
Az Iso 9000 ALKALMAZÁSA
A KAToNAI FEL§óoKTAI{SBAhI

llrágh BélaI

A mindennapjainkra jellemző folyamalos kihívtis és vóItozís atót az
oktatás, ígt a katonaí felsőoktattis és a7 abban tevékenykedőh sem menle-
sek, A Zrínyi Mi*lós Nemzetqédelmi Egetem Bolyaí János Katonai Mű-
szaki Főiskolai Kanínak, Póncélos, Gépjármű és Közlekedésí Tanszekén
dolgozók truír koróbban felismertük a sajtít tevékenységi körünk b(íví-
tésének igényét. E felbmerés alapján döntöuíink anól, higl a tanszéhnek
a minőségüggel kapcsolatosan annak fejlődésének és kitetjesedésének
sumes részévé kell vdlnia. Ennek érdekében nemcsak a képzesi proJilba
illesxett ninőségbiztosítósi tantórg oktatlisű kelt magas súnvonalon vé-
gezrri, hanem a sajót szcrvezetünkre b egl minőségbíztosítúsí rendsurt kelt
kiepíte n i es mű kiidtetni

Az elhatfuozás utáni projekt megvalósíásba bevonásra került a volt
Bolyai Jrinos Katonai Műszaki Főiskola (BJKMF) másik gépészmémöki
tanszeke is, n€vezetesen a Fegyverzettechnikai Tarszék, így a tiljes gépész-
mérnöki szakra megkezdődhetett egy ISo 900l kompatibilis minóségbiz-
tosíüisi rendszer kiépítése.

Az adminisárációs és pénzügyi kérdések megoldása uüín 1999, év
kora tavaszán, a brit HoIIo-Tas, Liles & Partners managefirgnl taÍláosadő
iroda vezetésével hozzíkezdtünk a kitrizött feladat rnegvalósítrásához, ahol
csoportos tréningek során elsajátítottuk a rendszerépítéshez szükséges isme-
reteket és fokozatosan terjesztóttiik ki azt a saját szewezetíinkre.

Joggal vetődik fel bdrkiben, hogl milyen céIakat fogalmaxunk meg
a minőségüglli rcndszenel kapcsolansan, amelyre a váIaszomat a követ-
kezők be n ío g lalom ös sze :

, l.) A gyenge pontok felüírrásával és kiiktatrásával terveztíik elémi azt,
hogy a működés szempontjából hatékonyabb rendszer épü|jön ki,

l}/ií1+ 81! Tk aleacdes, ZMNE, Bolyai János Katonai Műszaki Fóiskola karáOak fóisko|ai doc€nsc.
Pánélos, Gépjáímű és Közlekedési tanszékvezeló helyetí€s.
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2.) A dokumenáltság erősítesével - ami az ISO 9000 egyik alapigénye
is -, akartuk és akarjuk megelózni az esetleg bekövetkező nem megfele-
lőségeket.

3.) Ellenözött, szabályozott, iná,nyított folyamatok kidolgozásával kíván-
juk megvalósítani aa, hogy tevékenységünk során a minóség nem vélet-
len, hanem fudatosan létrehozott eredmény legyen.

4.) Olyan vezetési rendszeít szeretnénk működtetni, ahol a dolgok úgy
történnek ahogy aá elterveáiik és akarjuk.

5.) Fokomi kivánjuk a szakkal kapcsolatba kerülö személyek és szer-
vezetek velünk szemben táplált bizalmát.

6.) El szeretnénk émi a minőségügyi költségek esetleges csökkenés&.

7.) Inínyt akarunk mutatni és felhívni a figyelma a kiterjesáés lehető-
ségére azÉrt is, hogy a haderófejlesaésben megfogalmazott képességfejlesz-
tés és konzerűsítés ez által is megvalósíüató leryen.

8.) Meg szerettük volna előzni a később kötelezóvé váót, történetesen
art, hogy az intézmények építsék ki a saját minóségbiztosítrisi rendszerüket.

Naglon fontos feladatnak tekínteűük, hogl a minőségbiüosítósi rend-
lzarünk - amil a tanócsadóink maxinólísan tómogattak és surgahuzíak is -
ollan leglen, ami g mi kordbbi rendsurünket felbmeri, esetleg alkalnuaa
vahrtú az1, hogl a küpítést a mi aktív köuenűkötlésünkhel éjük eI és ne
eg harmadiklél tíltal leglen rónk szabva Ez utóbbi elképzelésiinket a rend-
szerkiépítés alatt teljes mértékben visszaigazolni láttuk, hiszen nem kis
mértékben a tanszéken meglévő elméleti tudást, már meglévö dokumentrá-
ciókat és a gyakorlatban alkalmazott módszereket helyezttik használatba,
esetleg módosítottuk a minőségbiztosí&ísi követelmények kielégitése ér-
dekében,

A szak két tanszékén hagtomónyosnak mondható háromsúnű doku-
mentóciós rendszerrcl rendelkeó ISO 9001 kompalíbilís minősegbizío-
§üísi szabvdny követelrflénleit kielégítő minőségbiztosíttisi rendszert dol-
goztunk kL A háromszintes rendszer része lett a minóségügyi kézikönyv,
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a minőségbiáosíási eljrirások, a munkauüasítások és az ezeket Lámogató
formanyomtatványok gyűjteménye. Én azt gondolom, hogy a szabvány kO_
vetelményei, a rendszer kiépítésének folyamata és beveietése viszonylag
közismert, a továbbiakban csak a sajátosságokkal, majd a működő rendszer
tapa§ztalataival kívánok foglalkozni,

A rendszer kiépítes szakhoz fűódő sajűosságait ket kérdéskörhöz
§zeretném kapcsolní, amelyből az epík az ISO 9000 glórttísorieúátt vol-
tából erud. Mi is, mint gondolom mások meglepetéssel tapasztáltuk, hogy

9 _slbványra mindenképp ráillik a teljesköfiiség jelzője, hiszen a mi pei
dánk igazolja, hogy a szabvány elemeit jól tudtuk alkalmazni a saját ok-
taüísi tevékenységünkre is.

A specifikumok mdsik köre abból ered, hogt a két tanszék eglrés7t
egl nagyobb szeneut s7erves rés2e, másrészí az oklatói tevékenysé§ kan-
nai kefetek között valósul meg. Talán bennünket a tanszéken dolgoákat
lepett meg legkevésbé az ISO 9000 rugalmassága nevezete 

""n -, iogy -itt kialakult és alkalmazott működési mechanizmus milyen könnyen össz-
hangba hozható az ISO 9000 előírásaival.

A továbbiakban szinte csak a felsorolás szintjén említem meg azokat
a sajátosságoka! amelyeket a kiépítés §orán tapasáalfunk. A szerződés
átvizsgálásával kapcsolatban kell megemlítenem, hogy a kialakított minő-
ségbiztosíási rendszer felismeri, hogl a vevő elsősorian a Főiskotai Kar
kepében jelenik nug. A Főiskolai Kar közvetíti a meghaúá,Lrozott vevői igé-
nyeket, egyrésá a Nemzetvédelmi Egyetem, a Honvédelmi Minisztérium
és a Magyar Honvédség felől, mrásrésa a felsőoktatási intézményeket szabá-
lyoá jogszabáyhalmaz felöI. De ugyancsak felismerésre kerüli az is, hogy
meg nem határozott vevő igények felmerülnek és kezelést igényelnek mind a
hallgatólq mind a társadalom részerőI is.

A tanszékek okta!ási tevékenységet tervező és tananyagfejlesztő mun-
kát is végezrrek, ami okán vált szíikségessé az ISO 900j Jzalvrány alkal-
mazása. A tanszékeknéI a tervezések szabályozása projekt minóségügyi ter-
veken keresaiil történik.

A tanszékek nemcsak a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos iratokat
kell, hogy kezetjék szabályozotian, hanem mindazokat L intézkedéseket
és eryéb szabályozásokat is, amelyek érintik a tanszékek munkáját. Jelen-
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tős feladat volt mindazokat a jogszabályokat felismertetni a minőségügyi
rendszerrel, amelyek befolyásolják vagy irányítjrák a tanszékek tevékenységét,

A beszerzesi tevékenység minőségüglbe való bevonása külön kihí-
vőst jelentelt A tanszékek amint mar utaltam rri a Fóiskolai Kar szerve-
zeti és oktatísi egységei, Gyakorlatban minden beszerzési tevékenység a
Föiskolai Karon keresztül történik és a tanszékeknek alapvetóen csak igóny
meghatrá,rozási lehetőségeik vannak. Ennek ellenére az eljárás amelyet kia-
lakítottunk, sikerrel elégíti ki a szabvány igényeit.

A kialakított minőségügti rendszer |elkmeri és komoly liglelmet fotdít
arra, hog a hallgaü maga a vevő dltal beszóIlítatt termék legfontosabb

fonása Ugyaníg4 felbmerést nyert a lermék azonosítása és nyomonkövel-
hetősége téma*ör alatt l hasznólt oktatósi és egléb eszközök mellett a hdl-
gatók nankájdnak és eredményeinek ellenőrzése is.

A folyamatszabályozás sorrán fény derült anq hogy a tanszékek már
meglévő és leszabályozott folyamatai mennyire közel álltak az ISO 9000
tételes igényeihez.

A már meglévő és hatékonyan működő ellenórzési rendszer nagyon
könnyen került beillesztésre a minőségügyi rendszer ellenőrzéssel és vizs-
gálattal foglakozó bővebb eljárásába.

Az ellenőrzött és vizsgált állapottal kapcsolatos eljárás kialakítása
során a BJKMF már meglévő szabályzatai beillesztést kaptak a tanszék
önellenőrzö tevékenységének eredményeit láthatóvá tévő gyakorlat doku-
menálásába,

A kialakított minőségüryi rendszer hatékony módszereket iktatott be
a nem megfelelőségek felüírására, kezelésére és azok ismétlődésének meg-
előzésére. A nem megfelelőségek felLírásába a tanszék munkájában résa-
vevö állomány összessége hiánytalanul bevonásra került.

A helyesbíó és megelőző tevékenységgel foglalkozó eljárások tiikö-
zik igazÁn, hory a tanszékek minőségügyi rendszere mennyirt széles ala-
pokon nyugszik. Az egyéb eljárások megalkoüísa semmilyen nehézséget
nem jelentett.
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_,Az lSO 900 l kompatíbilis minőségbiaosítási rendszerünk tanúsíása,
az NQA által 1999. december 2-án feltá,rás nélkül megtörtént, A bevezetés
óta eltelt rövid idő miatt kevés, de ugyanakkor talán-rragyon markánsnak
neveáetö tapa§áalatot tudok megfo galmazni.

Melyek ezek?

. _ l.) A kollégáim tevékenységeiben határozottabban felismerhetó a meg_
előzesre való törekvés, az észrevételezéssel szemben.

_. 2.) Elmondható, hogy a munkaüírsaimnak most már van valamilyen
véleménye a minőségügyet érintő vagy anól elhangzó véleményekkel, te_
vékenységekkel kapcsolatosan azaz, a minóségügy a napi gondolkódás részé-
vé vált,

3.) §aját részünkről bilszkeséget, má§ok részeröl tisaeletet érzek azokon
a fórumokon vag5l a különbözö kapcsolattart{i§ok során, akkor amikor kide-
rül - és aá tudatosan szorgalmazzuk is -, hory ISO 9OOl minőségbiztosítási
r€nd§zert üzemelt€tünk.

4.) Megnőtt az érdeklődés irántunk és a müködtetett minóségbiáo-
sítiisi rendszerünk iránt.

5.) Naryon fontosnak úartom, hogy a munkatársaim tudatosan és jól
alkalmazzák a nem megfelelőségek feltráráság ami véleményem szerint a
rendszer_működésének az alapja is. A valósághoz h ozzÁ taiozik al hogy
ezt a teyék€nységet más módon - írásos és szóbeli jelentések formájában--
már korábban is működtettü( azonban a feltárt hiárryosságok kezelése most
formai és tartalmi módszerében következetesebbé ;áIt.

Megítélésem szertnt egl hosszabb upasztalarszenési fol1lamar uón
a minőségügli rendsze - a jobbítós szóndékdval - különiaiő elemzések
tárglávó kell tenni, amelt sotdn olyan rémakörök vizsgálaűl lehet elvé-
gezni, mint a hallgatók tapasztalala a képzést íolríati szervezeltel kap-
csolatosan, vagt a minőségügli rendszer hattísá iz okrafis súnyonaldra.
Amnban ilyen és ehhez hasonló alapos vizsgálatok elvégzéséhez elenged-
hetetlen.aaellő mértékű tapasztalat kialakuúsa, majd öJszegyűjtése, ame_
lyhez idő és következetesség szükséges.
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Beíejezésként awn reményemet kívónom megfogalnlzni, amely a ki-
építefi rtnőségbiztosílísi rendsur saímos előnyének a későbbiekben tötté-
nő tapasztahísdra és kihasznólásóra bónyul, valamint azl, hogl e rendszlt-
rel és annak eselleges kitejesztésével sikerül hozzójdrulni a NATO c§at-
Iakozós kapcsőn is indokolltó vóIó, a Maglar Honvédséget éfintő haderő-

fejlesztéshez


