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Füredi Lógló|

1.) 1997. június 02-án az MSZTMB 901 Nenzeti Szabványosító
Műszaki Bizottság m€tartotta 2. ülé§éí

Több napirendet tár§/alt, ezek közül kiemelkedő vo|t az 1997. ffi
munkaprogram realizálása, illetve az ISO/TC 176 bizottság javaslatának
megbeszelése.

TEL-AVTV-ban 199í. november 9én az ISO/TC 176-os bizottság
kidolgozta a minóségüryi szabványokkal kapcsolatos javaslatát 2000-ig,
Iso/Tc 176 N269 azonosító jelöléssel. A következó táblázat fogla§a
össze a jelenlegi és azffiíe terrczett állapotot.

1 FüíeditÁ?rónyÁ"Bt€zreder,M§ZTA{B90t "MtNÓsÉGlRÁNtTtÁ§É§W{ÓsÉoBrz-
Tosf,tÁs" Nemzcü szabváíycító Mú§zaki Ezottrá8 alehöl(e

Iso 8402 s s 9000 (8402)

Key Concepts TR TR3 R 9000,9004/1

Iso 9000-1 s s Broch/9000(8402)

Iso 9000_2 yDIs § 9oo4lL

Iso 9000_3 s/D§ s 9004/1

Iso 9000{ s tolEc toIEc
Iso 9001 s s 9001

Iso 9002 S s 9001

Iso9003 s s 9001

Iso 9004_1 § s 90ot

Iso 9004-2 § R 9004/l

Iso 9004-3 s R 9004/l
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I§o 9004-4 s R yTR^lB

Iso/cD 9004_8 cD 9004/l,BrocVTR3 Broch

Iso 10005 s S,R (in 9004/1) 9oo4lI

IsoiDIs 10006 DIs s R
§o 10007 s S,R (in 9004/ l ) 9oo4ll
sME HB IlB Wdraw

Vision 2000 ISOPub R Revised

selection ch8rt ISO Pub R Wdraw (,{ew
Brrrch

§o 10011 s S s

Iso 10012_2 FDIS yR S (or wiü other
part)

§o l0012-1 yWD s/R S (or with oüer
Dart)

Iso l00l3 s s Wrlraw

newISO 10013 NP cD/R 9004/1 and/or TR
§o 10014 FDIs yR 9004/1 anüor TR
Iso l0015 cD R 9004/1 anüor TR
Iso 10016 WD R 9004/l, l00l3
§o 10017 wD TR3/R (in 9004/l) TR3/over to TC 69

Rövidítések

NP- újjavaslat

WD - munkac§oport tervezet

CD - bizott§ági tervezet

DIS - nemzetközi szabván}tervezet

FDIS - utolsó nemzetközi szabványíervezrt

S - szabvány

R- felülvizsgálat

WDRAW - visszavonás

L74



TR- műszaki beszámoló

Bmch - ISO brossure

ISO Pub - ISO publikáció

HB- kézikönyv

Megie§zés:

1. A rövidítések a bizottságok angol munkanyelvéból eredően, az
angol kifejezésekból kerültek.

2. A táblázatből láthatóan, a jelenlegi nagyszámú különálló szab-
vány helyett összevonások útján csökkenő számú, de bővebb
tartalmú szabványt kívánnak létrehozni.

3. Ajelenlegi modellszabványok helyett csak egyetlen, a teljes körú
rninóségrendszer szabványa marad meg.

4. Megjelenik egy új normatív dokumentum kategória, a Kézikönyv
(Handbook).

2.) A MSZTMB 901 Műszaki Bizotíság 1997. évi feladattervében a
következő áttekiníő tláblázatban kiemelten megielöIt szabványjavasla-
tok (J) kidolgoása szerepel.

A minőségirányítás és a minőségbiztosítás nemzetkózi, európai és
magyar nemzeti szabványai:

Minőé8iíányítás
é§ mind§égbiztosí-
tás. szakszótór

Iso 8402: 1994 N l.so 8402: 199.5
N Iso 8402:

9000-1: 1994

N I.§o 9000-
|:|994
(az N 29000:l987
helyett)

Minr5sógirányítási
és min<íségbiaosí-
tási szabványok
1. ré§z: A klví-
lasztós és ez rl-
kalmszó§ trány-
elYei
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A tábkizrí ídltd!ása

MinÁ<Áoirínvítí<i

Iso9000-2:l993
oso/Dls 9000-2)

előkésziiletben

é§ mind§égbizto§i
tási szabvá.nyok,
2. rész: Áltilónos
lrónyelvek rz
Iso 9oor,Iso
9OO2 és ISO
9oo3 glkalmaá-
§íhoz

Minőségirányítási
és minőségbiztosi
tási szabraínyok.
3.Iá§z: Inlny-
elvek az ISo
9oo1alk8lmaá-
sához s §zoftver-
feJle,§ztés, -sállí-
tá§ és -karb&ntir-
tás területén

Iso9000-3:l99r
(cD/9000-3) N29000-3:1993 Msz Iso

9000-3:1994

Minőségiíányítá§i
és minőségbiztosí-
tási szabványok.
4. rész: Iríny-
elvek me8bízha-
tósó8i progrom
lrónvítísóhoz

Iso 9000-4:l993

Min<iségügl rend-
szerek.
A tervezés, a feJ-
lcsztés, a 8yúrtós,
telepíté§ é§ r ve-
vős?ol8ál8tml-
nöségbtzto§ítlist
modellle

Iso 9001: l994 NIso9001:1994 MszNIso
900l:1996

Minőségügyi rend-
szerek.
A g$rtó§, 8 tcle-
pítés és a vevG
szol8álatmln&
ségblztosításl
modellle

Iso9002:1994 NIso9002:1994 MsZNIso
9002,.1996
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A táblózar folytatósa

Minőségügli rend-
szerek
A vé8ellenőrzés
és avizs8álat ml-
nő§é8bizto§ítási
modelli€

Iso9003:1994 NIso 9003:1994 M§zNIso
9003:l99ó

Minőségirányítás-
ra és a minőségü-
gyi rendszer ele-
meire yonatkozó
irányelvek

Iso 9004:l987 N29004:1994 MSzN
z9o04:L992

Minőségirányítás
és minőségügyi
rendszerelemek,
1. ré§z: Iróny-
elvek

Iso9004-1:1994

NIso9004_
1:l994
(azN 29004:1987
helyett)

Minősé8irányítás
és minőségügyi
rendszerelemek.
2. rész: Aszol8ál-
tatás iÉnvelvei

Iso 9004-2:1991
NIso 29004-
2:1993

Msz Iso 9004_
2iL993

Mincíségiránltás
és minőségüryi
rendszerelenek.
3. rész: Irány-
elvek a feldolgo-
zott anvagokhoz

Iso9004-3:1993
Iso/DIs 9004-3

előkészüetben

Mincíségiránltás
és minőségüryi
íend§zerelemek.
4. rész: Irány-
elvekmlnóségJa-
vító§hoz

Iso9004-4:1993
Iso/DIs 9004-4

előkászüetben

Minőségirányítás.
A minóségterve-
zés irányelyei

Iso 10005:1995

Minőségnáayítás,
A konfi8uróciG
lrín!,{t{s elvel.

Iso l0007:l995 N Iso 10007:1996
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A láblúzat fo$ta&ósa

viz§gálatának Iso 10011-1:1990 30011-1:1993 MszN 3001r-
1993

300l l -2:l993

Minőségügyi íend-

gzs8álatáner}
irányelvei.
A minő§égügyl
rendszcrek felül-
viz§8álólnrk ml-
nósítá§l köyetel-

Iso 10011-2:1991

Iso 1001t-3:l991 300l1-3:1993

Minőségüryi rend-
szerekfelü-

iránye|vei.
F€lülvlzs8álrti
pro8remok lrÚ-

30012-1:l993Iso l00l2-1:1992

Mioő§égbiztosítá-
si követelnények
nérőberendezé-
sekre.
Mérőbercndezé

metrológlal
konflrmólásó-

renözere

Iso 10013:1995
zásának lróny-
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3. lA I4aGYAR szABwÍNyÚGYI TEíTÜLET elfuőke a nemzeti
szabványosításról szóló 1995. éü XXVItr törvény 17.§ 2 bekezdésében,
valamint az MSZT Alapszabályának 12.§ 2.a) pontjában foglalt felhatal-
mazás alapján összehívta az l:tÁSZí 1997. éi Közgnilését, 1997. május
14-én a Ráday Református Kollégium Dísztermébe.

A Közgnllés az alábbi napirendi pontolot tárgnlta meg:

1 . l AZMSZT 196. évi tevékenlnégéról sáló besámoló jováhagyá-

sa

Előadó: Dr. IbnIaIy Tibor

MSZTelnöke

2. l Azl.{.SZr 196. éü mérlegének, illetve penzügd besámolójának
jóváharyrása

Elóadó: Jeney Csaba

Pénzüryi Ellen6rzó Bizottság alelnöke

3. l AZMSZT 1W7. évi terve főbb elöirányzatainak jóváhagyrása

Előadó: PőEaiGyörg
MSZT ü5ruezetó igazgatíja

4. i A Pénzü§i Ellenórző Bizottság 1997. évi munkatervének jóvá-
haglása

Elóadó: Ieney Csaba

Pénzüryi Ellenórző Bizottság aletnöke

5. / Javaslar az MSZT behajthatatlan követeléseinek rendezésére

Elóadó: PónyaiGyii,tgl

MSZT üryvezető igazgatőja
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6. l Javas|at azMSZT hitelfelvétel szabályozására

Előadó: PónyaiGyöryl

MSZT ügyvezetó igazgaíőja

7.1Egebek

Előadó: Dr. Konkoly Tibor

MSZT elnöke

A Közg5nilés alapos vita után kiegészítésekkel fogadta el, sótöbb-
séggel a napirendi pontokban elhangzott előteíjesztéseket.

Az e|ső napirendi pontban - az MSZT 196. éi tevékeny,ségéről
szóló beszámoló - az MSZT feladatainak teljesítáe között kiemelt feje-
zetként szerepel a KATONAI SZABVANYOSITAS (2.ó. pont)

E témakörben a besáDoló az a|ábbiakban összegez& az L996. éyi
tevékenységet:

A katonai szabványosítás szabályairól szóló 6311996. (V.3.) Korm.
rendelet 4.§ -ának (1) bekezdése alapján 1996. májusában a Honvédelmi
Minisztérium irányításával újjászervezték a Katonai Szabványüg Koor-
dinációs Bizottságot (a továbbiakban: KSZKB), amely koordinációs és
javaslattevó testűletként tevékenykedik a katonai szabványosítás kor-
mányzati feladatainak összehangolásában.

A KSZKB né5l munkacsopoítot hozott létre a katonai szabványo-
sítás 197. éü és középtávú programja fő irányainak meghatározására. A
NATO-hoz való csatlakozrás elókészítésének és a zavarmentes együttmú_
ködési képesség megteremtésének ér dekébel a nég fő iróny a követke-
ző:

1. l Azadatáwitel és a hálózati csatlakozá§ok követelményrendsze-
re (amely térképészeti és geodéáai témákat is tartalmaz).

2. / Elektromos és elektronikus berendezések e|ektromágneses
kompatibilitása és a rádióadó-vevő berendezések alapkövetel_
ményei.
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3. / A veryivedelrni eszközök, tűzvédelmi és a mérgező harcanya-
gok elleni védekezÁ követelméryeinek meghatározása a NA-
TO előírásaival eryeztetve.

4.1 A szállítással és csomagolással,kapcsolatos NATO STANAG-
ok honosítása.

A KSZI(B az 1997. évi katonai netaeti szabvónyosítósi feladatok fi,
nanszírozására javaslatot tett 18 millű Ft-nak a HM k)ltségvetésében e

céllaa való előirórryozására, atnit a parlntnent jóvá is hapott.

A katonai szabványosítrási tevékenységben a polgári szabványosítás
felé való nltásként és szemléletváltásként értéke|hető a KSZKB azon
döntése, hogy a rendelkezésre álló összeg nem csak a NATO dokumen-
tumok honosítására, hanem a honvédség szempontjából fontos európai
szabványok bevezetésének finanszírozására is forűtható.Ig az lW - &
píogíamban a Munkavédelem Műszaki Bizottság keretében honosítható
"Légzésvédőx"' témakörű 4 db európai szabvány kidolgozási költségeihez
minteg5l 25 %o-os a hozzájárulás mértéke. F;zt a kezdeményezést a
KSZKB a középtávú tervezés sorián is alkalrnazni fogja.
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