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Miről is fogunk itt és most beszélgetniMiről is fogunk itt és most beszélgetni

Amiről igen

A kockázatelemzésen alapuló irányítási rendszerek kialakításának logikája
/ A gyártott termékek minőségét közvetlenül meghatározó rendszerszintű fő folyamatok 
megtervezésének alapelveiről

Amiről nem

A klasszikus autóipari minőségtervezés (APQP, FMEA)
/ A termékek és az azokat előállító gyártási folyamatok termékspecifikus szabályozási rendszerének 

megtervezéséről



KOCKÁZATELEMZÉS MINT KÖTELEZŐ ELEM?KOCKÁZATELEMZÉS MINT KÖTELEZŐ ELEM?

ISO 9001:2015 

• mint egy „fantasy regény” motívum
• nem kötelező dokumentált információt megőrizni / lásd A4 Melléklet
A 6.1. szakasz követelményei szerint a szervezet felelős azért, hogy alkalmazza a kockázatalapú gondolkodásmódot, és azokért a 
tevékenységekért, amelyeket a kockázatokkal kapcsolatban végez, beleértve azt, hogy dokumentált információt őriznek-e meg 
bizonyítékként a kockázatok meghatározásáról.

IATF 16949:2016 

• mint operatív eszköz
• kötelező dokumentálni, ki kell térni minimum a következőkre:

Visszahívás
Termék audit
Piaci problémák
Reklamációk
Belső selejt



Rendszer = a kockázatokra adott válasz?
PDCA >>> RPDCA? 

Rendszer = a kockázatokra adott válasz?
PDCA >>> RPDCA? 

ISO 9001:2015
• A MIR rendszer maga egy megelőző eszköz – ezért nincs külön fejezet (!)

IATF 16949:2016 _  6.1.2.2 Megelőző intézkedések.

• Van erre külön dedikált (al)fejezet a Tervezés fejezetben.
• Kötelező dokumentálni való folyamat is (21x)!



IATF 16949  kockázatelemzés = Ishikawa 6M?IATF 16949  kockázatelemzés = Ishikawa 6M?

6M IATF KÖTELEZŐ DOKUMENTÁLT FOLYAMAT / 
KÖTELEZŐ RENDSZERSZINTŰ DOKUMENTÁCIÓ (RD)

MAN / Ember Tréning igények felmérése
Auditorok kompetenciája 
Motiváció és tudatosság

MATERIAL / Anyag Beszállító kiválasztása  
Beszállító termék ellenőrzése 
Beszállított alapanyagok, alkatrészek jogszabályi megfelelősége
Beszállító teljesítményének értékelése

MEASURE / Mérés Mérőeszközök kezelése
Újramunkált termék igazolása
Javított termék igazolása
NOK termék kezelése
Belső Audit
Poka – Yoke módszertanok



IATF 16949  kockázatelemzés = Ishikawa 6M?IATF 16949  kockázatelemzés = Ishikawa 6M?

6M IATF KÖTELEZŐ DOKUMENTÁLT FOLYAMAT / 
KÖTELEZŐ RENDSZERSZINTŰ DOKUMENTÁCIÓ (RD)

MACHINE / Gép Karbantartási rendszer (RD)
Szerszám felügyelet (RD)

METHOD / Módszer Termék biztonság
Mérnöki specifikációk kezelése
A minőségtervezés folyamata
Speciális karakterisztikák kezelése
Változások kezelése
Alternatív folyamat felügyelete
Folyamatos fejlesztés
Helyesbítő tevékenység (probléma megoldás)

MOTHER Nature / Környezet Vészhelyzeti terv (RD)
Infrastruktúra tervezés (RD)



A KONKLÚZIÓ, azaz a KÉRDÉSA KONKLÚZIÓ, azaz a KÉRDÉS

Az autógyárak által felkért szakértők elvégezték helyettünk a 
rendszerszintű kockázatelemzést. (?)

IATF 16949:2016
“Csupán” be kell(ene) vezetni a napi gyakorlatba?
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