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1.) A beszerzé§€k katonai minócégbiaosításánalr gyakorlati
kérdései

Az elmúlt évtizedekben a bon _ és rendvéde|mi feladatok ellátásához
szükséges anyagi javakat és eszköóket a hadigazdaság, polgáritól jól
megktilönböztetett, izolált sdéíája biztosította.

Ez a köztudatban hadiipamak ismert ágazat7 -8 & alatt lényegében
megszúnt, vagl 5lökeresen átalakult, miközben az eszközik, szolgálta-
tások beszerzéseivel szemben táma§ztott követelmények továbbra is
megrnaradtak. A megváltozott tá§adalmi, gazdasági környezet jelentő-
§en megnövelte a beszerzésekben részwev6k nunkáját és felelósségét,
ugnnis piacgazdasági viszonyok köüitt sámos jogszabály és belsó uta-
sítás körültekintó figlelembevétele rnel|ett kell kivtllr§ztari azt e §zúl-
lítót, amely:

_ a legbiztonságosabb §állítási feltételekk€l,

- a legkedvezóbb pénzüryi kons§ukciókkal képes a csapatok igénye_
it lege§esebb mértékben kielégít6 min&égű és megbíáatóságú eszköz,
anyag szolgáltatás saá|lítására.

A fenti elvek megvalósítása érdekében a beszerzések bonyolítására
kijelöl! vagt jogosult katonai szervezetek a közbeszerzési eljárásokban,
illetve a szerzódések el6készítésének folyamatában a termék funkciójá-
tól függóen kiilönbciző feltáeleket határoanak meg a sállítóktal szem_
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ben. Ezek a feltételek tartalmazzák a sállító szervezési, gazdasági, mú-
szaki intézkedéseinek össz€§§égét külön& tekintettel a tewezés, a sza-
bályoaás, a vizsgálat, az ellenórzés, az igazolás területére.

A követelményeket a pályázat kiírásoknál, vag a külö nbőzÁ szetző-
dési feltételekben kell rögzíteni. Az ajánlatkérők részere a követelmé-
nyek meghatározását közbeszerásek esetében a XL/1995 számú törvény
írja elő, amelyben e§níttal annak §zempontjai, alkalmazrásának módsze_
rei is megtalálhatók. Az általános szabályozókon túlmenóen, katonai cé-
lokra tórténő szállításoknál a beszstzÉs tárgyának specialitására, jelen-
tőségére, összetett§égére figrelemmel a megrendelés teljesítését válla-
lóktóI kiegészító igazolások követelhetők meg, a minóségbiztosítá§i
rendszer kialakításának és működtetésének területéról.

A gyakorlatban tehát a beszerzések minőségbiztosításánál három
részre csoportosítható feladatkört szükséges ellátni, zevezetesen:

- meg kell határozni a szállítóval szemben támasztott követelménye-
ket,

- vixgálni kell a sállítójelöltek követelmény szeriDti alkalmasságát,

- ellenőrizni kell a szerződéses elóírások betartását, a termék minő_
ségének megfelelőségét.

A termék megfelelóségének megállapítrására, a szerződés teuesíté_
sének felügyeletére és igazolására léteznek viszonylag jól alkalmazható
szabályozolq termék szabványo( technológiai utasítások

Sokkal bonyolultabb az első két feladat végrehajtása, a szállítói rend-
szer követelményeinek megfogalmaz.ása és minósítése.

Elószor is nyilvánvaló, hogl sem e5l ajánlatkérési dokumentumban,
sem ery szállítási szerződésben nincs lehetóség mintegy húsz fejezetMl
álló minőségüryi rendszerre vonatkoó szabályokat, továbbá az ipari mi-
nőségbiaosítási rendszerrel szemben támasztott katonai követelménye-
ket, végül a szállító teljesítóképességének tényezöit és bizonltékait té-
telesen elóírni.
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Másodszor, nem jelent kisebb nehézséget az ajínlattevők, vagy szer-
zódó felek megfelelóségének vizsgálata és értékelése sem. Bizonyos ese_
tekre a közbeszerzési törvény igaz, hog utal az elóminő§ítés elvégzésére,
azonbal ezt azeljárást minden egles §zerződé§hez kapcsolódóan képte_
lenség alka|mazni, mivel sem egységesen kezelhetó üzsgálati szempont,
sem az ö§szes területet átfogó felkészü|t felülvixgáló (auditor) személy_
zet nem áll a beszerzésért felelós szervezetek rendelkezésére.

Az elsó problérra egy bizonyos részének megoldására szolgálnak
azok a szabványok, amelyeket a Nemzetközi Szabványosítási Szaíve7Él
( ISO) dolgozott ki és az egész ülágon eg5négesen értelmezett minőség-
üryi rendszer modelleket írják le.

Az abeszerző, aki a szállítójelölttől az MSZ EN ISO 9001, MSZ EN
ISO 9002, de legalább az ISO 9ü)3 1994 szabványelőírásának teljesítését
követeli meg, a szerződés teljesítésevel járó kockázatát már jelentősen
csökkentette. Ez követkeák abból a ryártói, vagy szolgáltatói kóteles-
ségból, ame|y szerint termelését megfeleló minóségbiztosítás mellett
folytatja, tehát ismeri és a|kalmaua a polgári területeken elfogadható
hatékorynággal működő ISO követelményeket.

Katonai beszerzések esetében, a termékek speciális jellege miatt a
védelmi minisáériumok a polgáritól szigorúbb rendszabályokat fogana_
tosítanak, amelyeket például a NATO - ban e célra kidolgozott normatív
dokumentumok foglalnak magukban.

A NATO " Szövetségi követelmények alkalmazása az ipari minő-
ségszabályoási üzsgá|ati és ellenőrzési rendszereke" ( AQAP ) tartal-
mú dokumentumokjelenleg igen szűk körben ismertek, holott valamikor
ezeknek az elődjei képezték az ISO minőségüryi szabványok alapjait. A
közelmúltban fordulat következett be a polgári és katonai minőségügyi
szabályoóik között, ugyanis megcserélódött a két követelményrendszer
erymásra épülése. A NATO Szövetségi Minóségbiztosítási Közlemé-
nyek legújabb §orozata ( AQAP 100 soíozat ) hivatkozik az ISO szab-
ványe|óírásokra és csupán a katonai kiegészítő követelményeket részle-
tezi. A kiegészítések elsősorban a megrendeló hatáskörére, ellenőrzési,
üzsgálati és felüryeleti rendjére vonatkoznak. A NATO tagállamaiban
és más fejlettebb gazdaságú országban azon vállalatok számára, amelyek
hadiipari szállításokía pályáztak, vagy amelyek beszállítóivá akartakválni
hadiipari vállalatoknak a Védelmi Minisztériumok olyan rendszert mű-
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ködtettelq ahol mind polgári szabványelóíráso( mind katonai követel-
mények szerint értékelték és vették nflvántartásba óket.

Hadiipari szerzódést csak azokkal köthettek, akik megfelelve a szál-
lítói követelményeknek ebben a nyilvántartá§ban szerepeltek. A Védel_
mi Minisztérium által tanúsított vállalatok természetesen a polgáíi §zfé-
rában is elónyösen tudták kamatoztatni ezt a megkülönböztetó címet.

Szülségesnek tartom megjes/ezni, hory ez a rendszer haryományos
formájában az európai onzágok többségében elméletileg már nem mú_
ködik Visszavonrását a szállítói és beszállítói kór §tabilizálódrása, a széles-
körű háttéíipar biztonsága, az esélye5lenlóség elvének betartása stb. in-
dokolta és tette lehetóvé. Hangsúlyozom, hogl csak dekalált jellege
szűnt meg, mivel általában nagyon is nyilvántartják a megbízható és ke-
vábé alkalmas szállítókat.

Ezt bizonyítják a NATO minőségüryi szervezetének azon felméré-
sei, amelyek keretében az AQAI,- k szerzódéses alkalmazá§át vizsgálják.
Megállapítottálq hogy 31 Off) db szeródes72Vo - ná|ítták elő az AQAP
valamely fokozatának teuesíté§ét. Különösen értékesnek íaílom az
AQAP fokozatai megoszliásának ismeretét, mind a haditechnikai eszkö-
zöket vagy hadfelszerelési anyagokat ryártók, mind a beszerzéssel fog-
lalkozí személy zet részére.

Kimutatták, hogy a szeródéses követelményeknél 807o - ban alkal-
mazzák az AQAP - 130, AQAP - 131 előírásait és a szerződések mind-
összem,Vo-aíartalmaz teljes körú fejlesztésétól a vevószolgálat ellátásáig
terjedó/katonai minó§égbiztosítási feladatokat. Ebből a tapasaalatbói,
szállítóinknak és nekiink is két következtetést kell levonni:

- A beszerzésre kerüló termékek tóbbségénél elegendő az ellenőr_
zés, illetve vegellenőrzá megkewetelése arra az ese tre, amikot ezzEl az
eljárással is megbízhatóan meg lehet állapítani a termék megfelelóségét;

- Mivel a hangsúIy a megbízhatóságo nval, ezért a szá|lítók kiépítet-
ték é§ működtetik minőségbiztosítási rendszerüket a megrendelő áltat
e|fogadott tanúsítással.

Magyarorságon e§l átmeneti idószakban még az alábbiak szerint
vázolható környezeti tényezők dominálnak



A rendszerváltás elótti hadiipari inte$áció e tevéken5négre kijelólt,
illewe kooperáció§ beszállítá§okra kötelezett állami vállalatokra épült.
Mind hazai, mind import szerződés teljesíltéséhez kötelezó volt az u. n.

katonai üzemi megbízottak felügyelete, ellenórzése és tanúsítása a fej-
lesztéstól a garanciális időszak árásáig. A fenti eljárásrend nagyban ha-
sonlított a NATO STANAG 4107,4708 sz. Eryezményben megfogal-
mazott elvekhez, valamint az AQAP sorozatban ógzített követelmé-
nyekhez.

Az eg5ne erőteljesebben kibontako zó piacgazdaságban versenyhely-
zet küívásaival kell szembe nézni minden hazai és kúlföldi katonai meg-
rendelésre pályázónak. A közbeszerzési törvényünk, miközben igen cse-
kéty elónyt biztosít a hazai vállalkozóink számára, ugyanakkor hátrányos
helyzetbe kerülnek különösen nemzetközi tenderek esetében a megfe-
lelóség teljes körű bizonyítása területén.

Az állami megrendelések megszerzésének lehetősége rendkívúl
vonzó a kiiLlönböző vállatkoók és vállalatok számára nem csupán a gaz-
dasági haszon reményében, hanem mint szállítói referencia, annak ima-
ge nóvelő, hírnév javító tényezóje miatt.

A nagnzámban jelentkező égek többsége messze elmarad az elvárt
felkészúltség színvonalától. A képességük megállapításához objekíív
szempontrend§zer tartozik, amely még bejelentkezés elótt egyértelmú
helyzet értékelésére kényszeríti óket.

Összességében tudomiásul véve a hazai üszonyok sajátosságait két
kóvetkezteté§t szükséges levonni:

- A beszerző szervezetek kockázatának csökkentése a munkájuk ha-
tékonyságának javítása érdekében rendelkezni kell olyan nyilvántartás-
sal, amely a megfelelő teljesítóképességű cégek inform áciőittartalmazza;

- A felkészültségüke nary firyelmet fordító, megfelelésüket bizo-
nyító cégek kapjanak tanúsíwánl és ez a megkülönböztető elismerés,
javítja a piaci pozícióikat. A fenti célokat szolgálja a minősített szállítók
körének kialakítása.

A minó§ített szállító azt jelenti, hos/ a jelölt minősítő vizsgálatra ke-
rül és annak eredményétől függően a szállítói rendszerbe felvételt, be-
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jeg5zést nyert. A honvédelmi miniszteí ré§zéíól felhatalmazott szerv által
kiadott tanúsíwány rögzíti és kinfilvánítja, hory a szállító a vonatkozó
normatív dokumentumok kóvetelményeit kielégítette. A megfelelés a
követelmények széles körére vonatkozhat, amelybe jogszabál}ok, szab-
ványok, technológiai utasítások megbízhatósági szempontok tartoznak.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a minősített szállítói kör kialakítása
nem sértheti a közbeszerzé§i törvényben megfogalmazott esélye§lenló-
ség elvét. E||enkezőleg, a törvény rendelkezéseinek betartásái segíti,
amikor a beszerzési eljárásoknál mindenki számára pontosan, ülágoún,
azonos módon mérhetően ismertek a feltételek és a feladatok.

2.)A polgári polgári és katonai minő§égü§/ integrációjának
idöszerűsége rend§zeríanú§ítá§i eljrárásokban.

Az 1997 -es evben a nemzetgazdaság területéről érkeztek olyan ha-
laszthatatlan igények és kérelmek, amelyek a polgári és katonai minő-
ségü5r integrációjának sürgető megoldására vonatkoztak.

Nemzeti Akkreditáló Testület által bejegyzett, illetve külföldi akk-
reditációval rendelkező szervezetek tanúsítási eljárásainak folyamatá-
ban eg5rre markánsabban fogalmazídott meg az akérés, hory a Honvé-
delrni Minisztérium, i|lewe a NATo követelményei is ismertetésre ke-
rü§enet és ezen követelményeknek való megfelelőségéről, alkalmasság
vag5l képesség szintjén felmérés és igazolás történjen.

Ugyanakkor a másik oldalon a katonai minósítések rendszerén belül
hiányzott a polgári, nevezetesen az ISO szabványkövetelmények teljesí-
tésének jogszerű bizonyítása. A HM BH vezatői meggyőződtek airól,
hogy a katonai szabványok, továbbá a szállítóval szemben támasztott kö-
vetelmények alapján végzett minősítő üzsgálatoknál elkerülhetetlen a
polgári életben elfogadott minóségbiztosítási rendszer kialakításánakés
működtetésének értékelése.

Az ISO szabványsorozat szerinti értékelésre üszont az 795. 6n
XXIX. törvény, íovábbá a 78/794 sz. pont Kormány rendelet 3 elvének
tiszteletben tartása miatt a HM BH nem érezte magát hivatottnak és
jogosultnak.
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A két területen jelentkező szükéglet találkozrása és a megoldás fel-
tételeinek közös megteremtése vezérelte az érdekelt szervezeteket a
éltudatos eryüttműködés kialakítrásához.

Az együttmúködésb6l milyen elónye származik a polgári rend-
szer€ket ígnú§ííó szervezeteknek?

A nemzetközi katonai normatív dokumentumokkal kibővített szele-
sebb körű szolgáltatásokkal eredményesebben tudja megvalósítani mind-
azokat a célkitrjzéseket, nevezzük minőségpolitikának, amelyeket az
1995. éü XXVIII. törvény, illewe a felüryeletét ellátó tárca feladatai-
ként jelölt meg.

Mit vár az integrációtóI a krtonai minóségügti intézményrend-
szer?

Elsősorban kedvezőbb körülményeket és feltételeket a katonai mi-
nóségüg5l alapelvének teljesítéséhez. Az alapelv a HM minőségpolitiká-
jáí fogalmazza meg, amely szeíint a Magyar Honvédség védelmi képes-
sége jelentősen függ a védelmi rendszerek és eszközök minőségétól. Eb-
ből adódóan kiemelt felelósség hárul a haditechnikai fejlesztő és katonai
beszrrÁ szewezeteke, továbbá a sállítóka (ryártóka és szolgáltatók-
ra), egyrészt a beszerzesi eljárrások elsó fázisában, másrészt a szerzódések
teljesítésének idószakában.

Tekintettel arra, hory a katonai minőségbiztosítrás legfontosabb celja
a veszteségek hatékony módszerekkel való megelőzése és elkerülése,
ezért a termék minóségét a gyártásbavételt megelőóen, de mindenkép_
pen a sállítás előtt kell bizto§ítani. A követelmények szigorúsági foka az
ellenőrzés terjedelme és mélysége a ryártó, vas/ §zolgáltató minóségbiz-
tosítási rendszerének színvonalától függ. Nyilvánvaló, hog5l egy tanúsított
rendszert működtetó gazdálkodó e§rség lényegesen na5lobb valószínű_
séggel állít elő kifogástalan terméket, ezért ninc§ szüIcég a glártás, vag5r
szolgáltatás minden fázisának hagyományos részletességú ellenőr-
zésére.A minőségbiztosításnak ez a módszere jelentósen csökkenti
uryanazon minőség elérésének olyan költségeit, amelyet a megrendelő
kockázatának minimalizálrására kénytelen fordítani.

A tanúsított rendszer nem kisebb mértékű elónyt jelent az ajánlat-
tevő sámára úgyszintén, mivel minden nehézség nélkül tud eleget tenni
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az ajánlatkéíó követelrnényeinek, mind a jelentkezes, mind pedig a tel-
jesítés idóvakában.

A HM feladatkörébe tartozik a katonai minóségügyi rendszernek a
NATO - ban alkalmazott elvek és normatívák betartásával történő kiala-
Ktása. Mindezek mellett rendkívül fontosnak tartjuk, hory a Kormány
minőségüryi programjrához csatlakozva a többi tárcával és az iparral össz_
hangban múködtessük saját rendszerünket. Ezt a élt szolgálja a polgári
és katonai tanúsítás integrálása olyan felkészültségű szervezetek közre-
működésével, amelyek eg]nészt az ISO tagszervezet nemzetkózi hátte_
rével, a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditálva, másrészt a NA-
TO Minóségbiztosítási szervezetének tagjaként EU és NATO kompati-
bilis szakmai tartalmú tanúsíwány kiadására jogosultak.

3.) Egyiitíműkiidési megállapodá§ a Magyar Szabvónyúgyi
Testület és a HM Beszerzési Hivatal között.

A Minóségrendszeíek es/üttes tanúsítrásáról szóló Együttműködé§i
Megállapodást 1997, szeptember 19-én írta alá a két szervezet vezetője.

Az egüttnűkfiés é[a

A nemzetgazdaság érdekeit szem elótt tartva, a nemzeti minőségü9
támogatása, a hazai gyártók és szolgáltatók piaci helyzetének javítása, a
tanúsítási tevékenlnég színvonalának emelése, a tanúsíwányok kölcsön_
ös és sokoldalú elismertségének biztosítása érdekében olyan feltétel-
rendszer és munkakapcsolat kialakítása, amelyen belül a MSZT Tanúsí-
tási Titkárság és a HM Beszerzési Hivatal Minőségbiztosítási Igazgatóság
eg5l köás eljárás keretében minósíti a je|entkeó §zállítók minóségrend_
szerét és adja ki az ISO 90OUm02l90ÍJ.3 rendszermodell szab_ ványnak
illetve a nemzeti és NATO katonai normatív minőségügi dokumentu-
moknak való megfelelést igazoló tanűíwányt.

Az e§üttmúködő szervezetek jogáMsa

o A Magyar Szabványügi Testület Tanúsítási Titkársága - további_
akban MSZT TT- az 1995. éü XXVIU. törvényben felhatalmazott, a
Nemzeti Akkreditáló Te§túlet álta|, az 504100O7 nllvántartási számú
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okiíattal igazoltan regi§ztíált, akkreditált, minőségrendszereket tanúsító
s?frvezel.

A naryobb nemzetközi elismertség biztosítása érdekében a MSZT
TT törelrszik az IQNET tagság megszerz,&éte, továbbá a tanúsítási te-
vékenpégre való alkalmasságát kűlföldi akkreditáció megszerzésével is
bizonyítani Kvánja.

o A Honvédelmi Minisztérium Beszerzé§i Hivatal - a továbbiakban
HM BH - a HM gazdasági ügreket felügelő helyettes állantitkát 717997.
sámú intézkedésével, a minőségrendszerek katonai minóségbiztosítási
normatív dokumentumok szerinti tantisítására kijelölt katonai minőség-
üryi hatóság. Kijelölt szervezetként tevólegesen s/akorolja az 1993. éü
CX. törvény a honvédelemról 10. . j.) pontjában, valamint a 1'l8l193.
sz. Korm. rendelet a honvédelmi törvény végrehajtására vonatkoáan a
4. (3) bekezdésében a honvédelmi miniszter számára meghatározott ha-
tósági jogkört.

A HM BH a NATO AC 250 Fóbizottság által elismerten a Magyar
Köztársaság katonai minőségbiaosítrási képviselője, a Főbizott§ág teljes
jogú tagia. Az esrüttműködók függetlensége és érdekegyezése.

. Az eryüttműködók megállapították, hogy jogosítványaik gyakor-
lása egymástól független, e§más érdekeit nem sértó tevékerység.

Az MSZT Tr a minőségrendszerek tanúsítási tevékerylségéhez az
ISO 9000 szabványsorozat minőségrendszer modellszabványait a|kal-
mazza referencia dokumentumként. A HM BH a minóségrendszerek ta-
nűítrási tevékenpégéhez a nemzeti katonai szabványokat, valamint a
NATO minőségbiztosításravonatkozó normatív dokumentumainakelő-
írásait is tartalmaá utasítá§okat alka|mazza referenciadokumentum-
ként.

o Az eg}4iittműkódők azonosan ítélték meg, hory a katonai minő§ég-
rendszerek elóírrásai a nemzéti és a nemzetközi rendszermodell szab-
ványokban meghatározottakat alapként tafialmazzák, és azokat kiegé-
szítő, további követelményeket határoznak meg.

. AZMSZT szntgalmazza,how a HM BH által delegált egy fő mi-
nőségügyi szakember érdemben részt veryen az MSZT Megfelelóség ta-

185



núsítási Műszaki Kollégiuma (a továbbiakban: Ifullegium) tevéken),sé-
gében.

o A HM BH a Koüégiumba delegílt képvi§elő útj án juttatj a érvény-
re elkötelezettségét a tan,j§íttási politika alakításában; a két független
rendszer kíwetelményeinelg elj árásainalg módszereinek harmonizálrásá-
ban, a panaszok kivizsgálásában, rendezésében.

Az e§üttnűtdidés területei é§ t8rtalms

Az egüttműki*lólc

+ Megkezdik és folyamatosan vegzik egmás módszereinetr, eljárá-
§ainah ügyrendjeinek, dokumentumainak megismerését.

Firyelembe véve a szervezeteik sajátosságából adódó korlátokat, de
a lehetőségeket kihasználva törekszenek azok közelítésére, egrségesíté-
sére.

* A szervezetükhöz tanú§ítá§ért folyamodót tájékoztatják a közót.
tük fennáIló eryüttmúködésról és felhívják firyelmét a mrásik fél jogosít-
ványáta, szolgáltatására; iryekeznek odahatni, hog5l a jelentkezó mind-
két fél szolgíltatásait eglüttesen verye igénybe.

+ Tájékoztatják erymást a szervezetük és valamely folyamodó köátt
létrejött szándéknyilatkozatról; kölcsönösen ajánlatot tesznek a minősí-
tési, tanúsításí eljárásban való közreműködésre.

Az ajánlatba a felelq valamint állományuk megfelelő szakmai képe-
sítéssel rendelkező személyei vonhatók be. Az igényelt §zolgáltatá§ és az
ellenszolgáltatrás az adott feladat teuesíté§ét optimálisan biztosító mó-
don, a vonatkoá hatályos szabályozások figrelembevételével, eseten-
ként kerülmegállapításra.

+ A szolgáltatásaikat eryütte§en igénylő, tanúsítást és minősíté§t ké-
relmeó paítner esetében a minősítést és tanú§ítást e§Ieztetett euárá§-
ban, köósen hajtják végre, a kétféle - a független és a közös - tanűít_
ványt, a kiadrás elófeltételeinek megléte esetén, eryidejűleg bocsátják ki.
A köajsen tanrísított szewezetek felügleleti és tanúsítrást megújító üx-
gálatait közrhen hajtják végre.



* Saját illetékességi területük nemzeti és nemzetközi szakmai fóru-
main tájékozódnak és az e§Éttmiikö,dés területére vonatkozó informá_
ciókat megosáják egrmással.

' Személyzetük képzettségének emelése, slakorlottsága növelése,
az ismeret és készség alkalmazásának egnégessége érdekében törelrsze-
nek köás oktatráso§ glakorláso\ tapasáalatcserék szewezésére, neg-
tartására.

Áz integróció kialaátósóban lózremíilcij,dók megúződése, hogt az
ösnefogós legnapobb nyertese az ipar és a kereskedekm lesz

Ezt az állásfoglalá§t erősítette meg Dr. I(ovócs Géza Péter, a Maglar
Hadiipari Egesület elnöke, aki az Egtesület mintegl 30 tag|a nevében
kösónte meg az eryüttmúkódést.

Kifejezte, hogl a képviseleti körébe tartoó glártók és szolgáltató\
a vonatkoó nemzeti katonai és NATo követelmények ismeretében job-
ban tudnak készülni a sállítói feladatokra. Jawl a piaci pozícióju\ mint
hazai, mint kiilföldi, elsósorban NATO tagorságok részere történó szál-
lítások feltéte|einek megteremtése eredményeként.

Az egmást kiegészítő tanúsítási eljárás eg6égesítésével növe}szik
a megszerezhető elismerés szakmai értéke, elkerülhetók a külön-külön
végzett auditálások kúlönbségeinek és átfedéseinek zavaró hatásai, csök-
kennek a ráfordítás idó és költségtényezői.

Kirib Tamás azíKIM Ipari Fóosztályának vezetője az ipar ver§eny-
képességének előmozdítását, a minisztérium adottságainak kiteljesedé-
sét látja a két szervezet közös munMjábaq eúrt a|áírásával biztosította
a kezdeményezés tárcától kapott támogatá§át.

A21995. éü X)íXsz. tórvény sól a laboratóriumok, a tanűító és
ellenórző szervezetek akkreditálásáról.

A 781194. ( V.19.) Korm. rendelete szól az eryes miniszterek fel-
adar és hatásköréról.

Az 195.éü XXVI . törvény szól a nemzeti §zabványosításról.
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