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ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS1

II. rész. 

 

Absztrakt 

Az állami minőségbiztosítás feladatai a védelmi tárgyú beszerzés minőségi 
követelmények megfogalmazása, a beszerzendő hadfelszerelési anyagok és 
szolgáltatások minőségi követelményeinek, megfelelőség értékelési eljárásainak 
kidolgozása, végrehajtásának megszervezése, lebonyolítása. A szerződések 
teljesítése során a hadfelszerelési anyagok és szolgáltatások minőségének 
ellenőrzése, a megfelelőségének igazolása. A hadfelszerelési anyagok és 
szolgáltatások szállítóinak, a vonatkozó szerződéses kötelezettségek teljesítésére 
történő műszaki technológiai felkészültségének, alkalmasságának értékelése, a 
kutatás-fejlesztés minőségbiztosítási feladatainak ellátása.  

Kulcsszavak: minőségbiztosítás, minőségirányítási rendszer, tanúsítás, biztonság 

5. Az állami minőségbiztosítás a védelmi tárgyú beszerzésekben 

5.1. Beszerzési eljárások minőségbiztosítása 

Beszerzések előkészítése 

A beszerzésekre vonatkozó jogi szabályozás (amelynek része a műszaki 
leírás és annak a minőségbiztosításra vonatkozó részei), valamint a beszerzendő 
termék jellegét figyelembe véve készülnek el a beszerzési eljárások minőségi 
követelményei. A állami minőségbiztosítási tevékenység során a minőségi 
követelmények kettőssége a termék megfelelőség és a szállító minőségirányítási 
rendszere. A termékek körét (hadfelszerelési anyagok – hadianyagok és 
haditechnikai eszközök) a 228/2004 Kormányrendelet, valamint a termékek 
előállításához szükséges minőségirányítási rendszer követelményeit az ISO 9000 
szabvány sorozaton alapuló AQAP dokumentum sorozat határozzák meg. 

Beszerzési eljárás 

A beszerzési eljárás alatt a HM beszerző szervezete (HM FHH Beszerzési 
Igazgatóság) által bonyolított beszerzéseket, illetve más arra jogosult szervek 
esetében (amennyiben az állami minőségbiztosítási szervezet felkérést kap) azoknak 

                                                 
1 Minőségbiztosítás: a minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére 
összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak (MSZ EN ISO 9000:2005). 
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az eljárásait kell érteni. A beszerzési eljárás során meghatározásra kerülnek a 
műszaki-minőségi követelmények, mint az ajánlati, vagy részvételi felhívás illetve az 
ajánlati dokumentáció részei. Az ajánlati felhívás tartalmazhatja a jelentkező 
kötelezettségét az ajánlathoz tartozó minőségterv elkészítésére. A minőségtervnek 
tartalmaznia kell a szerződés során tervezett tevékenységeket, azok sorrendjét, 
azokat elvégző személyzetet, milyen eljárások és folyamatok során alakul ki a 
termék, és a minőségirányítási rendszer működését a konkrét ajánlott termék 
előállítása során. A minőségterv formája lehet szabványos (ISO 10005,  vagy AQAP 
2105 szerinti), vagy a szállító által választott, de tartalmazza a lényeges 
információkat. 

Az ajánlat értékelése során, a benyújtott dokumentumok alapján és az 
esetleges helyszíni ellenőrzés során értékelésre kerül a minőségterv. Ekkor a 
minőségterv értékelése az ajánlat értékelés részszempontja. 

A szerződés előkészítés során, a nyertes ajánlattevő minőségtervének 
egyeztetése is folyik a szerződés tartalmának megfelelően. A végleges minőségterv 
elkészítése, és az állami minőségbiztosítás általi elfogadása általában a szerződés 
megkötését követően, de mindenképpen a gyártás / szolgáltatásnyújtást megelőzően 
történik meg.  

A minőségterv magában foglalja a szállító összes, a szerződés szempontjából 
lényeges tevékenységét, az állami minőségbiztosítás értesítésének módját és 
időpontjait, az állami minőségbiztosítás ellenőrzési pontjait, visszatartási pontokat, 
stb. 

A minőségterv nem tartalmazza az állami minőségbiztosítás ellenőrzéseinek 
módját abban az esetben, ha azok a vizsgálatok költségesek, megismételhetetlenek 
(egyszeri felhasználású eszköz), illetve ha valamely jóváhagyott dokumentáció 
(gyártási / átvételi technológiai utasítás) előírja azt. 

5.2. Beszerzési szerződések minőség-felügyelete 

Az állami minőségbiztosítás minőség-felügyeleti tevékenysége nem 
korlátozódik csak azokra az ellenőrzésekre, amelyek a szállító minőségtervben 
szerepelnek. Amennyiben a szerződés teljesítése során olyan információ birtokába 
kerülünk, hogy a szerződés szerinti teljesítés csak fokozott ellenőrzés mellett 
lehetséges, akkor szükségessé válhat a minőségterv kiegészítése, módosítása. 

A szállítónak korlátlan hozzáférést kell biztosítani minden olyan területhez, 
ahol a szerződéssel összefüggésben munkát végeznek akkor is, ha az a 
beszállítóinál történik, és lehetővé kell tenni minden minőségirányítási feljegyzéshez 
való hozzáférést, amely érinti a szerződéses tevékenységet. Biztosítani kell 
megfelelő elhelyezést és munkafeltételeket, szakképzett segítő személyzetet az 
ellenőrzések elvégzéséhez.  

A szerződésnek megfelelő termék felajánlása a szállító feladata, amely azt 
jelenti, hogy a szállítónak az átvételre való felajánlás előtt meg kell győződnie arról, 
hogy az mindenben megfelel a szerződés követelményeinek. A szerződésnek nem 
megfelelő termék visszautasítható, és csak a hibák kijavítása után ajánlható fel újra. 
A szállító a felajánláskor kiállítja a Megfelelőségi Igazolást, amelyben kijelenti azt, 
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hogy a termék megfelel a szerződéses követelményeknek, az állami 
minőségbiztosítás képviselője pedig amint meggyőződött a megfelelőségről, aláírja a 
szállító által benyújtott a Megfelelőségi Igazolást. 

Az állami minőségbiztosítás tevékenysége a szerződések minőség-felügyelete 
során: 

• Szerződés felülvizsgálat, a hozzá tartozó minőségtervvel, és / vagy átvételi 
utasítással együtt, 

• Kockázat elemzés (termék, szállító), 

• Saját ellenőrzési terv készítése, kockázat elemzés alapján) 

• Ellenőrzések elvégzése, 

• Megfelelőség megállapítása, igazolása. 

Tartalma: a szerződésnek való megfelelőség megállapítása. 

Terjedelme: a szállító és a beszállítóinak a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos összes tevékenysége, 

Időpontja: a szerződés teljesítése során bármikor,  

Helyszíne: a szállító és a beszállítóinak a szerződésben résztvevő összes 
telephelye. 

Személyzet: állandóan kihelyezett, vagy utazó. 

Ellenőrzések módja: termék ellenőrző vizsgálatok, gyártásközi ellenőrzés, 
gyártási folyamat ellenőrzés, végellenőrzés, feljegyzések vizsgálata, független 
vizsgálatra kijelölés, a vizsgálat eredményeinek értékelése. 

5.3.Kölcsönös állami minőségbiztosítás 

Külföldi állami minőségbiztosítás kérése 

A szerződéskötésig azonos a hazai beszerzési eljárással, majd következik a 
szerződés felülvizsgálat elvégzése és a kockázatok azonosítása, az AQAP 2070-ben 
meghatározott feltételek (azonosított kockázat, eltérések kezelésének módja, AQAP 
követelmény, minőségbiztosítási kikötés) meglétének ellenőrzése. Ezután a gyártó 
országában illetékes állami minőségbiztosítási szervezet felkérése az AQAP 2070 
mellékletében lévő formanyomtatványon (Request for Government Quality 
Assurance – állami minőségbiztosítás kérése) és az ott leírt módon történik. A felkért 
fél vissza jelez az elfogadásról vagy elutasításról. Az elfogadás esetén elvégzik a 
kért tevékenységet.  

A szerződés teljesítése során, a szállítás megkezdése előtt az AQAP 2070 ”B” 
mellékletében megtalálható dokumentumot (Certificate of Conformity – Megfelelőségi 
Igazolás) a gyártó kitölti, ebben felelősen nyilatkozik a szerződéses megfelelőségről. 
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A gyártó országában illetékes állami minőségbiztosítási szervezet igazolja az általa 
elvégzett vizsgálatok után a szerződésnek való megfelelőséget. 

Külföldről érkező felkérés állami minőségbiztosítási tevékenységre  

Beérkező külföldi felkérés során az állami minőségbiztosítás szervezete 
megvizsgálja az AQAP 2070-ben lévő feltételek meglétét, amennyiben azok 
teljesülnek és rendelkezésre áll a szükséges személyzet akkor elvégezzük a kért 
minőségbiztosítási tevékenységet. A hazai beszerzések minőség felügyeleti 
tevékenységével megegyező módon történik a tevékenység, amelynek utolsó 
lépéseként az AQAP 2070 melléklet dokumentumán (Certificate of Conformity – 
Megfelelőségi Igazolás) történik a szerződés megfelelőség igazolása. 

6. Katonai követelmények szerint kiépített minőségirányítási 
rendszerek tanúsítása 

A hazai állami minőségbiztosítás történetét áttekintve különösen szembeötlő 
az a tény, hogy 10-15 év alatt a szakértői létszáma 5 %-ára (huszadára) csökkent. 
Ez önmagában is nagymértékű változás, de az igazsághoz hozzá tartozik, hogy 
ugyanekkor jelentősen megnőtt a közbeszerzési eljárások száma, az azokhoz 
kapcsolódó állami minőségbiztosítási tevékenység. Szakítani kellett a korábbi 
gyakorlattal, amely szerint minden jelentős hazai katonai szállítónál a helyszínre 
települtek a katonai átvevők. Olyan megoldást kellett találni, amellyel a csökkenő 
létszám ellenére biztosítható a katonai beszerzések során a szerződéses 
követelményeknek való megfelelés. A megoldást a NATO AQAP normatív 
dokumentumok követelményei adják, amely szerint biztosítható a szállítók szervezeti 
és szerződéses követelményeknek való megfelelőség megállapítása, folyamatos 
felügyelete. Mivel a jelentős szállítókat az állami minőségbiztosítási szervezet 
folyamatosan felügyeli, a szerződés teljesítés során már csak a szükséges mértékű 
vizsgálatokat kellett elvégezni. Ez tulajdonképpen a NATO kockázatkezelési 
filozófiájának felel meg, amely során a beszerzési eljárások során meg kell határozni 
a termékhez és a szállítóhoz kapcsolódó kockázati tényezőket, amelynek elemzését 
követően meghatározhatók azok a még elégséges tevékenységek, amellyel 
biztosítható a hadfelszerelési anyagok megfelelősége.  

A HM FHH alapító okiratában felhatalmazást kapott a hadfelszerelési 
anyagokat előállító, illetve az azokhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtó szervezetek 
katonai többletkövetelmények alapján történő minősítő vizsgálatára. 

Az HM FHH HTI annak érdekében, hogy a fenti feladatot magasabb szinten 
hajtsa végre, valamint a polgári minőségirányítási rendszerek felülvizsgálati 
rendszerével harmonizáljon, kialakította dokumentált és pontosan szabályozott 
tanúsítási rendszerét, amelyet a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) akkreditált. 

A HM FHH HTI katonai rendszertanúsítási tevékenységét munkatársainak 
felkészültségére és tapasztalatára alapozza, amely a szervezetet alkalmassá teszi 
különféle szakterületen működő szervezetek katonai minőségirányítási rendszerének 
felülvizsgálatára és tanúsítására. 
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A HM FHH HTI katonai rendszertanúsítási tevékenységének akkreditált 
szolgáltatásai a minőségirányítás területére érvényesek, AQAP 2110 / 2120 / 2130 / 
160 NATO normatív dokumentumoknak és / vagy MSZ EN ISO 9001:2009 
szabványnak való megfelelés vizsgálatára terjednek ki. Az Igazgatóság az MSZ EN 
ISO 9001:2009 szabvány követelményei szerint kiépített minőségirányítási 
rendszerek tanúsítását a következő esetekben végzi el: 

• azon szervezetek részére, akik nem rendelkeznek ilyen tanúsítással, és közös 
eljárásban tanúsíttatni kívánják az AQAP 2110/2120/2130/160 NATO normatív 
dokumentum és az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti 
minőségirányítási rendszerüket,  

• a HM felügyelete alá tartozó azon szervezetek részére, amely szervezetekre 
értelmezhetők a fenti NATO normatív dokumentumok követelményei. 

A HM FHH HTI katonai rendszertanúsítási tevékenysége során – a megbízói 
igények alapján – pártatlan és független módon vesz részt a katonai tanúsítási 
folyamatokkal, eljárásokkal kapcsolatos tájékoztató programokban. E tevékenységét 
kizárólag a katonai minőségirányítási rendszerek követelményeivel összhangban, 
dokumentált eljárások alapján, a katonai tanúsítási feladatával összeegyeztethető 
módon végzi. Az Igazgatóság katonai rendszertanúsítási tevékenységének 
függetlenségét a tanúsítási folyamatban érdekelt felek képviselőiből létrehozott 
Igazgató Testület biztosítja. A rendszertanúsítási tevékenység szakmai és etikai 
követelményeinek teljesülését a HM FHH főigazgatója, a HM FHH HTI intézet-
vezetője, a HM FHH HTI Minőségirányítási Kodifikációs és Szabványosítási Osztály 
vezetője, valamint a szervezet minőségirányítási szakértői szavatolják. 

A HM FHH HTI katonai rendszertanúsítási tevékenységét végző auditorok a 
nemzetközi tanúsítási szervezetek etikai szabályait teljes mértékben elismerik és 
alkalmazzák. Auditori megbízásukat megelőzően a Minőségirányítási Kodifikációs és 
Szabványosítási Osztály vezetője megvizsgálja, hogy nem áll-e fenn 
összeférhetetlenség a Megbízó, illetve a kijelölésre kerülő auditor(ok) esetében. 
Csak ezt követően kerülhet sor – írásban – a felülvizsgálatot végrehajtó auditorok, 
illetve szakértők megbízására.  

A HM FHH HTI katonai rendszertanúsítási minőségirányítási rendszere, annak 
szakmai irányítása és szakértői személyzete biztosítja mindazokat a működési 
feltételeket, amelyek által a katonai tanúsítási rendszere mindenben eleget tesz az 
MSZ EN ISO IEC 17021:2007 szabvány (A 2012. évben esedékes újraakkreditálást 
követően az MSZ EN ISO IEC 17021:2010 szabvány) követelményeinek. 

A HM FHH HTI kizárólag az alábbi területeken folytat le tanúsítási eljárást, 
hiszen a korábban említettek miatt csak azon meglévő, illetve lehetséges katonai 
szállítók felülvizsgálatának és minősítésének van értelme, amelyekre értelmezhetők 
az AQAP követelmények: 

• Textilipar és termékei, 

• Bőr és bőrtermékek, 

• Vegyipar és termékei,   
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• Fém alapanyagok és fém termékek, 

• Gépészet és berendezések, 

• Elektromos és optikai berendezések, 

• Repülés, 

• Máshol nem specifikált gyártás, 

• Építőipar, 

• Információs technológia, 

• Mérnöki szolgáltatás, 

• Egyéb szolgáltatás. 

A tanúsítási folyamatot az 5. számú ábra mutatja be. 
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5. ábra. A tanúsítási folyamat 
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Ez az eljárás nem különbözik a más akkreditált tanúsító szervezet tanúsítási 
folyamatától, hiszen a tanúsító szervezetekre vonatkozó követelményeket a Nemzeti 
Akkreditáló Szervezet egységes követelmények szerint felügyeli. A specialitások nem 
a tanúsítási eljárásban, hanem a követelményekben jelentkeznek: 

• Az AQAP 2110, -2120, -160 követelményeinek megfelelő minőségirányítási 
rendszerek kiépítésénél és működtetésénél hangsúlyosabb szerepet kap a 
NATO minőségpolitikai normatív dokumentumában, az AQAP 2000-ben 
meghatározott integrált, rendszer- és életciklus szemléletű NATO 
minőségpolitika, 

• Kötelezően előírt a Minőségterv készítése a védelmi tárgyú szerződések 
során, amelyben markánsan kifejezésre kerülnek a kockázat kezelési 
feladatok. Ennek következtében a Minőségterv a legfontosabb dokumentum 
az állami minőségbiztosítási feladatok kockázatalapú tervezéséhez. 

• Megjelenik a „Megbízhatóság, karbantarthatóság követelménye (AQAP 2110 
alkalmazása esetén),  

• Megjelenik a konfigurációirányítás követelménye, amely a szállító AQAP 
szerinti minőségirányítási rendszerében a tervezés-fejlesztés, valamint a 
gyártás, figyelembevételével differenciáltan határozza meg a 
konfigurációirányítási követelményeket, 

• A védelmi tárgyú beszerzések során az állami minőségbiztosítás 
képviselőjének joga van a szerződésteljesítés teljes folyamatában a szállító 
teljes körű ellenőrzésére, mivel így biztosítható a szerződéses megfelelőség 
teljesülése. 

Összegzés 

A katonai minőségirányítási rendszerek felülvizsgálata során az állami 
minőségbiztosításért felelős szervezet képet kap a potenciális szállítókról. A 
tanúsított szervezetek a felülvizsgálatok tapasztalatait figyelembe véve tökételesíteni 
tudják minőségirányítási rendszerüket, ezáltal mind szállítói, mind vevői oldalról 
csökkenthetők a hadfelszerelési anyagok és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások 
szállításának kockázati tényezői.  

Az erőforrásokat szakmai oldalról a képzett minőségirányítási szakértők 
biztosítják, valamint az a kapcsolatrendszer, ami a minőségirányítás e speciális 
szakterületén az elmúlt évek során kialakult mind a hazai polgári, mind a NATO 
tagországok katonai minőségirányítási szervezeteivel. Az állami minőségbiztosítás, a 
katonai követelmények szerint kiépített minőségirányítási rendszerek tanúsítása 
területén az információk, és ez által a konzultációk és a továbbképzések forrása a 
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Haditechnikai Intézet, hiszen ez az egyetlen 
szervezet, amelyben a NATO minőségbiztosítási csoportjába delegált személyek 
dolgoznak, és ahol a katonai minőségirányítási rendszer elvi és gyakorlati útmutatói 
születtek és a konzultációk során fejlődnek ma is. 
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Megállapítható, hogy a katonai minőségirányítási rendszerek felülvizsgálata az 
állami minőségbiztosítás egyik alappillére, attól nem elválasztható tevékenység, 
mivel: 

• A hadfelszerelési anyagok és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások minősége 
a honvédelmi tárca számára létfontosságú. Ennek a követelménynek a tárca 
és a szállítók kapcsolatában jól láthatóan jelen kell lennie, azaz a szállítók, és 
a szállítások folyamatos ellenőrzését biztosítani kell. Ezt az állandó ellenőrzést 
a feladatot végrehajtó katonák szaktudásával és a szállítók minőségirányítási 
rendszerének felügyeletével lehet elérni. 

• A HM FHH HTI a tárca képviseletében részt vesz a NATO 
minőségbiztosításért felelős bizottságában ahol a szövetségi 
minőségbiztosítási stratégia kidolgozása és továbbfejlesztése mellett a NATO 
minőségirányítási rendszer követelmények kidolgozása, a nemzeti érdekek 
megjelenítése is fő feladat. 

• a NATO AQAP normatív dokumentumokban meghatározott követelmény a 
minőségtervek készítésére az állami minőségbiztosítási szervezet számára az 
elsődleges forrás a saját tevékenységük megtervezésére és végrehajtására, 

• a NATO AQAP normatív dokumentumok követelményei szerint tanúsított 
szervezetek folyamatosan felügyelt, stabil beszállítói bázist biztosítanak a 
honvédelmi tárca számára, 

Az állami minőségbiztosítás jelenlegi környezetét figyelembe véve a speciális 
katonai minőségirányítási követelmények, úgymint  

• az állami minőségbiztosításért felelős szervezet korlátlan lehetősége a 
szállítók minőségirányítási rendszerének és a szerződésteljesítés 
felügyeletére,  

• a szoros szakmai együttműködés a NATO tagországok állami 
minőségbiztosításért felelős szervezeteivel, 

• a teljes életciklusra kiterjedő integrált rendszerszemlélet, 

• a kockázatalapú állami minőségbiztosítás,  

• a konfiguráció irányítás megvalósítása, valamint 

• a hibamentes rendszer kidolgozása  

biztosítják, hogy a harcmezőn a hadfelszerelési anyagok mindig 
megbízhatóan működjenek, és szavatolják a katonai feladatok sikeres 
végrehajtásának tárgyi feltételét. 
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