak nevezik.

Az auditok végrehajtására megfelelően kiképzett minóségüryi szak-

embereket, az íIgyneueznt auditorokat kell igénybe venni. Az auditor a

minóségrendszeiizabványok, a minőségbiztosítási ryakorlat,és a felül-

vizsgátaii tevékenlnég megfelelő ismereteinek birtokában vegeáeti a rend_

szer elemeinek id&ákos felüvizsgálataiL A minőségendszeren belüli fe-

lülvizsgálatok idegen neve intertr audit.

Az auditot legalább két fős aulitor csoport hajtja yégíe. A minóség-

rendszer eleminei bonyolulságától függően, az auditor csoport létszáma

változhat. Az auditor csoport vezetője a vezető auditor, idegen kifejezés-
sel a lead auditor.

A minőségrendszer szabványok a szállító számára előírják, hogy a

ryártás érdekében beszerzésre kertiúó áruk szállítóival szemben állítson
Ét követelményrendszert - ezek a beszállítói követelmények - melyek
azonosak lehetnek a szabványos rendszermodell követelményekkel is, de

tetszólegesen el is térhetnek azoktól. A beszállítói követelményeknek
való megfelelés felülüzsgálata szintén audit jellegű tevékenység, amit a

szállító áuditor végzettségű minőségüryi szakemberei végeznek, A be-

sállító auditja külső auditnak minősül, idegen kifejezés§el extern audit,
Áz auditot iu is a vezető auditor, a lead auditor irányítja.
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A mrár említett minóégrendszer tailisíMnyt fiiggetlen tanú§ító szer-
vezetek adják ki a tanúsítási audit lefolytatrása után, annak eredménye
függvényében. A tanísítrisi audit vezetóje is lead auditor.

A különlíizó típusú tanúsíó szenezetek az alkalna§§águkrt D€,
állapító akkrediírÉIási e\iárás után Lezdbeti} neg műkfiésüket" A kú-
lönböó akkreditflási rendszerekben alkalmazott akkreditálási eljárás_

ban üzsgálatra ós minősítésre kerül a tanísító szervezet teljes egésze, a

szsmélyzet, a kidolgozott eljárásrendek. A minósítés idegen sóval as-
§e§§menq a minósítést végzó slnmély az essessor. A minósító eljárrást az
audithoz hasonlóan legalább két fóból álló csoport végzi, a csoport veze-
tője a vezető minósítő, idegen kifejezéssel a lead assessor.

Az utóbbi idóben a különböző eryüttmúködő nemzetközi szakmai
szervezetek közelítették e§máshoz a követe|ményrendszereiket ás az
auditor-assessor szetvála§ztá§ eddig alkalrnazott §lakoílatát fokozatosan
megszűntetik Néhány wes átmeneti időszakban az assessor/audiíor meg-
nevezé§ eryüttes alkalmaaása is elfogadott.

A szakmai áttekintés után érthetó, hogr Dllyen céllal történt e HM
Beszerzési Hivatal által §zerv€zett §zakember képzés. A kiképzett állo-
mány alkalmas arra, hogl a §aját szervez§te által létrehozott minóség-

rendszer belsó alditjaít végeue. végrehajtsa a sáilítók, besállítók mi_

nőségrendszerének külső auditját; a HM BH állományából kiképzettek
felhxználják ismereteiket a katonai minóségüryi hatóslqt iockO1 ryakor-
lása során végzett minóségíend§zer megfelelőség tanrisítási tevékenység,
valamint a közbeszetzési elj árások aj ánlattevóinek műszaki-minőségü5ri
alkalmasság üzsgálata során.

A kiképzésben résztvevó hallgatói csoport összetétele reprezentáUa
a katonai minőségügyi rendszer intézményeinek és az állandó katonai
szá|lítók tevékenpégét é§ kapcsolatát. Aképzés végrebajtására a Be§z§r-
zési Hivatal a SZENZOR P-E Gazdaságmérnöki Kft-vel kötött oklatá§i
szerződést. A választást az indokolta, hogy ez a §zeívezet rendelkezik
olyan oktatási ás üzsgáztatási liszensz joggal, aminek alapján a sikeresen
vingázfilt szr;mélyek nemzetközileg beJegzett vlzsgabizonyítvány bir-
tokosai lesznek.

A képzési és vizsga követelményrendszer kido|gozója, a nyilvántar-
tás vezetője egy angliai szekhelyú, nemzetközi szakmai eüsmertségű szer-
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vezet, az IQA - Institut of Quality Assurance - Minóségbiztosítási Inté,
zet, Az[QAvezeti az assessor/auditor tanfolyamok nyilvántartá§át; a HM
BH szervezésében tartott tanfolyamot i§ regisztrálta az IQA A sikeresen
vizsgázottak személyi nllvántartási rendszerbe kerülnek, ez a nyilván-

brtás az Internatiorat Regi§t€r of Certilicied Auditors - IRCA _, a Mi-
nósített FetüIüzsgálók Nemzetközi NyilvántartÉsa.

A végrehajtott tanfolyam kielégíti az IRCA lránltó Tanács által

az egyénimindségfelülüzsálóka meghatározott bejeg5zési követelmé-

nyeket.

Az önálló audit vezetáhez több lépcsón át vezet az út, Az első lépés

a kiképző tanfolyam sikeres üzsgával történő elvégzése, A sikeres üzsgát

tett auditor a képzest követően különbözó auditor csoportokban mint

résztvevó tevékenykedik, aminek során kelló tapasztalatot és gyakorlatot

szerez. Az auditokban végzett munkáért pontokat kap, mely pontok az

iskolai végzettségből, a sikéres tanfolyami üzsgából szármaá pontokhoz

adódva, Öeghatírozott érték elérésekor jogosulttá teszik audit önálló

vezeté§ére, ; regisztrált lead assessor/auditor cím ha,sználatáta,

A tanfotyam hallgatói voltalc

HM és MH szewezetek áIlományábót HM Rt-k állományóból

dr. Szúcs Barna
Daróczi Nándor
Gtinye Péter
Koslik Károly
Lakatos Lászlóné
Maryar Glula
Mikula László
Pálos Emil
Reizinger Zoltán
Solténszky László
sriffert Ferenc
szendrői szabolcs
vasvári sándor

A résztvevők szolgahna, sikeres vbsgája biztosíték ana, hogt hamaro,

san vezetőként hajtjók vége audit megbfuásaikat.

Dr.Bárány Gyula
kurucz István
Szabó C],saba

Szilágyi László
Toóth Elemér
vinczéné szabó Anna
Vitéz Tünde



Sorszám: 00l

rnnúsírvÁrf
ÁHonvédeln)i Miniszlérium Besz€r.esi Hivalal;

a HM gazdasási ü$,eket felús/eló hely€l(es áIlamlilkáí 7l1991 sz.
intézkedésével nje8haláíozott katonai minóségú9/i hatósági jogkörében

lanúsilja:

a NATo lroílrráliv dokumcntrrnrokban a lo$dó állarn száIttára
legbalározoll köve(clfi lények leljesilésére

képes és alkalmas.
A tl]inósitelt szen,ezei nz illeiékességi |crü|eteken haúlyos nl;nóséss?ábályzalokat
1ád fenn Ós azo!a! képzell szel élyzet él\,ényesi|i,

Jelen taílú!ílvány n l50/?l/l996 HN4 BH nylsz záíójelcntésscl esyült a tiadii§l
követö egy evig drvéDyes_ l§lnéleh felulvizs§álátial a lanúsilvány érvéI)yess.g.
kél Alkalonlnal hos§zabitható,

Budapest, l997, áp,,ilis lI - ll.
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