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1. Fogalrnak

1. I. Korruinyzai minőségbiztosíttís

Tevékenységi sorozat, eljórás, amelynek keretén belül a Magtar
Köadnaság hon-és rendvédelmi feladllait végző szemezetek hon-és
rendvédetmi feladataik végzéséhez szükséges haditechnikai tetmék és

szolgáftads beszerzésekor speciális minőségbízto§tási íeladatok keül-
neh végrehajtásra, amely a megfelelőség tanúsítósának megállapításóra
irányul.

I.2. Hon-és rendvédelmi szetyezaek:

a.) a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség, valamint
költségvetési szervei;

b.) a Belügyminisztérium és költségvetési szervei;

c, a nemzetbiztonsági szolgálatok;

d.) a védelmi célú tartalékolást szolgáló szervezetek;

e.) a Bünt€tesvégrehajtás Országos Parancsnoksága és költségvetési
szervei.

l. 3. Haditechnikai eszköz

A Kormány 15211999, (X.22.) Kormány rendelete melléklete szeíint.
(1, szthnú melléklet)

l .Mikul. Lásdó mk, 8l€zíedes, MH H8diicchnikai lntézet .ninösúgbiztositási ig.zgaó
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1,l,Szövetségi Minőségbizíosíltísi Kiadvdnyok

(Allied Quality Assurance Publications-AQAP's)

A NATO minőségpolitikáját leíró dokumentumok, amelyek haditech-
nikai eszközök beszerzésekor iránymutatá§t adnak a minőségbiáosíási és
tanúsíási tevékenység tartalmi és formai követelményeire.

1. 5. Sorozat megfe le Iős ég

A sorozatgyáítás eredményeként előállított haditechnikai termék min_
den darabja egyforma műszaki és biáonsági jellemeókkel rendelkezik,
arnely az alkalmaá igényeit kielégíti. A sorozat megfelelőség megál-
lapíását a haditechnikai eszköz speciális szakértóje (íöiskolai vagy ewe-
temi végzettség) végzi, amely kiegészül katonai minőségügyi felkészült_
séggel (polgári és katonai minőségü$,,i rendszermodell ismeret - ISO900x
és AQAP_ lxx ).

2. Probléma felvetés

A hon-és rendvédelmi szervezetek által beszerzésre kerüló haditech-
nikai eszközök megfelelőség_(típus megfelelőség és sorozat megfelelóség)
megállapíüisrinak elvei és módszerei nem teljes körűen szabályozottak ha-
zfu*ban.

A Honvédelmi Minisztériumban és a Magyar Honvédségnél szak-
mailag és szervezetileg rendelkezésre állt és áll katonai minőségbiáosíüísi
szÉívezet (jelenleg: Honvédelmi Miniszíéíiurn Haditechnikai Intézel
Minőségbiüosíaísi Igazgatóstíg (HM HrI MBI), amely a 80-as évek
végéig végeáe a hon_és rendvédelmi szervezetek részére is a haditech-
nikai árg5zú beszerzések minőségbiztosíüísát és a megfelelt termékek
tanúsítását.

A 90-es évek elejétől ez a szabályozott eryüttműködés megszünt a
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség drasztikus létsám-
csökkentése miatt, amelynek során a továbbiakban a társminisztériumok
ilyen irányú igényeit kapaciüás hiánya miatt nem volt képes kielégíteni.



Napjainkban a hon- és rendvédelrni szervezetek haditechnikai árgó
beszerzéseiben minőségbiztosíási üírg;ó tevékenység a HM és MH ki-
vételével nem folyik. Tehát úgy kerülnek az a|kalmazők keúbe ez.ek az

eszközök, hogy sorozat megfelelőségüket csak a gyáítók tanúsítják.

A hon-és rendvédelmi szervezetek felhasználóinak élet és varyonbiz-
ton$ígát kiemelten szem előtt tartva fogalmazzz meg ez a cikk a Kor-
mányzati Minőségbiztosítási elképzeléseket.

3. Jogszabályi háttér elemzés

3,1. Bevezető

Az áruk és szolgáltaások csak akkor aramolhatnak akadálymentesen

az Európai Unió egységes óels ő piacón, ha harmonizálják a termékek for-
galomba hozat^Iát és biáonságát szabílyoző műszaki előírásokat, és az

egyik tagországban jogszerűen bevizsgált és tanúsított termékeket nem

kell aláveíri ismételt vizsgálatoknak egy másik tagorságban.

Az ElJ minőségügti alapelve, hogy csak azon termékeket kell kö-

telezően bevizsgálni, amelyek a fogyasztók életé! egészségá vagy va-
gyonbiztonságát veszélyeáethetik, vagy kömyezetvédelmi szempontból
lehetnek kockázatosak. A megfblelőség tanúsításának tartalrna, hogy a

íanúsíüist végző megbízható vizsgálatok alapján felelőséggel megállapíka,
hogy a tanúsított termék megfelel-e a vonatkozó és a tanúsítványon feltün-

tetett előírásoknak.

Mindazon termékeknél, amelyek nem jelentenek közvetlen poten-

ciális veszélyfonást a fogyasaó sámára (pélüul textíliák, cipők, órrik,

dísztrirgyak, fa- és üvegáruk), nincs előírva kötelező vizsgálat és tanúsíás.
A piaci mechanizmus szeleküílja az árukat.

A termékek önkéntes tanúsítisa a ryártók és kereskedők azon felis-
merésén alapul, hogy a fogyasáók bizalmát megnyerjék, és folyamatosan
jó minóségű termékek sÁ|Iiásával piaci elönyre tegyenek szert. Uryan-
akkor a tanúsíüás biztonságot jelent a gyártő és kereskedő számára rek-
lamációk, jogvitak esetén.
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A kötelező megfelelőség tanúsítás jogszabályi háttere lehet közössé-
gi jogfonás, vagy nemz€ti szabályoÁs. Legryakrabban lránylet,ek for-
ruíjában saúályouák a termékeke vary eljárásokra vonatkozó biztonsá-

gi követelményeket; l1at^rozat, rendelet vagy ajánlás és állrásfoglalás ritkáb-

ban fordul elő,

A hofizontólis irónyelvek átfogőm szabályozzál< a követelményeket,

több termékre, előállíási, forgalmazási, ellenórzesi és megfelelőség iga-

zolási eljárásra vonatkoznak.

A régi megközelítésű bányelvek (old approach directives) részlete-

sen, műszaki paramétereke és vizsgálati módszerekre lebontva szabá-

lyozzák a termékekkel szemben támasztott követelményeket, Alkalmazási
területiik: járművek, vegyipari termékek, élelmiszerek.

Az új megközetítésű irónyelvek (new approach directives) azokat a

lényeges biáonsági követelményeket fogalmazzák meg, amelyeknek meg

kell hogy feleljenek a termékek. Nem tartalmaznak részletes műszaki
előírásokat; a termelő vagy a forga|mazó felelőssége, hogy a jogszabály-

ban elóírt követelmények teljesülését biztosítsa. A2 új megközelítésű
irányelveket műszaki területen alkalmazzák, többsé$iket már Magyar-
orságon is bevezették, ill. megjelentették, Ide tartoznak a kis feszültségű
elekhomos készülékeke, gépeke, játékok4 gázkészülékeke, építési ter-

méke, orvosi készüléke, nem automata mérlegekre, boilerekre vonatkozó
irányelvek.

A direktívráknak való megfelelést az új megközelítésű irrinyelveknél
ún. terméktanúsítási modulrendszerrel (global appreach) lehet bizonyí-
tarri. A modulrendszer ery eljárási rend, amely a megfelelőségi vizsgáIat
során szabályozza a gyrirtónak, a vízsgáló tanúsító szervnek a tevékeny-
ségét. Amennyiben a termék az elóírásoknak megfelel, és teljes köríí doku-
menációval rendelkezik, a gyártó deklarálhatja a megfelelóséget. A mo-
dulrendszer A-H modulokra terjed ki, attól fiiggően, hory a vonatkozó
inínyelv mely modul alkalmaását irja elő a megfelelőség igazolására,

A modulok erymással kombinálhatók, és a termékek veszélyes-
ségének arányában egyre összetettebb vizsgáIatokat, fiiggetlen és kijelölt
vizsgáló és tanúsíto intézetek (notifed body) bekapcsolását írjáü. elő. Az A
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nmdul e|járása során (belsó gyártás-ellenórzés) a gártó írásos megfe-
lelőségi nyilatkozatban j€lenti ki a termékek direktívának való megfe-
lelését, gondoskodik a szükséges vizsgálatok elvégzéséről és a dokumen-
áció összeálli&ásáól. A G modult (egyedi igazolás) egyedi termékek
megfelelóségi vizsgálatához kell alkalrnami. A modul átfogja a tervezést
és a gyártist. A megfelelőség tanúsírásába kijelölt szervezetet kell bevonni.

A kijelölt szervezetek hatásköre az adott direktíva által lefedett terület-
re terjed ki, A gyáLrtó szabadon válasáhat az EU - ban kijelölt szervezetek
közül.

A termékek megfelelöségének vizsgálaánál és tanúsíiá§ánál széles
körben alkalmazák a harmoniált európai (EN) szabvrinyokat.

A termékek direktívának való megfelelóségét általában a szabványok-
nak való megfelelés alapján igazolják, de lehet a megfelelóséget a szab-
vánlól eltérő módon is bizonyítani. A szabványok alkaltnazása önkéntes.

Az EU és az EFTA közós szabványügyi szervezeti a CEN, a CELENEC
(villamossági szabványok) és az ETSI (távközlési szabvá,nyok). A CELEltlEC
es ET§I hatáskörébe nem tartozó valamennyi szabványosítási feladattal a
CEN foglalkozik.

A Magyar §zabványügyi Testület jelenleg megfigyelói sáluszban
kapcsolódik be az európai szabványügyi szervek munkájába.

A CEN/CELENEC tagorságai kötelesek az európai szabványokat
saját nemzeti szabványrendszerükbe bevezetni é§ mindazon szabviinyt vissza-
vonni, amelyek ezekkel ellentétesek. Az irrfuryelvek nem hivatkoznak a
szabványokq de néhány esetben elóírjrÁk, hogy azokról a termékekíől,
amelyek a harmoniált szabványok követelményeit kielégítik, el kell is-
memi, hogy a direktíváknak is megfelelnek,

A gyártó ill. imporníló kötelessége a fogyasáót ájékoztatni, hogy a
terméke kielégíti az irányelvekberr megfogalmazott biztonsági követel-
ményeket. Az új megközelítésű iná,nyelvek esetében ez a CE jel feltiin_
tetésével történik.

l43



A CE jelöIés nem kereskedelmi jel, hanem a szóIlító joghalályos nyi-
luthozata anól, hogy saját maga, vary valamilyen szertezpt közremú-
ködésével kiértékelte a termékének az előínísoknak való megfeleléset, a
kiértékelési eljárást dokumentálta, és a műszaki dokumenációt hatósági
felszólíásra be tudja mutatni, s kiállította a terméktípusra vonatkozó
"Megfelelőségi Nyilatkozatotll.

A gyáLííő felelőségét húzza alá a termékfelelősségról szóló inírryelv,
melyet l985-ben fogadtak el az EK-ban. Ennek értelmében a gyártólimportáló
felelős mindazokért a karokért, melyet a termék másokban (személyekben
vagy javakban) okozott. Hazínkban a termékfelelősségi törvény (1993. évi
X, tv.) l994-tól hatílyos. A termékfelelóség intézménye segíti a fogyasz-
tók érdekvédelmét, elömozdítja a termék korszerüsítését és a minóség folya-
matos fej lesztését.

3.2. Szabályozottság

Az EU minöségügyi alapelve, hogy csak azon termékeket kell
kötelezően bevixgálni, amelyek a foglasztók életé! egészségét, vary bizton-
ságát veszélyeáetik, vary kömyezetvédelmi szempontból kockrázatosak. Ez
az alapelv nem torzul, hanem eltérő tartalmú követelményeket fogalmaz meg
a haditechnikai eszközöke vonatkozó szabá|yozásra,.

a.) EU római szenődés 223 cikkely 1(b) pont:

"minden tagállam hozhat olyan intézkedést, amely véleménye szerint
alapvető biztonsági érdeke megőrzése szempontjábóI fontos, ha fegnerek,
lősar és hadimyag glártására, vagt azokkal folytatott kereskedelemre
vonatkomak; enk az intézkedések a kdzös piacon érvényes, nem közvetlenül
hadi céIoknt szolgáló termékekre vonatkozó versenyfeltételeket nem befolyá-
s o I hatj ák hátninyosan",

b) Az EU direktívák közül:.

' EU 93/I5IEEC, 1993 április 5-í "A polgári hasmálaai robbanó-
anyagok felügelete.,.. "
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'EU 1999l5|EC,1999. március 9.-i "Á rádió berendezések és

telekommunikiaiós rendszerek kölcsönös ne{elelőségé-
nek igazolása";

c.) A Maglar Közkírsaság által harmonizált EU direktívák közül:

' IKIM 2lll998 (IVl7.) rendelet "a gépek biztonsági köve-

telmértyeiről és meglfelelőségének tanfu íaisáról" ;

' 3|11999 (VI.11.) GM-KHVM eryüttes rendelet "az elek,

troruigne s es ös szeíérhe te tl ens é ger ől "

nem ímak elö biztonsági és megfelelőség tanúsítási követelményeket
a haditechnikai eszközökre vonatkozóan.

Az E|J íagországai biztonságpolitikai elveinek megfelelően piacori-

entált szabályzást vezetett be nemcsak a haditechnikai eszközök meg-

felelőségének tanúsításár4 hanem minden olyan termékre, amely az EU
minőségügyi elveivel konform.

A Magrar Köztársaság, amelynek elkötelezett célja az EU - hoz
való teljes jogi tagként való csatlakoás, 1994 évi I. törvény, az EU
minőségügyi elveit elfogadva tervszerűen harmonizáIja az EU direk-
tívákat. Mivel a haditechnikai eszközökre vonatkozó megfelelőségtanú-
síás szabályoás az EU direktívákban nem történik meg, az Országgyúlés
az 1993 évi CX tórvény - A honvédelemrő|, I0 §sa:

"Á honvédelmi minisztel a honvédelmi tevékenység szakmai
ininyítása lörében":

d.) pont:

"ósszehangolja a honvédelemben résztvevő szenek honvédelmi és

ország mozgósíttísi feladatolcra való felWszalését ; "
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e.) pont:

" eg/üttműködik az illetékes miniszterekkel

' a haditechnilrai eszközök és hadfelszerelési anyagok glártasá-
ban, a hadiipari kapacitasok biztosítótsában;

. a katonai és a polgiri védelem szempontjábóI fontos létesítmé-

nyek elhelyezésében, továbbá az egészségügli, a k;zlekedesi, a
hírközlési hólózat, valatnint a légi, a vegi és sugár-fgelő jebő
- és riaszttisi rendszer működőkepességének - a hépítenségétőI
elvdrható módon történő - biztosítótsában,

. a szövetségi kötelezettségből eredő védelmi feladatok végTehaj-

tásában":

l1§ (r):

"Á honvédelmi miniszter a honvédség működésének bányítasa
keretében

f.) irányítja a haditechnilrai eszközök és hadfelszerelési anyagok
beszerzését, valamint..,,.. "sz,abáIyozta a honvédelmi miniszter
és társminiszterek hon_és rendvédelmi feladatait a haditechnikai
eszközökre vonatkoá követelmények meghatározásában a
belső és a szövetségból adódó védelmi feladatok vonatkoá-
sában.

Minden EU tagország, így a Magyaí KöááIsaság is kidolgozta, vary
ki kell, hogy dolgozza a haditechnikai eszközök megfelelőségének megál-
lapínísrira vonatko ző jogszabályi és sz€rvezeti kereteket. Ez az ígény 1999
március 12. uüin megnövekedett, mivel a Magyar Közüírsaság a NATO
tagorsága lett.

Az EU direktíváiban a haditechnikai eszközök megfelelőségének
tanítsításrá,ra vonatkozó joghéza8ot a NATo töltötte ki azzal, hogy:

. létrehozta a NATO AC/250 CPc-Alliance Committee250



CNAD Partnership Group of Nationale Directors for Qua-
lity Assurance - Szövetsegi B/lzol§ág?s0 CNAI} a Nemzeti
Minőségbiztosítási Igazgatók Partnercsoportját.

. meghalótozta feladatait: ahaditechnikai eszközök teljes élettar-
tzmára a minőségbiaosíási szabályozók kidolgoása és alkal-
maása. E feladatkörből adódóan meghatároz,za a beszerzésre
kerülő haditechnikai eszközökre vonatkozó minőségbiaosítási
követelményeket; előállíásuk folyam aában az elvégzendő elle-
nőrzések körét, a típus-és sorozat megfelelőség formai és tartal-
mi előírásait; a tanúsítás elvi és gyakorlati előíásait.

Az EU szabályozás elérte azt, hory az erységes belső piacon a jog-
szerűen bevizsgált és tanúsított termékeket nem kell alávetrri ismételt vizs-
gálatoknak.

Az NATO hasonló elvet dolgozott ki a STANAG4107 (Standartiza-
tion Agreement) szabvány kibocsáiásával, amelynek címe: Mutual
Acceptance of Government Quality Assurance, Ussage of the Allied
Quality Assurance Publications (AQAP) - Kornányzati Minőségbiz-
tosítási Kölcsönös Elfogadása és a Szövetsegi Minőségbiztosítási Kiad-
ványok Alkalmazása),

A NATO minőségbixosítási gyakorlaában az AQAP dokumentumok
ugyanolyan súllyal szerepelnek a haditechnikai eszközök megfelelő-
ségónek tanúsításáfa, mint az Eu-ban a különböző direkűvák

Ezzsl párhuzamosan a Magyar Közársaság is az l93 évi CX tör-
vény - A honvédelemről 10 §:

'A honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékenység szabnai ininyí-
tása körében"-

0) pont: "gondosladik a szövetséges fegneres erőkkel kapcsolatos
egtséges védelmi előírasok és szabványosíttixi eglezmények kidolgo-
zásáróI".

beemelte a NATO STANAG_kat és AQAP-kat (meghatározott eljárás_
rendszeren keresztíil) a magyar jogrendbe.
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Mind az EU dircktívíIq mind a NATO STANAG-k és AQAP-k
átrogiák és uzbályozzák a fogyasztók élet, egészség, vagy biáonságot,
illetve a kömyezetre káros termékek és baditechnikai eszközök megfe-

lelőség tanúsításrának elveit és gyakorlaát.

A STANAG - 4107 maryarországi ratiftkáciőja és bevezetése uán
pedig elérhető az azEU elv, hory

' "az egles tagországokbanjogszeiien bevizsgóh és tanúsítou ter,

méket nem kell alávetni ismételt vizsgalatobrak egt násik a
tagországban",

mivel a STANAG-4107 egyezmény alapelve uryanez csak haditech-

nikai eszközökre vonatkozóan. Ennek az elvnek az alkalmazása sorrin
jelentősen csökken a beszerzes költsége,

3,3. Sumeuti htíltér bizíosítás

Az EU minőségügyi alapelve, hory csak azokaa l termékeket kell
kötelezöen bevizsgálni, amelyek a fogyasztók egészségét vagy bizonságát
veszelyeztetik vary környezefuédelmi szempontból kockrizatosak. A
Magyar Közüírsa ság közigazgatisi, majd piacalapú tanúsíó szeívezeteken
keresztül ezt a követelményt megoldotta. A jogszabályi feltételek létrejöt-
tek:

l.) A 4711968. (XII. l8.) Kormárryrendelet "A termékek minő,
s égének tanús ítas aró l. "

2.) Az 1993 . évi X. törvény a termékfelelősségról.

3.) Az 1995. évi XXIX. törvény a laboratóriumok" a tanúsító és az
ellenörző szervezetek akkrediüílásáról.

4,) Az 1997 . évi CLV ttirvény a fogyasztóvédelemról.

5.) A 18211997. (X. l7.) Kormámyrendelet a műszaki termékek

megfelelóségét vizsgáló ellenörzö és tanúsíto szervezetek kije-
löléséról szabályoók megjelenésével.



A haditechnikai eszközök megfelelőségének tanúsítására vonatkozó
szabályozás az 1993, évi CX. törvény a honvédelemről 10 §:

"A honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékenység szalonai irónyí-
tása körében"

Vhr 4 §, (3):

- Á honvédelmi miniszter a minőség (megfelelőség) tanúsításáról és az
al:kreditá,lásról szóló jogszabáIyoklral összhangban meghatározza a Ma-
glm Honvédség minőségügli rendszerét és az annak működtetésére
v onat kozó köv et e Imarye ket.

- meg|elenésével a legfelső szintű szabályoás - úgy tűnik - megtör-
tént.

A jogszabályi hivatkozás - Vhr 4 §, (3) pontja azonban nem illesz-
kedik a 3.2. pontban felvázolt azon elvhez, amelyben az EU és a NATO a

"s aj át " termél*örére hatátozza meg atanúsítás elveit, szabályozóit (Római

Szerződés - STANAG-4I07), dokumentumait (direktívIík - AQAP-k) és

tanúsító szervezeteit (piacorientált tanúsíto szervezetek - Kormányzati
Minőségbiaosítísi Hatóság).

E téves törvényi szabályozásból adódóan a Magyar Köáársaságban
az EU és a NATO közötti munkamegosáás nem érvényesül: azaz a ha-
ditechnikai eszközök megfelelóségének tanúsítrisa területén.

l 993-ig a haditechnikai eszközök megfelelőségének tanúsíüását végző
Magyar Honvédség Minőségtanúsító Intezet l80 fős kvalifikált szakem-
bergárdája 2000. októberéig 17 ftjre csökkent, abból a hibrá,s szemléletből
kiindulva, hogy a haditechnikai eszközök megfelelőségének tanúsítását pi-
aci alapokra lehet helyezni.

A wíIasz erre a helyrctre egtszerű és kézenfekvő:

A NATO a haditechnikai eszközök megfelelöség tanúsiásának a
szabályozását a 3.2, alapján végzi. A Magyar Köáársaságnak - a hibás
törvényi szabályozást megváItoááWa - törvényalkotói mechanizmusában
kezdeményeanie kell ennek az összeférhetetlenségrrek a megszüntetését.
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Egl péIdát emelek ki:

A l82ll997, (X.l7.) Kormányrendelet: 'b műszaki termékek megfele,

lő§é4ét vizsgáIó, ellenőrző és tanűító szervezetek kijelölésérőI" rendelkezik.

Jelen rendeletben:

l.) a "műszaki termékek" fogalomkör nincs definiálva, így a jogryakor-
lóra van bízva annak megítélése, hory milyen termékkört tekint műszaki
terméknek,

- 
Természetesen a Maryar É,rtelmező Szóüír szerint a haditechnikai

eszköz is műszaki termék. A jelen rendelet eltekint az EU direktívrikban a

haditechnikai eszközök tanúsíüísára vonatkozó szabályozástól (azaz nem

szabályozza). Következésképpen a rendelet piaci alapokra helyezte a hadi-

technikai eszközök megfelelőségének tanúsítását, ami sérti a NATO ilyen
irányú szabályozását.

Kiegészítésül hozzá kel| tenni, hogy a rendelet szetintí szabályozás
mindaddig nem sérti a NATO ilyeninfuryú elveit, amíg a hazai hadiipar

csak belső piacra termel, hiszen a belső piaci szabályoztás minden orság
belügye.

Azonban, ha a hazínkban előállított hadiipari eszköz NATO tagorság
részéről kerül megvásárlásra és/vagt alkalmazásra, akkor figyelembe kell
venni a NAIO szabályoást a hadiipari eszközök megfelelőségének tanú-

sítá§ára vonatkozóan.

Következésképpen a csekély mértékű hazai hadiipar szímára cél-

szerűbb egyfajta szabá|yozást éwényesíteni, amely a belső piacot és a NATO
igényeit is kielégíti, íry tri,mogawa a versenyképességüket a nemzetközi
piacon.

2.) Az 1 § (l) "ametuyiben nemzetközi megállapodós arról nem ren-

delkezik - ...,, hatósá4i jogosítványolikal nem rendelkező szemezetet jelöl-
het ki," Ez a szabályozás ellentétes a NATO STANAG-4l07 elöíásaival,
amely nevesíti, hog} a Kormrá,nyzati Minőségbiáosítási Hatóság végezzen
haditechnikai termékellenőrzési és termék tanúsítá§i feladatokat.
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Misik példa:

Az 1995 . évi XXIX. törvény a laboratóriumok, a tanúsíto és ellenőrzó
szervezetek akkrediáliisáról l §, (2) pont:

'Á tanúsít|ányok lölcsónös elfogadása érdekeben lehetővé kell tenni
a tanúsífuist végző szemekfelkeszültségének igazolását, elismerését''

- csak azoka a szervezeteke vonatkozik, amelyek nem hadit€chnikai
eszköz megfelelóségét tanúsíüák, mert a haditechnikai eszközök meg-
felelőségének tanúsíüása a NATO STANAG-4I07 és a NATO AQAP-k
alapján történilq amelyelce az 1995, évi XXIX. törvény nem haályos.

Tehát felmerülhet:

Ki végezze ma a Maryar Köztrirsaságban a haditechnikai eszközök
megfelelőségének tanúsíását és milyen szervezeti hátténel?

A Magaf Közllírcasdg az 1994. évi I tömény alapjóa kínyilvónítot-
ta saíndékű, hogt az Európai l}nió gazdasági szövetséghez csatlakozík

A gazdaság dinamiznusa és a Kormány gazdaságpolitikai célkitíizese
Iehetőséget kínál ennek az eseménynek bekövetkezésére, várhatóan, 2002-ben,

A Magyar Köztr{rsaság 1999, március l2-vel tagia az É,szak-Atlanti
§zövetségnek, elfogadva és egyetértve a szövetség politikai és katonai cél-
jaival.

Tárcaközi szinten leszabályozta a NATO Biztonsági Beruházási
Programba bekapcsolódni kívánó magyar '' NATO minősítitt beszál!ító''-
val _szembeni követelményeket, amely követelményekből sajnálatos
m.ódon a,NATO minőségpolitikája kirnarudt. Még nem késó ezeket pótol-
ni, nem kellene megvámi, míg a NATO felhívja a maryar fél firyelmé!
hogy az idevonatkozó dokumentumok már reg megfogalrnazásra kerültek.

E két szövetségi forma lehetóségeket és kötelezettségeket fogalmaz
meg sámunkrq amelynek része, habár csak kis szegmense, a haditech-
nikai eszközök megfelelőségének tanúsítrásának kérdéie,
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4. Következtetesek

4.1. A Magyar Köztí,rsaság tagia a NATO szövetségnek és tagja kíván
lenni az Európai Uniónak. A termékek és ezen belül a haditechnikai
eszközök megfelslőségének tanúsíása annak ellenére fontos, hogy jelen
években a hazai hadiipar nem a felsálló ágban van. Ez a tény nem
bátodthat sónkit arra, hory szabályozatlansággal veszélyeztesse a NATO
irántunk érzett bizalmát és megkérdőjeleződjön EU tagságunk realitrása is.

4.2. A haditechnikai eszközök megfelelőségének tanúsításara a fejlett
nyugati demokráciák speciális képzettségű, speciális szervezeti keretekben
alkalmazott szakembereket foglalkoztatnak a haditechnikáról a bizalmas
és különböző titkossági fokozatú ismeretek és információk megőrzése
miatt. A NATO ezeknek az információknak megörzésére nagy hangsúlyt
fordít. Ezeknek meg kell feleljünk.

4.3. Nag;zon divatos kifejezés és a reklámokban sokszor visszaélnek
vele, hogy az a cég, amely polgári minőségbiáosíási rendszermodellt
működtet, (ISO; QS; stb.) tanúsítva van, az jó _ esetenként - kiváló minő-
ségú terméket gyrá,rt. Sajnos ez nem így van. Több ellenpéldát is tudnék
ennek cáfolati{ra felhozni.

A lényeg: a minőségügyi rendszer_modell működtetése aá jelenti,
hogy a termék, amelyet ilyen feltételek megléte mellett előállítanak, egy-
forma minőségű lesz. Tehát lehet egyforma jó, de lehet e5rforma rossz is.
Persze mi az, hogt 'ljó|| és mi az, tlogy '|rossz|r. Ez azt jelenti, hogy a
vevönek megfelel, rehát "jó", ha nem felel meg, akkor "rassz ". Mi kö-
vetkezik ebből? A haditechnikai eszköz különösen veszéIyes az élet,
egészség vagy vagyon biáonságára, illetve kömyezetvédelmi szempont-
ból kockázatos lehet, Nem engedhető meg, hogy az elöállíó által mű-
ködtetett minőségügyi rendszer és a termékekól a megfelelöségi nyi-
|atkozat kielégítse a katonai alkalmazót. Jelen esetben a haditechnikai
eszköz megfelelőségét tanúsító az alkalmaző fogyasztó védője, tehát felel
az életéérg hogy rendellenes működés esetén ne okozzon személyi sérülést
vary halált.
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Epilógus

A Jenti gondolaok abból a tetmészeles ígénybőlfogatmazódta* meg,
hogt a polgái demokralíkus berendezkeüs adta mozgdstér, a haditech-
nikai eszközök meglreklőségének lanúsítlísa igény egt a nyugar-earópai
elueknek teljes egészében megfelelő, de megís a magnr hagloruinyoÍ és
eddigi pozüív ercdn ér.yek lehetséEes adopüilásfual Konruinyzui Minő-
ségbizto§ttisi gzemezetel (Harósógol) houon létre, amely etísmeésr vűr
ki a tekintetben, hogl a polgdrok adóíorinljaivat a Kornaíny jóI stifót-
kodik és a NATO, illetve az Európai I]níó szlbólloúsí elveivel konform
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