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2017 októberében az IATF közreadott egy „Gyakran ismételt kérdések”
című kiadványt az IATF 16949:2016 szabványhoz
Írta: Zobák István – VDA-QMC tréner, QFD Kft.

2017. október

Az autóipar számára a minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket megfogalmazó IATF 16949:2016 1. kiadása 2016 októberében jelent meg. Az alkalmazók – tanúsító szervezetek és tanúsított szervezetek – visszajelzései alapján a szabvány egyes követelményei magyarázatra szorulnak. A könnyebb és főleg egységes értelmezés érdekében 2017
októberében az IATF közreadott egy „Gyakran ismételt kérdések” nevű kiadványt.
Alább erősen rövidített változatban, de szándékom szerint közérthető nyelven adok tájékoztatást a
11 témakörbe sorolt, összesen húsz kérdésről.
Az eredeti és teljes, angol nyelvű dokumentum az alábbi linken érhető el:
http://www.iatfglobaloversight.org/wp/wp-content/uploads/2017/01/IATF-16949-Frequently-Asked-Questions_October-2017.pdf.
1-2 – Előszó
Miért van két kötet (IATF 16949:2016 és ISO 9001:2015) a korábbi egy helyett? Ez ugyanis egyrészt megnehezíti az olvasást és az alkalmazást (1), valamint megdrágítja a beszerzést (2).
Az IATF és az ISO nem tudott megegyezni a licenckérdésekben, így nem sikerült integrálni a két dokumentumot.
3 – Előszó
Mi a teendő, ha a szabványban valaki fordítási hibát fedez fel?
Jelezze az IATF tagszervezetének vagy a tanúsítójukat felügyelő irodának.
(Megj: jelen cikk írásakor az IATF 16949 szabványnak hivatalos magyar nyelvű kiadása még nem áll rendelkezésre.)
4 - 4.4.1.2 Termékbiztonság
Mire vonatkozik ez a szakasz?
Ez a szakasz azokra a termék- és folyamat-jellemzőkre fókuszál, amelyek hatással vannak a késztermék biztonságos működésére.
5 - 5.3.1 Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök – kiegészítés
A felelősség kijelölése szervezeti egységhez (pl. minőségügy), adott funkcióhoz (pl. minőségügyi vezető),
vagy az adott személyhez (pl. Bob Smith) történjen?
A felelősségeket szerephez/funkcióhoz (pl. minőségügyi vezető) kell hozzárendelni.
6 - 7.1.5.1.1 Mérőrendszer elemzés
Minden egyes mérőeszközhöz vagy készülékhez szükséges MSA?
Nem. Azonos tulajdonságokkal rendelkező mérőeszközök csoportosíthatók, és a tanulmány elvégezhető a
család egy reprezentatív példányával.
7 - 7.1.5.3.2 Külső laboratórium
Milyen esetben vehető igénybe egy berendezés gyártója a vizsgáló- és ellenőrző eszköz kalibrálásához?
Lényegében akkor, ha a vizsgáló berendezés gyártója a berendezés fenntartására és beállítására vonatkozó
módszert is megtervezte. Ne feledkezzünk el az ehhez kapcsolódó vevői jóváhagyásról!
Belső labornak minősül-e az, ha a szereldei/végátvétel területen vannak mérőeszközök?
Nem.

Az IATF kiadásában megjelent egy GYIK kiadvány az IATF 16949:2016 szabványhoz

Zobák István, 2017. október

8 - 7.5.1.1 A minőségirányítási rendszer dokumentumai
Tartalmaznia kell-e a dokumentumnak (ami lehet egy táblázat, egy lista vagy egy mátrix) a nem-IATF-OEM
és Tier1 vevőket is? A vevő-specifikus követelményeken felül minden vevői követelményt bele kell-e foglalni ebbe a dokumentumba?
A dokumentum minden közvetlen vevőt tartalmazzon, legyen az IATF OEM, nem-IATF OEM vagy más autóipari vevő (akár tier 1, tier 2 stb.).
A szabványban több helyen előfordul a „ha a vevő kéri” megfogalmazás – ezek esetén meg kell vizsgálni,
hogy van-e a vevői követelményekben utalás valamilyen specifikus követelményre. Ha igen, azokat fel kell
venni, de nem elvárás ezeket az IATF OEM-ek által használt CSR formátumba átültetni.
9 - 8.4.2.2 Jogszabályi és egyéb szabályozói követelmények és 8.6.5 Megfelelés a jogszabályi és szabályozói követelményeknek
Mi tekinthető elegendő bizonyítéknak?
A válasz nem sorol fel konkrét bizonyítékokat, inkább a 8.4.2.2 és a 8.6.5 szakaszok szándékát igyekszik részletesen kifejteni. Előbbi lényege, hogy a szervezet építse be a folyamataiba azokat az elemeket, melyek biztosítják, hogy külső forrásból biztosított terméke és folyamatok megfelelnek a gyártás és a felhasználás országaiban, valamint, ha a vevő megadta, a szállítási célországban érvényes követelményeknek. A 8.6.5 szakasz
szándéka annak biztosítása, hogy a szervezetek győződjenek meg a beszállítóik által bemutatott bizonyítékok
megfelelőségéről.
Változott-e a 8.4.2.2 szakasz szándéka?
Nem, csak a megfogalmazás változott.
Hogyan biztosítható a Jogszabályi és egyéb szabályozói követelmények ismerete multinacionális beszállítók esetén?
A szervezetnek nem kell ismernie a külső forrásból biztosított termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó öszszes nemzetközi követelményt, de azt a felügyelete alatt kell tartania – pl. rendszeresen ellenőriznie kell –,
hogy a beszállítóik kellően robusztus folyamatokkal rendelkeznek-e a megfelelés biztosítására.
Hogyan teljesítheti a szervezet a Jogszabályi és egyéb szabályozói követelményeket, ha azokat a vevő nem
közölte a szervezettel?
A szakasz megfogalmazása szerint elvárja a vevőtől, hogy közölje a szervezettel, hogy a termékek hová kerülnek kiszállításra. Ezeken változtatni a szállítási desztináció változtatása miatt csak akkor szükséges, ha a vevő
ezt megadja.
10 - 8.4.2.3.1 Gépjárműipari rendeltetésű szoftverek és beágyazott szoftvert tartalmazó gépjárműipari
termékek
Mi a „beágyazott szoftver” definíciója? Mikor kell alkalmazni?
Egy formális meghatározásra egy jövőbeni SI-ben kerül majd sor. Addig is, beágyazott szoftvernek egy bizonyos hardverre specializált szoftvert tekintünk, melynek tipikusan idő- és memória kényszerei vannak. A magyarázat kitér még a szoftverfejlesztési képesség önellenőrzésére, mely a szervezetre, és adott esetben az
ezzel megbízott beszállítóra is értelmezendő.
Ha maga a szervezet nem végez szoftverfejlesztést, hogyan tudja szakszerűen felmérni egy beszállítója
ilyen irányú tevékenységét?
Ilyen esetben a beszállítónak kell a megfelelést igazoló, érvényesítő (validációs) vizsgálatokat elvégeznie.
11 - 8.7.1.7 A nem megfelelő terméktől való megválás
Mi a szakasz szándéka és mik a „használatra alkalmatlanná tétel” követelményei? Hol és mikor kell, hogy
sor kerüljön a „használatra alkalmatlanná tételre”?
A szakasz szándéka, hogy ne kerülhessen a közutakra termék nem hivatalos csatornákon. A „használatra alkalmatlanná tétel” nem feltétlenül a gyártó telephelyén kell, hogy megtörténjen.
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Hogyan felügyelhető mindez?
A szervezet felelőssége egy folyamat kidolgozása és működtetése a nem megfelelő termékek kezelésére,
illetve ennek a folyamatnak a figyelemmel kísérése.
Igénybe vehetnek-e a szervezetek külső forrást a használatra való alkalmatlanná tétel biztosítására?
Igen, de ezt a tevékenységet a szervezeteknek jóvá kell hagyniuk, és rendszeresen figyelemmel kell kísérniük.
A nem megfelelő terméktől való megválás csak a késztermékre vonatkozik, vagy az alkatrészekre / félkész
termékekre is?
A követelmény a bemintázott termékre vonatkozik, amelyet a szervezet a vevője számára szállít.
Milyen mértékben kell megrongálni a nem megfelelő terméket a használatra alkalmatlanná tételhez?
Annyira, hogy az használhatatlan legyen, és ne legyen javítható sem. Nincs ledarálásra vagy darabolásra vonatkozó konkrét követelmény.

