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, Az embel íejlőü§történeíe eddigi szakasüban mindig azl kelesle,
hoglan leheí valami nuíst, talami jobbar renni anaak érűkében, hogy
komJo osabban, pruhtíhusabban éreae magát Ez az útketesés időnkén'
szélsőségekel ís produklilt, merl az ember uml*oúísvtígla olyan eszközö-
ket hozolt létrc, amelynek birtoh!ása garantólta hatalmZt. Íg1, a fepvetek
és azoh előó íaísát végzők mindig sajdtsógos privtugiurnot aieler ftr-
sadalmukban, emelletl a hatalom bbtokosai leües íelüg|eterel glakorol-
lak íeleííük

_ _.Níncs ez másként napjainkban sem Csupón csak formai és eljórds-
belí küIöabségek tarkítják a képel Ennek a ierülenei a hű kiszolgóIója
volt és lesz többe* köült a haronai minőségbixosírós, anelynek néhóny
aktudlis kérdesé' érinteném a feglverekel Gyóftók és ÁIkalmozók köüt-
íi érdekazonosságok és ellenrérek vetütetében.

Szenő

l.) Bevezetés

. 
A minösegügy, mint speciális logisztikai tevékenységi ág sem mentes

azoktól 
_a 

váltoásoktól, amelyeket a piac, a kOltséghaiékúyúg és a racio-
nális erőfornis felhasználás jellemez. Ennek eredÁényekeppen', kényszer-
ból, Magyarországon a 80-as évek végén a különbözó mináseiügyi'rena-
szer modellek alapján tanúsított vállalatok kezdték meg műkOdisiiket. Ez-
zel a kihívással a katonai minóségügyi tertiletnek is szJmbe kellett néznie,
Konábban a 

_termékellenörzés 
jól bevált módszerével győződtiink meg a

termék megfelelóségéről, minden darabról, eg}től-egyi!. De két tényező
megielenése új gondolkodrisra késáetett. Az iryik 

" 
i"it u,eoolt uatlutati

minőségüryi rendszer modellek térhódíüísq a másik az eröszakos létszám
leepítés a védelmi teríileten, íry a katonai minóségbiaosítris területén is,Mind
a két kényszer azonos irányba hatott,

l , Mikula Lásdó mk. alczrpd9s, Honvédelmi Miniszéíium Bcsze!-l§i Hivatal mb. minó§égbizto§ítá§ii8.r8aó
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A termék megfelelőség megdllapításót a Szóllító minőségügti rend-
szerének vizsgdlatával kezdjük, majd az íg megóIlapílort kockázali ada-
tokból a matematikai §tatiszrika segítségével és az al*almaaíra íerhel-
haő kockdzart súnt ismeretében meghafufuoauk azt 4 rcpfezen atíy étek,
amelyneh megfelelősége esetén a szríIlítmdny meglfelelő értékelést kaphal

A minőségbiaosítrási 5lakorlatunkat segíti, hogy egyre több olyan Ka_
tonai Sállítóval találkozzunk, amelynek minó§égügyi rendszere ISO 9000
szabványsorozat alapján tanúsított. l994-íől a NATO Pfp program és a
tapasztalatcserék segítettek eligazodni az AQAP-100 -as (Allied Quality
Assurance Publications - Szövelségi Minőségbixosíttisi Xiadvónyok) soro-
zat követelményei közöt! míg 1997-től részesévé váltunk ezen dokumen_
tumok korszerűsítésének azáltal, hogy az AC|2SD CPG bizottságokba rend-
szeres meghívást kaptunk.

Mindazok a NATo elvek, amelyek a Katonai Szállítók minőségügyi
rendszereinek vizsgálaával, értékelésével és igazolásával vannak kapcso-
latban, adapáltuk a hazai katonai minóségügyi kömyezetbe és alkalmaz-
zuk aá. A hazai jogszabályi háttér azonbarr késésben yan a gyakorlathoz
képest. Ezen a téren még van tennivaló.

A Honvédelmi Minisztérium Beszerzési llivatal QIM BII) jogsza-
bályi felhatalmazís (alapító okir$ és megbíás alapján honvédelmi tirgyú
beszerzéseket bonyolít. Á beszerzések üryya khet olyan termék vagl sxol-
gáhalás, amely rendellelésénél fogla:

a) Általános rendeltetésű termék;

b) Védelmi rendehetésű termék.

A termékek fenti kategorizálrása abból a szempontból lett összeállítva,
hogy a termékek megfelelőségének megállapíüásár}roz milyen tartalmú és
mélységű minőségbiaosítási feladatok rendelhetőek.

1. 4 Á LTÁ üN o s REN D ELTETÉ,Sű TERMÉK

HM BH beszetzéseinek minőségbiűosíttisi kövelelményei a köverkezők:

' A §zállító (s/ártó) rendelkezzen a termék előállíásához sziik_
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séges szintű ISO 9000 szabványsorozat minőségügyi rendszer-
modell tanúsítványával [Kbú. aa.§ (2) g)|;

o A termék megfelelóségét a Sállító (gyártó) vagy terméktanrisító
szervezet tanúsífuánya, illetve fiiggetlen akkreditált laboratórium
által kiadott vizsgálati eredmény igazolja [Kbt. aa.§ (2) e)| ;

. Jogszabályi köúelezettség által hatósági vizsgálatlroz kötött teí-
mék esetén rendelkezzen specialitásának megfelelő Nemzeti Ható-
sági vagy felügyeleti jogkört gyakorló '' hirmadík fél'' talúsit-
ványával [Kbt. aa.§ (2) e).

I.U I/ÉDELMI RENDELrErÉsŰ nERMÉK

HM BE beszeruseinek minőségbiaosíttísi követelményei a köver-
kezők:

. A sállító (ryártó) rendelkezzen a termék elöállíásához szüksé-
ges szintű ISO 9000 szabványsorozat minőségügyi rendszer-
modell tanúsítványával [Kbt. 44.§ (2) g) i

. A termék megfelelőségét a Szállító (gyártó) vagy terméktanúsító
szeívezÉt tanúsítványa, illetve fiiggetlen akkreditrilt laboratóri-
um által kiadott vizsgálati eredmény igazolja [Kbt, aa.§ (2) e)l ;

. A Sállító (gyárt ó) rendelkezzen azAQAP- l00 -as so rozata íga-
zolással [Kbt. 44.§ (2) Dl, arnely az ISO 9000-es szabványso_
rozat rendszertanúsíWányával szinklonban van;

. Rendelkezzen a leszállított termék szerzódéses követelménynek
való megfelelóség igazolással (szerzódésteljesítési követelmény).

* .1,b, termékkör olyan speciális termékek (védelmi rendeltetésű

"T:!"!), 
amelyek,minőségbiaosíuísi követelményei speciálisak, azaz a

polgarl elelben megfelelőségük megállapítására és igazolására nincs köz_
qazgatásí hatósági vagy felügyeleti intézínény. Ennek érdekében a védel_

3 ,.:|T minden országban (EU; NATo) létrehozott .gy ,p""iáli, f"l-
Keszulregü szakemberekből álló katonai minőségbiaosítísi intézménlt



amely az 1.b. -ból eredó harmadik és negyedik gondolatjellel kapcso|atos
feladatokat elvégzi. E gondolatok szinkonban vannak az EU római szer-
ződé:s 223 cikkely 1 (b) pontjával, amely szerint

"minden tagóllam hozhat olyan intézkedést, amely véleménye szeint
alapvető biztonsági érdeke megőrzése szempontjából íontos, ha fegnerek,
lőszer és hadianyag g/órtásáru vagl azokkal folytatoft kereskedelemre vo-
natkoznak; ezek az intézkedések a kdzös piacon érvényes, nem közvetlenül
hadi célokat szolgáló tetmékekre yonatkozó versenyfeltételekkel nen befo-
lyás olhatj ák hátrányos an. "

Az EU több direktívájában, amelyek a különbözö rendeltetésű ter-
mékek és szolgáltaüísok forgalmazásával kapcsolatos, pl.: EU93/lS/EEC,
1993.április 5-i

"Á polgári használatú robbanóanyagok felügelete, stb.'\agy az
E[J1999|5IEC, 1999 március 9-i 'A rádió berendezések és telekammu-
nikiciós rendszerek kölcsönös megfelelőségének igazolasa" kivonja a
védelmi területen alkalmazott eszközöket ezen direktívák joghatálya alól.

Az IKIM 2ll199E. GV'. r7.) rendelet, amely a "gépek biztonsági
követelményeiről és megfe lelőségének tanúsítás óról "intézkedik, az r,§ (2)

bekezdés g) és n) pontjaiban kimondja, hog "lőfegnerekre és kizhóIag
fegneres szemek használatara tervezett és kialakítolt gépre" a rendelet
nem hatályos. Tehát a Gazdasági Minisztérium felüryelete a|á tartoző
ellenőrá, vizsgáló és tanúsító szervezetek jogosulatlanok e termékkör te-
kintetében megfelelöségük megállapíásához.

Az Lb. harmadik gondolatjelében megfogalmazott követelmény
indoka: A NATO tagországok létrehoztak egy bizottságot az AC/250 CPG
- CNAD Partnership Group of Nationale Dir€ctors for Quality Assurance
- CNAD Nemzeti Minőségbiztosítá§i Igazgrtók Partnercsoportja, amely
együttrnűködés alapjául szolgáló minőségbiaosítási tartalmú dokumen-
tumokat dolgoz ki, hogy a NATO katonai képessége a Szövetség Washingtoni
Szerződésének megfeleljen. Ezeket a dokumentumokat AQAP-I00 -as so-
rozatnak nevezik és a védelmi üírgyú beszerzések szerződéses minóség-
biáosítási követelményeit tartalmazzík, Az AQAP-100 -as sorozat az ISO
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9000 -es szabványsorozatot magában foglalja és azt kiegészíti. A kie-
gésútés taftalnu:

A szállíto (gyártó) és a vevő (amelynek minőségbiaosíási szervezete
- 

1 IIM BH Minőségbiztosítási Igazgatóság - HM BH MBI-) közötti
ellenörzési, felügyeleti rendet szabályozza. Az AQAP-IO0 _as sorozatot
csak olyan esetben kell előími szerződéses követelményként, ha a bonyo_
lult, komplex védelmi rendeltetésű termék műszaki paramétereit csak az
előállítrás vagy javítás alatti közbensó ellenózésekkel, tesztekkel lehet meg-
állapítani.

Azoknál a védelmi rendeltetésű termékeknél, amelyek megfelelő-
ségének (szerződ éses azaz ''mósodik íét|' által) megállapítrása végel-
lenőrzéssel nem lehetséges, a terméket Sállíto (gyártó) ISO SOOO -es
szabványsorozat minőségbiaosítIási rendszerét az AQAP-I 00 -as doku-
menfumok minőségbiztosíási követelményeivel ki kell egészííeni, érté-
kelni és igazolni sziikséges, E él érdekében került kidolgozísra a Katonai
Szállítói Követelmény (K§ZK),

2.) §zabályozottság: háttérvizsgálat

A KSZK léttehouisónak és működreíésének feltétele:

a.) Az érvényben lévö jogszabályokkal és szabályozó dokumen-
tumokkal összhangban legyen;

b.) Biaosítson versenysemlegességet és átláthatóságot;

2. a.) JÜG9ZABÁ Lru ruiITÉ RyIzSGÁ LÁr

2.a-) L Az 1993. evi CX tönén! a honvédelemről 10,§ e) és) pont-
ja előhja "Á honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékenység szahnai
irónyítálsa köÉben eg ttműködik az itletékes miniszterekkel a húitechnikai
eszközök és hadfelszerelési anyagok gúrtósóban irányítja a haditechnikai
eszközök és hadfelszerelési anyagok beszerzését,'',



A fenti jogszabályi idézetből egyértelmű a honvédelmi miniszter kö-
telezettsége a haditechnikai eszközök ryrártása és beszerzése tekintetében.
Mivel a beszerzés eryik támogató szakeleme a minőségbiztosítás és mivel
a polgári minőségbiaosítási terüIeten nincs olyan felkészültségű és kép-
zettségű (katonai minőségbiztosíás) szakember és intézmény, ezért a vé-
delmi rendeltetésü termékek elöállításának, gyártója képességeinek vizs-
gálaüít, értékelését és a beszerzési folyamat minőségbiztosí!ísát kato-nai
minőségbiaosíüísi szervezetnek kell végeznie, (8/1997 [HKs.| HM ut.;
9/1998 [HK.4.| IJilda$ 47ll999 [IIKIó,| HM ut.)

2.a) 2 Áz 1993, évi CX tömény a honvédelemről I0,§ e) n) és o)
pontja előírja

"A honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékeryxég szakntai irányítasa
körében

e) eg/üttműködik az illetékes miniszterekkel

- a szöuetségi kötelezettségekből eredő védelmi feladatok végrehaj-
íósában;

n) összehangolja a honvédelemben részt vevő szervek közreműködését a
szövetséges fegneres erőIr*el történő kollektív védelmi tervezésben és haderő
fejlesaésben;

o) gondoskodik a szövetséges fegneres erőkkel kapcsolatos eglséges
védelmi előínisok és szabványosítási eglezmények kidolgozasdról és vég-
rchajtásáról.'

Afeatijogszabdlyi idézetből kövelkeük a honvédelmi miniszíer köte-
laeítsége a kaonai minőségbaolítlísi területre is, azaz:

. Elfogadni a NATO minőségpolitikáját (AQAP- l00 kiadvány
fogalmazza meg);

. A szövetséges és az eddig kialakult katonai minőségügyi elvek-
nek megfelelően kell kialakítani a Katonai Minőségbiztosítási
struktunít és biáosítani a működési feltételeket;
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. Adaptálni és alkalmazni a NATO minóségbiztosítási irányadó
dokumentumaiban elóírtakat (pl, AQAP-I00 _as sorozat).

2.a) 3, A HM BH a haditechnikai eszhözök és szolgtíltatásoh be-
§zerzésél az 1995 évL XL, töúénJ a köz,bes7elésekrőI, a módosítóslól
szóIó 1999, évi I)(. lömény (tolábbíakban: Kbt) es a Komuin|l 152/1999
(X 22) Korm" rendelae a haditechnikai eszköök beszerzésére vonaíkolí
eljórási szabályoktól (továbbiakban: Rendelet) előírlísai alapján végzi

Egyéb dokumentum is szabályozza a beszerzést, azonban minőség-
bizto§ítísi szempontból e kettő az inányadó, mivel a Rendeleí 6.§ szerint

'A rendelet hatálya alá eső beszerzések során a Kbt. előírdsai szerint
kell eljámi az ezen rendeletben meghattbozott eltérésekkel.''

_ A Rendelet l0.§ -a foglalkozik minőségbiaosítási kérdésekkel, amely-
nek erre a területre vonatkoztatott tartalma megegyezik a Kbt. aO.§ (1)
bekezdésével.

A Rendelet melléklete felsorolja és részletezi a haditechnikai eszkö-
z_ö,k 

!örét, amely részben meghatározza a KSZK követelményeinek meg-
felelő gazdálkodó szervezetek gyártási vagy javíási profilját. Ez a köt
azonban nem teljes; akkor is AQAP-l00 -as sorozat követelményt ír eló a
HM BH MBI, ha a termék nem haditechnikai eszköz, hanem olyan, koráb-
ban említett védelmi rendeltetésű termék (pl. épület), amel}nek végel-
lenőrzéssel nem állapítható meg a műszaki áIlapota, (pL €gy r;pülőtér fet-
szálló pálya minóségét nem lehet eryértelműen az elkészülte után megál-
lapitani), ehhez a készenlét különkiző szakasában ellenőrzéseket kell
beiktatíli, (pl. betonösszetétel vizsgálat, ágazat összetétel vizsgálat, stb.).
Tehá ez a melléklet segíthet meghaüá,rozni a Sállíók (gyáLrtók) körét, de
szükséges kiegészíteni.

Mindezeket figyelembe véve megállapítlrató, hogy a KSZK problé-
makörének vizsgálatíhoz elegendó a Kbt. előírr{sait elemezni,

A KbL előírásait minőségbiztosíttísi szemponlból úgl viugólory hogl a
hivatkoaósokból vonok le következtetéseket, majd azokat össugum
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2.a) 3.1. A Kbt 3I.§ (1) bekezdés

"A közbeszerzési eljárásokban az ajánlati felhívás, résnételi felhíuis,
illetve a dokumentáció elkészítésére, valamint az ajónlalok értékelése sorón
az ajánlatkerő nevében eljáró, illetőleg az eljarásba bevont szeméIyelatk
me§elelő szakertelemmel kell rendelkezniük.'

Ez a törvényi pont minöségbizosítísi szempontból aá a tényt írja elő,
hogy a közbeszerzési eljárás teljes folyamaában katonai minóségügyi
személyzetet kell foglalkoztátni, ha a termékkör védelmi rendeltetesű.

2,a.) 3.2, A KbL 40.§ (I) bekezdés

"Az ajánlattevő kiiteles az ajánlati felhívasban vagl dokumentációban a
közbeszerzh tátglára vonatkozó részletes m,íiszaki leírást (különösen a mű,

szaki és minőségi követelmények, a megfelelőség tanúsítása és ellenőnése, a
minőségbiztosítási rendszer tanusítasa) adni.'

A KbL 11.§ (2) bekezdés fl és g) pontok

"(2) Áz ajánlattevőnek, illetőIeg az alvállalkozónak a szerződés tel,
j esítéséhez szülaé ges míiszaki alkalmassága igazolható

l) termelési, illene laltatási-fejlesztési kepességéről az ajdnlatWrő
vagl más szemezet által végzett vizsgálattal, ha a termék, illeMe a szolgál,
tatáLs összetett vag) lciilönleges célokat szolgál;

g) a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagt gazdasági eglsé,
gek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akk-
reditált - tanúsító ákali tanúsíttisával."

A fenti két bekezdés közül a Kbt. 40.§ (1) az ajánlatkérő köve-
telményeit fogalmazza meg, míg a Kbt. 44.§ (2) bekezdés vonatkozó két
pontjl az ajánlattevő műszaki alkalmasságátt ígazolja minőségbiáosítási
szernpontból, Mind a két bekezdés fontos hangsúlyt helyez a minőségbiz-
tosítási követelményekre. Ezekből következik, hogy az ajánlattevőnek
bizonyos minőségbiztosíü{si kondíciókkal kell rendelkeznie, még mielőtt
az ajánlaát megenné, mert ha a 44.§ (2) bekezdése alapján, az ajánlatkérő
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vw az D -t vagy a g) -t vagy mindkettőt megköveteli és az ajr{nlattevő
nem rendelkezik vele, akkor ajánlata érvénl.telen,

Nézzük meg, mit jelent a 44,§ (2) belc f) pont:

Az ajánlatkétő vagy az általa megbí zoft szÉívezat (adottesetben a HM
BH MBD vizsgálhatja az ajánlattevő termelési, illetve kutatási-fejlesaési
képességét. De mikor? Ez nyilvánvaló a Kbt. 40.§ (6) bekezdése alapján:

"Az ajánlatkerő az ajáulatok felbontását követően az (1), (2) és (a)
bekezdés szerinti adalok, tények és lörülmények alapján dönt az ajánlat-
tevőnek a szerződésteljesítésére való alkalmasságáról vagl alkalmat-
lanságáról, ennek sorón az igazolások eredetiségét is ellenőrizheti.''

Ez a törvényi kitétel meghaüároua az ajánlatlevő kötelezettségei!
hogy a műszaki alkalmassága igazolásáúloz szükséges dokumentumokat
mőr a közbesznrzési eljárás előtt (pl, a minőségügyi rendszertanúsítvá,ny
beszerzése az ISO 9000 szabványsorozat alapján) tKbt. 44.§ (2) bek gi|
szsrezze be,

Megfontolást érdemel az f) pont értelnrezése: az ajánlattgvő védelmi
rendeltetésű terméket kíván sállitani a MH_nak, így a KSZK követel-
ményei alapján ki kell egészítenie a minőségbiaosítási rendszerét, hogy
megfeleljen az AQAP_100 -as sorozatnak, A KSZK követelményei szerint
a_ Katonai Sállító igazoltaüa az AQAP-IO0 _as sorozat követelményei
alapjrio kiépített minőségüryi rendszerének megfelelőségét a HM BH MBI
által elvégzett igazoló audittal.

Az igazoló auditot, így a Kbt. 44.§ (2) bek f) pontja szerinti alkal-
masság megállapítását a HM BH MBI a közbeszerzesi eljárás ajánlatér-
tékelési szakasában nem végezheti eI, mert erre a Kbt. 44.§ (6) bek nem
ad lehetőséget (csak az igazolások eredetiségét ellenőriáeti).

Ide tartozó körülm ény az atény, amelyet a Gazdasági Minisztérium ez
évre érvényes páIyázaában megiel€ntetett, hogy azoknál a gazdálkodó
szervezeteknél, ahol AQAP-l0O-as sorozat követelménye alapján kiegé-
szítésre került a minőségbiaosíási rendszer és ennek ényét a HM BH
MBI igazolja, a felkészülési és igazolrisi költség 50 %-t megtéríti. További
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10 % tímogaüís érvényesíthető, ha az ISO 9000-es szabvány-sorozat és
AQAP-l0O-as sorozat szerinti tanúsíWány és igazolás egzüttes eljárásban
kerul lefolytatásra. Ebből adódóan az AQAP_lOO_as sorozat szerinti iga-
zolási auditokat, mint ahory az ISO 9000_es szabváLrrysorozat tanúsítvány
auditokat sem a Kbt. eljárásában, hanem aztmegelőzően szükséges lefoly-
tatni, Igy a Gazdasági Minisztérium trimogatása terveáeóen igénybe ve-
hető, mert nem kapcsolódik az esetlegesen a Katonai Sállító úevékenysé-
gi körébe eső közbeszerzési eljáráshoz, amely nehezen prognosztizálható,
A tanúsítvány és igazolás együttes kiadása is fiiggetleníthető a közbe-
szerzési eljrá,rástól.

2.a) 3.3. A KbL 10,§ (2), (3) és (0 bekezdés:

"(2) Az ajanlatkerő a míiszaki leírást csak jogszabáIyban foglalt vagt
jogosulnág alapján kiadott míjszaki előírásra, ille*e nemzeti szabványra
hivatkazással határozhátj a meg.

(j) Áz ajánlatkérő a (2) bekezdésben foglaltakól csak akkor lérhet el,
ha míjszaki előírások, nemzeti szabványok:

a.) nem áIlnak rendelkezésre;

b.) nem tartalmamak olyan leírást, ami biztosítaná a közbeszerzés
tá,rgónak m e gfe l e I ős é gé L

(4) Ha az ajánlatkérő a műszaki leírast nem a (2) bekezdés szerint
adja meg, az ajónlati felhívásban vagt dokumentációban meg kell jelóInie
a (3) bekezdés allcalmazásának indolait.'

A fenti hivatkozások jogalapot adnak arra, hos/ a közbeszerzési eljá-
rásokbarr az AQAP_IO0 _as sorozat előírásait jogosultan alkalmaáatjuk,
mivel ilyen tartalmú magyar szabvány yagy műszaki előírrás nincs.

2.a) 3,4. A közbeszerzési eljárásban bórmelyiket alkalmazzuk: nyílt,
meghívásos, trá,rgyalásos és szűkitéses üirgyalásos, az ajánlattevő, a Kbt,
43.§ (3) bekezdése alapján, köteles igazolni a szerződés teljesítésére való
pénzijgyi, EaÁasági és műszaki alkalmassígát.
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2. b,) I/ERSENTSEML EG Es s EG

Á fenti követelmény etérése érdekében:

. Nyilvánosan pályáuati felhívást kell közzé tenni, hory minden
leendő ajánlattevő tudomást szeígüzen a KSZK követelményei-
rőI (tervezett megjelenés 2000, május 3.§);

. Meg kell haüírozni a KSZK követelményei alapján a rendszer be_
indításának idópontját, Javaslatunk szerint 200l . január 0l, mivel
az év hátralévö hónapjai elegendóek a leendó sállítóknalq hory
felkészítsék minöségbiztosíási rendszeriiket az AQAP-l00 -as
sorozat követelményei szerint;

o Meg kell haározni azt a termék és szolgáltatisi kör! ametynek
előállítása vagy javíüása esetén az AQAP- 100 -as követelmény
szükséges.

Atláthaúóság:

A leendó Katonai Szállítók olyan konekt líjékoztatásq amely ülágosan

1egnutatja, hogy milyen termék- és szolgriltaüáskör esaén sztikséges a min&
ségügyi rendszermodetljeiket kiegészíteni AQAP- l00 -as ,o.r"t ,"i.inti kön.-
telményekkel és azl igazoltahi.

3. ) Következtetések

3.1. Iétre kell hozni a KSZK-t, amelyek 200l . janruár 0l. uán biao-.í§*_h"ry::* azoknak az ajánlattevöknek lenne érvényes a pályáuz^ta
a KSZK mellékletében felsorolt termék- és szolgáltatrisk-or átit*rerr,
akik a KSZK követelményeinek megfelelnek.

3.2. A K§ZK köveíelményrenvertk alapjail

. A katonai §állíto rendelkezzen a kszk mellékletéberr felsorolt
termék_ és szolgáltaüáskörre igazolt ISo 900Ges tanúsítvánnyat '.

[Kbt aa.§ €) g)];
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. Rendelkezzen a HM BH MBI által kiadoít "Igazolós lemelésí
képességtőI" (tisd: I. sz. melléklet), amely az AQAP- 100 -as
soroatra való felkészülését igazolja (minöségüryi dokumen-
tumok kidolgozottsága és az ISO 9000-es szabványsorozatvaw
más ene épülő minóségbiztosítási rendszerszabvány szerinti
működöképesség ellenőrzés) [Kbt. 44.§ (2) f)| a KSZK mellék-
letében felsorolt termék- és szolgáltaLísköne. Eá az Igazolást a
közbeszerzési eljárás megkezdése elótt a HM BH MBI adja ki.

3.3. A IIM BH MBI a katonai szállító AQAP-100 -as sorozat alrp
ján kiépített min,fu€üsr rendszerét két lépcsőben ellenőrzi:

3.3,1.Első lépcsőben a közbeszerzési eljánís megkezdése elótt a K§ZK
követelményeinek megfelelően a3.2. poní 2. gondolatjele szerint.

A Katonai Sállitó írásban níj ékoztAtja a HM BH MBI-t, hory minő-
ségbiztosíüísi rendszere kiépítésre keriilt az AQAP-100 -as sorozat elöírá-
sai alapján.

A HM BH MBI lefolytatja a rendszerauditot és megfelelősége után a
Katonai Szállító megkapja az ||Igazoltisl termelési képességrőI", kie-
légíWe a KSZK követelményeit. (Az "Igazoltís letmelésí kepeségről"
kiadása szeródéses alapon térítes ellenében történik. A tédtés nagysága
attól fiigg, hogy AQAP-I l0, 120, l30, l50, (1ó0) alapjrán lesz igazolva a
rendszer.) A HM BH MBI részéröl az eljárás eröforrás sztlkséglete: kb. l0
munkanap/2fö, Amennyiben 2 éven belül a Katonai, Szállító nem vesz
részt védelmi rendeltetesű beszerzési eljárasban, az "Igazoltis termelési
képességtől" illetékességi teűletének megfelelően, az |gazolás érvényét
veszti. Ismételt érvényesítése csak a fent vázolt eljárás lefolytaá§a uiá,n

térítés mellett lehetséges.

3.3,2, Mtisodi* lépcsőben a közbeszerzési eljárás ajánlat értékelési
szakasában az |'Igazoltis terrrrelési képességről" megléte vary hiánya
alapján a HM BH dönt az ajánlat érvényességéről. Az ajánlati kiírásban
elólrt és az ajánlattevő által az ajánlaüoz csatolí |'Minőségterv" taítalma
alapjrin a HM BH MBI minóségbiáosítási szempontból java§latot tesz a
nyertes ajánlat elfogadására, A nyertes ajánlattevőnek a szozódés telje-
sítésekor a HM BH MBI az elfogadotl "Minőségtefy" és a szerződés
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minóségbiztosítisi követelményeinek megfelelóen történő teljesítését
követóen az ||Igazolós"-t az AQAP_100-as sorozat szerinti minöségbiz_
tosítási rendszer müködtetéséről kiadj a.( lasd: 2. sz. melléHet).

Az az ajánlattevő, amely nem rendelkezik ''Igazollis 
'ernalési 

képes-
ségről" de minőségüryi rendszere kiépült az AQAP-lOO-as sorozat köve-
telrnényei szerint, pá{yIázhat a KSZK mellékletében felsorolt termék- és
szolgáltaüískör sállíüísá,ra azonos eséllyel, mint aki rendelkezik, mert aI-
kalmasságának vizsgálata az ajánlatok értékelési szakaszában keriil
elvégzesre ugyanolyan feltételekkel, mint a 3.3.1. pontban. Ilyen módon
vevói diszkrimináció (az ajánlattevö felkészült AQAP-I00 -as sorozat köve-
telményei szerint, de az ajánlatkérö szeíyezete (HM BH MBI) szervezési
okok miatt még nem végeáe el az igazolási auditot) kiárhaó

Ha az ajánlattevő kütftildi székhelyű (lakóhelyű), akkor az ajánlat-
tevök esélyegyenlősége [Kbt 24,§ (2) bekezdés| nem sérül az ''Igazoltís
lermelési képességróíI'' megszerzése esetén, mivel a KSZK nyilvános és
publikus, adataihoz bárki az Intemeten hozzÁíérhe1 ezétt az ésélyegyen-
lőség biáosítva van. A 3,2. pont 2. bek. alapjr{n a KSZK kOvetelmenyei-
nek való megfelelés költ§égeitjelen esetben is a küIftrldi szek{relyű Káto-
nai Szállító frzeti a HM BH-val e üírgyban kötött szerződés alapján.

Külftrldi széklrelyü leendő ajánlattevő minöségügyi rendszerét az
AQAP-l00 _as sorozat alapján külöldi (NATO) ország feljogosított szerve_
zele is tanúsíthatja (igazolhatja), amely a Kbt. 44.§ (2) beÉezrlés f) pont-
jában leírtakat kielégíti.

_ A tanúsítvány (igazolás) elfogadását és a KSZK követelményeinek
való megfelelést a sTAt\AG 4!o7 egyezmény ratifikációja riüín lehet
érvényesíteni.

4.) Epilógus

. 
A fenti gondolatok és eljrirásrendek a jelenlegi katonai minőségüry

szabályozottsígához kíván hozáján:lni. Több tényezö, amelyek közül a
NATO csatlakoást, a haderö átalakíníst és a védelmi rendehátesű termé-
keket elöállítók minőségüryi rendszereinek szabályozottságát említhetem,
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mint legfontosabbaka! befolyásolja a katonai minőségügy jövőjét is. Nem
tartom célszerűnek egy java§olt vélemény mellett mindaddig lándzsát tömi,
míg aá a ryakorlat, a költségtényezők és ajogszabályi háttér nem igazol-
jak vagy cáfolják.

Egl lehetséges módot vázoltam tanalmdnyomban, amelyet vítaanyag-
nak slínok és vdrom mindauk véleményét és javaslatait, akik elköte-
lezeuséget éreznek a jövő katonai mínőségügle iránt.
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