Kockázatok az új minőségirányítási
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A „kockázat” az új ISO 9001-ben
MSZ/T ISO/DIS 9001:2014
(ISO/DIS 9001:2014):
Bevezetés
05. Kockázatalapú gondolkodás
… Ez a nemzetközi szabvány a kockázat alapú gondolkodást
egyértelműbbé teszi, és beépíti a minőségirányítási rendszer
kialakításának, megvalósításának, fenntartásának és folyamatos
fejlesztésének követelményeibe…
A „kockázat” szó a szabványtervezetben, 14 fejezetben összesen 41-szer fordul elő, és
szemléletében is átfogja a minőségirányítási rendszert.
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Mit ért a szabvány „kockázat” alatt?
DEFINÍCIÓ (3.09 fejezet):

kockázat: A bizonytalanság hatása egy várt eseményre.
Megjegyzések:
- a hatás lehet pozitív is, és negatív is;
- a bizonytalanság egy (részleges) információhiány állapota;
- a kockázatot gyakran jellemzik lehetséges eseményekkel
vagy következményeivel;
- a kockázat jellemző számítása: kárérték * bekövetkezési valószínűség;
- a kockázatot többször „csak negatív” következményként használják.
Észrevételek:
- Kockázat alatt érti a „pozitív” bizonytalanságot is…
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Általános szemlélet a „kockázatról”?
0.5 Kockázatalapú gondolkodás






kockázatalapú gondolkozás a MIR (PDCA) része;
kockázatkezelés a nem kívánt következmények megelőzéséért;
itt csak minimumkövetelmény van, de lehet átfogóbb kockázatkezelés is;
különböző szervezeteknél és különböző folyamatoknál más-más a hangsúly
 egyéni testre szabott értelmezés;
kockázatkezelési intézkedések arányosan a lehetséges hatással;

A melléklet / A4 Kockázatalapú megközelítés
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szervezet értse meg a környezetét, és határozza meg a kockázatokat és
lehetőségeket …
MIR megelőző eszköz: megelőzés a kockázatkezelésből fakad …
kockázatokat meg kell határozni, de nem kötelező egy dokumentált
kockázatkezelési folyamat
ISO 9001 és a kockázatok

Kockázatok a MIR-ben
4. A szervezet és környezete / 4.4 A MIR és folyamatai
5. Vezetés / 5.1.2 A vevőközpontúság jegyében
6 A MIR tervezése / 6.1 A kockázatokkal és lehetőségekkel
kapcsolatos tevékenységek

8. Működés
8.4 A kívülről biztosított termékek és szolgáltatások felügyelete /
8.4.2 A külső ellátás felügyeletének jellege és mértéke
8.5 A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása /
8.5.2 A kiszállítás utáni tevékenységek

9. Teljesítményértékelés / 9.3 A vezetőségi átvizsgálás
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Kockázatok a MIR-ben
4. A szervezet és környezete
4.4 A MIR és folyamatai
 A MIR kialakításához meg kell határozni „… a kockázatokat és
lehetőségeket …, valamint megfelelő intézkedéseket kell tervezni és
alkalmazni ezek kezelésére…”

5. Vezetés
5.1.2 A vevőközpontúság jegyében
 A felső vezetésnek azonosítania kell és foglalkoznia kell „… a
kockázatokkal és lehetőségekkel, amelyek hatással vannak a termékek
és szolgáltatások megfelelőségére…”
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Kockázatok a MIR-ben
6 A MIR tervezése
6.1 A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
 A MIR tervezésekor figyelembe kell venni a kockázatokat és lehetőségeket
 a szervezetre ható külső és belső tényezők, valamint az érdekelt felek
általi követelmények vonatkozásában, valamint amelyek
 biztosítják a MIR elvárt eredmények elérhetőségét;
 megelőzik / csökkentik a nem kívánt hatásokat;
 támogatják a folyamatos fejlesztést.
 Meg kell tervezni az ezekkel kapcsolatos tevékenységeket, és
 ezek beépítését a MIR folyamtokba;
 ezek eredményeinek értékelését.
 Intézkedések mértéke legyen a kockázattal arányos!
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Kockázatok a MIR-ben
8. Működés
8.4 A kívülről biztosított termékek és szolgáltatások felügyelete
8.4.2 A külső ellátás felügyeletének jellege és mértéke
kockázatalapú megközelítést alapján határozza meg az adott külső szolgáltatókra és a
kívülről biztosított termékekre és szolgáltatásokra az alkalmas felügyelet formáját és mértékét



8.5 A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása
8.5.2 A kiszállítás utáni tevékenységek
A kiszállítás utáni tevékenységek mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni „… a
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatokat…”



9. Teljesítményértékelés
9.3 A vezetőségi átvizsgálás
A vezetőségi átvizsgálásnak figyelembe kell vennie l „… a kockázatokkal és lehetőségekkel
kapcsolatban megtett intézkedések eredményességét…”
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Mit is jelent mindez?
1.

azonosítani kell a kockázatokat (és lehetőségeket),
amelyek hatással vannak




2.
3.
4.

a termék / szolgáltatás minőségére
a MIR elvárt eredményeire
nem kívánt következményeket okozhatnak…

meg kell határozni azok kezelésére szolgáló intézkedéseket
az intézkedéseket be kell építeni a MIR folyamataiba
az intézkedések hatékonyságát értékelni kell

 … vagyis a teljes PDCA része, értelemszerűen
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… mindenütt ezt testre szabottan kell csinálni, értelemszerűen
… nem ír kötelezően elő (de ajánl!) formális kockázatértékelési eljárást
(segítség: ISO 31000:2009 szabvány)
ISO 9001 és a kockázatok

Fenyegetések, veszélyek, kockázatok
számos különböző területen
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Piaci kockázatok
Nem megfelelő marketing módszerek
kockázatai
Ajánlatadási kockázatok
Projektkockázatok
Beruházások kockázatai
Fejlesztések kockázatai
Folyamatszervezés kockázatai
Termelés – hibakockázatok
Karbantartási kockázatok
Cash-flow kockázatok
Befektetési kockázatok
Likviditásai kockázatok














BCP – DRP
Környezetvédelmi kockázatok
Munka- tűzvédelmi kockázatok
Információbiztonsági – IT működési
kockázatok
Egyéb biztonsági kockázatok
Környezeti kockázatok
Személyek képzettségével (vagy
érdekeltségével – ellenérdekeltségével)
összefüggő kockázatok
Beszállítói minőség kockázata
Stb.

Mindegyik terület kockázatainak
megvan a saját jellemző, szakmai
értékelési és kezelési eljárása!
ISO 9001 és a kockázatok

Problémák
- Vállalatokra egyszerre (nagyon) sokféle kockázat hat – hatások és azok
mértéke nagyon különböző
- Egymástól független módszerek (sziget-megoldások) a különböző fajta
kockázatok kezelésére
- Ezek kezelése sokszor részleges, nem figyelnek oda tudatosan,
módszeresen minden kockázatra – illetve a különböző fajta kockázatok
kezelések szintje nem egyenszilárdságú
- Nagy a redundancia, illetve ugyanannak a kockázatnak / hatásnak az
ellenkező megítélése
- Fölösleges többletráfordítás, ellentmondás az eredményekben
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Kérdések? …

2014.04.10.

Mit jelent az új ISO/IEC 27001 a cégek számára?
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