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A NATO tagorságok Nemzeti Hadfelszerelési Igazgatók Konfe-
renciája (CNAD) tcgutóbbi -199ó november 7-i - órtekezletén a jóvá-
hagrta s Fóbizott§6g és az AC/313 (a beszerzések gnkorlati kérdéseivel
foglalkozó) Csoport - " CNAD Partrunégi Csoporf -léntvaló további mű-
ködését ós ennek Megvalósítási TeIvét a Partnerek és a NATO tagok
sámára.

A Konferenciának ez a nagy távlati lehetőségeket magába foglaló
döntése a Partner országok Nemzeti Hadfelszerelési Igazgatóinak no_
vember 6-án megfogalnazott kez,deményezuére született. A CNAD
egyetértett azzal az értéke|&sel, hog5l a Nemzeti Minőségbiztosítási
Igazgatók (ACí25O) Fóbizottsága felkészilt ata, hory elmélyítse tevé_
kenységét az érdekelt Partner ors zágok felé.

A NATO Védelembiztosítási Igazgatója -Guillermo Leita ellenten-
gemagl - kootdinálása eredményeként a NATO AC/250 Főbizottság el-
aöke, G. I Hunter (I(anada) úr, meghívta a magyar tárgyaló küldöttséget
az 1997. májtls 6-án és 7-én tartott közcis Főbizottság értekezletre.

A Pfp_vel (Partnenég a Békéért) köás Fóbizott§ág értekezletet
megelózte egy elókészítő találkoó május 5-én, amely a Pfp résztvevők-
nek az AC250 tevékenpégébe való bevezetés elősegítését célozta.

^z 
ACl2$o Fóbizotúság alaPvetó §zer€Ft vÉllal a NATo kaíonai

ninóségüryi programok kialakííásában, normativ dokumentumok ki-
dolgoásában és bevezetésében, a minóségpolitit<ai tanulmányok elké_
szítésében, a célok meghatámásában és a hozátartoó nemzetkiizi ka_
tonai ninóségiigli lehetó§eek feltftd§ában.

l Mkula t it§dó mk. alezíedc§,62 HM B€§zerzéri Hivatál Minó§é8biáo6ítári lgaz8aróá8, Te.mé_
ke[édó.zé§i o§ááy Gzályvezetóje



A Főbizottság felismerte a Pfp program fontosságát és ennek kere-
tében a Katonai minőségüg érdekében lefolytatott tanácskozások, kon-
zultációk és dialógusok hasznosságát. A program hozzájárú a NATO
szabályozók terjesztéséhez a Partner országok katonai minőségbiztosí-
trási rendszerének megismeréséhez, a tendenciák megértéséhez és befo-
lyásolásához, valamint azegyüttműkódés kiszélesítéséhez és állandósítá-
sához.

Az első köás AC250 Fóbizotság értekezletet az AC / 250 munka-
rendjének keretén belül, az A és B alcsoportok értekezletei követték,
amelyekre 1997 szeptemberétól küldöttségünk is átlandó meghívást
nyert,

A továbbiakban néhány gondolatban szeretném összefoglalni, a
meghívásoknak eleget tévq az LCl250 Fóbizotí§ág albizott§ágaiban va-
ló ievékenységünkeq ú§/ is mint r€sztvevó és úgy is, mint a Honvédelmi
Minisztérium Beszerzési Hivatal Minósegbiztosítási lgaz4atóságának
tómafelelőse.

Az AC250 Főbímttság minőségpoltikáját és tevékenységének alap-
jet"alkotó műhelyel:ben" - albizottságokban dolgozza ki és rajtuk keresz_
tül fogalmazza meg azokat a normatív dokumentumokat és ajánlásokat,
amelyeket a katonai (kormányzati) minőségbiztosítás elvi iránynutató
dokumentumokként kezel.

Az ACD50 Főbizottság három albizottság tevékenységét koordinál-
ja: A; B-Ad Hoc Szoftver albizottságok. Az AD Hoc Smftver albizottság
az A albizottság elü és ryakorlati irányítása alá tartozik, az A albizottság
elnöknek tartozik beszámolni á mozgástetilete a" szoftvef' mint termék
fogalmát értelmezve, széles palettát ölel fel. Az A és B albizottság tevé-
kenységét a később ismertetett értekezletek értékelése kapcsán mut-
atom be.

Az ACDíO Főbizottság évente két alkalommal, tavasszal és őssze!
űlésezik a teljes NATO tagállamök és a Pfp keretrében meghívott dele-
gációk részvételével. Az albizott§ágok éveníe négl alknlommal ülésez-
nek (albizottságonként), amelyeknek a munkájába az őszi 3. ülésektól
kapcsolódtunk be.
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A NATO AC/25O " Ad Hoc §zoftver munkacsoport
1997. éü 3. ülése

Az értekezlet 1997. szeptember 49 köátt került megrendezésre
Belgiumban, Pentie Ingisztikai Központban,

Az értekedeten:

1.) NATO országok részéról: Belgium, Németország, Amerikai
E5lesült Allamok, Dánia, Olaszország, Norvégia, Nary Bri-
tania;

2.) Partnerországok részéról: Maryarország vett íészt.

Az "AD Hoc Szoffuer" munkacsoport (AMWSP) a "A' alcsoporton
belül múködik és tevékenységi területe a "Szoffuer" termékek minőség-
bizto^sításával kapcsolatos szabályozói háttér (AQAP -150; AQAP -

159)2 és módszertan kidolgozása is ajánlása a tagországok felé.

Az értekedeten feldolgozott téma:

Az ISO lX207 nemlptközi szabvány (Információs tecbnológia - A
szoftver életciklus íolyamatai) bedo|gozása az AQAP-150 dokumen-
tumba.

Az értekeilet folytatta azlso 722o'I nemzetközi szabvány feldolgo-
zását és négy munkac§oportot alakítva fejezetenként dolgozta ki javas-
latát. Fontos rés7É volt 

^z 
éttekezletnek a munkacsoportok által kidol-

gozott javas|atok megvitatása és vég|eges javaslatként való elóterjeszté-
se.

A" szoftvef'-termékként való kezelése és a termék minőségének tel-
jes életcikluson keresztül való követése a magyar delegáció tadától (1 fó

2 AQAP-I50 NATo minó§égbiáo§ításirend§zer kövételínényék §zoftver fejle§ztésre
AQAP- l 59 úttnutató az AQAP l50 haszláatáboz
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a HM HTI-ből) felkészúltségét meghaladó elváíásokat igényelt, mivel ó
csak a fejlesztés minó§égbiztosítási §zakterületet képvi§elte.

A NATO AC/25O ' A ' albizottság 1 997. évi 3. űlése

Az értekezlet 1997. 09. 10-1 1 köótt került megrendezáre Belgium-
ban, Tongeren város NATO Program Központban.

Résztvevólc

1.) NATO részéről: USA; Nagt Británnia; Olaszorság; Kana-
da; Németország; Belgium; Dánia; Hollandia; Norvégia;
Franciaorság

2.) A Partner országok résótől: Irnryelország; Csehország;
Szlovákia; Finno§ág; Maryaío§zág

Az értekezletet Mark D. Schaeffer elnök (USA) vezette.

A tanócskoáson feldolgozott témálc

1.) Az Ébz8k Atlanli Szövetség Hlvatatos Kiadvínyánck (MP,20)
az órtékelése a Katonai Eszkiizök Progranbeszerzéselnek
(PAPS) szakaszaiól:

A norvég képviselő (Helge Grantli) tájékoztatást fogalmazott meg
az AAP-20 kiadványról és a PAPS szakaszokról. Tartalma:

1.1 A PAPS lehetóségei és eljárásai.

1.1.1 Típusprogra mok értékelése:

- A jellemzó sarokpontok eljárási rendje;

- A végrehajtás irányelvei;

- A felha§znált dokumentumok tartalmi á formai elemei;

- Módszertan.

1,2 A PAPS kapcs olata az irályítási é§ végrehajtási szintekkel.

1.2.1 A CNAD iránymutatá§ai az együttmúködéshez.
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1.2.2 A NATO Katonai Hatóságai (NMAS) á|tal kidolgozott do-
kumentáció a fejlesztés á a glártás szakaszaiban.

1 .2.3 A Programb qzeruések összetevői:

1.2.3.1 A feladatok és eljárások típusai,

1 .2.3.2 A logisztika és a klképzÁ típusjellemzői:

- A NATO Program-beszerzést lrányító Szewezet minta-
okmányai;

_ A beszerzési szakaszok szervezeti igényei;

- A beszerzési szakaszok és az elvégzett tevékenység igazo-
lásához (SOW), szülséges tesztek elkészítése;

- A tervezéshez szükséges alapfolalmak me ghatfuozásához
és e tevékenység igazolásához szüIséges tesztek összeállítá-
sa,

1,3 A NATO szabványo§ítás elvei.

2.) A minóség a termék teljes életciklu§án ker€§ztül történő kezelés
irányvonalának elvei. A tájékoztatÁst Dr. Martin Stettnson, Nagl Bri-
tannia képüselóje tartottá.

Az "A" albizottság tevékenységének jelentős hányadát teszi ki ennek
az elméleti kérdé§nek a kidolgozása és a katonai termékek vonatkozásá-
ban ryakorlati, módszertani ajánlások megfogalmazása a NATO tagor-
szágokszámáta.

A katonai termékek vag5l katonai hasznelaftatervezoíttermékek mi-
nóségbiztosításának a termék teljes életciklusán keresztül történó keze-
lése sajátos jellegéből adódóan sok olyan újszerű gondolkodást igényel,
amelyre a polgári életból ritkán lehet szinoním szabályokat ta|álni. A Ka-
tonai Program-beszerzések tervezésének időszakától - a prototípus - a
nullsorozat - a sorozatgáítás - az alkalmazásba vétel - az üzemeltetés v.
felhasználás - a modernizáció _ a rendszerből való kivonás - a megsem_
misitésig terjedó folyamatokat a termék életciklusának nevezzúk.

Ebból az elvi képletből látható, ho§/ ez a kérdéskör nem egyszerűen
a termék állapotának a nyomonkövetése, hanem a telmék minden élet-
ciklus szakaszában olyan környezeti feltételek megteremtése, amely le-
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hetőséget biztosít, hory az adott életciklusban a termék a számára elóírt
elvárásoknak megfeleljen.

Ezeknek az elv6rásoknak a megfogalmazása - a min6ség jegei,

Látható, ho§ a termék"élae" folyamán a tervezési, kísérleti, gyártói,
felhasználói, megsemmisitési szakaszokban katonai vagl polgári szinte-
ket kell koordinálni, íg5r megfogalmazva, hory milyen volumenű szerve-
zeti és dokumentációs hátteret szüLséges kialakítani é§ működtetni.

Sajnos ehhez a témakörhöz a Honvédelmi Minisztérium és a Maryar
Honvédség vonatkozásában pozitív tapasztalatokkal nem tudtunk szol-
gálni.Nincs létrehozva sem a §zervezeü, sem az a jogszabályi háttér, ami
ennek az elvnek a megvalósítását biztosítaná.

Szabályozás területén elsósorban a katonai minőségügyi rendeletek,
parancsok és intézkedések hiánya okoz egne ryakoribb zavarokat.

A szervezeti elemek hiánya kérdésében pedig nincs a Honvédelmi
Minisztériumon belül ery öná||ó, csak a katonai minóségüg kérdéseive|
fogla|koó fóosztály és az életcikluslánc végsó - az üzemeltetéstől - a meg-
semmisitésig szakaszban MH katonai minóségűryi szervezet, amely csak
ezzel foglalkoák - úry mint a NATO országokban.

Így, mikor az a kérdés került megvitatásra, ho5l a NATO tagonzá-
gok haderónemeinek erységei milyen minőségüryi kézikönyv formát ré-
szesítenek előnyben, sűíűn jegyzeteltünk.

3. )Az AQAP-170 2.3 kiadá§ú §zabványtervezetre alapozva a kana-
dai kockázatkezelés nódszertana és a kanadai kockázáti a|ap a Katonai
(Kormányzati) MinóségbiztosítÁs folyamatában.

Atájéko^ará* Terry cnci (Kanada) tartotta.

3 AQAP- l 70.2A NATo mhó§égtizosírási kézikönyv€
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Az AQAP_170 2. szÁmú tenezetét 1997. májusi főbizott§ági érte_
kezleten a rendelkezésünkre bocsájtották A NATo orságok katonai
minóségüryi 5nkorlatában még ez a fajta elemzesi módszeí nem n1&rt
telje§ terjedelemben térL Ennek legfőbb oka az, hory még nem lett a
termék élrciklusának minden szakaszrára olyan mindenki sámára elfo_
gadható módszer kidolgozr,4 amely batékon}ságát tekinwe is eredmé-
nyes. Iry minden tagország keresi ezt az utat é§ az útkeresés egdk állo_
mrását példázta a kanadai módszer, Azért fontos a kanadai kockázatke-
zelési út qromonkövetése, mert a nBi alcsoport twékenységének akkora
hányadát köti le, mint az "A" alcsoport tevékenységében a minőség a ter-
mék teljes életcikluson keresztül való követése témája. A kanadaiak ju_
tottak el legtovább é§ úttöró szerepet töltenek be ennek a kérdésnek a
kifejtésében.

Mivel ezen az albizottsági űlésen a fejlesztés és a beszerzés terüle_
téról képviseltette magát hazÁnk, az'első ldzből lcapott" információkat
hazatérásünk után mindjárt a glakorlatban is alkalmunk adódott hasz-
nosítani. Pl.: a HM Beszerási Hivatal 200 db BE-8SL ejtóernyó beszer_
zÉsétvégezte el, amely során a glártó németorsági telephelyú vállalko_
zó. Ismerve a termék különleges rendeltetésű voltát (életmentó eszköz),
a gyártó minőségbiztosítási rendszeréról kapott információk és a termék_
tanúsításba bevonásra kenilő Német Kormányzati Minóségbiztosítási
Hatóság egüttmúködési készségét a Maryar Katonai Minóségbiztosítási
Igazgatósággal (HM BH MBI), minimálisra csökkenti a beszerző koc_
kázatát.

4. )Az ACllzSO Fóbizottság és a tevékeny§égóvel kepcsolatos kör-
nyezeFédelmi kérdések

Az előadást Ebbe Noár (Dánia) tartotta.

Ez az elóadás is szervesen kapcsolódott a minőség a termék teljes
életcikluson keresztül való kezelésének kérdésköréhez

A környezeti ártalmak katonai eszköók vonatkozá§ában i§ esfie
;elentősebb szerepet játszanak és nem lehet függetleníteni a polgári tör-
vények elóírásaitól. Igr a feladat a4 hory a katonai rendeltetésű termék
olyan köml,ezetbarát tulajdonságokkal rendelkezzen, amely Mke idó_
szakban bármely terméktől elvárható. Ez az elv nary kihívást jelent a



termék életciklusának minden szakaszát meghatároó és adott feltételek
között érvényesülő minóségi (kórryezetvéde|mi) elóírásokra.

A NATO AC/250 T." albizottság 1997. évi 3. ülése

Az éítekezlet 1ry7. @. 15-16 köótt Brii§§zelben került megrende-
zÉste.

Rész§ev6t:

1.) NATO részéről.. Belgium, Kanada, Dánia, Franciaország
Németország, Görögország, Nagy Britannia, Hollandia,
Norvégia, USA;

2.) A partner országok részéról: Szlovákia, Magtaronzág.

Az értekedetet Mr. André Lagacé elrók (Kanada) vezette.

A tanácskoáson feldol8ozott t€nálc

1.) A NATO tagorságal vismnylatábon felm€r€st v€gzett el 1996
97 évben. A felmérés tárgla az volt, hogl a szerződéskötések folyamatá-
ban (a termék életciklusára vonatkoztatva) az AQAP ajánlásokat milyen
rendszerességgel alkalmazták. Mintegl 31114 szerzódés került átvizsgá-
lásra, amelynek során az alóbbi allrllmazósi kép khvonalazódott:

- 317a-ban az AQAP-130a;
- ?SVo-ban egéb a szerzódésben rögzített követelmények;
- 24?o-ban az AQAP-1315;
- ll?o-ban az AQAP-L2Ú

4 AQAP-I 30 NATo Miítócftliuodtá§ lóv€relbélye az el€nóí,zésíg

5 AQAP-I 3 l NATo Minóé8,tiáodtá§ kövelelííéíyevégel€aófré6re

6 AQAP-I20 NATomiíó§é8biáodrá§itóver€lményeireínelé§€
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- 6?o-ban az AQAP _1107

Ez a tapa§ztalati adat irányadó lehet az AQAP ajánlások hazai ka_
tonai gyakorlatában.

2. )Az AC/250 Fóbimttság dokumentációk racionaliálása.

Az ACn50 Főbizottság 1995-ben 55. űlésén hatáíozatot hozott,
hory a különbözó Saivetségi Minóségbiztosítási Kiadványok (AQAP_k)
erységes elv szerint átdolgozásra kerüljenek. Ennekjeglében indult meg
ez a hatalmas munka. Módszere az átdolgozásnak a4 hory a témafelelós
aktualizálja az adott kiadványt firyelembe véve mindazokat az ismerete-
ket, amelyek az átdolgoaásra váró kiadástól megielentek. A tagországok
a két úlé§ között javaslataikat kidolgozaík, a témafelelósnek megküldik.
A soron következő űlésen ajvaslatok összegzésre kerülnek és szavazásra,
hory mi kerüljön végleges formában az új kiadványba. Ennek az elvnek
a figrelembevételével a Kiadványok átdolgozásának jelenlegi helyzete a
lövetkző:

- AQAP-130/31 megerősítése;
- AQAP-10O8 felü|vizsgálata;
- AQAP-k és ARMP-k kiértékelése;
- AQAP-I10 é§ 120 felépítésének kiértékelése;
- ARMP-k (1-tól 7-ig)9 felépíté§ének kiértékelése.

A dokumentumok racionalizálrásának élja ery egyszenisített STA_
NAG-200O és AQP- 200Ot0 ajánlás elkészítése, amely alapvetően a gaz-
dasági és a nemzetközi kapcsolódásoka fekteti a hangsúlyt. Ennek ér-
dekében véleményt kértek az AQAP ajánlásokról.

AQAP- l t0 NATo min&é8tizto6íá{.€rtdsz€, köveaelrné{ye*8 teív€zé!íe, fejle§zté§í€ és
8yá.tá.í8

AQAP-loo Átdárc§tány€lvekáNATomioó§é8báo§íáli tf,!ldszfl.]&e

ARMP (t -7) Katon i mo8tíá.tóá8i iényelvék

STANAG 2000; AQP 2000 kjdol8oái .la$, ponro. m€hatáfoá! m€8ielenár után

8

9
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A beszelgetésben hangsúlyt kapott a dokumentumok eg5négesítése
és egyszerűsítése mellett az AQAP-k törlé§e, vasl akár az ISO 9001, 9002
és 9003 helyette,sítése eryetlen ISO szabvánnyal.

E kérdéskörben fogalmazffott meg !z AQP 2000 (Címe: NATO mi-
nősegiránltási követelmények és útmuíaió, éIetciklus orientáltan),
amely összefoglalja a célt a rninóségbiztosítástól a minőségiránfitásig.

Az ARMP-k (Sóvetségi Megbíáatósági és Karbantarthatósági Ki-
adványok) felülvizsgálata is napirendre került. A tanáqskozás szerint ra-
dikális váltásra van szükég ezen a területen. A megbíáató§ági követel-
mények alkalmazása átalakítja a nemzeti minőségpolitikát, amennlben
kikerülhetetlennek az új minőségtechnikák pl.: kritikus út analizis, hi-
baelemzés, stb.

Az ACl250 Minőségügli Kezidny fehlvizsgálata. A végsó váItozat
1997. szeptemberében készült el.

Az AQAP-77O kézikönyv-ryakorlati útmutató. Nagy Britannia kép-
viselójének javaslata alapján a kockázatkezelásel kapcsolatos NATO
ajánlás a STANAG-4107' ' szabványon alapszik és a minóségbiztosítási
képüselóknek el kell sajátítaniuk a kockázatkezelés koncepcióját, vala_
mint irányítását - ezt segírti ez a kézikönyv.

Java§lat elókészítése a Minóségterv elkészítésének útmutatójához.
A tervezetet a német küldött terjesztette be az AQP-2m0 alápján és
életciklus orientált felfogiást túköz. Az ISO- 10005 jó útmutatást ad, de
a minó§égterv elkészítéséhez ez csak ery áttekinté§ és nem módszeres
ryakorlati útmutató.

Összegzis:

A CNAD, a "Paralarsfi o Űkan" progrum keretében a Partner or-
szágok számára megteremtette annak lehetőségét, hogy a NATO
AC250 Főbizonság munkájába bekapcsolódhassanak és az "A"; "B." és

l t STANAG4107 Ko.mályzati minó§é8biáodtá5kölc§ö&ö6elfo8adá§a
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Ud Hoc Szofuef albizottságokban és munkacsoportban részvételükkel
a lehetó legközvetlenebb információk birtokába jussana§ illetve véle-
ménynyílvánitásukkal formrálják és alakítsák a nemzeti katonai minóség-
ügl elü és glakorlati eszköztárát.

Ezt a cék uolgóha o orpt -b"rbn 
^egtaftós' 

a került ketlő albboű-
sá§ és eg munkacsopoft értekezlet.

,,Íha}ónoe }óvetkcaetések€t termész€tesen még korai lenne levon-
n| azonbm rz a tény, hosl r masnr tatonsi minóségiigl, képviselői
személyében, jelen volt a NATO Kormányzati Minóségbiztosítás irá-
nyító szerrezetének legfelsó íórumán,erkölcsi 6s sza}mai kihívás a
Honvédelmi Miniszlérium és a Honvéd Vezér}ar katonai minóségúgri
úevékenységének fornálósa irónyóba.
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