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Minőségbiztosítás a Cseh Köztársaság Honvédelni Mini§áóriumában

A Cseh Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma minóségbiztosítási

rend§zert építettki abból a cé|ból, hogy a Cseh Köztársaság Hadserege
szükségleteire be§zerzett berendezk, alyag, szn|gáltatás feleljen meg a
rájuk vonatkozó szerződéses minőségi követelmónyeknek és megbízhatósági paramétereknek. A minőségbiztosítási rendszer múködteté§e, illetve állandó továbbfejlesztése érdekében a Cseh Köztársaság Védelmi
Minisztériumán belül létrehozták a Nemzeti Védelmi Minő§égbizto§ítá-

si Hivatalt.

MIERTVAN A 1SEH KÖZLíRSA*íc aoltvÉontat
MINISZTÉRIUMÍNAK SALÁT MINÓSÉGBIZTOSÍTÁSI
RENDSZERE?

Sok indok közűl a legfonto§abbak
- a Cxeh Köztársaság Hadserege átszervezés alatt áll, amelyhez megbízható, magas minóségű katonai berendezésekre és anyagokra van szük_

ség;

- a hadsereg számára szükséges felszerelés és anyag nary része korszerú és műszakilag igényes termék, Osszehasonlítva a piacon jelenleg
hozzáí&hető termékekkel a tervezésük, fejlesztésük, ryártásuk és alkal-
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mazásuk sokkal naryobb kihívást jelent
vetelmények miatt;

a

rájukvonatkozó magasabb kö-

- a hadfelszerelések és anyagok eltérő alkalmazási körúlményei;
- az aíény,Ilogya minőségbiztosítási rendszer megkönnyíti a termék
minóségi és megbízhatósági paramétereinek jaűtását, csökkenti az üzemeltetési költségeket és ily módon csökkenti a beszerzési költségeket.

A minőségbiztosítási rendszer fő élja az, hogy megteíemtse a bizalmat a beszerzésre kerüló termékek szállítói iránt. A minóségbiztosítási
rendszer jelenti a fő csatlakozási pontot a Cseh Köztársaság fegyveres
erői és a védelmi ipara között. Egyedülálló lehetőséget jelent a szállítókkal való eryüttműködésre a csúcsminőségü és megbízható termékek biztosításában, és ezzel egyidejűleg a védelmi alapok hatékony és jól megfontolt elköltésében.
EbbóI

a

szempöntból,

a

minőségbiztosítási rend§zer tűnik

á

leghaté-

konyabb módszernek a szállítókkal való eryüttműködésre a Cseh Köztársaság hadserege számára történő beszerzéseknél, a minőség és a megbízhatóság elérésében.

A Cseh Köztársaság

katonai minőségbiztosítási rendszerének
szervezeti fe|épitése
VÉDELMI flNISZTER

NauzErr \úDELMí
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A

C,seh Köztársaság

Hadseregének logisztikai felüryelője, aki köz-

vetleniiLl a Vezérkar fónökének van alárendelve, felelós a Cseh Köztársaság Hadseregének az ellátásáért a minisztériumon belül. A logisztikai

felügyelőnek van alárendelve az a töízs, amely az önálló osztályokért
vagy ellátmányokért felelós múszakiakMl álL 1996. október 1-től a minőségbiztosítási rendszer bevezetéséértés tovább fejleszté§éértNemzeti
Védelmi Minőségbiztosítási Hivatal igazgatója a felelős.
Nemzeti Védelmi Minóségbiztosítási Hivatal szervezeti felépítése
}fiNÓ§ÉcBIzTosÍTÁsI

rclzclró

Jelenleg a hivatal szeméílzete 193 fő, 80 hivatásos katona és 113
polgári alkalmazott. A hivatal 11 fős parancsnolrságból és 5 területi szervezetből áll l82 alkalmazottal.
1996. végéigáíszervezést hajtanak végre tapasztalataik és a NATO
normáknak való megfelelés alapján. Ennek erednrényeként a paíancsnolság létszámát 20 főre emelik és csökkentik a területi szervezeteik
számát 4-rc, amelyeknek össz|étszáma 167 fő |esz,

A parancsnokság székhelye Prágában van és állonánya fe|elós a következőkért:
- a minó§égbiztosítási programok kidolgozásáért;
- a minóségbiztosítási rendszer kifejlesztéséért;

- egyes beszerzésre kerűlő termékeknél a minőségbiztosítási rendszer alkalmazásáérti
-

minő§égbiztosítási szabványok alkalmazásáért;

- meghatározni a programot és kifejleszteni az eljárásokat a hivatal
tevékenységéhez;
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-

koordinálni a hivatal hosszú távú és operatív tevékenységeit;

napi közvetlen kontrolról gondoskodni a területi parancsnokságok
felett a minőségbiztosítási rendszer érvéryrejuttatá§a terén.
-

Nemzeti Védelmi Minóségbizíosítási Hivatal területi szervezeteinek

felépitése
TERÜLETI SZERVEZET
PARÁNCSNOKÁ

Nemzeti Védelmi Minősépgbiztosítási Hivatalnak 5 területi munka központja van - minőségbiztosítási képüselők állomásoznak
Prágában, Pardubicébenm, Novy Jiciben, Brnoban és Vodochodyban.
Jelenleg

a

A tervezett struktúra

már csak 4 területi szervezetet tartalmaz.

Ezeket a terúleti szervezeteket a terüIeti minő§€biztosítrási képviseló vezeti majd, aki felelős a minőségbiztosítási rendszer érvénlre juttatásáért a hadsereget ellátó gyártóknál/szállítóknál. Ez a minőségbiztosítási képüselő felelős valamennf alárendeltjének tevékenységéért.A
minőségbiztosítási képviselők csop oílJa eg operatív ManagerbóI és közvetlenül alárendelt minőségbbtosítási kepviselők teamjeibőI áll-

A Minóségbiztosítási képüselők teamjei közvetlenül

a szállítók te-

lephelyen, a katonai létesítményeknélállorrrásoznak és ők látják el a minőségbiztosítási feladatokat. Napi kőzvetlen kapcsolatbanvannak a megfelelő szállítói vezeíőségge| (Cseh védelmi iparban) és ezzel az iparon
belüli eryüttmúködéssel biztosítják, hogy a beszerzett termékek kielégítik a szerződéses paramétereket.

A Cseh Köztársaság minőségbiztosítási programjának alapkoncepciója, hogy biztosítékot és bizalmat nyijtson abban, hogy a termékek és
a nyújtott szolgáltatások teljesítik a szerződéses követelményeket.
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Nemzeti Védelmi Minőségbiztosítási Hivatal azzal a éllal jott létre,
hogy eg5l elismert szakmai szervezet minden - a Cseh Köztársaság Védelmi Minisztériumán belüli - minőségbiztosítási problémát átfogóan kezelni tudjon, és felajánlja szolgáltatiásait néhány más minisztériumnak is.

A múltbélikoncepció váltásáravolt szúkség,el kellett vetni a korábbi
csak ellenórzésre való koncentrálást és új minőségbiztosítási filozófiát
kellett kialakítani, nevezetesen a te|ies körű minőségiránlúást (TQM).
Ez a minőségbiztosításnak a termék életciklusának egész időtartamavégrehajtásátjelenti, a kockázatok elemzéséta termék specifikáció és a szállítók kiválasztása szempontjából; utólagos szelektív felügyeletet jelent,
bizalmon, kölame|y az iparral való hatékony kooperáción, kölcsönös
csönös tiszteleten alapszik. Ezzel összefüggésben a tevékenJ,ségüket a
köve tkzó területe lae ke ll irányítani:
1.) a minóség elsődleges szerepére a megbízrásoknál;

2.) a szerződéses minóségbiztosításra;
3.) a szállító (szsrződő) minőségbiztosítási rendszerére;
4.) a minőség felügyeletre;
5.) a hadfelszerelések és hadi anyagok használati minóségére katonai

hadműveleti körülmények

ték

kóátt.

A fenti tevékeryn égel<hez a következő célokat és módszereket rendel1.)

A minőség elsődleges szerepe

célkihűzés

A

Hadseregének szállítói alkalmazzanak egy hatékony minőségbiztosítási rendszert, amelyet az ISO 9000-rel összhangban építettekki.
C]seh Köztársaság

Móduerek
- Szükség van: kölcsönös együttműködésre a védelmi iparral ezen
követelményekérvényesítésére, tanácsadásra a dokumentumok (AQAP
normák, szabványok és speciális szemináriumok) biztosítrásánál.
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Hangsúlyt kell helyezni a kölcsönös kapcsolatra a Cseh Köztársaság
Hadsereg számára történő katonai berendezéseke és anyagokra vonatkozó szerződéskötés és a minőségbiztosításról való gondoskodás között,
-

A Cseh Köztírsaság Védelmi Minisztériuma alárendeltségébe tartozó
szervezeti elemek közötti kapcsolat a katonai beszerzéseknéI
FELHA§zMLó

SZERVEZETEK

ELöTER-

HADsEREG

JEszTó
BEszERzÉsl

úszAKl

SZERVEZEÍEl

SZÁLLITÓ

DoKUMEN,TÁúS Mü.lósóGBlzTosfr,{§rMű§zAxI
xocK^7,ATTLEMzí,_§ KövErErnÉNYEr FELúGYELET

FELHASZNÁLÓ

SZERVEETEX

vI§§zAc§AToI;s

A Cseh Köztársaság Hadserege számára történó eszköz, anyag, jaűtás és szolgáltatás beszerzésénéla Védelmi Minisztérium egyes szervezeteiné| a kapcsolattartás - ahogy az ábrán is szemléltettük a kóryetkező
rnódon alahll:
Kapcsolat a Cseh Köztársaság Hadseregének Nemzeti Minőségbiztosítási Védelmi Hivatala és a Cseh Köztársaság Hadseregének mű-

szaki szervezeti elemei között,
nyeket speciíikátják.

ahol a harcászati és műszaki követelmé-

- Kapcsolat a Cseh Köztársaság Hadseregének műszaki szervezeti
elemei és a Védelmi Minisztérium Anyag és Szolgáltatás Beszerzési Főhatóság köaitt, ahol a hadsereg részére szükséges beszerzésekhez a har-

cászati és műszaki követelményeket specifikálják.

Hadseregének Nemzeti Vedelmi Mi(Védelrni Minisztérium Anyag és
nőségbiztosítási Hivatal
Szolgáltatás Beszerási Főhatóság vary a Cseh Köztársaság Hadsereg Logisztikai Felüryelóje) köótt, aki nyflt tenderfelhívást ad ki és szerzódést
köt a hatályos tövényekkel összhangban, ahol a minóségbiztosítási követelményeket határczzák meg.
- Kapcsolat a C]seh

KöXánaság

és az előteqjesztó

2o2

-

Kapcsolat az előterjesztő és a szállító között.

- Kapcsolat a Cseh Köztársaság Hadseregének Nemzeti Védelmi
Minőségbiztosítási Hivatal és a szállító között a határozott műszaki felüryeletre vonatkozó követelmények ellenőrzése céljából. A felúgyeletet
a szállítóknál a minőségbiztosítási képviselők hajtják végre.
- Kapcsolat a Cseh Köztársaság Hadseregének Nemzeti Védelmi
Minőségbiztosítási Hivatal és a felhasználók között.

A Cseh Köztársaságban a 5lártók jelenleg építikki minóségbiztosítási rendszerüket az ISO 9000-es szabványsoíozat követelményeinek
megfelelóen. Így a Védelmi Minisztérium 1997{ól kívánja alkalmazni a
katonai beszerzé§eknél a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó ezen
követelményt.
2.) Szerződéses minősógbiztosítás

célkihízés

A minőségbiztosítási rendszer

és követelmények elóírása.

Módszerek
-

A követelmények dokumentumba foglalása.

-

következetes konzultációk tartása

a

védelmi minisztérium techni-

kai és kereskedelmi hivatalaival.
3.)

A sállító minőségbiztosíási rtndszer€nek

értékelése

célkinizés
Értékelni,hogy a szállító minőségbizto§ítási rendszere megfelel-e az
ISO 9000 követelményeknek.
Módszerek

Értékelni,hogy a szállító minőségbiztosítási rendszere megfelel-e
az ISO 90fi) követelményeknek.
-
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-

A minőségbiztosítási rendszer érvényrejuttatásának verifikálása.

-

A minóség audít feljeglzések.

-

Információs adatbázis.

4.) Minőség-felügrelet

célkinizés
Gondoskodni arról, hogy a Cseh Köztársaság Hadserege számára
és anyagok a kívánt szerzódéses minőséggel rendelkeznek.
beszerzett eszközök

Módszerek
- A termék műszaki specifikációjából és a szállító minóségbiztosítási
rendszeréból adódó kockázatok irányított kiértékelése.

- Saját
-

felüryelet.

Minőségbiztosítási rendszer audit.

- Minőségi folyamat audit.
-

Annak értékelése,hogy

a

termék teljesíti-e a szeródés követelmé-

nyeit.
5.) Minőseg az eszközök

alkalmazásánál

és anyagok katonai körülmények

közöíti

célkidizés
Az eszköz üzemeltetési minőségére és megbízhatóságára vonatkoó

ismeretek rnegszerzése és ezek felhasználása a továbbfejleszteseknek.

Módszerek
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-

visszacsatolás a felhasználóktól.

-

A minőségi

és megbízhatósági paraméterek értékelése.

- Az ismeretek hasznosítása a szállítókkal és a káőbbi megrendeléseknél a minőség céljából.

A Cseh Köztársaság minőségbiztosítási rend§zerének fentiekben röviden ismertetett koncepcióját illetően szeretnénk megismételni, hogy

valamennyi tevékenységgel a bizalom megteremtése a szándék a hadsereg íészérebiztosított berendezések, anyagok és szo|gáltatások minőségével szemben.

A

minőségbiztosítási feladatok mind hatékonyabb végrehajtása érdekében 1996- január 1-vel bevezették a Nemzeti Védelmi Minőségbiztosítiási Hivatal személyi állománya és valamennf minóségbiztosítrási kép-

viselő részérea minőségügy oktatását.

A képzések megszervezéséhez aBrno-i Katonai Akadémi Oktatás_
irányítási és Támogatási Intézete nyújtott segítséget.
A Cseh Köztársaság Hadseregének új minőségbiztosítá§i struktúrájában az Oktatásirányítási és Támogatási Intézet a képzésitevékenységet
három szakaszra osztotta.
Az

első szakaszban

- ami 1996. elején kezdődött el - fő feladat az

átképző tanfolyamok megszervezése a Nemzeti Védelmi Minőségbizto-

sítási Hivatal szem élyzete számáía, ahol a minőségfelügyeletre, belsó auditok megszervezéséte, az ISO 9000 szabványsorozat, illetve az AQAP
felépítésére
és alapkövetelményeire épül a tematika.

A második szakaszban - 1996. szeptemberétől - hosszú távú tanfolyami képzésindul a minóségirányítás területére a kiválasztott minőségbiztosítási képviselők számára. Ennek a képzésnek a tematikáját a vevó
auditok, a kiválasztott eljárások ellenőízése és a szakmai problémák kezelése teszi ki.
A harmadik szakaszt - 799'7 . közepére tehetó - az átképző tanfolyamok befejezése és az egyetemi szintű oktatások teljes körű bevezetése
jellemzi a minőségirányítás területén.
Az oktatásirányítási

és Támogatási Intézet feladata a

konzultációk

biztosítása, szervezáe a Nemzeti Védelmi Minóségbiztosítási Hivatal személyi állománya részére,átképző és vezetői tanfolyamok a Cseh Köztársaság Védelmi Minisztériuma számáta, ezen kívül az egyetemi végzettségű szakemberek minőségirányítási felkészítése.
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