
KATONAI MINOSEGUGY

A MAGYAR HONVÉDSÉG HADITECHNIKAI B,F§IZF'F.ZÉ,-
SI RENDJENEK FEILESZTÉSE

Kopau, Jenő|

Megtisztelő feladat számomra, hogy a mai fórumon rövid tájékoz-
tatót adhatok Onöknek a HM haditech kai beszerzési rendszer€űl,
mindazon körülményekről á feltételrendszerról mely ahhoz szükséges,
hory az eladó és vevő szándékai találkozhassanak egy közös cél a Magyar
Honvédség működéséhez szüíséges eszközök és szolgáltatások beszer-
zésének megvalósítása érdekében.

A téma.úry érzem, a legértőbb körökben hangzik el, hiszen a C+D
kiállítás az Onök jelenlétével ma nem más mint a nemzetkózi és hazai
hadiipari, va|amint a honvédség részére szükéges polgári termékek pi
acának eszköz és szakértelem kínálata, melyre ma a MH igényt tarthat,

A Honvédetmi Minisztérium Beszerzési Hivatala az Önök áttal kép-
viselt piacon teljes értékű partner és szerepló Kván lenni, még akkor is,
ha az ország és benne a védelmi kiadásokat tartalmazó költségvetés nap-
jainkban csak csekély mértékű fejlesztéseket, illetve beszerzéseket tesz
lehetővé.

A jelenlegi helyzet azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek terve-
ink, elképzeléseink, hory nincs szükségünk kapcsolatrendszereke, in-
formációka, tervezái feladatainkhoz segíSégnyújtásra, a múködőképes-
ség fenntartásához szükséges áruk és szolgáltatások beszerzésére,

A Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal ezeknek a felada-
toknak funkcionális szervezete, a HM beszerzéseinek állami és nemzet-
közileg harmonizált jogkömyezettel, kizárólagos jogokkal felruházott szer-
vezete-

1KopaszJenóínk.ezredes,HMBeszerzé§iHivatalI8az8atója(Asz€rzónekaz1995,novembeíé-
ben megrendezett c+D kiállítás szakmai fóíumán elhangzott elóadása).
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A Honvédelmi Minisztérium Beszerzesi Hivatal több mint három
éwel ezelőítkezdte meg működését a haditechnikai import beszerzések
területén, azóta feladatai folyamatosan bóvültek, szakértelme növeke-
dett, egpe szaporodott azoknak a külföldi, belföldi szállítóknak a száma,
akik fúlében jó - vag5l kevésbé jó - tapasztalatokkal, de ismerősen cseng
ez a név-

A múltról nem szeretnék túl sokat beszélni, csak annyit, hogy a Be-
szerzési Hivatal eza|att a néhány év alatt mintegl 80 db kül- és belföldi
szállítóval, több 10 MdFt értékbenvalósítoft megbeszetzéseket, kótött szer-
ződéseket és bonyolította azok megvalósításának folyatnatait.

És most a j_elenről, illetve a jövőűl néhány szót. Mi lehet a legfon-
tosabb kérdés onök számára?

Hogan műktldik a HM beszezési rendszere? Hogan adhatjók el ter-
mékeiket a Magar Honvédségnek?

kicsit bővebben:

- Hol és horyan lehet értesülni a tervekról és elképzelésekól, netán
a vételi szándékról?

- Milyen követelményeknek kell megfelelni?

- Hol és kinek ajánlhatják és mutathatják meg termékeiket?

- Horyan jön létre az üzlet vagy hory mik a garanciák, hogyan törté-
nik a fizetés?

Nem célom, hogy teljes részletességgel beszéljek e kérdésekről, de
a főbb információkat szeretném Önöknek átadni.

A feladat viszonylag e§/§zerii, elősár is azért mert ma már (95. no-
vember 0 1 -tól) a Honvédelmi Minisztérium is, mint bármely má§ közpon-
ti költségvetési intézmény rendelkezik olyan töwénl háttérrel, a beszer-
zések technikai végrehajtásához, melynek alapelvei azonosak a köóssé-
gi beszerzések nemzetközileg elismert alapelveivel, n evezetesen a beszer-
zések kulcsfontoss ágti piacgazdas ó§ j elkmzőive| melyelc
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- integritás;

- a nyilvánosság;

- beszerzési információs rendszer;

- a beszerzések felüryelete;

- szerződő felek felelőssége;

- a piaci lehetőségek kiaknázása, stb. címszavak körül fogal-
mazódtak meg.

Eglszóval a 95- éü XL törvény a közbeszerzéseklőlteljes egészében

hatdlyos a HM és irányítása alatt áIló katonai szervezetelcre, íry a Honvé-
delmi Minisztérium Beszerzési Hivatalára is mint a terület fő letétemé-
nyesére. Ez az első és legfontosabb iníormáció.

A beszerzáek konkrét megvalósításának folyamatainál a törvény írott
szavain túl, az alóbbi céIkinizések vezérelnek

1,) AHM (MH) költségvetésében szerepló beszerzési feladatokhoz
a lehetséges legtöbb forrás felkutatása.

2.) Ajogi, a gazdasági-műszaki és minóségüg5ri követelrnényrendszer
múködtetésével a HM beszerzési fonáslistájának kialakítása, ebből a leg-
optimálisabb felelós beszerzési forrás kiválasztása.

3.) Aszerzódések korrekt odaítélése és a megvalósítási folyamat köz-
vetlen technikai és irányítási funkcióinak menedzse|ése.

4.) A finanszírozással kapcsolatos kötelezettségek pontos és mara-
déktalan betartrása.

5.) A beszerzési feladat te§es fo|yamatának adminisztrálrása, infor-
mációk és adatok feldolgozrása, archiválása. A szerzódések teljesítését
követőén, a beszerzési folyamat, felek által történő befejeze-se és lezárá-
sa.

A köveíkezőkben néhány sóval ismertetem az öt legfontosabb cél-
kitúzés negvalósíásához szükséges elemi feladatokat.

131



Az elsó céIkitűzés

A beszerzési fonrások, melyek a hadüpari és polgari termékek és szol-
gáltatások piacát jelentik, kétféle módon kerülhetnek velünk kapcsolat-
ba.

a./ Az első módszer amikor a vevó, a HM BH kezdeményezi a forrás
megkeresését. Ezt a módszert akkor alkalmazzu\ amikor ismeretlen az
adott termék vagy szolgáltatás előállítója.A forrós felkutatósának eljórá-
sa:

- a közbqszerzési értesítőben vagy a nemzetközi sajtóban történő
meghírdeté§ alkalmazása (mindkettőnek szabályait a közbes zeízÁi töí-
vény taglalja);

- (ha ismert, korlátozott számű szállító van a piacon - a beszerzési
téma sajátos természete miatt - felkérés alapján történik a kapcsolat fel-
Vétel).

b./ A második módszer amikor a beszerzési szándékot megelőzve a
piac termék és szolgáltatás elóállítással foglalkozó szereplői maguk je-
lentkeznek, mint beszerzési forrás.

Emásodikmódszer igen gyakori az elmúlt évek tapasztalatai alapján,
hiszen a piackutatás az eladónak is jól felfogott érdeke. Ennek köszön-
hetően húrom és fél ev abtt kb. l00 termék és szolgáltatós bemutatójának
volt helyszíne a HM BH.

Ezek a bemutatók számunkra igen fontosak. Egtrészt azért mert le-
hetőségünkvan a résztvevők (a HM és intézményei, valamint a MH tiszt-
jei és közalkalmazottjai) téma orientált összehívására, a bemutatók he-
lyének, a demonstrációkhoz szülséges audióvizuális eszközök és felsze-
íelések téíté§mentes felajánlására, levezetáhez szükséges segítség nyúj-
tásra, a piaci információk és a beszerzési források megismerése érdeké-
ben. Másrészt azért fontosak, mert az előzőeken tút a bemutatókon fel_
vonultatott termékek és elmondott vagy kivetített ismeretanyag a részt-
vevők és raj tuk keresztül a Magyar Honvédség szélesebb értelemben vett
szakértó állományának látókörét, technikai felkészültsógét, mi több ezen
információk döntéselőkészítésekhez történő fe|ha§ználását is szolgálja.
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Az előzó két gondolatban megvalósuló feladatok eredményei a kö-
v e tke zőkb e n ío ?Ia lh at ó k ö s sze :

- Többol<lalú kapcsolatrendszer alakul ki;

- A beráramló információk rendszerbe foglalhatóak, kiértékelésük a
beszerzési célt szolgálják (információs lap);

- A szállítók részére jelenlét lehetóségét biztosítjak a Maryar Hon-
védség látókörében.

Álapvaő jellemző:

E fázisban nem kérünk és nem kell adni ajánlatot.

A násodik cólkitiizés

Az elérendó célok között nyomatékosan szerepel a jogi-gazdasági-

műszaki és minóségügyi követelménlrendszer múködtetésével:

a./ A forráslista kialakítása;

b./ a felelős beszerzési forrás kiválasztása.

A forráslistára kerülés ery feltételrendszemek való megfelelést, meg-
mérettetést jelent.

Jogi szempontból a megfelelőség magába foglalja:

- cegieglzés bemutatása (cím, telephely);

- társasági forma, főbb tulajdonosok, üzletrészek felosztrása;

- tevékenység engedély (társasági szerződés);

- különböző igazolások és nflatkozat arról, hog5l a vállalat nem áll
csőd vary felsámolás alatt, nincs rendezetlen köztartozása (adó, TB, vám) ;

- APEH bejelentkezái lap bemutatása.
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Gazdasági-műszaki szempontból a megfelelőség magába foglalja:

Gazdasá§:

- adatlap kitöltését , (önbevallás módszerével) mely feltüntetett ada-
tok ellenőrzésének jogát a BH fenntartja. (Az adatlap a kapcsolat felvé-
tel alkalmával átvehető.);

- pénzüryi alkalmasság bemutatása, pénzintézettől § zátmazóbizony-
lattal a fizetőképesség megállapítása érdekében.

Műszaki:

- rövid cégismertetőt kérünk a műszaki színvonal, a műszaki alkal-
masság igazolására, a műszaki felszereltség bemutatására;

- referenciák a szakterületen, piaci ismertség;

- a tevékenység folyamán alkalmazott beszállítók ás a|vállalkozók
megnevezése is követelmény;

- garanciavállalási mutatók;
- a|katrész utánpótlás, utánryártás lehetősége;
- fejlesztési készség kinyilvánítása.

Mit foglal magába a MinősQbiztosítási kiivetetményelrmek való neg-
felelőségl

E kérdés ismertetése előtt fel kell tárnom azt a tényt, hogy a Magyar
Honvédség tervezett NATO csatlakozása alapvető változá§t jelent a mi-
nőségügyben, a szabványügyben , illeVe az ezzrlkapcsolatos követelmé_
nyek meghatározásában.

A Magyar Honvédség a minóségbizto§ítás területén általános és spe-
cifikus követelményeket támaszt a szállítóval szemben. Az általános kö-
vetelmények nem másak, mint az érvényben lévő hazai és nemzetközi
elóírások.

A speciális követelmények, melyeket a "polgáitóI eltérő' jelzóvel il-
letünk, betartása bizonyos termékek vonatkozásában szigorú feltétel.
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Ennek okai röviden a következóIc

Első:

A hadsereg számára létkérdés a termékek minősége, megbízható, a
követelményeknek rnegfelelő működése, mivel az általa használt eszkö_
ók, felszerelések (fegyver, lószer, sisa\ repülőgép, rakéta, stb.) adott
esetben életmentő funkciót töltenek be, meghibásodásuk pedig kataszt-
róíáthozvezethet.

Második

A hadseregben rendszeresített beszerzések túlnyomó többsége óssze-
tett és fejlett technológiát képviselő veszélyhordozó termék Ez megkő-
veteli az illeszkedési követelmény hatásainak teljeskörű ismeretét és bo-
nyolulttá teszi tervezésüket, fejlesztésüket, valamint §lártá§ukat.

Harmadi]c

A hadsereg felszere|éseit Hjlönösen extrém körilmények köZitt al-
kalmazza (szélsőséges klíma és terepviszonyok, sérúlés veszély, eltérő
képzettségű és intelligenciájú kezelő állomány, stb,). A működtetés soran
bármely minőségi hiba sokkal ryorsabban jelentkezik a fokozott igénybe-
vétel a terhelés következtében.

Negedik

A minőségbiáosítási rendszenel jelentős költségek takadthatók meg.
Köztudott, ho$/ a tervezk és a gártás során a termék hasznos jellemzői
meg|étének kíros jellemzői kikiszöbölésenek biztosítósa a tevékeqnég
korai szakaszában a leggazdaságosabb.

Az elózőek okán és alapján azok a vráJlalkozók akik a Magyar Hon-
védség igényeinek kielégítésében részt Kvánnak venni, elsődleges és köz-
vetlen kapcsolatot kell, hory létesítsenek a BeszerzésiHivatal Minóség-
e lle nőz é s i F ő o s a á Iy áv a l. Melyrck tanékenységén keresztűl megkövetel_
jük a Közbeszerzési Törvényben elóírt minóségüryi megfelelóségi köve-
telményeket.

l35



Nevezetesen:

- Bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségtanúsító intéz-
ménytól származó tanúsíWányokat;

- a minőségellenőrzésért felelős személyek bemutatását:

- a saját és a bevont műszaki-gazdasági egységek minőségbiztosítási
rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító általi ta-
núsítását;

- továbbá a speciális követelmélyeket"az MH Minőségügi rendszer
kiegészító minősító k)vetelmények" című szabályzatunk alapján.

Megemlítek még egy íényezót a minőségbiztosítás területén, ez a
katonai minőségbiztosítás szerepe a tennék életciklusa során,

A Magyar Honvédség beszerzési rendszer fejlesztésének egyik fó
iránya a beszerzésre kerülő eszközök életciklusának minőségbiztosítási
kezelése, E témakörrel kapcsolatos szempontok bevezetését a tervezés-
től a rendszerből történő kivonásig kulcsfontosságúnak tartjuk és köve-
telményrendszerünkbe fokozatosan beépítjük.

Végezetül nem titkolt szándékunk, hogy saját és a professzionális
szállítók érdekében is a minőségügyi ellenórzéssel kivonjuk a felkészü-
letlen egyéni kereskedőket, az alkalmi árusokat, az ismeretlen eredetű
termékeket forgalmazókat, a piac spekulánsait.

Az előzőekben v ázolt követelménFendszer bevezetése tudjuk, hog5l
napjainkban rugalmasságot és türelmet igényel. Ismerünk olyan vállala-
tokat és vállalkozókat, akik a Magyar Honvédség igényeinek kielégíté-
sében több éve résztvesznek, ismerik beszerzési szokásainkat és követel-
ményeinket. Sokan vannak azonban olyanok is akik e speciális piacon
kezdők, de mindent megte§znek annak érdekében, hory elvárásainknak
megfeleljenek. Ezeket a szál|ítókat minden vonatkozásban segíteni fog-
juk és időt adunk a gyakorlat megszerzéséhez, megfelelési követelmé-
nyek eléréséhez.

Összefoglalva, az előző folyamat eredménye, hogy kialakul a HM
Beszerzési Hivatal forráslistája. Ezt követi a beszerzési forrás kiválasztá-
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sa, mel}mek teímészetesen elófeltétele a konkrét beszerzési feladat. Ez
az a pont, ahol működésbe lép az 1995. évi XL törvény a Közbeszerzésről.

A törvényben meghatározott beszenési eljárósok

- a nyílt el!áíás;

- a meghívásos eljárás és a

- tátgtalásos eljárás.

A beszerzés értékhatárai a közbeszerzésnek rninósített esetekben,
7996-ban a következők:

- árubeszerzés 10 MFt;

- szolgáltatás 5 MFt;

- építés, beruházás 20 MFt;

- műszaki tervkészítés 5 MFt.

Az értékhatárok alatti beszerzések esetében a szabad kézi vétel, il-
letve a központosított beszerzési eljárásokra vonatkozó szabályokat al-
kalmazzuk, melyet a központi költségvetési szervek beszerzési rendjéról
szóló kormányrendelet tartalmaz (ennek kiadása folyamatban van, illet-
ve az év folyarirán meglörténik).

A harmadik célkitűzés a szerződés konkrÉí odaítéléséhez kötódik

A beszerzés folyamán rendkívúl fontos mozzanatnak ítéljük meg
hiszen ez az a pont, ahol ha az előkészítés időszakában hibát követünk
el, konkretizálódhat az eredmény, vagyis nem azzal kötjük meg a szerző-
dést aki a legmegfelelőbb. Ez a mozzanat á|l a ftgyelem középpontjában
és ez az az esemény, melyet a korábbi években is a legtöbb támadás ért.

Ezért fokozott figyelmet fordítunk arra a törvény előírásra, melysze-

'A Közbeszenési eljárásban - az eges eljárási cselelonényeN az aján-
Iatok értékelése során hozott döntés és a szerződés megkötése tekintetében
- az ajánlatkérő ki)teks bbtosítani, az ajánlattevő pédig tiszteletben tartani
a verseny tisztasúgdt, illene a nyilvánosságot. Az ajánlatkérónek bíztosítani

rint:
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kell az eséIyegenlőséget az ajánlattevők uómára. KiilföMi székhelyű aján-
lattevő számára a részvétel, illetve az eljárás során a szetződés elnyerés'ének
jzempontjából a nemzeti elbánást a Magnr Köztársasógra irányadó, nem-
zetközi szerződés e lóen foglaltakkal ös szhangban kell bizto sítani.''

Az ajánlatok elbírálásánál a törvény írott szavai szerint járunk el.
Ezzel minteg5l bi ztosíE a az előzőekben vázolt alapszabályok érvényesí-
tését, a beszerzési feladat végrehajtásának támadhatatlanságát.

Említést tettem a célok között a megvalósítási folyamat közvetlen
technikai és irányítási funkcióinak menedzseléséről. Ezalatt azt éítem,
hogy a szeródések teljesítésének idószakában a kölcsönös és folyamatos
kapcsolattartás és tájékoztatás módszerének alkalmazásával, a problé_
mamegoldási kész§ég kinyilvánításával mindent megteszünk annak érde-
kében, hory a beszerzési feladat a legteljesebb mértékben megvalósul-
jon.

A negyedik cél a fizetési kötelezetí§égek teljesitésére inínyut.

Jól szabályozott terület, azonban sok esetben valaki által garuntált
fizetési ígérettel áll szemben, a vállalkozó ezért a fizetési kötelezettség
pontos teljesítése nem csak a természetes cél, hanem bizonyos esetekben
elérendó cél is.

A HM BH fizetési kondicióit alapvetóen a Magyar Honvédség kcilt-
ségvetesi előirányzatai mögött múködő támogatási rendszer hatátozza
meg elsósorban. Sajnos többször okozott fizetési nehézséget az éves költ-
ségvetés káói jóváhagyása, mely késői megrendelések feladá§át, jó eset-
ben az év utolsó hetére eső teljesíté§üket és ezáltal az év utolsó perceiben
esedékes fizetési kötelezettségeket írtak elő.

Az alacsony szintű költségvetés a támogatás kiutalás szerinti felhasz-
nálást eltorzított a, a havi támogatási rendszer fuetési kbtelezettségek elto-
lódús á hoz, kamatterhek felv áIlal-ásához vezetett.

Mindezen problémák megítélésem szerint 1996. január 1-el enyhül-
nek, mivel ekkor belép a Kincstár.

A kincstári funkció működése tér a lapvető változást fog jelmteni:
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- na§lobb sámla átfutási idők késlelteik a vállalkoák (eladók) pénz-
hezjutását;

- biztos állami fizetési garanciát jelent bel- és külföldi szállítók szá-
mára, csökken a haü támogatási rend§zertől való függés.

Külföldi partnereinknél továbbra is a nemzetkózileg elfogadott fize-
tési módokat alkalmazzuk, melyek közül ezidáig leggyakoribb az okmá-
nyos meghitelezés (akkreditív) volt.

Hazai üszonylatban garanciákat fogunk beépíteni a beszerzési rend-
szerbe annak érdekében is, hory a nehezen megszeízett szállítói jogot
pontos és maradéktalan fizetési teljesítéssel viszonozzuk.

Az ötfiik és egrben utolsó célkitűzés a beszerzési folyamat teljes
adminisztrálása

Minden egyes beszerzésifeladatvégrehajtása tanu|ságos, ezen belül
kerülendó vagy példa értékű lehet.

A pozitív és negatív vonások külső és belső téayezők hatásaiból, a
beszerzési folyamatot kílsérő jelenségektől, új szabályzók életbelépésé-
től, olykor a jogi eligazódásban fellépó bizonytalanságoktól, de főként a
speciális feladat, speciális végrehajtásától alakulnak ki.

Hogy a tanulságok,-legyenek azok bármilyenek,-későbbi munkák
folyamán felhasználhatóak legyenek, a beszerzési folyamat dokumentá-
lására, annak minden elemi részére kiterjedő információs rendszert mű-
ködtetünk. Az információs rendszer fejlesztése folyamatos, mivel a kö-
vetelménlrendszer a szituációk é§ maguk a feladatok is más és más igénnyel
lépnek fel.

Ennek érdekében a folyamatos információk-kezelés a beszerzési fo-
lyamat végén mindkét fél részére megnyr.rgtató, pontos végelszámolást
kell, hogy eredm ényezzen

Feltételezem, hogy a nap folyamán szó esett a progIamkóltségveté-
sek tervezéséről á a tervek végrehajtásáról, melynek szintén alapvető
kérdése a beszerzés folyamatos pontos követése, a gazdasági események
évenkénti nyilvántartása és aprogram hosszának megfelelő évenkénti el-
és végelszámolása.
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Beszerzési rendszerünk ismertetésével nem akartam rémületet kel-
teni, de azt sem szerettem volna, hog5l a beszerzési folyamat felületes vagy
szubjektív elemekkel megtűzdelt, átláthatatlan rendszer látszatát keltse.

Hasonló szavakkal zárom elóadásomat, mint amivel elkezdtem, mi-
szerint nem valószítnű, hogy tömeges nagyértékú beszerzéseket fogunk
realizálni ajövő évben, de az bizonyos, hogy a Magyar Honvédség átszer-
vezése megkezdódött, melynek rés zét képezi ahaditechnika korszerűí-
íése, az ország teherbíró képességének megfeleló ütemben.

Továbbra is kérjük és várjuk eglüttműködésüket és segítségüket annak
érdekében, hogt a kormány és a katonai febóvezetés úItal elképzelt, lét-
számban uglan kisebb, de modem, jóI felszerelt az onzágvédelmét bbtosító
haderő felszerelésének kialaHtásához.
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