
MINÓSÉGÜGYI KÖZLEMÉNYEK

Fdredi LászIó J

Eryüttműködési Megállapodás meghosszabbítása

_ Az 1996. december 20-ón, a Honvédelmi Minisúértum Elektronikai,
!9s*sX*ai 6 Vaglonkezelő RL és a Maglar Minőség Tánasóg közöit
létrejöfl megóIlapoddst 2000, január l3-ánűvtíbbi egl Őe a sz"nidőft"tek
meghosszabbítotfuílr

_ Megállapították, hogy a vállalat kötelezettségeknek maradéktalanul
eleget 1ettek és a kapcsolatuk tovább fejlődött. Eplen ezért a közös tevé-
kenység_/ eg}üttműködés fejlesztése éidekében a'megállapodásban fog-
laltakat érvényben tartjrák.

, . .Ezen gondolatokat a szerződő felek emlékeáetőbe foglalták, melyet
kézjegyükkel láttak el a HM Elektronikai, Logisáikai és Valyonkezelő itt,
részé.rő_l Szalay Miklós elnök_vezérigazgató, i Naagyar lvíd'Óség TáLrsaság
részéről pedig dt, Aschner Gábor ígvézető igaz{ita.

1999. évi CXIV. törvény

a teneó- és sza*&tő mérnökök, valaminl építészek szakmai kamardút
szóló 1996. évi LWL tönén! ruidosítlrsdlil 2

Miről szól a módosítás?

A temez& és szakértő mérnököh, valamint építészek szakmai kamaróiról
szóló 1996, éví LVilL töményben az alábbiák változtak meg:

J :) 
A, !ö*jnl.hutly1 alá tartoző mémöki, illetve építészi tevékenységek

köre kiegészül a íiildmérési és térképészeti, a munkibiaonsági sákeIi'oi,
a terület- és településrendezési tervező tevékenységekkel.

2.) A kamara közfeladatai közül kikeríilnek az építési műszaki ellenőri, a
kömyezetvédelmi szakértői- és felülvizsgálói tev3kenyseget vegzOt< iigyei.

l. F$redi Ló§zló €zíedes, Magyar Minőség Társa§á8 szakértóje
2. A törvény az oíszággyolés.2 1999. dúmb6r li-i uIesnaplen fogaata el é§ 2000. j.nuár l-én
lépett haélyba.
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3.) Saját magq vagy hozzátzrríozőja részére felsőfokú végzettségú és szak-
-mai gyakorlattal biró személy részére a kamara adhat engedélyt ana, hogy
jogosultság és kamarai tagság nélkül kivételes esetben tervezési munkát
végezzen.

4.) A kamarrá.k közhasznú szervezetnek minósíthetők.

5.) A területi kamara a jogosultságok ellenörzése céljából az építesi enge-
délyek nyilvá,rrtarnísába betekinthet.

6.) A területi kamarai taggyűlést hatarozatképtelenség esetén csak l5 nap
után és 60 napon belül lehet újra összehívni és ezen is legalább 10%-os meg-
jelenés szükséges a hatarozatképességhez.

7.) A küldöttgyűlés jogosult az éves tagdíj rendszerének és összegének
megállapítására" de már nem kell aá a jövedelemviszonyok alapján sávo-
san megállapítani.

8.) Az építész kamarai tagság feltétele a szakirá,rr}ú egyetemi képzettség
lesz, fiíiskolai végzettséggel csak akkor lehet bekerülni, ha aá külön jog-
szabály maj d meghatár ozza,

9.) A területi (megyei) mémöki kamaník törvényességi felügyelöje a Gazda-
sági Minisáérium.

l0.) A kamarai tagságra nem jogosult technikusok korábban szeízelt teí-
vezői, illetve szakértői engedélyük folytonosságát 2000. június 30-ig ké-
relmeáetik az illetékes kamaránál.

A törvény 9.§-a a 2003, januar l. napján lép hatáyba. Ez a rendelkezés az
ezen idópontot megelózően létrejött kamarai tagsági viszonyokat nem érinti.

" A katnaraí felvételre jogosűó szakmai fellételek a kövelkezők:

a) mémöki kamarák esetében:

aa) a szakterületnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó egyetemen
szerzett oklevél és legalább két év mémöki tevékenységben szerzett szak_
mai gyakorlat;

ab) a szakterületnek megfelelő szakinínyú képzést nyújtó fóiskolrin
szerzett oklevél és legalább öt év mémöki tevékenységben szerzett szak-
mai gyakorlat,

ac) a szakterületnek megfeleló szakirányú képzést részlegesen nyújtó egyete-
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men szer4ett oklevél és legalább két év épíészeti tevékenységben szerzett
szakmai gyakorlat,

bb) a. yakteruletnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó íöiskolán szer-
zett oklevel, továbbá külön jogszabálybán mighatrároiott szakinínyú to-
vábbképzés eredményes elvég#se és tegalább öt év építészeti tevékenység-
ben szerzett szakmai gyakorlat.''

Mi az, ami vóItozatla maradl?

A szakmai kamatrákban, így a mémökiben is kötelező maradt a kamarai
tagság azoknak, akik a hatálya alá tartozó tevékenységet végeznek.

Yj.cTpq' a kamara joga az iránydíjszabás kiadásá,,ra. A jogosultságok
elbíráltisa kamarai jogkörben rnaradt. Az etikai_fegyelmi jogkór valtoát-
lanul fennáll,

Kezdeményezés az MMT Hon- és Rendvédelmi
Szakbizottságának megalakítására

A_Magyar Köztrirsaság Európai Unióhoz történő csatlakozási törekvései és
a,NATO-tagságból fakadó kOtelezettségek megkövetelik a védelmi logisz-
tika, valamint ezen belül a katonai, védelmi áinőségbiaosítás szabilyo-
árendszerének a közösségi és szövetséges elvrirásoúal ."".Ú.n tO.ténő
harmonizációját.

A,, Magyar .Minőség Társaság folyamatosan igyekszik megfelelni a kor
kltlivásalnak, így öómmeljelenti be, hogy megalakította HÓn- és rendvé-
oelml szakbIzottságát.

A MMT Eon- és rendvédelmi szakbizottsőgónak céIja, hogJ):

. A hon- és rendvédelmi szervek és a velük együttmúködő, a részük-
re. szolgáltatást végző vagy termeló gazdasági szervezetek, vala-
mint rendszer-, terméktanúsítást, minősítesi végzó hatósági, il-
letve akkreditált szervezetek kapcsolalít fejlessze]az egységÁ tO-
vetelményrendszer kialakítását segítse;

. A minőségi, megbízhatósági és fenntartási kérdések össáangiát,
egyöntetű értelmezésének megteremtését támogassa;

. Az Európai Unióhoz való csatlakozási szándék, illetve a NATO-



tagsággal jrá,ró új, megnövekedett feladatok, elvárások megis-
mertetését, a tapasztalatok átadását elösegítse;

o A felhasmálók közös programok, fórumok keretében a termelő

(gyártó) és szolgáltató szervezetek részére tevékenységüket és ta-
pasztalataikat bemutassík;

. A hon- és rendvédelmi szervek bemutassák a termékek felhasz-

nálását, a különleges felhasználási körülményeket a gyáríó sÁ,
mrára, illewe elmondjak úgy a negatít mint a pozitiv tapasztala-
taikat;

. A hon- és rendvédelmi szervek, valamint a hatósági, illetve akkre-

diált szervezetek egymasnak átadhassák az általuk alkalmazott
termékek karbantartísrára, felhasználásra, minöségrrregőrzésére
született ötleteiket, tapasáalataikat és elgondolásaikat. Ezek a
tevékenységek kedvezőek lehetnek mindegyik partner számrá.ra

a további fejlesztések, gyártrnrfuryok kialakíása, a minóség
fejlesáése és javítása területén, ugyanakkor a gazdaságosságot
is javíthatja, meít a felhasználóktól nyert tapasztalatok felhasz-
nálása lehetőséget ad különböző költséges vizsgálatok mennyi-
ségének, tartalmának csökkentésére;

. Konszenzusos megállapodások eredményeképpen erységes minö-

ségbiztosíüási rendszer- és terméktanúsítrási kövelelmények, elvá-
rások kerüljenek kialakításra a hon- és rendvédelmi feladatokkal
kapcsolatba kerüló szervezetek köótt;

' Megismertesse a közbeszerzési eljánísok potenciális résztvevőit
a beszerzési tevékenység törvényes lefolytatásával, általános ta-
pasztalataival;

. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos ajánlatkerö minöségbizto-

sítá§i feladatokat bemutassa, a tapasáalatokat ismertessé, valamint
az ajánlattevökkel szemben támasztott minöségbiáosítási követel-
ményeket egységes rendszerbe foglalja, értelmezlp a kőzbesnrzé-
si törvény alkalmazásában;
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. Megfelelő platformmá váljon a hazai potenciális ajánlattevők
felé a NATO szövetséges tagorságok kózbeszerési eljánísai-
ban trfunasaott követelmények megismertetéséhez.

A MMT Hon- és rendvédelmi szakbizottságának tervezett tevékenysége:

. A minőségii$/et érintö hon- és rendvédelmi feladatokból adódó
aktualitlísokat rendszeresen megjelenteti a MAGYAR MINÓSÉG
című folyóiratban;

. Tanfolyamok, szakmai fórumok szervezésével részt vesz a hon_ és
rendvédelmi feladatokból fakadó ismeretek terjesáésében;

. A minőségügy és a hon- és rendvédelmi feladatok témakörét érin-
tó szakmai pályázatot ír ki;

. Felhívja a fegyelmet és részvételt biáosít a szakterületet érintő ak-
tuális rendezvényeke, programokra és kiadványokra.

Mindezek melka a íagoknak a MMT egÉb, sloktísos szolsákafuisainak
igénybevételére is lehetőség nlilik Í§á UUr trutek ka|üa:

. Hirdetési lehetóséget nyújt a MAGYAR MrNÓSÉG című folyóirat-
ban és más kiadványokban;

. Lehetóvé teszi a MMT által szervezett MAGYAR MINÓSÉG HÉT
konferencián, az oRSzÁGos MINÓSÉGüGYI KIÁLLÍTÁSON
ÉS a trlecyen uINÓsEG HÁZÁBAN es egyeu rendezvenyeten;

. Szakértői névjegy zÉket vezeti

o Szakmai kiadványokat készít, jelentet meg és terjeszt;

. Belftildi és nemzetközi tudornányos konferenciákat és rendez-
vényeket vervez;

. Folyamatosan gyűjti az ISO 9000 szabványsorozat, l400l szabvány
és AQAP NATO normatív dokumentum atapján tanúsított magyar
szervezetek adatait, amelyeket katalógusban rögzít és kiadván}o-
kon is bemutat;
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. Az Interneten minöségügyi adatbázist működtet;

' A tagok minden hónapban díjmentesen jutnak hozzá a Társaság

MAGYAR MINÓSEG című folyóiraához.

A MMTN Hon- és rendvédelmi szakmai bizottsága tevékenységét
alapvetően műhelymunka jelleggel végzi.

A s4akmaí bizottsóg címe:

Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

l10l Budapest Salgótarjáni u. l8,

Tel. : 260 - 6 1 7 0, fax: 262-93 0 4

Postacím: 1475 Budapest Pf. 163.

A szaknai bízottsóg alakuló ülését a későbbiekben ponlosítolt időpont-
bal tartja.

Információt adnak:

Reizinger Zo|tán mk. alezredes

illetve

A Magyar Minőség Társaságnál:

Füredi Lriszló (Tel,: 456-6946)

A maryar védelmi ipar / szolgáltatás és

a katonai minőségüryi követelmények
néhány aktuális kérdése című konferencia

A Magyar Minőség Társaság immár negyedik alkalommal rendezi
meg - a HM, MH és a GM szerveivel együttműködve - a védelmi ipar és
a minóségügy kérdéseiról szóló konferenciát.

A rendezvény celja, hogy rávilágítson azokra a tényekre, feladatoka
melyek a védelmi ipar / szolgáltalís helyzetét tükrözik, a katonai (NATO)
minóségügfi követelményeinek megvalósítása vonatkozásában.

t. A konferencia ideje é§ holy€: 2000, 0ó,08, 9.00-16,00-ig Honvédelmi Mini§ztérium Hadi€chnikai
Inézet Budapest )űI. szilá§/i Erzsébet fasoí 20.

A konfer€nciávat kaposolarban infoímációi ad ésjelentkeani leh€t Maryü Minőség Tá6a§á8 Füredi
László Tel: 45ó-694ó; Ncumúí Eme§e Tel. | 456-6952
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^__ _ _ 
A,'"lj"' jog': |§9 taggá váIásunk óta nincs már jogi akadáIya

sem _annak, hory a NATO minőségbiaosíttisi kOvetetménieket érvé-
11e.siteni 

lehessen a védelm i ipar l smlgáltatás reszwevőinek. Így a védel-
ml lpjí./.szolgáltaüis képes lehet arr4 hogy a NATO kompatíbliis előírá-
sol(at kielégitse, Tehát a védelrni ipar termékei t szolgáltaiisai biztosítani
tudják a fegyveres erők átalakíás'áná|, korszerüsítes8nel, 

-" 
rrái r.ep".-

ségek fi 5relembe vételével, a koalíciói kOteler"tt.ee"ii"ii"rité.et.

.^,__. *lp",k"Ti fog a.konferencia közreadni mindazokat a t^pasztala-
toKat, melyek a íént említett területeknél a feladatok megvalósítÁa folya-
mán jelentkeznek.

Az érdeklődőket a Magnt Minőség Tdnaság szereteael vórja
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