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A HADFELSZERELÉSI ANYAGOK  
KOCKÁZATKEZELÉSÉNEK KÉRDÉSEI  

III. RÉSZ 
(Vállalkozói kockázat) 

Mikula László1 

Bevezető 

A vállalkozások túlnyomó többségénél a döntéssel együtt járó koc-
kázatnál az aktív kockázatvállalással szemben a passzív kockázati tevé-
kenység a jellemző: nem a nagyobb nyereség reményében kockáztatnak, 
hanem a veszteség elkerülése miatt. A kockázati veszteségtől való féle-
lem napjainkban még olyan mértékű, hogy: 

a) a döntési variációk közül csak a szinte biztos vállalkozások jöhet-
nek számításba, amely egyben azzal is párosul, hogy a vállalkozások le-
mondanak a dinamikusabb fejlődést biztosító megoldásokról, s a lassúbb 
ütemű és megtérülésű változatokat választják; 

b) rendszerint, a gazdasági élet által kikényszeríttet, előzetes meg-
fontolás nélküli döntésekhez kapcsolódó kockázatok vállalására kerül sor. 

Az előzőekből következik, hogy a vállalkozások többsége a kocká-
zatot általában "kényszerhelyzetben" vállalja, amikor azt a piaci viszo-
nyok megváltozása, a konkurencia, az exportlehetőségek elvesztése, stb. 
szükségessé teszi. Más szóval akkor, ha a vállalkozás jövőbeni eredmé-
nye vagy esetleg léte forog "kockán". Tulajdonképpen nem lehet mara-
déktalanul és széles körben változtatni azon a vállalkozói magatartáson, 
amely a teljes biztonságra törekszik, s ez által önmagát korlátozza a kez-
deményezésben, a lehetőségek kiaknázásában. A vállalkozói gazdálkodás 
azonban egyre inkább felszínre hozza a megfontolt kockázatvállalás lehe-
tőségeit. Ez leginkább azzal bizonyítható, hogy a vállalkozások a problé-
mák halmozódása és akuttá válása miatt sok ötletes és szellemes megol-
dású döntést hoznak, illetve kockázatot vállalnak. 

                                                      
1 Mikula László mk. ezredes, Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatal főigazgató minőség-
biztosítási és szabványosítási helyettese. 
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A gazdálkodó szervek többsége abból az alapelvből indul ki, hogy 
mindaddig ésszerűnek tartja a kockázatvállalást, ameddig nagyobb az 
esély a kedvező gazdasági eredményre, mint a kedvezőtlenre. Ez az ön-
magában helyes elv azonban ott fut zátonyra, amikor az esélyek ténylege-
sen összehasonlítására kerül sor, amikor meg kellene vonni a határt az 
ésszerű és az ésszerűtlen kockázatvállalás között. Az, hogy mikor lesz 
egy adott döntés kapcsán a kockázat nagysága ésszerűtlen, ez nemcsak a 
gazdálkodás objektív körülményeitől függ, hanem a vállalkozó szubjektív 
helyzetétől is. Itt csak utalok arra, hogy milyen módon válik ésszerűtlen-
né egy kockázat akkor, amikor a felelősség körülményei tisztázatlanok, 
olyan esetben is, amikor gazdaságilag még ésszerű lehet. A vállalkozások 
többsége tudatában van annak, hogy a "kevesebbet nyerhetek, de keve-
sebbet is veszthetek" álláspont rugalmatlan üzleti magatartást jelent, mé-
gis azt tartják "biztonságosnak". 

Az a tény azonban, hogy a gazdálkodó szervek - még ha az említett 
körülmények mellett is, de - vállalnak bizonyos kockázatot, azt jelenti, 
hogy mindenkinek számolnia kell a kockázattal, aki ésszerű gazdasági 
tevékenységet folytat. A kockázat ugyanis jelen van a gazdálkodás min-
den területén, akár tudatosan számolnak vele, akár figyelmen kívül 
hagyják. 

A vállalkozások többsége világosan látja és elismeri, hogy a vállal-
kozónak számolnia kell a kockázattal, vizsgálnia kell a gazdálkodást be-
folyásoló kockázati elemeket és bizonytalansági tényezőket. A tudatosság 
- mint az élet minden területén - a kockázat vállalásánál is előnyt jelent-
het. Mégis, amikor a kockázattal összefüggő teherviselés a vállalkozásra 
hárul, a vállalkozó részéről igen sok esetben egy sajátos "önvédelmi ma-
gatartás" alakul ki, amely- a kockázatot is magában rejlő - döntéseik "le-
fedezésére" szolgál, mégpedig úgy, hogy többszörösen túlbiztosítják ma-
gukat. A túlbiztosítás mértéke és aránya természetszerűleg nagymérték-
ben függ az áthárítási lehetőségektől, más szóval attól, hogy az esetleges 
kockázati veszteség a vállalkozás árképzésben miként vehető figyelembe, 
illetve ennek következtében hogyan hat az eredményre. 

Nem lennék hű a valósághoz, ha nem tennék említést azokról a 
vállalkozásokról, amelyek komoly gondot fordítanak a kockázat kiszá-
mítására, sőt erre külön szervezetet hoznak létre. Mindezek azonban ke-
vésbé jellemzőek, a gazdálkodó szervek napjainkban még inkább azon a 
fokon állnak, hogy tudomásul veszik a kockázat tényét, de nemigen hasz-
nálják ki a benne rejlő lehetőségeket. 
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1. A vállalkozóval kapcsolatos kockázatok 

A hadfelszerelési anyagok beszerzésénél a termék mellet a másik 
láncszem, a vállalkozó, amelynek kondíciói, felkészültsége (kockázati té-
nyezők) meghatározzák a minőségbiztosítási szakember számára azt a 
szükséges és elégséges ellenőrzési szintet, amelynek eredményeképpen 
megfelelő termék kerül szállításra. 

A vállalkozói kockázat feltárása, beazonosítása, az értékeléséhez 
szükséges objektív bizonyítékok kiválasztása bonyolultabb, mint a ter-
mék esetén, mert a korszerű katonai minőségbiztosítási elvek szerint a ka-
tonai minőségbiztosítási szakember (megbízó képviselője) nincs állandó-
an jelen a vállalkozói tevékenység felügyeletére (hiszen csak a 
hadfelszerelési anyag beszerzési szerződésével kapcsolatos felügyeletet 
valósít meg), így a vállalkozói minőségirányítási rendszer szabályozott-
ságából von le következtetéseket (szükséges-elégséges ellenőrzések), 
hogy megállapítsa a termék megfelelőségét. Így a vállalkozóról kapott in-
formációk és az azokból levont következtetések a vállalkozónál lefolyta-
tott egyszeri ellenőrzés eredményei (előminősítéses közbeszerzési eljá-
rás), illetve a vállalkozó részéről rendelkezésre bocsátott adatokból 
származik, amely magán hordozza a vállalkozó szubjektivitását is. Ebből 
adódóan a vállalkozói kockázat elemzésekor nagy gondot kell arra fordí-
tani, hogy minél kevesebb adat származzon a vállalkozó szóbeli tájékoz-
tatása alapján, törekedni kell az objektív írásbeli bizonyítékok feltárására. 
Ez objektívvé, de egyben bonyolultabbá és időigényesebbé teszi a minő-
ségbiztosítási szakember munkáját. 

A NATO AQAP 170 dokumentum iránymutatást ad, hadfelszerelési 
anyag beszerzésekor, a katonai minőségbiztosítási szakember számára ar-
ra, hogy milyen kockázati elemekkel kell számolni a vállalkozás kocká-
zatainak értékelésénél. Az elemzés alá vett kockázati területek az alábbi-
ak: 

1.1. A beszerzés kockázata 

A világon elég elterjedt gazdaságfilozófiai elv napjainkban az, hogy 
az azonos termékeket, így a hadfelszerelési anyagokat is, előállító és for-
galmazó cégek érdekközösségeket alkotnak, és létrehozzák a néha több 
földrészre kiterjedő monopóliumaikat és óriásvállalataikat. A termék elő-
állítás szigorúan racionalizált elvek szerint valósul meg, amelyek közé 
gazdaságossági, humánerőforrás és néha politikai szempontok is vegyül-
nek, így az egyes termékek végkibocsátója a legritkább esetben a termék 
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részelemének az előállítója vagy gyártója. A világon befutott névvel ren-
delkező cégek kötnek hadfelszerelési anyagok szállítására szerződéseket, 
úgy, hogy a részegységek előállítása nagyon különböző kultúrájú és föld-
rajzi fekvésű beszállítóktól származhat. A beszerzési kockázat vállalkozó 
szempontjából való megítélése ennek az objektív ténynek a létezéséből 
fakad. 

Részleteiben fel kell mérni, hogy a hadfelszerelési anyag szállítására 
kötött szerződés vállalkozója milyen százalékos arányban járul hozzá a 
végtermék előállításához (saját gyártás), és milyen százalékos arányban 
foglalkoztat alvállalkozókat (beszállítókat). Ezt azért is fontos jól elhatá-
rolni egymástól, mert a vállalkozó kereskedelmi tevékenységet is folytat 
az alvállalkozók bevonásával és ennek elemzése a kereskedelmi kocká-
zathoz tartozik. A vállalkozó saját hozzáadott értékével kapcsolatos koc-
kázat elemzése nem ennek a fejezetnek a tárgya. 

A beszerzési kockázat az alvállalkozók által szállított alapanyagok-
nak, részegységeknek, de sok esetben a komplett végterméknek (ha a 
hadfelszerelési anyag szállítására szerződő vállalkozó viszonteladó) a 
hozzáférési, beszerezhetőségi lehetőségeinek az elemzéséből származik. 

A vállalkozónak bizonyítania kell, a szállítási szerződés megkötése 
előtt, hogy: 

• a) az alvállalkozóitól beszerzésre kerülő, a végtermék szállítá-
sához szükséges minden alkotóelem a rendelkezésére fog állni 
(alvállalkozói szállítási nyilatkozat), 

• b) az adott alkotóelem szállítása és beszerzése nem esik nem-
zetközi kereskedelmi vagy egyéb tilalom alá, 

• c) a különböző beszerzési források felkutatására az alvállal-
kozó a mindenre kiterjedő marketing tevékenységét lefolytat-
ta, 

• d) az adott részegység szállítására több beszállítóval felvette a 
kapcsolatot és nincs kiszolgáltatva csak egynek, 

• e) a termék előállítás gazdaságossági számvetésének elkészí-
tésénél kimutatta, hogy a helyettesítő anyagok alkalmazása 
nem növeli a végtermék kockázatát. 

 



 

 166 

A beszerzési kockázat megállapítása összetett feladat. Törekedni kell 
az objektív bizonyítékok (feljegyzések, szerződések, szándéknyilatkoza-
tok, elemzések) feltárására és lehetőleg minimálisan kell igénybe venni a 
vállalkozó szóbeli tájékoztatásából származó információkat. A beszerzési 
tenderek ajánlatkérési dokumentációjában ezért minőségbiztosítási szem-
pontból feltétlen elő kell írni, hogy a vállalkozó működtessen a hadfelsze-
relési anyag létrehozásának folyamataira minőségirányítási rendszert. Ha 
a termék, szerződés szerinti megfelelősége nem állapítható meg, csak 
végellenőrzéssel, akkor az előállítás folyamataira Minőségterv elkészíté-
sét kell megkövetelni és a NATO AQAP (szerződéses) dokumentumok 
szerinti minőségirányítási rendszer kiépítését, el kell végeztetni. 

A beszerzési kockázat körültekintő meghatározása nagymértékben 
hozzájárul a vállalkozói kockázat reális felméréséhez és ez az a kockázati 
fajta, amely a legtöbb bizonytalansági elemet hordozza magában. Ezért a 
beszerzési kockázat elemzése a legteljesebb felkészülést kívánó feladat. 

1.2. Üzleti kockázat 

A vállalkozó üzleti kockázatainak értékelésénél az a tevékenysége 
kerül górcső alá, amely jellemzi a hadfelszerelési anyag előállításakor 
hozott döntések milyenségét. Jelen esetben az előállítás fogalma alatt 
nem a fizikai értelemben vett előállítást értem, hanem mindazon vállalko-
zói tevékenységet, kezdve a tenderek figyelemmel kisérésétől, a szerző-
déses feltételek megfogalmazásán, esetlegesen a szükséges beruházások 
megvalósításán keresztül a kész hadfelszerelési anyag leszállítását és ga-
ranciális, illetve szerviz tevékenység szabályozását. Ebből a szempontból 
a vállalkozásvezetési, irányítási rendszere, pénzügyi, jogi kondíciói és fo-
lyamatszabályozási tevékenysége a kockázatértékelés területei. 

Általánosságban érdemes vizsgálni a kockázatok keletkezésének for-
rásait. Mint a termékkockázat vizsgálatánál ismerté vált a kockázat meg-
állapításánál léteznek objektív és szubjektív kockázati elemek. Csak 
azért, hogy a logikai lánc folyamatos legyen: objektív kockázatok közé 
soroljuk pl.: a tudományos kockázati fajtákat, mert ugyan a tudományos 
eredményeket emberek ismerik fel, de egy adott kor objektív jellemzői. A 
szubjektív kockázatok értékelési területei azzal foglalkoznak, hogy az 
ember milyen döntéseket hoz. 

Axiómaként fogalmazódik meg tehát az ok-okozati összefüggés, 
hogy az üzleti kockázat elemzésénél a kockázat és a döntés, mint össze-
tartozó folyamodványok nem választhatók el egymástól, mivel a kocká-
zatot annak kell vállalnia, aki a döntést hozta. A kockázat áthárítása tehát 
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arra, aki nem felelős a döntésért, magát az eredményt is kedvezőtlenül be-
folyásolja, lényegesen csökkentheti. Ennek nyomatékos hangsúlyozása 
azért fontos, mert a döntések általában nem egyediek, hanem beleillesz-
kednek egy döntési sorozatba, vagy éppen az adott döntés egy döntési so-
rozat eredménye. 

A döntések hatásainak, következményeinek, tehát kockázatainak 
elemzésekor vizsgálni szükséges, hogy a személy, mint jogi kategória, 
milyen mértékben befolyásolta a kockázati értékeket. A jog ismeri, az un. 
ártatlanság vélelmezésének fogalmát, amely azt fejezi ki, hogy mindad-
dig, amíg az emberről be nem bizonyítanak valamit, addig a jóhiszemű-
ségét kell feltételezni. Kockázati elemzés szempontjából jelen esetben 
szót kell váltani arról a tényről, hogy a szubjektum tevékenysége folya-
matában nem mindig áll a "helyzete magaslatán", azaz szándékosan 
vagy akaratlanul (gondatlanság), de hibát vét. Itt a szándékosság a veszé-
lyesebb elem, mert motivációit, hátterét, így tartalmát nehéz meghatároz-
ni. Ennek érdekében a társadalom olyan jogi kategóriákat fogalmaz meg 
(polgári jog, bűntető jog), amely egyrészt védi a társadalmat, mint széle-
sebb érdekközösséget, de védi az egyént is (lásd: fogyasztóvédelmi tör-
vény). 

A jogirodalomban huzamosabb ideje tért hódít az a felfogás, hogy a 
gondatlanság fogalma különböző jellegű tevékenységekre, mind kevésbé 
használható egységes fogalomként. Különösen fontos differenciáltan te-
kinteni a vállalkozásokban hozott döntések nyomán felmerülő esetleges 
károk megítélésére. A gondatlanság felvetésének kérdése is furcsa olyan 
vállalkozásban, ahol a vezető a tulajdonos, mert a kockázatot és a kárt au-
tomatikusan a tulajdonos (vállalkozó) viseli (termékfelelőséi törvény). 
Más a helyzet, amikor a tulajdonosi funkció egyes részfunkciói, így az 
irányítás elkülönül, s megjelenik az ügyvezető menedzser. Itt már új té-
nyező a vezető-irányító funkció speciális felelősége és kockázatviselése. 
Mik ezek a sajátosságok? 

1) a döntéseknél - vagy a döntések elmulasztásánál - az elmaradt ha-
szon vagy kár értékelése bizonytalan, hiszen a kár nem fizikai, hanem 
absztrakt, 

2) egy adott döntési szinten okozott kár nem ítélhető meg nyomban, 
a kár bekövetkezte után. Hosszabb elemző értékelésre van szükség ahhoz, 
hogy a döntéskor elvárható ismeretek rendelkezésre állottak-e, s ha igen, 
akkor gondosan mérlegelték-e azokat? 
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Tehát a vezetői döntés következményeként általában nem kár követ-
kezik be, hanem a haszon elmaradása, illetve csökkenése ahhoz képest, 
amelyet más döntés eredményezett volna. Az üzleti kockázatvállalás jogi 
szabályozottsága tehát azt jelenti, hogy a vállalkozások a nyereségükből 
tartalékot képeznek, amelynek az a célja, hogy döntéseik nyomán az eset-
leg bekövetkező veszteségeiket fedezni legyenek képesek. 

Az elmondottak alapján a kockázatvállalás kérdését a vállalható 
kockázat mértéke és a vállaló hatásköre szempontjából kell vizsgálni. 

A döntési sorozat általában lehet: 

• horizontális (irreverzibilis), s ezen belül fajtánként:  

a) vezetői, 

b) végrehajtói, 

•  vertikális (reverzibilis), amely: 

a) a vállalkozótól (tulajdonostól) a végrehajtóig (alvállalkozó, be-
szállító, különböző végrehajtó szintek), 

b) a különböző végrehajtó szintektől a vállalkozóig terjed. 

Míg a horizontális döntéseknél többé-kevésbé világos, hogy kinek 
kell a döntéskor a kockázatot vállalnia, addig a vertikális döntéseknél a 
kockázatot is meg kell osztani olyan arányban, amilyen a felelősség ré-
szesedése a megvalósításban. Vizsgáljuk meg tehát a horizontális dönté-
sek egyes elemeinél érvényesülő kockázatot, s az erre ható tényezőket. 

A vállalkozáson belül kialakított horizontális döntési szintek két 
irányból hatnak az üzleti kockázatra. Egyrészt minél több a döntési szint, 
annál több a keletkező bizonytalanság és így a kockázat, amely a döntési 
szinteken tevékenykedők szubjektív megítélésének a mérőszáma is. Más-
részt, csökken a meghozott döntések kapcsán a kockázat, mert valószínű 
azért került kiépítésre ennyi döntési szint, mivel a feladat annyira össze-
tett, és csak ilyen struktúrában (csoportok, osztályok, irodák, igazgatósá-
gok, leányvállalatok, holdingok, ügyvezető igazgatók, igazgatósági taná-
csok, elnök vezérigazgató (vállalkozó) és közgyűlés stb.) kerülhet 
végrehajtásra, ilyen módon igényli a kialakított döntési szintek számát. A 
fent említett kettős hatás körültekintő megközelítést igényel a katonai mi-
nőségbiztosítási szakember részéről. Részletesen tanulmányoznia kell a 
hadfelszerelési anyag előállításával kapcsolatos döntési szintek hatékony-
ságát, szükségességét. A katonai minőségbiztosítási szakembernek nincs 
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lehetősége egy adott hadfelszerelési anyag beszerzése kapcsán a vállalko-
zó döntési szintjeit megváltoztatni, jelen esetben az ő tevékenységi köre 
arra kell, hogy kiterjedjen, hogy milyen mélységű és tartalmú ellenőrzé-
seket iktasson be a különböző döntési szinteknél, ahhoz, hogy a végter-
mék megfelelő legyen az alkalmazó számára. 

Fontos azt is kiemelni, hogy a horizontális döntések, önmagukban ir-
reverzibilisek, azaz a döntést mindig az adott szint hozza meg, függetle-
nül attól, hogy hány fő vesz részt a döntéshozatalban és mindig a döntési 
szint akaratának a kifejezője (nem biztos, hogy többségi akarat is). A ho-
rizontálisan hozott döntést csak a vertikális szintek igazolhatják, vagy cá-
folhatják, azaz csökkenthetik vagy növelhetik a kockázatot. Ebből a 
szempontból irreverzibilis a horizontális döntési folyamat. 

A horizontálisan hozott döntések közé tartozik még a működési koc-
kázat, amely egyrészt a klasszikus kárkockázatot, amelyre szabályos biz-
tosítási ügylet köthető (tűz, stb.) foglalja magába. A biztosítási díj a koc-
kázathalmozódás és jelentős veszélyeztetettség esetén jelentős 
eredménycsökkentő tényező lehet, amit a beruházás gazdaságossági szá-
mításoknál figyelembe kell venni. A hazai biztosítási szabályok miatt, 
amelyek szerint az elmaradt haszon kockázata, másrészt az 
üzemelésmentes időszakban fizetett folyó költségek (pl. bér) kockázata, 
amelyeket a biztosító nem térít meg, ez a meghibásodás kockázata, amely 
működési kockázat második eleme. 

A működési kockázat harmadik eleme a vállalkozás pénzügyi telje-
sítményének az értékeléséhez kapcsolódik. A vállalkozás pénzügyi tevé-
kenysége jól elkülöníthető, de viszonylag szűk részterületekre bontható: 
a tőkeköltségvetésre, az osztalék politikára, az értékpapír-kibocsátási eljá-
rásokra, a hitelfelvételi politikára (eladósodási politika) és a lízingre. 

A vállalkozás pénzügyi kockázatának elemzésénél a hosszabb távra 
és a rövidtávra vonatkozó pénzügyi tervezést szükséges elemezni. 

A vállalkozás hosszú távú pénzügyi terve tartalmazza a pénzügyi 
stratégiát, amelyet előzetes mérlegek, eredmény kimutatások, valamint az 
alapok forrásairól és felhasználásáról készült kimutatások támasszák alá. 
A terv pénzügyi célokat határoz meg, és viszonyítási alapul szolgál a ké-
sőbbi teljesítmény értékeléséhez. Általában azt is leírja, hogy pontosan 
milyen stratégia került kiválasztásra, és hogyan kell ennek céljait elérni. 
A pénzügyi tervezésnek gondolnia kell minden olyan eseményre, amely - 
ha csekély valószínűséggel is, de - bekövetkezhet. 
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A hosszú távú pénzügyi terv kockázatainak elemei: 

• A vállalkozás előtt álló beruházási és finanszírozási lehetősé-
gek kölcsönhatásaiból származó kockázatok, 

•  A jelenben hozott döntés kockázatának előrejelzése, a követ-
kezmények mérlegelése, 

•  A pénzügyi tervben kitűzött célokhoz képest elért teljesít-
mény mérésének kockázata. 

Nincs olyan elmélet vagy modell, amely egyenesen elvezetne a vál-
lalkozás optimális pénzügyi stratégiájának meghatározásához, ezért a ka-
tonai minőségbiztosítási szakembernek a hadfelszerelési anyag szállításá-
ra kötött szerződés időszakára szükséges elemezni a pénzügyi hosszú 
távú (a szerződés teljesítéséig tartó, amely lehet több évre áthúzódó) stra-
tégia megfelelőségét. 

A vállalkozás rövid távú pénzügyi tervezéséhez a forgóeszközök és 
a folyó források menedzselése tartozik. A legfontosabb forgóeszközök 
közé a pénz, a piacképes értékpapírok, a készletek, és a vevőállomány 
tartozik. A legfontosabb folyó források a rövid lejáratú bankhitelek és a 
szállítók követelései. 

A forgóeszközök és a folyó források sokkal gyorsabban forognak, 
mint a mérleg egyéb tételei. A rövid távú beruházási és finanszírozási 
döntések sokkal könnyebben és gyorsabban visszafordíthatóak, mint a 
hosszú távú döntések. Következésképpen a vállalkozás pénzügyi tevé-
kenységében nem szükséges ugyanolyan messzire tervezni akkor, amikor 
ezeket a döntéseket hozza. 

A vállalkozás rövid távú pénzügyi tervezési problémájának termé-
szetét meghatározza, hogy a vállalkozás milyen hosszú távú finanszírozá-
si forrásokkal rendelkezik. 

A katonai minőségbiztosítási szakembernek a vállalkozás rövidtávú 
pénzügyi finanszírozási kockázatainak elemzésénél abból kell kiindulnia, 
hogy a vállalkozás hosszú távú pénzügyi stabilitása meg van-e és a rövid-
távú pénzügyi akciók mennyire segítik vagy gátolják a hadfelszerelési 
anyag szállítására kötött szerződés teljesítését. 
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A vállalkozás pénzügyi kockázatainak elemzéséhez segítséget nyúj-
tanak az alábbi mutatók állapota: 

•  a tőkeáttételi mutatók azt jelzik, hogy a vállalkozás mennyire 
van eladósodva, 

•  a likviditási ráták azt mutatják, milyen könnyen tud a vállal-
kozás pénzhez jutni, 

•  a jövedelmezőségi mutatókat annak megítélésére használjuk, 
hogy egy vállalkozás milyen hatékonyan használja fel eszkö-
zeit, 

•  a piaci mutatók azt jelzik, hogyan értékelik a befektetők a 
vállalkozást. 

A vállalkozás pénzügyi kockázatának meghatározásához néhány 
gyakorlati tanácsot javaslok megfogadni: 

• a pénzügyi mutatók önmagukban jellemzik a vállalkozás 
pénzügyi helyzetét, azonban szükséges megvizsgálni a muta-
tók egymásra hatását is, 

•  a pénzügyi mutatóknak nincsenek nemzetközi szabványai, 
tehát a kockázatelemzőnek lehetősége van szűkíteni és bőví-
teni a mutatók körét, attól függően, hogy milyen a vállalkozás 
pénzügypolitikájának térképe, 

•  egy vállalkozás pénzügyi pozíciójának értékeléséhez szüksé-
günk van valamilyen viszonyítási alapra. Általános gyakorlat-
ként a vállalkozás pénzügyi mutatóit a saját korábbi értékei-
hez, illetve más, ugyanabban az ágazatban működő 
vállalkozás értékeihez szükséges viszonyítani, 

•  óvatosan kell bánni a nyereség múltbeli növekedési ütemének 
előrevetítésével. A nyereséget úgy kell kezelni, mint a tőke-
felhalmozás egy eszközét és a finanszírozás egyik lehetőségét, 

•  a számviteli eredmények nem tartalmazzák a vállalkozás esz-
közeinek értékében évről évre bekövetkező ingadozását. 

A vállalkozás pénzügyi kockázatainak elemzése és a vállalkozáson 
belül működő pénzügyi horizontális döntési szint eredményei az egyik 
alapfeltétele annak, hogy a beszerzésre tervezett hadfelszerelési anyag 
vállalkozó részéről történő finanszírozhatósága megvalósítható legyen. A 
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pénzügyi kockázatok feltérképezése a beszerzések előminősítési szaka-
szában kerülnek felmérésre, és annak eredményei határozzák meg, hogy a 
többi vállalkozói kockázatfajta felmérésre kerüljön-e? 

Vállalkozó oldalán felmerülő üzleti kockázatok értékelését a hori-
zontális döntési szintek értékelése mellett, vertikálisan is el kell végezni. 
Korábban részletesen elemeztem a horizontális döntésekben résztvevők 
közötti kapcsolatot. A vertikális döntési lánc a vállalkozó hierarchiája, 
irányítási, vezetési rendszerét jellemzi. Amikor a vertikális kockázatok 
elemzése történik, akkor a vállalkozó folyamatszabályozási technikáit, 
működési hatékonyságát és adminisztrációs képességeit értékeljük. Ebből 
a szempontból a vertikális kockázat magába foglalja nemcsak a horizon-
tális döntések kockázatelemeit, hanem mindazokat az elemeket, amelyek 
a vertikális döntéshozatal eredményeként léteznek, azaz amelyek össze-
kapcsolják a horizontális döntési szinteket (pl.: szerződéskötés folyamata, 
beszerzési folyamatok, termelési folyamatok, irányítási, vezetési admi-
nisztráció, minőségirányítási rendszerek, vevőszolgálati rendszer stb.). 

Az üzleti kockázatok elemzésének vertikális része a vállalkozó mű-
ködési rendszerének, irányítási struktúrájának a vizsgálata. 

A vállalkozás működési rendszerének kockázata alatt a hierarchikus 
felépítését kell érteni, abból a szempontból, hogy a leszállításra kerülő 
hadfelszerelési anyag, vevőhöz való eljuttatásának minden feltétele meg-
van-e? Jelen esetben nem azt kell vizsgálni, hogy mennyire hatékony és 
milyen kockázatokat foglal magába, pl.: a technológiai osztály tevékeny-
sége, hanem azt, hogy mivel az adott hadfelszerelési anyag, pl.: a szerző-
dés szerint fejlesztésre és gyártásra is kerül, ezért szükség van technoló-
giai osztályra, amely osztály a fejlesztéshez és gyártáshoz készíti elő a 
szükséges dokumentumokat. De ugyanilyen megítélés tárgya, az hogy a 
vállalkozásnak van-e olyan szervezeti eleme, vagy szerződést kötött-e 
olyan alvállalkozóval, amely elvégzi a hadfelszerelési anyag típusvizsgá-
latait a fejlesztés befejezését követően? 

Összegzésképpen, a katonai minőségbiztosítási szakembernek 
számba kell venni a hadfelszerelési anyag előállítása és szállítása folya-
matában a vállalkozónál szükséges és elégséges szervezeti elemek meg-
létét. 

A vállalkozás irányítási rendszerének kockázati alapú értékelése a 
vertikális kockázatelemzés másik része. Korábban, a horizontális döntési 
szintek elemzésénél említettem, hogy a horizontálisan hozott döntések 
irreverzibilisek. A vertikális döntéseknél ez reverzibilis. A vertikális dön-
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tésekből származó kockázatok egyesítik magukba a horizontális döntések 
kockázatát és kiegészülnek a vertikális irányítási rendszer létezéséből 
adódó kockázatokkal. Pl.: a felderítő katona tevékenysége irreverzibilis 
és reverzibilis elemeket is tartalmaz. Irreverzibilis, azaz horizontális, ab-
ból a szempontból, hogy a kapott feladatot saját felkészültsége és szub-
jektumának adottságai alapján feldolgozza és végrehajtja. Mivel aláren-
deltje nincs, így a feladat további bontása és másokkal való 
végrehajtatása nem lehetséges. Ő a végpont. Mindezeket figyelembe véve 
kimondhatnánk, hogy kockázati szempontból a felderítő katona tevé-
kenységét csak irreverzibilis folyamatként szükséges értékelni. Mivel 
azonban tudjuk, hogy a felderítő katona által beszerzett információkat el-
sősorban nem ő dolgozza fel és hasznosítja, hanem sok esetben század, 
zászlóalj, sőt hadosztály szintre jutnak el, így az ő tevékenységének 
elemzését, kockázati szempontból reverzibilisnek is kell tekinteni. 

A vállalkozó hierarchiájában az irányítási rendszer vertikális kocká-
zatainak elemzésekor ki kell jelenteni, mivel a horizontális kockázatok 
már elemzésre kerültek, hogy a horizontális kockázatok nem változó té-
nyezők, tehát constansnak tekinthetőek, így csak azokat a kockázati ele-
meket kell vizsgálni, amelynek iránya vertikális. 

A vertikális döntések és annak eredményeként fellépő kockázatok 
elemzésénél számba kell venni a vállalkozás azon személyeit és szerveze-
teit, amelyek a vertikális döntések és kockázatok hordozói. Ez a feladat 
nem igényel különösebb nehézséget, mert csak tanulmányozni kell a vál-
lalkozás hierarchiáját, és mátrixszerűen ki kell jelölni azokat a döntési 
szinteket, ahol az információáramlás nemcsak vízszintes, hanem függőle-
ges irányban is áramlik. 

Az üzleti kockázatok elemzésénél a horizontális és vertikális kocká-
zatok előfordulása szinte egyenlő mértéket ölel fel. 

1.3. Kereskedelmi kockázat 

A vállalkozás kereskedelmi kockázatai alatt értjük azt, hogy milyen 
hatások érik a vállalkozást, ha az adott hadfelszerelési anyag szállítására 
megkötött szerződéskötés után a versenytársak olyan helyzetet akarnak a 
vállalkozás számára teremteni, amellyel ellehetetlenítik a teljesítést. Pl.: a 
tőzsdéken a jelentősebb hadfelszerelési anyagot előállítók részvényei 
szabadon forgalmazhatók. Jelen esetben mennyi a szabadon megvásárol-
hatóak, a vállalkozás részvényei és ez a pénzügyi tranzakció mennyire 
veszélyeztetik a megkötött hadfelszerelési szállítási szerződés teljesítését. 
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A kereskedelmi kockázatok következő eleme a racionalizálás. A 
szerződéskötés kapcsán elég elterjedt gyakorlat, hogy egy adott szerződés 
teljesítésére divíziók, teamek, és egyéb nagyságrendű csoportok alakul-
nak a vállalkozás struktúráján belül, de sok esetben külső, eddig még nem 
foglalkoztatott szakembereket alkalmaznak. A hadfelszerelési anyag szál-
lítására kötött szerződések teljesítésére létrehozott végrehajtó egységek 
racionalizálásánál fontos kockázati szempont, hogy egy korábban jól 
funkcionáló szervezeti egységből kivált team hajtja-e végre, vagy egy tel-
jesen új összetételű, korábban egymást sem ismerő szakemberek szerve-
ződnek az adott szerződés teljesítésére? 

További kockázati értékelési tényező a szerződés teljesítése kapcsán 
felmerülő telephely áthelyezés igénye. A vállalkozás működő telephelye-
inek kockázati tartalma lényegesen kisebb, mintha csak az adott hadfel-
szerelési anyag szállítására kerültek volna felállításra és működtetésre. 
Mindez nemcsak műszaki tartalmú kockázatok kérdését veti fel, hanem 
humánerőforrás és vezetéstechnikai kockázatokat is. 

A hadfelszerelési anyagok szállítására több potenciálisan alkalmas 
vállalkozás is benyújthatja pályázatát. Ez, természetesen nem jelenti azt, 
hogy minden vállalkozás rendelkezik is minden feltétellel, amely garan-
tálná a megfelelő terméket. Ezért sok esetben az azonos profilú vállalko-
zások közösen nyújtanak be pályázatot, vagy a pályázatok tárgyalási 
fordulóiban konzorciumot alkotnak. Ez a tény sok esetben nem méltá-
nyolható a megrendelő részéről, mert így árversenyt nem tud érvényesí-
teni. Minőségbiztosítási szempontjából viszont ezek a társulások előnyö-
sek, és valószínű azért jöttek létre, mert külön - külön a vállalkozások 
nem rendelkeznek minden feltétellel a szerződések teljesítéséhez, hanem 
egyesítik a meglévő kapacitásaikat, és a teljesítés szolgálatába állítják. Ez 
a körülmény erősíti azt a tényt, hogy a vállalkozások egymás közötti kap-
csolatai normális mederben folynak, képesek a közös teljesítés érdekében 
érdekközösségeket létrehozni. A másik értékelési szempont az, hogy 
nyilvánvalóvá válik az országon belül lehetséges ipari kapacitások volu-
mene, amely a minősített időszakban végrehajtható feladatok egyik mérő-
számát adja. 

A kereskedelmi kockázat következő fontos eleme az, hogy a vállal-
kozó mennyire képes alkalmazkodni a piaci erőkhöz, vagy képes felmérni 
azokat. A külső és belső piaci résztvevők felmérése egy adott hadfelsze-
relési anyag szállítása kapcsán azért is fontos, hogy a vállalkozó tisztában 
legyen saját lehetőségével, és objektívan tudja értékelni saját helyét a pia-
ci résztvevők sorában. 
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A hadfelszerelési anyagok szállításánál nem szükséges a külső és 
belső piaci kockázati jellemzőket különválasztani, hiszen az Európai 
Unióba való törekvéseink és a NATO-tagságból adódó elkötelezettsé-
günk, és nyitott piacunk, ezt nem indokolja. Melyek ezek a kockázati ösz-
szetevők: 

•  az ajánlatba hozott régi és új termékek termelésének és alko-
tóelemeinek kockázata. Ezt a területet a termékkockázat 
elemzésénél már tárgyaltuk, azaz a tudományos kockázat tar-
talmát,  

•  ha az új fejlesztésű termék részesedése növekszik, akkor a 
kutatással járó kockázat is emelkedik, 

•  a termelési tényezők a várakozásnak megfelelő mennyiség-
ben és minőségben állnak-e rendelkezésre, ez a termelési 
kockázat, 

•  a piac megfelelően fogadja-e az új terméket, azaz az új és a 
régi kínálatának aránya a fizetőképes kereslethez igazodik-e, 
ez a kereslet kockázata, 

•  az új terméknél a tényleges költségekre vonatkoztatott nyere-
ség elérhető-e, ez az ár-költség kockázata. 

A fent felsorolt piaci kockázatok összevonhatóak és az alábbi álta-
lános kockázati elemeket tartalmazzák: 

•  a jövőben bekövetkező vagy be nem következő események-
kel kapcsolatos kockázat, 

•  az előrebecslés feltételrendszerének (a cetiris paribus) meg-
változásának lehetőségéből eredő kockázat, 

•  az előrebecslésben figyelembe vett információk bizonytalan-
ságából eredő kockázat. 

 

A hadfelszerelési eszközök beszerzési piaca sem tervezhető megfele-
lő módon, mert nagyon sok bizonytalansági tényezőt hordoz magában. 
Tekintsük át a Magyar Köztársaság Országgyűlési határozatának tartal-
mát, amely a haderő korszerűsítésre fogadott el egy ütemtervet. Ebből az 
ütemtervből látható, hogy a haderő technikai korszerűsítése 2006 után 
kezdődik meg. Ezzel szemben döntések születtek olyan nagy értékű be-
szerzések megindítására, mint a harcászati repülőgép bérlése, harcászati 
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URH rádiók, gépjárművek stb. Tehát a kereslet alakulása nem tervezett 
módon történik. A másik oldala a bizonytalanságnak az, hogy a közbe-
szerzési értesítőkben megjelenő, a hadfelszerelési anyagok beszerzésére 
kiírt, pályázatok közül hány esetben kötődik szerződés a pályázatban kiírt 
határidőre. A fenti kereslet alakulását azonban megfelelő csatornákon 
meg lehet szerezni. Pl.: 

•  a tudományos kutatások helyzetéből, 

•  a beruházásokat megelőző tőkemozgásokból (részvényköt-
vény kibocsátásból), 

•  állami preferenciák, támogatások nyújtásából. 

A kereskedelmi kockázat elemzése és értékelése a katonai minőség-
biztosítási szakember számára azt nyújtja, hogy a vállalkozás mennyire 
felkészült az adott piaci környezetben a piac okozta hatások kiaknázására 
és a számára káros tényezők semlegesítésére. Ha a vállalkozás érvényesí-
teni tudja a felmerült költségei mellet az általa betervezett profitot, akkor 
ez a vállalkozás a piac erős szereplője és érdemes vele szerződést kötni. 
Természetesen minden piaci információ a már teljesített szerződések ada-
taiból nyerhető és jelen esetben vélelmezni kell a vállalkozás piaci koc-
kázatainak értékeit is. 

1.4. Minőségirányítási rendszer kockázata 

A 90-es évek elején a magyar mikró- és makrogazdaságban elkezdő-
dött egy erősen nyugatra orientáltság. Korábban a szocialista tervgazdál-
kodás és a KGST központi irányítás ezeket a törekvéseket igyekezett erő-
sen korlátozni. A magyar gazdaság a központosító törekvésekkel 
szemben azonban kialakította a rubelelszámolású és dollár elszámolású 
piacait, így a 90-es évek végső soron csak a súlypontot változtatták meg a 
dollár elszámolású piac javára. Az Európai Gazdasági Közösség, majd az 
Európai Unió követelményeinek való megfelelés igyekezete jellemezte 
ezt az időszakot, amely napjainkban is tart.  

Mindezeket azért kívántam előrebocsátani, hogy világos legyen a 
gazdasági résztvevőknek az a törekvése, hogy miért kezdték kiépíteni a 
különböző minőségügyi (később minőségirányítási - a két fogalom telje-
sen azonos tartalmat fed le) rendszermodelleket a vállalkozások szabá-
lyozottabb működése érdekében. 

Napjainkban Magyarországon már több mint 4000 vállalkozás 
rendelkezik különböző minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal. 
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A minőség iránti elkötelezettség Magyarországon jól végigkövethető 
az első fejezet soraiban, amely abban nyilvánult meg, hogy a magyar vál-
lalkozások megértették a nyugati gazdasághoz való csatlakozás ilyen irá-
nyú követelményeinek szavát, de mit adott számukra, hogyan viszonyul-
tak és alkalmazták a minőségirányítási rendszermodellek nyújtotta 
lehetőségeket. Azért lényeges ezekre a kérdésekre, lehetőség szerint ob-
jektív válaszokat kapni, mert a katonai minőségbiztosítási szakember fe-
ladatai között szerepel a vállalkozó minőségirányítási rendszerének koc-
kázatelemzése is. 

A hadfelszerelési anyagok közbeszerzésekor a vállalkozó a saját al-
kalmasságát többek között a minőségirányítási rendszerének tanúsítottsá-
gával igazolja. A többször módosított közbeszerzési törvény sajnálatos 
módon nem veszi figyelembe a minőségirányítási szakemberek vélemé-
nyét a vállalkozó ilyen irányú alkalmasságának bizonyításánál. Miért?  

A vállalkozó a saját minőségirányítási rendszerének kiépítésére, mű-
ködtetésére és fenntartására jelentős erőforrásokat fordít és köt le. Ez az 
erőkifejtés azonban teljesen egyensúlyban van a vele szemben támasztott 
követelményekkel. Jelen esetben, azaz a közbeszerzési törvényi előírás 
szerint, rendszertanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Tehát a vállalkozások 
rendszertanúsítványt produkálnak. Elég jellemző volt főleg a 90-es évek 
elején, hogy a minőségirányítási rendszerkövetelmények és a vállalkozó-
nál kiépített rendszer nem teljesen fedték le egymást. Napjainkban egé-
szen más törekvések figyelhetőek meg. A piacon olyan sok felkészítő és 
tanúsító cég van jelen, amely tény arra ösztönzi őket, hogy a vállalt árban 
jelentősen egymás alá ígérjenek. A következtetéseket nem itt szeretném 
levonni! 

Mindezek az erővonalak a katonai minőségbiztosítási szakembert 
arra kell, hogy inspirálja, hogy ne fogadja el feltétel nélkül a minőség-
irányítási rendszerszabványok alapján kiadott tanúsítványokat, hanem 
győződjön meg a vállalkozás minőségirányítási rendszerének működő-
képességéről. 

Az USA katonai minőségbiztosítási gyakorlata a hadfelszerelési 
anyagokat előállítók minőségirányítási rendszertanúsítványainak megíté-
léséről elég sajátos: nem fogad el minőségirányítási rendszertanúsít-
ványt, hanem saját személyzetével lefolytat egy belső auditot és ennek 
alapján értékeli a minőségirányítási rendszer megfelelőségét. Ez a gya-
korlat a teljes bizalmatlanság elvére épül és úgy gondolom, a gazdasági 
és politikai környezet tükörképe is. Európában ezt a gyakorlatot egy az 
egyben nem lehet másolni, mert más a gazdasági környezet, ezért azt az 
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elvet kellene érvényesíteni, hogy alapfeltétel a minőségirányítási rend-
szertanúsítvány, de minden esetben a beszerzés tárgyára vonatkozó rend-
szer auditot le kellene folytatni. Miért? A vállalkozónál kiépített és le-
szabályozott (tanúsított) minőségirányítási rendszer azt igazolja, hogy: 

•  a minőségirányítási rendszerszabvány alapján a vállalkozó 
szabályozott tevékenységet végzett, abban az időpontban, 
amikor a tanúsítási audit lefolytatásra került. Az ettől eltérő 
időpontokban nincs objektív bizonyíték a működőképesség 
megfelelőségéről, 

•  a tanúsított minőségirányítási rendszer nem azt jelenti, hogy a 
vállalkozó által előállított hadfelszerelési anyag is megfelelő 
lesz a vevő (alkalmazó) számára, hanem azt, hogy azonos jel-
lemzőkkel fog rendelkezni a legyártott termék. A minőség 
nem jelent megfelelőséget, mert a minőség az egy termékjel-
lemző, a megfelelőség meg egy állapotkifejező. Ha a vevő azt 
mondja egy termékre, hogy jó minőségű, akkor nem mondott 
semmit, mert ugyanazt jelenti, pl.: mintha az építőiparban 
használatos falazótéglára azt mondta volna, hogy jó térfogatú! 

Mindezeket a gondolatokat azért kívántam előbocsátani, mert a nyu-
gati terminológiák és kifejezések sokkolták a hétköznapi embert a rend-
szerváltozás elején és olyan szóhasználati gyakorlat alakult ki, amely a 
szó eredeti jelentésével sok esetben ellentétes. 

A hadfelszerelési anyagok beszerzésekor, mint már korábban emlí-
tettem, többek között a vállalkozó a minőségirányítási rendszer tanúsít-
vánnyal igazolja megfelelőségét, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi sza-
kaszában. Annak ellenére, hogy a közbeszerzési törvénynek több 
végrehajtási rendelete lett kiadva, így a haditechnikai eszközök közbe-
szerzésének eltéréseire is, a jogalkotó figyelmen kívül hagyta azt az Eu-
rópai Uniós elvet (Római Szerződés), hogy a hadfelszerelési anyagok 
megfelelőségének megállapítására vonatkozó szabályozás nem a hatás-
köre. Ezt a szabályozást a NATO az általa kibocsátott dokumentumok-
ban írja elő. Erre szolgálnak a NATO AQAP (Allied Quality Assurance 
Publications - Szövetségi Minőségbiztosítási Dokumentumok) kiadvány-
ok. Ezeket a dokumentumokat a STANAG 4107 (Standartization 
Agreement - Szabványosítási Megállapodás) lépteti hatályba, amelyet a 
NATO-tagország saját elhatározásából ratifikál (elfogadja) és bevezeti 
vagy nem. Mivel Magyarország a NATO-tagja és az EU tagja kíván len-
ni, így a fenti szabványt kénytelen ratifikálni és bevezetni, mert nem tud 
együttműködni a minőségbiztosítás területén a többi NATO tagországgal. 
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A fentiekből következik, hogy ha a hon- és rendvédelmi szervezet 
hadfelszerelési anyagot kíván beszerezni, meg kell követelnie a vállalko-
zótól, hogy építse ki a NATO AQAP minőségirányítási rendszert. Mi a 
sajátossága a kiépített és tanúsított NATO AQAP minőségirányítási 
rendszernek? 

•  a NATO követelmények az ISO 9000 szabványsorozat köve-
telményeit egészítik ki, ezért az ISO rendszer működőképes-
ségéről meg kell győződni, 

•  a vállalkozási tevékenységnek csak arra a részére vonatkozik, 
amely tevékenység eredménye a hadfelszerelési anyag, 

•  csak abban az esetben működtethető, ha hadfelszerelési 
anyag szállítására vonatkozó szerződés létezik,  

•  kiemelt fontosságot tulajdonít a hadfelszerelési anyagnak, 
mint konfigurációnak a beazonosíthatóságára és nyomon kö-
vethetőségére, 

•  leszabályozza a katonai minőségbiztosítási képviselő jogait 
és lehetőségeit a vállalkozó telephelyén, a szállítási szerződés 
teljesítésének folyamatában. 

A hadfelszerelési anyag szállítására kötött szerződés kapcsán elvég-
zett kockázatelemzés, amely a vállalkozás minőségirányítási rendszeré-
nek megfelelőségi állapotát hivatott tükrözni kétirányú tevékenységet kö-
vetel meg. Az egyik, hogy az ISO rendszerszabvány alapján kiépített 
minőségirányítási rendszer mennyire felel meg a rendszerszabvány és 
mennyire a vevői igényeknek. A másik, hogy a NATO AQAP dokumen-
tumoknak megfelelően kiépített minőségirányítási rendszer működőké-
pes-e? Az utóbbi megfelelőségét a vállalkozó részéről kidolgozott, a had-
felszerelési anyag előállítását leíró felelőségi- és hatásköröket, ellenőrzési 
és vizsgálati kritériumokat tartalmazó, Minőségterv tartalmi és formai 
megfelelősége igazolja. 

A hadfelszerelési anyagok közbeszerzésére kiírt pályázatok jelentős 
része nyílt vagy tárgyalásos. Egyik eljárás sem biztosítja a katonai minő-
ségbiztosítási szakember számára a lehetőséget, hogy előzetesen felmé-
rést végezzen a vállalkozás minőségirányítási rendszeréről, mert ez elő-
minősítési eljárásnak minősül. Így csak a Minőségterv benyújtásának 
fázisában szembesül a katonai minőségbiztosítási szakember a vállalko-
zás minőségirányítási rendszerének megfelelőségéről. Ekkor már nincs 
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lehetősége javasolni esetlegesen más szállító kiválasztását, mert csak a 
pályázat nyertesével kommunikálhat. 

Ebből is látható, hogy a közbeszerzési törvény mennyire figyelmen 
kívül hagyja a termék előállítás megfelelőségét befolyásoló objektív bi-
zonyítékok elemzését. Így nem csoda, ha a vállalkozások csak a minőség-
irányítási rendszertanúsítványok meglétére összpontosítanak, a tartalmi 
megfelelőség időnkénti teljes kizárása mellett. 

A vállalkozás minőségirányítási rendszerének kockázati elemei lát-
hatóan összetettek. Ez a megállapítás abból fakad, hogy a vállalkozás 
milyen erőforrásokat fordít a minőségirányítási rendszer megfelelő mű-
ködtetésére, azaz milyen kockázati tényezők vannak jelen. A másik oldal 
abból a joghézagokból ered, hogy a katonai minőségbiztosítási szakem-
bernek milyen mozgástere van egy adott közbeszerzési eljárásban a vál-
lalkozás minőségirányítási rendszerének kockázatait elemezni. 
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