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IATF - International Automotive Task Force 

IATF 16949:2016 – Hivatalos értelmezés 

Az IATF 16949 első kiadása 2016 októberben jelent meg, és 2017 január 1-től lépett érvénybe. Az IATF a következő 
hivatalos értelmezésről döntött (Sanctioned Interpretations - SI) és hagyta jóvá.  Hacsak nincs másképpen jelezve, 
a Sanctioned Interpretations publikálva lett. 

 
A módosított szöveg kékkel van jelezve. 

 
A hivatalos értelmezés megváltoztatja egy szabály, vagy követelmény értelmezését, és ez lesz az eltérés 
megítélésének alapja. 

 
Az SI 1-9 2017 októberben lett kiadva, és 2017 októbertől lépett érvénybe. 
Az SI 10-11 2018 áprilisban lett kiadva, és 2018 júniustól lépett érvénybe. 
SI 8 módosítva és újra kiadva 2018 júniusban, érvényes  
2018 júliustól. SI 10 módosítva és újra kiadva 2018 
júniusban, érvényes  2018 júliustól. SI 12-13 2018 júniusban 
lett kiadva, és 2018 júliustól lépett érvénybe. 
SI 14-15 2018 novemberben lett kiadva, érvényes 2019 januártól. 
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SI 16- 18 2019 novemberben lett kiadva, érvényes 2020 januártól. 
SI 4 módosítva és újra kiadva 2020 augusztusban, érvényes 2020 
szeptembertől, SI 19 kiadva 2020 augusztusban, érvényes 2020 
októbertől. 
SI 20 kiadva 2020 novemberben, érvényes 2021 januártól 
SI 10 módosítva és újra kiadva 2021 április, érvényes 2021 júniustól 
SI 3 módosítva és újra kiadva 2021 júliusban, érvényes 2021 
novembertől  
SI 21-22 kiadva 2021 júliusban, érvényes 2021 novembertől. 
SI 10 módosítva és újra kiadva 2021 júliusban, érvényes 2021 augusztustól. 
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SZÁM 

IATF 16949 

HIVATKOZÁS 

 
HIVATALOS ÉRTELMEZÉS (SI) 

 

 
 

1 

 

 

 
 

3.1 
Fogalmak és 

meghatározások az 
autóiparban 

vevői követelmények 

A vevő által meghatározott összes követelmény (pl. műszaki, kereskedelmi, termékkel és 
gyártással kapcsolatos követelmények, általános feltételek, vevő-specifikus követelmények, 
stb.) 
Ha az auditált szervezet egy járműgyártó, egy járműgyártó leányvállalata, vagy egy 
vegyes vállalat egy járműgyártóval, a releváns vevőt a járműgyártó, annak leányvállalata, 
vagy a vegyes vállalat határozza meg. 

 

A változás indoklása: 

A vevőkövetelményeket a járműgyártó határozza meg a beszállítói lánc számára a termék 
megvalósítási folyamat természete szerint. Ezért, ha a járműgyártók kerülnek tanúsításra, a 
járműgyártók határozzák meg, hogyan lesz a vevői jóváhagyások és/vagy bemenet kezelve. 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
4.4.1.2 

Termékbiztonság 

A szervezetnek dokumentált folyamattal kell rendelkeznie a termék-biztonsággal 
kapcsolatos termékek és gyártási folyamatok kezelésére, melyek magukban kell, hogy 
foglalják legalább, de nem korlátozódnak a következőkre: 

a) – m) (…) 
 

MEGJEGYZÉS: A biztonsági vonatkozású követelmények, vagy dokumentumok 
speciális jóváhagyását előírhatja a vevő, vagy a szervezet belső folyamatai. A 
speciális jóváhagyás egy kiegészítő jóváhagyás, a biztonsági vonatkozású 
dokumentumok jóváhagyásáért felelős funkció (tipikusan vevői) részéről. 

 

A változás indoklása: 
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SZÁM 

IATF 16949 

HIVATKOZÁS 

 
HIVATALOS ÉRTELMEZÉS (SI) 

2 
(folyt.) 

4.4.1.2 
Termékbiztonság 

A biztonsági vonatkozású követelmények, vagy dokumentumok speciális jóváhagyásával 
kapcsolatos félreértések tisztázása. 

 

 

 

 

 

3 
módosítva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.3 
Vészhelyzeti terv 

A szervezetnek : a) – 

b) (…) 

c) össze kell állítania vészhelyzeti tervet az ellátás folytonossága érdekében, legalább a 

következők esetére3: kulcsberendezés hibája (lásd még: 8.5.6.1.1 fejezet); fennakadás a 
külsőleg biztosított termékek, folyamatok, szolgáltatások esetében; természeti 

katasztrófa; tűz; pandémia3:közművek hibája; az információ technológiai rendszerek 

elleni kibertámadások1: munkaerőhiány vagy infrastruktúra hibája; 

d) a vészhelyzeti terv kiegészítéseként, abba be kell foglalnia a vevő és más érdekelt 

felek tájékoztatásának folyamatát, minden olyan szituáció kiterjedtségére és 

időtartamára, ami érinti a vevői folyamatok működését; 
e) rendszeresen  tesztelnie  kell  a  vészhelyzeti  tervek  hatékonyságát  (pl. szimuláció, ha lehetséges); 

a kiberbiztonság érdekében:3 a tesztelés magában foglalhatja a kibertámadás 
szimulációját, meghatározott fenyegetések rendszeres monitorozását, a függőségek 
azonosítását és a sérülékenységek priorizálását. A tesztelés  igazodik a vonatkozó 
vevői zavarok kockázatához; 

Megjegyzés: a kiberbiztonsági tesztelést végezheti házon belül a szervezet, vagy 

kiszervezheti, ahogy megfelelő2
 

f) rendszeresen felül kell vizsgálnia a vészhelyzeti tervet (minimum éves szinten) a felső 
vezetést is magában foglaló multidiszciplináris team segítségével; és aktualizálnia kell 
azt, ha szükséges; 

g) dokumentálnia kell a vészhelyzeti tervet, és dokumentált információt kell megőriznie, 
leírva minden revíziót, beleértve a változás(oka)t jóváhagyó személy(eke)t is;. 

h) a vészhelyzeti terv foglalja magába a vonatkozó alkalmazotti oktatás és 

tudatosság tervezését és bevezetését.3 
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3 

(folyt.) 
Módosítva 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.3 
Vészhelyzeti terv 

 
A vészhelyzeti tervnek tartalmaznia kell a gyártott termék vevőkövetelményeknek való 
folyamatos megfelelésének érvényesítési (validációs) tevékenységeit azon vészleállásokat 
követő újraindulásra, amikor a a gyártás leállítása nem a normális leállítási folyamat szerint 
történt. 

 

 
A változás indoklása: 

1 A szervezeteknek foglalkozni kell egy kibertámadás lehetőségével, beleértve a zsaroló jellegű 
támadást is, amely működésképtelenné teheti a szervezet gyártási és logisztikai tevékenységét 
A szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy felkészültek legyenek egy kibertámadásra. 

2Az SI 17-ből áthozva és a korábbiakkal összekombinálva annak érdekében, hogy egy SI 
foglalkozzon ezzel az IATF 16949 szakasszal. A kiberbiztonság a gyártás fenntartása 
szempontjából egyre fokozódó kockázatot jelent valamennyi gyártóüzemben, beleértve az 
autóipart is. A szervezetek és a CB egyaránt azonosította a vészhelyzeti tesztet, mint tisztázást 
igénylő területet. Jelen frissítés részletezi, hogy mit kell tesztelni a vészhelyzeti terv 
érvényesítése kapcsán a kibertámadásra vonatkozóan . 

3Kisebb pontosítások, beleértve a pandémiával való kiegészítést, a vészhelyzeti tervezést 
igénylő szituációkra vonatkozólag. Továbbá annak elismerése, hogy az alkalmazottak tudása 
kulcsfontosságú egy hatékony vészhelyzeti tervhez. 
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4 
módosítva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3 
Belső auditorok 
kompetenciája 

A szervezetnek dokumentált folyamattal (folyamatokkal) kell rendelkeznie, hogy igazolja a 
belső auditorok kompetenciáját, figyelembe véve bármely követelményt, amelyet a 
szervezet határozott meg, és/vagy a vevőspecifikus követelményeket. Az auditorok 
kompetenciájára vonatkozó további információkat tartalmaz az ISO 19011. A 
szervezetnek listát kell fenntartania a minősített belső auditorokról. 

A minőségirányítási rendszer auditoroknak , a gyártási folyamat-auditoroknak és a 
termékauditoroknak1 valamennyiüknek1 a következő minimum kompetenciákkal kell 
rendelkezniük: 

a) az auditálással kapcsolatos autóipari folyamatszemléletű megközelítés megértése, 
beleértve a kockázat alapú gondolkodást; 

b) a vonatkozó vevő-specifikus követelmények megértése; 
c) az audit területére vonatkozó ISO 9001 és IATF 16949 követelmények megértése; 
d) az audit területére vonatkozó alapvető módszertanok (core tools) megértése; 
e) ismeretek az audit tervezésről, megvalósításáról, dokumentálásáról és az audit 

lezárásáról. 
 

Ezen kívül, A gyártási folyamat auditoroknak minimálisan1  műszakilag érteniük kell az 
auditálandó releváns gyártási folyamatokat, beleértve a folyamat kockázat elemzést (pl. 
PFMEA) és szabályozási tervet. 

 

A termék auditoroknak 1 legalább kompetensnek kell lenniük a termékre vonatkozó 
követelmények megértésében, valamint a termék megfelelőségének igazolásához szükséges 
releváns mérő- és vizsgálóberendezés használatában. Ha tréninget tartanak Ha a 

szervezet tagja tartja a tréninget 1 a kompetencia biztosítása érdekében, dokumentált 
információt kell megőrizni, hogy a fenti követelményekre nézve igazolják a tréner 
kompetenciáját. 

 

f) … g) 2 
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4 
(folyt.) 

módosítva 

 
7.2.3 

Belső auditorok 
kompetenciája 

A változás indoklása: 

1A minőségrendszer, a gyártási folyamat és a termékauditorokra vonatkozó kompetencia 
követelmények megkülönböztetése. A belső oktatások trénerére vonatkozó kompetencia 
követelmények tisztázása. 
2Módosítva, hogy megmutassuk, az f) és g) követelmények nem lettek kivéve. 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
7.5.1.1 

Minőségirányítási 
rendszer 

dokumentációja 

 
A minőségirányítási kézikönyvnek minimum tartalmaznia kell: 

a) a minőségirányítási rendszer alkalmazási területét, beleértve az esetleges kizárások 
részleteit és indoklását; 

b) a minőségirányítási rendszer dokumentált folyamatait, vagy az azokra történő 
hivatkozást; 

c) a szervezet folyamatait, azok sorrendjét és kölcsönhatásait (input és output), 
beleértve valamennyi kiszervezett folyamat szabályozásának típusát és mértékét; 

d) egy dokumentum (pl., mátrix például, egy táblázat, egy lista, vagy egy mátrix), 
mely azt mutatja be, hogy a szervezet minőségirányítási rendszerében hol vannak 
lekezelve a vevő specifikus követelmények. 

 

A változás indoklása: 

Egyes tanusítók és szervezetek tisztázni akarták, hogy a mátrix nem kötelező dokumentum. A 
mátrix csak egy a számtalan elfogadható lehetőség közül. Az alkalmazandó formátumról a 
szervezet dönthet. 
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6 

 

 

 

 

8.3.3.3 
Megkülönböztetett 

jellemzők 

A szervezetnek multidiszciplináris megközelítést kell alkalmaznia azoknak a folyamat(ok)nak 
a meghatározására, dokumentálására és alkalmazására, melyekkel beazonosítja a 
megkülönböztetett jellemzőket, beleértve a vevő által-, valamint a szervezet által elvégzett 
kockázatelemzés során meghatározottakat is, és ennek tartalmazni a kell az alábbiakat: 

a) valamennyi a megkülönböztetett jellemző dokumentálása a termék és/vagy gyártási 
dokumentumokban rajzokon  (ahogy szükséges), a vonatkozó kockázatelemzésben 
(pl. folyamat FMEA), szabályozási tervekben és a munkautasításokban; a 
megkülönböztetett jellemzőket speciális jelölések azonosítják és mindegyik 
dokumentumban megjelennek; azon gyártási dokumentumokban, amelyek a 
speciális jellemzők létrehozását vagy szükséges szabályozásukat mutatják be; 

A változás indoklása: 

A speciális jellemzők termék és/vagy gyártási rajzokban történő dokumentálásának 
tisztázása. 

 

 

 
7 

 

 

 

 
8.4.2.1 

A felügyelet típusa 
és mértéke - 
kiegészítés 

A szervezetnek dokumentált folyamattal kell rendelkeznie a kiszervezett folyamatok 
beazonosításához és a felügyelet módszerének és mértékének kiválasztásához, melyeket 
annak igazolására használnak, hogy a külsőleg biztosított termékek, folyamatok és 
szolgáltatások megfelelnek-e a belső (szervezeti) és külső vevői követelményeknek. 

A folyamatnak tartalmaznia kell azokat a kritériumokat és lépéseket, melyek, a beszállítói 
teljesítmény, valamint a termékkel, anyaggal vagy szolgáltatással kapcsolatos kockázat 
értékelése alapján, a felügyelet és a fejlesztési tevékenységek típusainak és mértékének 
fokozásához vagy csökkentéséhez vezetnek. 

Ha a jellemzők vagy alkatrészek a szervezet minőségirányítási rendszerén érvényesítés, 
vagy szabályozás nélkül „haladnak át”, a szervezetnek alkalmas szabályozásokat kell 
biztosítania a gyártás pontján. 

A változás indoklása: 

A szervezet felelősségének tisztázása az „áthaladó” jellemzők esetére. 
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8.4.2.3 
Beszállító 

minőségirányítási 
rendszerének 

fejlesztése 

A szervezetnek meg kell követelnie az autóipari termékek és szolgáltatások beszállítóitól, 

hogy alakítsanak ki, alkalmazzanak és folyamatosan fejlesszenek egy minőségirányítási 

rendszert (MIR) azzal a végső céllal 1, hogy jelen Autóipari MIR szabvány szerinti 

tanúsítványt szerezzenek amennyiben arra jogosultak lehetnek 2. 

Kockázaton alapuló modell alapján a szervezet meg kell határozza a MIR fejlesztés 

minimum elfogadható és célszintjét minden egyes beszállító számára. 

ISO 9001 szerint tanúsított, hacsak eltérően nem Hacsak eltérő  1 felhatalmazást nem ad 

a vevő   [pl., alábbi a) pont],  ISO 9001 szerint tanúsított MIR a kezdeti minimum 

elfogadható fejlesztési szint. Az aktuális teljesítmény és a potenciális vevői kockázat 

alapján, a cél a beszállítók a következő MIR fejlesztési szakaszokon haladjanak át: 

azzal a végső céllal, hogy jelen autóipari MIR szabvány szerinti tanúsítványt szerezzenek. 

Ha a vevő nem rendelkezik eltérően, a következő sorrendet lehet betartani e 

követelmény teljesüléséhez: 

a) megfelelés az ISO 9001 szabványnak második fél általi (vevői) auditokon; 1 

b) harmadik fél általi ISO 9001 szerinti tanúsítás; hacsak a vevő eltérően nem 

rendelkezik, a szervezet beszállítóinak az ISO 9001-nek való megfelelést egy 

elismert IAF MLA ((International Accreditation Forum Multilateral Recognition 

Arrangement) tag akkreditációs jelét viselő tanúsító testület által kibocsátott 

harmadik fél általi tanúsítványa van, és az akkreditációs testület tevékenységi köre 

magába foglalja az ISO/IEC 17021-szerinti rendszer tanúsítást; 

c) ISO 9001 tanúsítvány, és valamelyik vevő által meghatározott egyéb MIR 

követelménynek való, második fél általi auditon igazolt megfelelés. (pl. Minimum 

Autóipari Minőségirányítási Rendszer Követelmények albeszállítók számára 

[MAQMSR], vagy más, azzal egyenértékű követelmény); 

d) ISO 9001 tanúsítvány és IATF 16949 megfelelés második feles auditon; 
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8.4.2.3 

Beszállító 
minőségirányítási 

rendszerének 
fejlesztése 

e) harmadik fél általi, IATF 16949 szerinti tanúsítás (a beszállító érvényes IATF 16949 

szerinti tanúsítása egy elismert IATF tanúsító testület által). 

MEGJEGYZÉS: A MIR fejlesztés minimum elfogadható szintje lehet az ISO 9001-nek való 
megfelelés igazolása második fél általi audittal, ha arra a vevő felhatalmazást ad. 

 

A változás indoklása: 

1 Az elvárt beszállítói minőségirányítási rendszer fejlesztés előmenetelének tisztázása. Ez a 
megközelítés támogatja a szabvány 8.4 Szakaszában kihangsúlyozott „Kockázat alapú 
gondolkodás” elvét. 
2 Az első paragrafus tovább lett pontosítva az „amennyiben jogosult”  hozzáadásával 
utalva azokra a szervezetekre, amelyek nem jogosultak IATF16949 szerinti 
tanusításra (példák, többek között, de nem kizárólag: fém hulladék beszállítók, 
szállítócégek, amelyek szállítmányozást és logisztikai támogatást biztosítanak, stb.). 
   

 

 

 
9 

 

 

 

 
8.7.1.1 
Vevői 

engedmény 
jóváhagyás 

A szervezetnek hozzájárulást, vagy eltérési engedélyt kell szereznie a vevőtől, mielőtt 

folytatná a gyártást, amikor a termék vagy a gyártási folyamat eltér az aktuálisan 

jóváhagyottól. 

 
A szervezetnek engedélyt kell szereznie a nem megfelelő termék adott állapotban történő 

további feldolgozásához és az átdolgozásához javításához (lásd  8.7.1.5) 

dispozicionálásához.  Ha alkatrészek ismételten felhasználásra kerülnek a gyártási 

folyamatban, akkor ezt az alkatrész újra felhasználást egyértelműen közölni kell a vevővel a 

hozzájárulási-, vagy eltérési engedélyekben. 

 

A változás indoklása: 
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8.7.1.1 
Vevői 

engedmény 
jóváhagyás 

A követelmények tisztázása és az átdolgozással kapcsolatos vevői jóváhagyással 
kapcsolatos ellentmondás megszüntetése. 

 

 

 

 

 

10 
módosítva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5.3.2. 
Külső laboratórium 

A szervezet által ellenőrzési, vizsgálati vagy kalibrálási szolgáltatáshoz igénybe vett  
külső/kereskedelmi/független laboratóriumi létesítményeknek olyan,  meghatározott 
laboratóriumi alkalmazási területe legyen, amely tartalmazza  a szükséges ellenőrzés, vizsgálat 
vagy kalibrálás elvégzésének képességét, és: 

 

— a laboratóriumnak vagy akkreditáltnak kell lennie az ISO/IEC 17025 szabvány, vagy 
nemzeti megfelelője szerint (pl., CNAS-CL01 Kínában) vagy egy ILAC MRA 
(International Laboratory Accreditation Forum Mutual Recognition Arrangement 

– www.ilac.org)
 1 vagy nemzeti megfelelője2

 és az akkreditáció (tanúsítvány) 
alkalmazási területnek tartalmaznia kell a releváns ellenőrzési, vizsgálati vagy 
kalibrálási szolgáltatást; a kalibrálási bizonyítványnak vagy vizsgálati jelentésnek 
tartalmaznia kell a nemzeti akkreditálási szervezet logóját;vagy pedig 

— ha nem akkreditált5 laboratóriumot nem áll rendelkezésre vesznek igénybe5 (pl. 

speciális, vagy integrált/beépített berendezés5, vagy olyan jellemző5, amelyre nem 

áll rendelkezésre nemzetközi leszármaztatott etalon4, vagy az eredeti 

berendezésgyártó5), a szervezetnek biztosítania kell a laboratórium kiértékelésére 
vonatkozó bizonyítékokat, amelyek szerint az megfelelt az IATF 16949  7.1.5.3.1 

szakasz követelményeinek.4 
  

— bizonyítéknak kell rendelkezésre állnia, hogy a külső laboratórium a vevő számára 
elfogadható.4 
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módosítva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.1.5.3.2. 

Külső 
laboratórium 

 

MEGJEGYZÉS: Annak igazolása, hogy a laboratórium megfelel az ISO/IEC 17025 vagy 
nemzeti megfelelője követelményeinek, történhet például a vevő általi értékeléssel, vagy vevő 
által jóváhagyott második feles értékeléssel. Egy második feles laboratóriumi értékelést 
elvégezhet a szervezet, egy, a vevő által jóváhagyott értékelési módszert alkalmazva. 

Ha egy adott berendezésre nem áll rendelkezésre kalibrációs szolgáltatást nyújtó kvalifikált 
laboratórium, akkor ezt végezheti a berendezés gyártója. Ebben az esetben a szervezetnek 
biztosítania kell, hogy a 7.1.5.3.1 szakaszban megfogalmazott követelmények teljesüljenek. 

Nem kvalifikált (vagy vevő által nem elfogadott) laboratórium kalibrációs szolgáltatásra való 

alkalmazása esetén, ha előírt, alkalmazni kell a vonatkozó törvényi előírásokat. 3, 4
 

 
Megjegyzés: a mérőberendezésbe beépített önkalibrálás, beleértve a saját(készítésű) 

szoftver használatát is, nem felel meg a kalibrálás követelményeinek. 4 

 

A változás indoklása: 

Néhány szervezet az ellenőrzési, vizsgálati vagy kalibrálási szolgáltatáshoz igénybe vett  
külső/kereskedelmi/független laboratóriumi létesítmények akkreditációs követelményei 
félreérthetőnek találta és tisztázást kért. Tisztázott laboratóriumi akkreditációs 
követelmények és elvárások. 
1 Kiadva 2018 április 

2 Módosítva 2018 június 

3Újra kiadva, hogy megmutassuk, a megjegyzés és vonatkozó paragrafusok nem lettek kivéve. 

4 A berendezés gyártójának nem akkreditált laboratóriumként történő lehetséges 

igénybevételével kapcsolatos körülmények tisztázása, a megjegyzés törlése, és a berendezés 

önkalibrálásának elfogadhatósága (2021. április). A hatósági jóváhagyásra vonatkozó mondat 

törlése, mivel ez nem jogszabályi követelmény. 
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7.1.5.3.2. 
Külső laboratórium 

5További pontosítások történtek a nem akkreditált laboratóriumok igénybevételének 
körülményeire és értékelésére vonatkozólag; beleértve az eredeti berendezésgyártók (OEM) 
tesztjét és mérését. 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 
8.5.6.1.1 

A 
folyamatszabályozás 
ideiglenes változása 

 
A szervezetnek be kell azonosítania, dokumentálnia és napra készen kell tartania az 
elsődleges, és a jóváhagyott tartalék vagy alternatív  folyamatszabályozások listáját, 
mely tartalmazza az ellenőrző, mérő, vizsgáló és hibakizáró eszközöket. A 
folyamatszabályozások listájának tartalmaznia kell az elsődleges, és a jóváhagyott 
tartalék vagy alternatív módszereket, ha ilyen tartalék vagy alternatív módszerek 
léteznek. 

 

A változás indoklása: 

Annak tisztázása, hogy nem minden elsődleges folyamatszabályozáshoz tartozik tartalék, 
vagy alternatív módszer. Annak tisztázása, hogy ha tartalék, vagy alternatív módszer létezik, 
akkor ezeket a tartalék, vagy alternatív módszereket a szervezetnek bele kell foglalnia egy 
egy napra késze tartott listába. Nem követelmény, hogy valamennyi elsődleges 
szabályozáshoz tartozzon alternatív  folyamatszabályozás. 
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5.1.1.2 

Folyamat 
eredményessége 
és hatékonysága 

 
A felső vezetésnek át kell vizsgálnia a minőségirányítási rendszer termék előállítási és a 
támogató folyamatainak eredményességét és hatékonyságát, hogy értékelje és 
fejlessze azok eredményességét és hatékonyságát a szervezet minőségirányítási 
rendszerét. A folyamat átvizsgálási tevékenység eredményei bemenő adatok a vezetőségi 
átvizsgáláshoz (lásd: 9.3.2.1 fejezet). 

 

A változás indoklása: 

Annak tisztázása, hogy nem minden folyamathoz szükséges hatékonysági mérés. A 
szervezet meg kell határozza, hogy a minőségirányítási rendszerének mely folyamataihoz 
szükséges a hatékonyság mérése. Továbbá, a szervezet probléma megoldó folyamatainak 
hatékonyságát a szervezet vezetésének kötelező átvizsgálnia. 
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9.3.2.1 
Vezetőségi 
áttekintés 

bemenete - 
kiegészítés 

 
A vezetőségi átvizsgálás bemeneteinek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 
a) hibaköltség (a belső és külső nem-megfelelőség költsége); 

b) folyamatok eredményességi mérőszámai; 

c) a termék előállítás folyamatok hatékonyságának mérőszámai, ha alkalmazható; 

d) termék megfelelőség; 

e) a meglévő műveletek változásaival -, az új létesítményekkel - és új termékekkel 

kapcsolatosan végrehajtott gyártás-megvalósíthatósági vizsgálatok (lásd: 7.1.3.1 

fejezet); 

f) vevői elégedettség (lásd: ISO 9001, 9.1.2 fejezet); 

g) a karbantartási célokra vonatkozó teljesítmény áttekintése; 

h) garanciális teljesítmény (ahol értelmezhető); 

i) vevői értékelések áttekintése (ahol értelmezhető); 

j) a kockázatelemzés segítségével (pl. FMEA) megállapított potenciális végfelhasználói 
(field) meghibásodások azonosítása; 

k) aktuális végfelhasználói (field) meghibásodások és azok hatása a biztonságra vagy a 
környezetre. 

 
 

A változás indoklása: 

Annak tisztázása, hogy nem minden folyamathoz szükséges hatékonysági mérés. A 
szervezet meg kell határozza, hogy a minőségirányítási rendszerének mely folyamataihoz 
szükséges a hatékonyság mérése. 
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9.2.2.2 
Minőségirányítási 
rendszer auditja 

 
A szervezetnek auditálnia kell egy éves audit programnak megfelelően valamennyi 
minőségirányítási folyamatát minden egy három éves audit ciklus naptári periódus alatt, 
hogy igazolja a jelen autóipari  QMS követelménynek való megfelelést. A rendszerauditok 
részeként mintavételesen ellenőrizni kell, hogy a vevőspecifikus minőségirányítási 
rendszerkövetelmények hatékonyan vannak-e alkalmazva. 

 

A teljes audit ciklus hossza változatlanul három év marad. Minőségirányítási rendszer 
egyes folyamatainak audit gyakorisága a hároméves cikluson belül a belső és külső 
teljesítményen és a kockázaton kell, hogy alapuljon. A szervezeteknek folyamatosan 
meg kell tudni indokolni a folyamataikhoz alkalmazott audit gyakoriságokat. A 
hároméves audit ciklus alatt valamennyi folyamat mintavételes auditjára sor kell, 
hogy kerüljön. Ezek során felül kell vizsgálni a megfelelőséget az IATF 16949 
szabvány valamennyi alkalmazható követelményének, beleértve az ISO 9001 
alapkövetelményeket is, valamint a vevőspecifikus követelményeknek. 

 

 
A változás indoklása: 

Tisztázásra került, hogy a teljes auditciklus hossza változatlanul három év marad. Törlésre 
került az IATF 16949 FAQ 18, és a FAQ 18 2.bekezdése bekerült az SI 14-be (a fordító 
megjegyzése: FAQ = gyakori kérdések). Tisztázásra került, hogy a hároméves auditciklus 
során valamennyi folyamatot auditálni kell. 
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3.1 

Fogalmak és 
meghatározások 
az autóiparban 

 
beágyazott szoftver 

 

A beágyazott szoftver olyan specializált program, amelyet egy autóipari alkatrészben 
tárolnak (tipikusan memória chipben, vagy egyéb állandó memóriában), és amelyet a 
vevő specifikált, vagy a rendszer konstrukció részeként kontrolálja az adott alkatrész 
funkcióját. Az IATF 16949 tanusítás alkalmazási területébe csak akkor kerülhet be, ha a 
beágyazott szoftverrel kontrolált alkatrész autóipari alkalmazásra került kifejlesztésre 
(azaz személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek, nehéz tehergépjárművek, buszok 
és motorkerékpárok; lásd Rules for achieving and maintaining IATF Recognition, 
5.kiadás, szekció 

 

MEGJEGYZÉS: A gyártási folyamat bármely szempontból történő szabályozására 
szolgáló szoftver (pl. egy alkatrész, vagy anyag gépi megmunkálása) nem tartozik a 
beágyazott szoftverek körébe. 

 

A változás indoklása: 

A beágyazott szoftverekkel és az alkalmazhatósággal kapcsolatos 
félreértések minimalizálása. Törölve az IATF 16949 FAQ 10. 



IATF - International Automotive Task Force 

IATF 16949:2016 --- Sanctioned Interpretations (SIs) 

www.iatfglobaloversight.org Oldal 18 / 23 

 

 

 

 
 

 
SZÁM 

IATF 16949 

HIVATKOZÁS 

 
HIVATALOS ÉRTELMEZÉS (SI) 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.3.2.1 

Vezetőségi 
áttekintés bemenete 

- kiegészítés 

A vezetőségi átvizsgálás bemeneteinek tartalmaznia kell az alábbiakat: 
 
a) hibaköltség (a belső és külső nem-megfelelőség költsége); 
b) folyamatok eredményességi mérőszámai; 
c) a termék előállítás folyamatok hatékonyságának mérőszámai, ha alkalmazható; 
d) termék megfelelőség; 
e) a meglévő műveletek változásaival -, az új létesítményekkel - és új termékekkel 

kapcsolatosan végrehajtott gyártás-megvalósíthatósági vizsgálatok (lásd: 7.1.3.1 
fejezet); 

f) vevői elégedettség (lásd: ISO 9001, 9.1.2 fejezet); 
g) a karbantartási célokra vonatkozó teljesítmény áttekintése; 
h) garanciális teljesítmény (ahol értelmezhető); 
i) vevői értékelések áttekintése (ahol értelmezhető); 
j) a kockázatelemzés segítségével (pl. FMEA) megállapított potenciális végfelhasználói 

(field) meghibásodások azonosítása; 
k) aktuális végfelhasználói (field) meghibásodások és azok hatása a biztonságra vagy a 

környezetre. 

l) mérőszámok összesített eredménye a termékek és folyamatok tervezésének 
és fejlesztésének előírt fázisaiban 

 

A változás indoklása: 

A „8.3.4.1 Monitoring” szakasz előírta, hogy a termékek és folyamatok tervezésének és 
fejlesztésének meghatározott fázisaiban történő mérések összesített  eredményei a 
vezetőségi átvizsgálás bemenetét képezik, azonban ez nem volt feltüntetve a 9.3.2.1 
szakaszban. A mérőszámok lehetnek például: átfutási idő, költségek, vagy 
megvalósíthatóság. 
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6.1.2.3 

Vészhelyzeti terv 

a) – d) (…) 
e) rendszeresen  tesztelnie  kell  a  vészhelyzeti  tervek  hatékonyságát  (pl. 
szimuláció, ha lehetséges); 
a kiberbiztonsági tesztelés magában foglalhatja a kibertámadás szimulációját, 
meghatározott fenyegetések rendszeres monitorozását, a függőségek 
azonosítását és a sérülékenységek priorizálását. A tesztelés  igazodik a 
vonatkozó vevői zavarok kockázatához; 
Megjegyzés: a kiberbiztonsági tesztelést végezheti házon belül a szervezet, 
vagy kiszervezheti, ahogy megfelelő 

 

A változás indoklása: 

Összevonva az SI 3-mmal, mivel ugyanazon IATF 16949 szakaszra vonatkoznak 

 

 

18 

 

 

 

 
7.1.3.1 

Telephely, 
létesítmény és 
berendezések 

tervezése 

A szervezetnek kockázat azonosítást és kockázat csökkentési  módszereket magába 
foglaló multidiszciplináris megközelítést kell alkalmaznia a telephely, létesítmény és 
berendezés tervek készítésére és fejlesztésére. A telephely elrendezési terveinek 
megtervezésénél a szervezetnek: 

 

a) optimalizálnia kell az anyagáramlást,  anyagkezelést,  az  alapterület  hozzáadott  
értékű alkalmazását, beleértve a nem megfelelő termék kezelését; és 

b) elő kell segítenie a szinkron anyagáramlást, ha lehetséges; és 
c) kibervédelmet kell bevezetnie a gyártást támogató 

berendezésekre és rendszerekre. 
 

A változás indoklása: 

A kiberbiztonság nem korlátozódik a számítógépeket használó támogatófunkciókra és 
az irodákra. A gyártás is alkalmaz a kibertámadás veszélyének kitett számítógépes 
kontrollokat és berendezéseket 
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7.1.3.1 
Telephely, 

létesítmény és 
berendezések 

tervezése 

. Jelen kiegészítés irányt mutat a folyamatos működés és gyártás biztosításához szükséges 
védelem bevezetéséhez a vevői követelményeknek való megfelelés érdekében. 
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8.4.2.4 
Beszállító 

figyelemmel 
kísérése 

(monitoring) 

 
A szervezetnek dokumentált folyamattal és kritériumokkal kell rendelkeznie a beszállítói 
teljesítmény értékeléséhez, hogy a külsőleg biztosított termékek, folyamatok és szolgáltatások 
megfelelnek-e a belső és külső vevői követelményeknek. 

 

Legalább a következő beszállítói teljesítmény jelzőket kell figyelemmel kísérni: 

 
a) a szállított termék követelményeknek való megfelelése; 

b) zavar a fogadó gyárban, beleértve a fogadott áru zárolását és a szállítások leállítását; 

c) szállítási terv megvalósulása; 

d) extrafuvarok száma (premium freight). 

Ha a vevő rendelkezésre bocsájtja, ...a beszállítói teljesítményértékelésben figyelembe kell 
venni. 

e) … f) 

 
A változás indoklása: 

A vevői megelégedettség 9.1.2.1-ben meghatározott követelmények részeként az 
extrafuvarok száma már bele volt foglalva. Továbbá a beszállítói extrafuvarok számának 
figyelése kívül esik a szervezet minőségirányítási rendszerének alkalmazási területén, hiszen 
ez a beszállító belső teljesítményértékelésének a része. 
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10.2.3 

Probléma 
megoldás 

 
A szervezetnek dokumentált folyamattal/folyamatokkal kell rendelkeznia a probléma 
megoldásra, amely megelőzi az újbóli előfordulást, és a következőket tartalmazza: 

 
a) meghatározott megközelítés a különböző típusú és nagyságú problémákra (pl. új 

termék kifejlesztése, aktuális gyártási ügyek, végfelhasználói -field- hibák, 

auditeredmények); 

b) elhatárolás, ideiglenes intézkedések és kapcsolódó tevékenységek a nem megfelelő 

kimenetek kézbentartása érdekében (lásd ISO 9001, 8.7 szekció); 

c) gyökérok elemzés, alkalmazott módszer, elemzés és eredmények; 

d) szisztematikus helyesbítő tevékenységek alkalmazása, beleértve az esetleges hatás 

megfontolását hasonló folyamatokra és termékekre; 

e) az alkalmazott helyesbítő intézkedések hatékonyságának igazolása; 

f) a megfelelő dokumentált információ felülvizsgálata és szükség szerinti frissítése (pl. 

PFMEA, szabályozási terv). 

Ha a vevő a probléma megoldásra előírja speciális folyamatok, eszközök, vagy rendszerek 
alkalmazását, a szervezetnek ezeket használnia kell ezeket a folyamatokat, eszközöket, 
vagy rendszereket, kivéve ha a vevő az eltérést jóváhagyja. 

 

A változás indoklása: 

A helyesbítő tevékenységek során gyakran megfigyelhető egy fontos lépés, az újra előfordulás 
megelőzésének kihagyása. Az újra előfordulás megelőzésével, most ki lettek egészítve a 
követelmények. 
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6.1.2.1 

Kockázatelemzés 

 
A szervezet a saját kockázatelemzésbe be kell, hogy vonja, legalább,: 

 

a) a termék visszahívásokkal, termék auditokkal, végfelhasználói visszárukkal 
és javításokkal, reklamációkkal, selejtekkel, javításokkal kapcsolatos 
tanulságokat (lessons learned), 

 
b) az információtechnológiai rendszerek elleni kibertámadások veszélyét. 

 

A szervezetnek, bizonyítékként, dokumentált információt kell megőriznie a 
kockázatelemzésről. 

 

A változás indoklása: 
 

A kibertámadások lehetősége valamennyi tanúsított szervezet számára kockázatot jelent, tekintettel 
az információtechnológiai rendszereikben őrzött értékes információkra. A szervezeteknek a 
kockázatelemzésükben meg kell fontolniuk a kibertámadások lehetőségét. 
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7.2.1 

Felkészültség - 
kiegészítés 

 
A szervezetnek dokumentált folyamato(ka)t kell kialakítania és fenntartania a képzési 
igények meghatározásához, beleértve a tudatosságot (lásd: 7.3.1 szakasz), a termék- és 
folyamatkövetelménynek való megfelelésre hatással lévő tevékenységet folytató 
munkatársak kompetenciájának biztosítására. A speciális feladatokat ellátó 
munkatársaknak minősítettnek kell lenniük, különös tekintettel a vevői követelmények 
teljesítésére. 

 

A szervezetre gyakorolt kockázat csökkentése vagy megszüntetése érdekében a 
képzéseknek és a tudatosságnak tartalmaznia kell azon megelőző tevékenységekre 
vonatkozó információkat is, amelyek alkalmazhatóak a szervezet 
munkakörnyezetében,  és az alkalmazottak felelősségi körében, ilyenek lehetnek 
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(folyt.) 

 

 
7.2.1 

Felkészültség - 
kiegészítés 

például egy berendezés meghibásodására utaló jelek, és/vagy  bekövetkezett 
kibertámadások észlelése. 

 

A változás indoklása: 
 

Az alkalmazottak ismeretei kulcsfontosságúak annak megelőzésében, hogy a problémák, beleértve a 
berendezések lehetséges meghibásodását, és a kibertámadásokat is, súlyosakká váljanak.. 

 


