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Cikkünkben a környező országok köréből olyan kiragadott példá,
knt mutatunk bg melyek jól szemléltetik a hasonló múlttal rendelkeó
országok megváltozott körülmények között tanúsított, a nemzeti és a ka-
tonai minőségúgryel kapcsolatos új magatartásformáját, gondolkodás-
módját, tórekvéseit.

Abemutatott országokat tekintve, azok eryben azon osak: mindegik
kijelentette a NATO-hoz való csatlnkozási szó lékát, mindepik a csatla,
kozásban lútja jövője bbtonságót, valamennyi ki nem mondott versenyben

óIl a többiekkel a csatlakozás elsősége szempontióból" még ha ennek csak
egl távoli jövőben van is realitása.

A cikksorozat Szlovénia, Románia, a Cseh Köztársaság katonai mi,
nőségügyi rendszeré! az elgondolásokat a frlozőfrát, a szervezeteket
i5tekszik bemutatni.

Sztovénia a felbomlott Jugoszláv Szocialista Kóztársaság (JSZK)
egyik utódállama. A JSZK a korábbi évtizedekben saját útját járva, a

térség valamennf volt szocialista országát megelőz,,te nyitott a Nyugat
felé, működött együtt a haditechnika különböző részterületein vezető
iparvállalatokkal. A minőségszemléletet már akkor meg kellett ismerni,
megtanulni, alkalmazni.

Románia és a Cseh-Szlovák Szocialista Köztársaság a felbomlott
Varsói Szerződés tagállamai voltak. A Cbeh Köztársaság a korábbi cseh-

1 Lakato§ l§wán mk tézrede§ HM BH Kere§kedelrni l8az8ató§ág, Pálos Eínil alezíede§ HM BH
RTo Gáályvezetó
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szlovák államszövetség feloszlásával jött létre. A két korábbi VSZ tagál-
lam minőségkultúrája egyértelműen kötódött aYSZ és a KGST minó-
ségkultúrájához. A katonai minóségüs/ terón meghatároó volt az EFE
TT követelményszabása, az egyes tagállamokban működő katonai minő-
ségüg5ri szervezetek vizsgálati eredményei, a tanúsítások megállapításai
a Bukaresti E|v alapján kölcsönösen elfogadásra kerültek. A katonai mi
nőségügy szervezetek a nemzeti minóségügy szervezetektól függetlenül
tevékenykedtek, nem érezték sem a szoro§ együttműkódés szükségessé-
gét, sem a kénlnzerét.

A függetlenné vált államok az eltelt néhány evben folyamatosan ke-
resik a továbblépés lehetőségét, keresik a lehetséges szöv€tségeseket,
kisebb és naryobb katonai-gazdasági szövetségekhez való csatlakozás le-
hetóségét. Mindegyikük számára a legvonzóbb az Európai Unióhoz, va-
lamint a NATO-hozvaló csatlakozás, a teljes jogú taggáválás lehetősége.

A meglévő szövetségek tagjaitól gyakran hangzik el, nem kell a teljes
azonosságra, a teljes egységességre törekedni; a vezetési rendszerek,
módszerek, a gondolkodás mód, a viszoryulás kompatibilitása, a közös
nyelv ismerete, alkalmazási képessége a csatlakozás legfontosabb felté-
tele.

A minőséglatltúra, a katonai minóségügl ennek a kompatibilitúsnak
m eghatározóa n font o s ré sze.

I. A Szlovén Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma
Minőségügyi Rendszerének előkészítése

A Szlovén Kóztársaság Honvédelmi Minisztériuma valamennl té-
nyező megvíngálása után MlNÓSÉc rnoJnrr (Quality Project) vég-
rehajtásáról döntött. A projekt tartalmát illetően, az elgondolás kialakí-
tása során több rész projeld jöttlétre, melyeket egy-eg5/ kulcsfontosságú-
nak tekintett gondolat köré építettek fel.

Az 7992-1994 közötti idószakban a törekvés fő iránya a beszerezni
kívánt termékekre irányult, a termékekre vonatkozó követelmény-rend-
szert alkotó szabványokra és maguknak a termékeknek az ellenőrzésére.
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A termékorientált projekt végrehajtása után a vezetés felismerte,
hory a Védelmi Minisztérium maga sem nélkülözheti a saját tevékeny-
ségében a minőségszemléletet, nem haryhatja figyelmen kívül azokat a

tapasztalatokat, melyeket a minőségüg]r tekintetében az iparban, szolgál-
tatásban szereztek, azokban a szférákban megköveteltek. Ennek a gon-
dolatnak a jeryében egy projekt team analizálta, majd szintetizálla azokat
a legjobb tapasztalatokat, melyeket a gazdasági életben összegyűjtöttek
és megkezdődött az ismeretek fokozatos oktatása.

Az olaatá s -képzé s kereté ben :

- Kiképezték a felsővezetóket, valamennf szervezetnél;

- I-étrehozták a Minőségügyi Tanácsokat, a katonai és államigazga-
tási szervezeteknél, ilyenek pld. A Katonai Védelmi Minőségbiztosítási
Tanács, Polgári Védelmi Minőségbiztosítási Tanács, Polgári Szükségál-
lapoti Minóségügyi Tanács;

- Megszervezték valamennf beérkező, beszpízett anyag minősítő
ellenórzését;

- Kialakították a szállító (gyártó és szolgáltató) szervezetek felméré-
si, értékelési rendjét.

A Tanács típusú s zeívezetekesetében jól elhatárolták a minőségúgyi
illetékességet minden más területtól, így nem jóttek létre vezetési zava-
rok, nem keletkezett új vezetési szint, a vezető testületek jogköre nem
csorbult.

Az eredmények újabb kezdeményezéseket indítoxak el:

- Kialakították a minősít€tt termékek választékát, azon termékek
kórét, amelyeket elismert nemzeti vagy nemzetközi vizsgáló szervezetek
vizsgáltak, az eredmények alapján tanúsító szervezet tanúsított;

- Létrehozták a minósített szállítók nyilvántartását, ami a termékbe-
szerzések esetére a preferált §zállítók listáját jelenti; olyan szállítókat,
akiket valamilyen tanúsító szervezet az ISO 9000 sorozat valamelyik al-

kalmas szabványa szerint minősített, megfelelóként tanúsított, meghatá-
rozott termék gyártására alkalmasnak talált.
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7992-ben a hatályba lépett közbeszerzési törvény új kereteket te-
remtett a minőségverseny számára. A keresleti piac kínálati piaccá ala-
kult át, más, a katonai beszerzésekre nézve kedvezőbb feltételrendszer_
rel.

A gazdasági életben zql6 változások nem hagyhatták változatlanul
a Védelmi Minisztérium szewezetét, a vezetésről, a minőségről vallott
nézeteket, a kapcsolódó szervezetek munkáját sem.

A Vódelmi Tárca, mint szolgáltató §z€rvezet

Elsó hallásra igen szokatlan nézelte| találkozik a Tisztelt Olvasó: a
Szlovén Védelmi Minisztérium felismerte, hogy maga is ery szolgáltatiást
nyújtó szállító, aki a szlovén állam polgárai védelmi és a polgári kataszt-
rófahelyzetekben fennálló szükégleteit, elvárásait elégíti ki!

Amennyiben egy szervezet képes saj át magát szállítóként definiálni,
akkor képes értelmezni a7 adott szeN.ezetre a minőségirányítás külön-
bözó szakaszait, elemeit, eszközeit is. Igy az adott szervezetre értelmez-
hető a minőségbiztosítás, az ezt megvalósító minőségügyi rendszer is. En-
nek a világszerte legáltalánosabban elfogadott formája az ISO 9000 jel_
zetű szabványsorozat rendszermodelleket leíró tag|ai által definiált ini-
nőségrendszerek-

Egy róvid kitérőt tegyünk a szabványos minőségrendszerek és azok
tanúsítása gondolatkörében.

A szlovén nemzeti minőségügd rendszer eryes jellemzói

A szabványos rendszermodellnek megfelelően felépített tényleges
szállítói minőségbiztosítási rendszerek tanúsítása szerte a világon terjed.
Az 1994-es év végéig Szlovéniában is ryorsan növekedett a tanúsított
szervezetek száma, elérte a 130-at-

A minőségügy nemzeti méretekben való kiteljesedése megkívánja a
saját nemzeti vizsgáló, tanúsító szervezetek rendszerének kialakulását is;
ez Szlovéniában a Szlovén Minőség Társaság mint polgári kezdeménye-
zés formáj ában indult meg, egyben az Európai Minőségügli Szervezet (Eu-
ropean Organization for Quality, EOQ) tag'aként.
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A tanúsító szervezetek nagy kihívása a világon mindenütt az a kér-
dés, hogt ho! milyen gazdasógi, kereskedelmi kör, milyen piaci résznevők

fogadjók el az óItala kiadou minőségbiztosítósi rendszertanúsínány. Je,
lentősen javulnak a tanúsítvány piaci pozíció| ha a kibocsátó tanúsító
szervezet valamilyen regionális szakmai, tanúsítási szövetségnek tagja.

Európában korábban rnegalakult az Európai Minőség Hálózat fantázia-
nevet viselő, az európai tanúsító szervek államait tömörító szeíyezet az

EQNET (European Quality Network). A Szlovéniában rendszertanúsítvá-

nyokat kibocsátó Szlovén Minóség és Mérésügti Intézet színvonalas tanú-

sító tevékenysége erdményeképpen Szlovénia az EQNET tagia lett.

Aminőség ügyének teljes körű társadalmi ismertté tétele, fontossága

hangsú\ozásiéáekében, összhangban az európai törek,lésekkel, kidol,
gozták i Szlovén Minőség Díj követelmdryrendszeret, az adományozis rend-
jat. n aii feltételrendszere az Európai Minősé?irányítási Alapítvány (E.u-

iopean Foundation for Quality Management) követelményeivelösáang-
ban lévén, biztosítja annak nemzetközi elismertségét is. A díj súlyának
növelése érdekében, magas beosztású személyekból - több miniszter, az

ipar legjelentósebb vállalatainakvezetői - kerülta kiíró, elbíráló bizottság
ásszeáliításra, AD íj apályázokszámára elősór 1996-ban került kiadásra.

A ninőségszemtélet érvényesiiüése a Védelrni Minisztérium tevékeny-

ségében

A jelentős változásokon átment nemzeti környezet hatására a Vé-
delmi Minisztérium ú5l döntött, hogy a fentebb máí eg]szer bemutatott
gondolatnak - az á aÁpolgárok számára nyújiott védel€m, mint szolgál-

iatás - érvényesülése érdekében, saját szervezetében is érvényt szerez a

minőségszemléletnek.

A döntés után széleskörű, minőségügy tárg]^i oktatás, felkészítés
folyt, melynek eredmény e képpen :

- Minden alkalmazott aktív résztvevője a minőségrendszer kiépíté-
sének;

- A minóségrendszer a vezetési rendszerbe integrálódik;

- Elismertté vált, hogy a minőségendszer építésében meghatároá
fontosságú a vezetői elkötelezett§ég, a vezetői feladatok meghatározása;
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- A kiépítésre kerülő minóségrendszerek a különböző érdekeltségű
szewek, személyek érdekeit eryformán jól szolgálják és kielégítik;

- A dokumentált vezettísi rendszer követi az ISO 9000 család vonat-
koó követelményeit;

- A minőségirányítási rendszer alapja ajól működő minőséginformá-
ciós rendszer;

- A rendszer projektek végrehajtását azonos dokumentációs mód-
szerrel készítik elő, kézikönlvekbe foglalják, a projektete §zerint hajtják
végre1'

- A minőségjavítás érdekében állandóan újabb projekteket érvénye-
sítenek;

- A minóségbiztosítás nemcsak a termékek, szolgáltatások, szállítók
körére, hanem a humán kapcsolatokra is kiterjed!

Térjünk vissza arra a szokatlan gondolatra, miszerint a Szlovén Vé-
delmi Minisztérium úgl tekinti magtát, mint eg| szolgiltató, a szlovén'ál-
Iampolgárok számára szolgáltatást nyújtó sztállító, aki azok részére a védel-

mi és a polgái uül<séghelyzetben megnyilvánuló szül<ségletekt elégíti kL
Összhangban a NATO és a WEU vallott elveivel, a szá||ító és a vevő, a
szolgáltatást igénybe vevő között partneri kapcsolat van, partnerséget
kell kiépíteni,

A partnerség, a kölcsönös közösség vállalás megvalósítása érdeké-
ben, a Védelmi Minisztérium minőségképessége kialakítása érdekében,
ez év tavaszán a Szlovén Védelmi Minisztérium nyilvános ajánlatkérést
teLt közlé a Hivatalos Lapban, amelyben független minősító, auditáló,
valamint tanúsító szerv jelentkezését kérte, abból a célból, hogy a Mi-
nisztérium értékelő auditját hajtsa végre.

Tudott dolog, ho gy ha egy szervezet minőségüryi rendszert működ-
tet, akkor annak a folyamatos megfelelés biztosítá§a érdekében rend-
szeres belső minőségügyi felülvizsgálatokat kell minósített személyzet
bevonásával végrehajtani. A szúkséges belső szaksz-emélyzet biztosítása
érdekében megkezdódött a belső auditorok képzése, felkeszítése is.

Jelentős ftgelínet fordítottak a sok szervezeti elemet éintő íolyamatok
kritil<lls megvbsgóIására, a lchetséges feladat integróIásra. Az együttrhű-
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ködők közötti feladatmegosztás és annak következetes végrehajtása
megvalósítja a Kvánt minőségfunkciók rnegtervezését, megfogalmazá-
sát, amit a minóségügy QFD-val jelöl (Quality Function Deployment).

A módszeres felkészülés, a tudományos alaposságú célkitűzés való-
színűsíti, hogy a Védelmi Minisztérium az év végére megkapja az ISO
9001 nemzetközi minőségbiztosítási rendszermodell követelményeinek
való megfelelést igazoló tanúsíwányt.

A minőségjaűtás soha nem ér véget

Természetesen a tanúsítási eljárás és célkitűzés csak egy határkő a
minőség projekt végrehajtása során. A folyamatos minóségiavítás gon-
dolatának jeryében a további célok:

- A minőségrendszer fejlesztése, a minőségköltségek csökkentése;

- Hatékony eljárásrendek kidolgozása, érvényesítése, a szabványos
kóvetelményeknek megfeleló dokumentáltság biztosítása, a Minisztéri-
um Minóségirányítási Kézikönyvének kialakítása, érvényesítése a gya-
korlati munkában;

- A védelmi szolgáltatást igénylő állampolgárokban a szükséges és
elégséges bizalom keltése a Minisztérium és a védelmi erő minőségké-
pessége iránt;

- Kellő intenzitású és rendszerességű motiváció biztosítása a projekt
és a minóségrendszer valamennyi résztvevője számára a folyamatos fej-
lesztés érdekében;

- Szilárd alapokat és jól meghatározott követelmények elérését biz-
tosító képzesi programok kialakítása a rendszer szeméIyz,ete számátai

- A szükséges idó,a felmerülő költségek, az igényelt funkció adatai-
nak figyelembevételével, folyamatos értékelemzés végzése;

- A tanúsított rendszer kialakítása után folyamatos belső és külsó
rendszer-auditokkal a minőségirányítási rendszer fenntartásának moti
válása.
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Az 1996-ra teruezett célok elérése után, 1997-ben az eredmények meg-
szilárdítás a, az önértékelési technikák bevezetése, alkalmazósa követkzik

A rendszer 2000-ig szánt hosszú távú fejlesztése keretében a Védelmi
Minisztéúl,rn:

- Bevezeti a teljeskörű minőségirányítási rendszert, a TQM{ (Total
Quality Management);

- Kialakítja a NATO tagsághoz szükéges kompatibilitás é§ interope-
rabilitás igényének megfeleló képességeket;

- Átátható fejlesztések keretében javítja a védelmi és a kata§ztrófa_
elhárítási képességet;

- Korszerű katonai szabványokat honosít és érvényre juttatja a tar-
talmukat.

A minőségügyi rendszer létrehozásának cél_folyamat-e§zköz rend-
§zene

A védelmi Minisztérium minóségügyi rendszere létrebozása tárgyá-
ban ismertetett gondolatokat hárotn alap kérdés és az arta adható vála-
szot csoportosításával lehet összefoglalni.

A kérdések:

- MIÉRT tarténik valami;
- MI történil, mi a jellemző;

- HOGYAN érvényesül, fejti ki a hatását.

A kérdések sorrendjében néhány fő gondolatot áttekíi§te, a látható
összefügések:

= AZÉRT, hogy bizalom ébredjen a Védelmi Minisztérium minóség-
követelmények teljesíté§ét biztosító képessége iránt;

- tervezett és rendszeres tevékenységek folynak;

- a minőségrendszeren belül a szabvány követelményeinek
megfelelően dokumentálva és érvényre juttatva.
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= AZÉRT, mert a belső minóségbiztosítás (Internal Quality Assuran-
ce) bizalmat ébreszt az intézmény szeméIyzetében avezetőségiránt;

- az átíogő vezetési tevékenység minden megnyilvánulása, ami
megbatározza a minőségpolitikát, a célokat és a felelósségeket;

- minőségügyi rendszerrel, szervezési, szervezeti eljárásokkal
és struktúrával, eljárásokkal, folyamatokka! valósítja meg a
minőségirányítást"

= AZÉ,RT, mert a külső minóségbiztosítá§ (External Quality Assuran-
ce) bizalmat ébreszt a szolgáltatást igénybe vevőben az intézmény
minőségképessége iránt;

- a felhasználói igényeket tükrözó minóségkövetelmények;

- minóségtewezéssel és minőségszabályozással, a minőség-
rendszer elemeinek alkalmaziásával elégítik ki a minőségcé-
lokat és minőségkövetelményeket,

A csoportosításban felfedezhető a cél-folyamat-eszköz összefüggő
eg ttesének éruényesítése.

Néhány sót megétdemel az az állapot e§ feltételvizsgálat, melynek
szervezetre, folyamatra való következetes alkalmazásával a Szlovén Vé-
delmi Minisztérium a minőségrendszerét kialakitotta.

1.) Küldetés, rendeltetés, elgondolás, minőségpolitika, az ISO 9001
követelmény együtteséhez üszonyított helyzet.

2.) A kimenő szolgáltatás. Mit nyrijt a szervezet és kinek?

3.) Bejövő szolgáltatás. Mit kap a szervezet és kitől?

4.) A folyamatok irányítása. Hogy vannak a szeívezet folyamatai
szervezve?

5.) A szervezet folyamatainak aktuális állapota. Mennyire felelnek
meg ezek?

6.) A szervezet folyamatairól rendelkezésre álló dokumentumok.

7.) A szervezet folyamataiban alkalmazott dokumentumok.

8.) A szervezet által alkalmazott technikai berendezések, eszközök.

9.) Ismert problémák, megoldási javaslatok

í§á



A minőségdokumentumok rtndszere

Mihden minőségrendszerben kulcsfontosságú szerepe van a minó-
ségdokumentumoknak Aminőségdokuméntumok rendszerének felépí-
tése a szervezetek felépítése hierarchiájának megfelelően, maga is hier-
archikus. Így ,an ez a Szlovén Védelmi Minisztérium és az alárendelt,
valamint irányítása alatt álló szervezetek esetében is.

Ennek megfelelően a Minőségkzik)nyv ek renl,szere :

- Felső vezetés Minőségkézikönyve;

- Az irányítási rendszer Minóségkézikönyve;

- A szewezeti eglségek Minőségkézikönyve.

YElí. arrÉ6
lűlóm/Ea

Összefoglalva: a Szlovén Köztársaság Védelmi Minisztériuma a mi-
nőségirányítás általános érvényű elveit alkalmazva, saját szervezetét ery
szolgáltatónak tekintve, elfogadott, nemzetközi mindőségbiztosítási
rendszermodellnek megfelelő minőségügyi rendszer kialakításába kez-
dett. A rendszerépítés folyamán figtelembe veszik a nemzeti minőség,
ügyben zajló eseményeket, valamint az ismert NATO követelményeket
is. A célok között a nemzeti á a n emz,etközi szervezetekkel való együtt-
működés képességének a kialakítrása szerepel.

a{lglEl.
,fur,t{.
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[I. A Román Nemzetvédelni Minisztérium minőségiigyi,
tanúsító akkreditráIó rendszere

A következó ország, amelyen belül a katonai minőségügy helyzetét
üxgáljuk, Románia. Az információ tartalom más lesz, mint a Szlovén
Köztársaság esetében látták a Tisztelt Olvasók; a súlypontban nem a Vé-
delmi Minisztérium szervezetében végrehajtott minőségorientált tevé-
kenység, hanem eg5l kűlönböző feladatok ellátására létrehozotí intéz-
ménfrendszer ismertetése helyezkedik el.

Az intézményrend§zer termé§zete§en a katonai minóségügyi felada-
tok végrehajtásának biztosítá§ára jött létre, szem előtt tartva azt, hogy
biztosított legyen a nemzeti minóségügyi szervezetekkel, a megcélzott
katonai védelmi szövetségek (NATO, WEU) minóségüryi szervezetei-
vel az érdemi, kölcsönös együttműködés.Románia is az elsók között volt,
amely célul tűZte ki a nyugat-európai és az atlanti katonai szövetségekbe
történő belépést, kezdettől fogva részt vett a Békepartnerség (Partners-
hip for Peace, PfP) programban és a Román Fegyveres Erők sikeresen
vettek rész több, NATO erőkkel közösen végrehajtott nemzetközi gya-
korlaton.

Az együttműködés szándékában, tettekben is megnyilvánult az
IFOR boszniai küldetése során, ahol a korábbi, ex-jugoszláviai tagálla-
mok területén folyik a béketeremtés.

A Román Fegyveres Erők szervezstében jelentős űjraszervezést, új-
jászeruezést kellett végrehajtani, annak érdekében, hogy a NATO köve-
telmények honosíthatóak legyeneki jelentősen kellett a technikai eszkö-
zök minóségi szintjét emelni, hogy a lehető legközelebb jussanak a nyu-
gati hadseregek színvonalához.

Követelmény ámasztrás a szá|lítókkal szemben

A katonai rendeltetésú termékek gyártásának összetett volta - a ter-
mékeknek a harckészültség biztosításában kifejtett, meghatározó jelen-
tősége, valamint az a tény, hogy a román feg5rveres erók NATO tagságra
való alkalmassá válásának az eszközállomány egyik kulcsfontosságú el-
méletét jelenti - számos szervezési tevékenységet és űj szabályozó é|et-
beléptetését igényelte.
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A legnapobb újd,onsóg erejével azon követelmények megjelenése, köz-
zététele hatatt, amelyek a fegtveres erők számóra terméka, szolgáltatást
nyúj t ó szállítókkal szemben hatékony, megv alósítox múködő minőségbb-
tosítási rendszert (Quality Assurance System, QAS) írtak elő. A követel-
mények nemcsak a minőségbiztosítási rendszer létét, működtetáét ha-
tározzákmeg,hanem azt is, hogy a kialakított rendszert a Nemzetvédelmi
Minisztérium illetékes szewezeli elemével kell tanúsíttatni; tanúsított,
működőképes, hatékony minőségbiztosítási rendszer a követelmény.

Szokott dolog, hogy a megfeleló akkeditáló, tanúsító, felüryeletet
gyakorló szervezeteket tartalmazó, valóban redszer űen szew ezntl intéz-
ményrendszer valamilyen, általában beűszó megnevezést kap, így válik
ismertté a szakmai körben. Ilyen a magyar nemzeti akkíeditálás rend-
szere, a HUNAC, a német akkreditálási rednszer a DAR, stb. Aspeciális
katonai minóségüryi rendszerek nem ennyire közismertek.

A tanúsítás, akkreditrálás, felüryelet katonai testiilete

AZ ismertetett, szállítók minőségbiztosítási rendszerének tanúsítását
végző szervezetként a Román Nemzetvédelmi Minisztérium a nemzet-
közi és európai minóségügyi szabványokra alapuló Katonai Tanúsító,
Akkreditáló és Felügrcleti Testütetet hozott létrq angol megnevezésé-
vel Military Body for Certification, Accreditation and Surveillance, (OM-
CAs).

Az oMCAs a Nemzetvédelmi Minisztériumon belül került felállí-
tásra, azzal a cél és feladat meghatározással, hogy minősítse a Fegyveres
Erők számára terméket ryártó, szolgáltatást nyújtó szállítókat abból a

szempontból, hogy tanúsíthatÓ-e a rninőségrendszere, a termékei, vála-
mirrl az a személyzet, amelyik a minóségért felelősséget visel; akkreditál-
ható-e üzsgáló laboratóriuma, a kísérleti telep, a lőtér.

Az OMCAS szervezete az Európai EN 45000 szabványsorozat tanú-
sító és akkreditáló testületekre vonatkozó legtöbb követelményét kielé-
gíti. Természetesen, vannak a sajátosságból adódóan, az érdekek és ér-
dekeltségek eryensúlyában különbségek az OMCAS és a szállítók köxit-
ti kapcsolat tekintetében. Ezek a különbségek az OMCAS alapvetően
katonai jellegéból fakadnak; ebból a tényből következik például az akk-
reditá|ás és tanúsítás teljes költségmente§sége a kérelmező szállítóra
nézrte.
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Az oMcAs által akkreditálásra és tanúsításra csak azok a termék
és szolgáltatást nyújtók kerülhetnek, akik a Feryveres Erők tényleges
vagy jövőbeli szállítói.

Az OMCAS tevékenységét a Fepu eres Erők Beszenési és Logisztikai
Igazgatósága (Armed Forces Procurement and Logistics Department)
koordinálja, Az államtitkár, a katonai beszerzés vezetője, valamint a lo-
gisztikai igazgatóság vezetője jogosult arra, hogy kiadja, szüneteltesse
vary visszavonja az akkreditáló, illetve tanúsító okiratot.

Az OMCAS akkreditáló és tanúsító tevékenysége eli§mert nemzeti
és nemzetközi, valamint európai szabványokra és szabványsorozatokra
alapul. Ezek is az ISO 9000 sorozat, az EN 45,000 sorozat, a katonai ter-
mékekre vonatkozó szabványok, valamint a Nemzetvédelmi Minisztéri-
um speciális követelményei.

Az OMCAS tényleges gyakorlati tevékenysége kűlönböző eljárások
formájában folyik, amelyek két, az OMCAS tevékenységét alapvetően
meghatározó általános dokumentumra alapulnak. Ezek

- A tanúsítással kapcsolatos általános szabályok, a Nemzetvédelmi
Minisztérium szállítóinak minősítése;

- Minőségrendszerek, termékek és személyzet tanúsításával össze-
függő követelmények, vixgáló laboratóriumok, gyakorló és lőterek akk-
reditálásának követelményei,

Az OMCAS minósítő tevékenységét á|landő alkalmazottakkal ren-
delkező speciális iroda végzi. Az OMCAS biztosítja az auditorok (minő-
ségügyi felülvizsgálók) számára a szúlséges gyakorlati kiképzés lehetó-
ségét, valamint biztosítja a Nemzetvédelmi Minisztérium más igazgató-
ságain alkalmazott műszaki személyzet képzését is.

Az auditorok és a műszaki munkatársak egyaránt felsőfokú végzett-
séggel rendelkeznek, elméleti kiképzettségük és gyakorlatuk megfelel az
ISO 10011 (Requimentforqualitysystem audit; Minőségügyirendszerek
minóségügyi felülvizsgálata követelménye) nemzetköá szabványsorozatban
meghatározott feltételeknek.
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Az OMCAS rendszeresen felüryeletet gyakorol az általa akkreditált
vagy tanú§ított szállítók felett, annak igazolása érdekében, hogy az akk-
reditálási, valamint tanúsítá§i köVetelményeket az adott szállító idóben
folyamatosan, állandóan teljesíti. A felüryelet gyakorliás folyamán az OM-
CAS időszakosan felfüggeszti vagy véglegesen visszavonja az akkeditált
illetve tanúsított státuszt, amennyib en aszállító az a|apkövetelményektől
eltér. A szállítók kifogásolhatják az oMCAS döntését.

A tanúsítási tevékenység folyanata

Az OMCAS tevékenységének elsó lépése a minőségrendszer tanú-
sítása, mivel ez teremti meg a termék és §zemél}zet tanúsítrás alapfelté-
teleit. A szállító minőségrendszere tanúsításának a minősítő eljárás során
a következő lépései vannak:

- A szállító felkészülése a tanúsításra, az OMCAS minósítési doku-
mentumainak elkészítése, a szállító tevékenységi körének megfelelóen;

- A szállítónál végrehajtott előzete§ minősítő eljárás, a szállító minő-
ségdokumentumainak elemzése, vizsgálata;

- A helyszíni minősítő eljárás lefolytatása;

- A tanúsító okirat kiadása, felügyelet gyakorlása, újraminősítési el-
járás (meghatározott időközönként).

Nemzetközi es/üttműkiidés

Románia más országokkal közösen is gyártvédelmi célú termékeket,
Ezekben az esetekben a minőségbiztosítás kózös eljárását, a felügyelet
és ajogosultságok átadását kétoldalúan kell meghatározniés abban meg-
egyezni,

Románia ipara által exportra gyártott katonai termékek minósítését,

ryártásfelüryeletét, a saját feryveres erók számára végzett tevékenység-
gel teljesen azonos feltételek mellett hajtja végre az OMCAS.

Az OMCAS kész együttműködni bármály más országban folyó gyár-
tási és fejlesztési tevékenysógben, a termékminóség emelése, az adott
területen dolgozó személyzet képzettségének növeláe érdekében, a
kölcsönösség elve alapján.
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Az elmondottakat a l<jvetkezó óbra teszi még jobban érthetővé. Az
OMCAS országon kívülre mutató kapcsolatait a NATO AC25O Bizorr-
ság iriányában töíténő kapcsolattartás a Nemzewédelmi Mínisztérium

A rendszer saját ügyrendjét, a minősítési, tanúsítási alapkövetelmé-
nyeket az oMCAs illetékes szervezeti eleme határozza meg, végzi a mi-
nősítéseket és hajtja végre az okiratok kiadását.

A Cbeh Közüírsasíg katonai minő§égugyi rendszeréí a következő
szimban megielenő cikkiinkben mutatjukbe.

Áz oMcás TEvfi{ENYsÉGEt

B la,&YBrlÉl vEaro
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A Magyar Köztársaság kaíonai minóségügyi rendszerének
szabályozására hamarosan kiadósra kerül a Honvédelmi Miniszter úr
a katonai minőségügyi rendszer, a megfelelóség értékelése tárgyában el-
ókészület alatt levó rendelete, a katonai szállítók Rendszere kialakítá-
sára vonatkozó intézkedése,valamint a Katonai Minőségüryi Kézikönyv,
A jogszabályalkotás a nemzeti és nemzetközi keretekben egüttműkodést
bbtosító, HM és MH érdekeinek meffelelő és azt bbtosító rendszer létreho-
zására irányul.
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