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Ez a kézikönyv a sikeres munkakapcsolat érdekében
szállítóinkkal szemben támasztott elvárásainkat tartalmazza.

Kérjük, gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet,
amely az együttműködés szükséges szintjének elérését célzó
irányelveket foglalja össze, vevőink igényeinek kielégítése
céljából.
 Küldetésünk alapelve az, hogy Wärtsilä korszerű
technológiával alakítja ki hajózási és energetikai piacát az
életciklus alatti működésre koncentrálva, ezzel növelve
vevőink üzleti pozícióját, figyelemmel a környezet
megóvására. Ugyancsak célunk, hogy vevőink legértékesebb
üzleti partnerei legyünk.
 Világszínvonalú teljesítményre törekszünk minőség,
szállítás, költség, átfutási idő, megoldások és innováció
tekintetében. Ezért szükségünk van olyan elkötelezett
szállítókra, akik Wärtsilä-t kiemelt vevőként kezelik. Hisszük,
hogy ezt csak úgy érhetjük el, ha megosztjuk közös
céljainkat, és erős üzleti kapcsolatot építünk ki Önökkel és
minden szállítónkkal.

Elnök és CEO
Jaakko Eskola
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Cél

    A Wärtsilä szállítói kézikönyvének célja,
hogy általános áttekintést adjon a Wärtsilä
szállítóival szemben támasztott elvárásairól,
a vonatkozó kölcsönhatások, illetve
kapcsolódási pontok kialakítása és
értelmezése érdekében.
   Mivel a szállító felelős a jó minőségű
termék határidőre történő, optimális költségű
szállításáért, ez a dokumentum
alkalmazható mind a meglévő Wärtsilä
szállítókra, mind azokra a vállalatokra,
amelyek szállítók kívánnak lenni.
     Szándékunk, hogy iránymutatást adjunk a
vállalati követelményeinknek megfelelő
szállítói tevékenységekhez. Azonban ez nem
érvényteleníthet egyetlen aláírt
megállapodást, projektspecifikus
dokumentációt, rendelést, rajzot,
specifikációt és/vagy különleges termékre
vonatkozó részletes utasítást sem.

 Célunk a szállítói tevékenység folyamatos
jobbításának elősegítése, az “elsőre jó”
minőség biztosítása kevés módosítással,
és a szállítói láncnál jelentkező
veszteségek kiküszöbölése. A szállítói
kézikönyv tisztázza Wärtsilä magatartási és
megfelelési, valamint fenn-tarthatósági
kódexének követelményeit – Wärtsilä’s
Code of Conduct and Compliance and Sus-
tainability – (pl. megfelelési nyilatkozat a
vonatkozó jogszabállyal). A meglévő
szállítókkal való együttműködést is korsze-
rűsíteni kell szorosan kapcsolódó eljárások,
közös szabályozás és kommunikáció
révén.

A kézikönyvvel kapcsolatos véleményét kérjük, küldje a következő
címre: supplier.handbook@wartsila.com

Tartalom Applicability
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PurposeCél

Általános információ és a Wärtsilä szállítóira          Minden szállító                 2, 3, 4, 5
vonatkozó minimális követelmények

A szállítandó termékek és anyagok Szállítók kiválasztott 6, 7, 8
minőségbiztosításával kapcsolatos információk   csoportja

Szállító teljesítésieljárásokra vonatkozó  Minden szállító                9, 10, 11
információ

Szállítókkal való együttműködés eljárási módja  Minden szállító  12



1. Bevezetés
Wärtsilä globálisan jelentős mennyiségű anyagot és szolgáltatást vásárol. Termékeinek teljes
életciklus alatti támogatásához világos szállítói irányvonal szükséges. Az a cél, hogy Wärtsilä
külső szállítói a jó minőséget és határidős szállítást a legalacsonyabb összköltségen
biztosítsák, és teljesítsék az átfutási időre vonatkozó igényünket. Ezek az irányelvek
megmutatják a szállítóknak a követendő irányt, amelyet saját rendszerük és szervezetük
kialakítása során Wärtsilä követelményeinek teljesítéséhez követniük kell. A következő
fejezetek ezek számos elemét részletezik.

   A kézikönyv fejezetei Wärtsilä és a szállító
lehetséges együttműködésének sorrendjét
követik. A fejezetek információ-keresés
céljából négy rangsorban meghatározott
részre oszlanak, az 5. oldalon található
táblázat szerint.

 Az ebben a kiadványban szereplő
információk előzetes értesítés nélkül
változhatnak. Mindig ellenőrizze a

legutóbbi változatot. Ezért kérjük a
szállítókat, hogy időről időre kérjék a
legújabb változatot Wärtsilä-tól.

A szállítók között szétosztott kézikönyv
nyomtatott vagy letöltött példányai
ellenőrizetlenek, amelyek nem kerülnek
automatikusan frissítésre.

   A változatok jelölése a 4. oldal alján
található.
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Szállítókkal kapcsolatos dokumentumok rangsora Wärtsilä-n belül a kézikönyv szerint
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5 Whys (miértek)
5 A miért egy kérdésfeltevő módszer,
amelyet egy bizonyos probléma mögött álló
ok-okozati összefüggés feltárására
használatos. A módszer elsődleges célja a
hiba vagy probléma alapvető okának
meghatározása.

8D
Ez egy szervezeti problémamegoldó
eszköz. A probléma megoldásához
szükséges 8 elvre koncentrál. a 8D
problémamegoldó eljárás lépései a
következők: Határozza meg a problémát,
alakítson egy csapatot, kezdje el a
behatárolás műveletét, határozza meg az
alapvető okokat, ellenőrizze az alapvető
okokat, tegyen javító intézkedést, megelőző
intézkedést, majd ellenőrizze az intézke-
dések hatását, gratuláljon a csapatnak.

AEO
Engedélyezett gazdasági szereplő. A
Vámügyi Világszervezet (WCO) által
bevezetett vám – üzleti partnerségre
alapozva. Azok a kereskedők, akik önként
vállalják a szoros együttműködést a
vámhatóságokkal a szállítási lánc
biztonságának közös célja érdekében, az
EU-ban előnyökre jogosultak. (forrás: http://
ec.europa.eu, 6.6.2016)

BCP
Üzlet folytonossági terv
Dokumentumok, utasítások, és eljárások,
amelyek lehetővé teszik a vállalkozás
reagálását balesetekre, szerencsét-
lenségekre, szükséghelyzetekre,

és/vagy szüntelen fenyegetésekre vagy
alapvető tevékenységének akadályozására.
Nevezik üzlet folytatási tervnek, katasztrófa
helyreállítási tervnek, helyreállítási tervnek
is. (businessdictionary.com, 16.9.2016)

CAPA
Javító intézkedések és megelőző
intézkedések

Tanúsított minőségellenőrző rendszer
Harmadik fél regisztráció – tanúsítvány,
amelyet egy országos akkreditáló testület
által minősített független regisztráló ad ki,
amely egy elfogadott szabvány szerinti,
mint pl. ISO 9001, audit készítésére jogosult
egy adott területen.

CLP
Anyagok és keverékek osztályozása,
címkézése és csomagolása. A CLP
szabályozás biztosítja, hogy a vegyi
anyagok által fellépő veszélyt a vegyi
anyagok osztályozása és címkézése révén
világosan közöljék a dolgozókkal és
fogyasztókkal az EU-ban. (http://
echa.europa.eu/regula- tions/clp, 5.7.2016)

Összetett termékek
Függetlenül vizsgálható, különleges
funkcióval rendelkező modulok és
rendszerek (jellemzően Wärtsilä
segédberendezések).

DFMEA
A tervezési hibamód és hatáselemzés a
tervezési hibamód és hatáselemzési eljárás
applikációja (ld. FMEA-t később) különösen
termék tervezésére.

2. Fogalmak és betűszavak
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EDI
Az elektronikus adatcsere (EDI) szervezetek
közötti elektronikus adatforgalom.
Az elektronikus dokumentumok vagy üzleti
adatok továbbítása automatikusan, emberi
beavatkozás nélkül történik az egyik
számítógépes rendszerről a másikra.

FMEA
A hibamód és hatáselemzés (FMEA) olyan
módszertan, amelyet egy termék vagy
folyamat potenciális hibamódjainak
azonosítására terveztek, a hibamódokkal
járó kockázatok felmérése, azok
fontosságának rangsorolása és a
legsúlyosabbaknak ítélt kockázatok
esetében a javító intézkedések
meghatározása és végrehajtása céljából.
Lásd még: Tervezési hibamód és
hatáselemzés, valamint: Folyamat hibamód
és hatáselemzés.

Számla
A Wärtsilä-nak történő e-számla küldés
esetén a szállító az alábbi lehetőségek közül
választhat:

 - Szabadon választhat bármely szolgáltatót
kimenő e-számláinak kezelésére. A preferált
szolgáltatók jegyzéke megtalálható a Tieto
weboldalon. (A Wärtsilä ezután ellenőrzi,
hogy szolgáltatója, Tieto rendelkezik-e
roaming megállapodással a választott
szolgáltatóval. Ha nem, Tieto kapcsolatot
létesít (ez nem jelent külön díjat sem a
szállító, sem a Wärtsilä számára).

- Válassza Tieto-t szolgáltatójának
(szerződés Tieto és a szállító között).

- Használja ingyenes web portálunkat e-
számlája létrehozásához és nyújtsa be
Wärtsilä.-nak. (szerződés Tieto és a szállító
között, a hozzáférést Wärtsilä biztosítja).

ISIR
Kiindulási minta vizsgálati jelentés

ISO
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. Az
ISO független, nem kormányzati, nemzetközi
szervezet, 161 országos szabványügyi
szervezeti taggal (www.iso. org, 6.6.2016).

NCR
Nem-megfelelőségi jelentés

Titoktartási megállapodás
Írásos kötelezettség titoktartásra/nem
közlésre

OHS
Munkaegészségügy és biztonság (OHS). A
munkaegészségügyi és biztonsági irányítási
rendszer lehetővé teszi, hogy egy rendszer
ellenőrizhessen minden, normál műveletből
és rendkívüli helyzetből eredő veszélyt, arról
tudomást szerezhessen, és azon
javíthasson.
Az OHS irányítási rendszer szabványa az
ISO 45001 – Munkaegészségügy és
biztonság. (Várható kiadása 2017. végén)

PCPA
A folyamatellenőrzési terv audit egy folyamat
megfelelőségének, hatékonyságának és
használhatóságának értékelésére szolgáló
vizsgálati eszköz. Segít biztosítani, hogy a
folyamat a külső befolyásoló tényezők
okozta változásokat legyőzze.

PFMEA
A folyamat hibamód és hatáselemzés a
folyamat hibamód és hatáselemzés módszer
applikációja (ld. FMEA-t fent), különösen
gyártási és szerelési folyamatoknál.
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PQAP
Az alkatrész minőségbiztosítási terv olyan
terv, amely az alkatrészek, alkotóelemek,
modulok, szerelvények, rendszerek,
egységek és termékek gyártását támogatja,
a szükséges minőség biztosítása céljából a
gyártás folyamán.

Termék
A Termék minden olyan alkatrész, alkotó-
elem, modul, szerelvény, rendszer, egység,
fizikai áru, stb, amelyet a szállító szállít.

QHSE
Minőség, egészségügy, biztonságtechnika,
környezetvédelem.

REACH
Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése,
engedélyezése és korlátozása. A REACH
EU-s szabályozás, amely javítja az emberi
egészség és a környezet védelmét, a vegyi
anyagok kockázatával szemben.
(http://echa.europa.eu/en/regulations/reach,
5.7.2016)

SDE
Az ellátás fejlesztő mérnök az a személy a
Wärtsilä-nál, aki azért felelős, hogy a szállí-
tók a szállítás fejlesztés és a minőségi
követelmények teljesítése területén bizo-
nyos feladatokat végrehajtsanak, mint pl. az
alkatrész minőségbiztosítási terv, valamint a
javító és megelőző intézkedések. Ezenkívül,
a szállítás minőségbiztosítási mérnök és az
ellenőr feladata is lehet a szállítókkal való
együttműködés.

Szolgáltatás
A Szolgáltatás minden olyan terv,
dokumentáció, szolgáltatás, szoftver,
hardver és/vagy konzultáció, amelyet a
szállító szállít.

SM
Az ellátási igazgatóság felelős minden,
Wärtsilä-n belüli ellátási tevékenységért.

Szállítói portál
Wärtsilä szállítói portálja egy, Wärtsilä Fin-
land Oy által ajánlott ingyenes, web-alapú
elektronikus szolgáltatás. A szolgáltatást
szállítók által engedélyezett felhasználók
számára hozták létre a https://my.wartsila.
com honlapon.
A szállítói portál a következő szolgáltatá-
sokat tartalmazza: Rendelés menedzsment
– eszköz a Wärtsilä-tól beérkező vásárlási
rendelések kézbesítésére, rendelés vissza-
igazolások küldésére Wärtsilä felé, továbbí-
tási utasítások (Pick-Up Request) küldése a
logisztikai szolgáltatónak, valamint számla
kiállítás és küldés Wärtsilä felé.
Szállítói adatok – szolgáltatás az ön
elérhetőségi adatai és kereskedelmi informá-
ciói ellenőrzésére, amely jelzi nekünk a
változtatás szükségességét.
Reklamációk – szolgáltatás a Wärtsilä-tól
beérkező reklamációk fogadására és
megválaszolására.
Szállítói nyilatkozat – szolgáltatás export
célú hosszútávú nyilatkozatok és egyszeri
megbízások készítésére Wärtsilä nevében.
Más funkciók is léteznek, beleértve új rende-
lések testreszabott e-mail értesítését,
rendelés módosítást és az esedékes
szállítást.

Szállítói “műszerfal”
Ez egy Wärtsilä szállítói teljesítmény monit-
oring rendszer, amely értékeli a szállítót
minőség és szállítás kategóriában, valamint
QMS/ Environment/ OHS tanúsítványa
állapotát, és az átfutási időket.

Szállítás
A szállítás a Wärtsilä által vásárolt, és a
szállító által gyártott, bevizsgált, raktározott
és/vagy
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szállított árukat, berendezéseket,
tartozékokat és eszközöket (korlátozás
nélkül beleértve az előbbiek alapanyagait,
alkotórészeit), valamint a tervezést,
dokumentációt, szolgáltatást, szoftvert,
hardvert és/vagy konzultációt jelenti.

TPR
A próbagyártás a szállító gyártási
folyamatának pillanatnyi értékelése.

VMS besorolás
A partnerkapcsolati rendszer besorolás a
Wärtsilä külső szállítóinak értékelése.

Wärtsilä
A Wärtsilä cég és leányvállalatai

Wärtsilä fekete és szürke listája
Meghatározza a Wärtsilä termékeknél,
anyagoknál és gyártási folyamatoknál
felhasznált anyagok korlátozását.

Wärtsilä’s magatartási kódexe
http://www.wartsila.com/sustainability/our-
approach/code-of-conduct

Wärtsilä szállítói követelményei
Wärtsilä magatartási kódexével, egész-
ségügyi és biztonságtechnikai, valamint
környezetvédelmi és minőségbiztosítási
politikájával kapcsolatosan a szállítókkal
szemben támasztott kötelező előírások
összefoglalása.
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3. Wärtsilä elkötelezettsége a
fenntarthatóság mellett
  A Wärtsilä-nak fontos szerepe van a világ növekvő, fenntartható módon biztosítható

energiaigényének kielégítésében. Ez a fenntarthatóság melletti elkötelezettségünk
alapköve.
  Műszaki megoldások engedélyezőjeként felelősségünk van olyan termékek és
megoldások kifejlesztésében, amelyek vevőink számára lehetővé teszik saját
tevékenységünk fenntartható módon történő kialakítását.
  Fenntarthatósági megközelítésünk gazdasági, környezetvédelmi és szociális
teljesítményen alapszik. Törekszünk eljárásaink és a végrehajtás módjának széleskörű
javítására. Elsődlegesen nyereségességre összpontosítunk, környezetbarát termékek és
szolgáltatások biztosításával, valamint felelős üzletvitellel.

Az értéklánc fontossága nő. Ahhoz, hogy
jelentős javulást érjünk el a fenntarthatóság
területén, az értékláncban a különböző
szereplők erős és összehangolt
erőfeszítése szükséges. Az értéklánc
részeként a különböző érintettek
elvárásainak teljesítése szükséges.
Ezeknek az igényeknek a meghatározása
Wärtsilä-val és értékláncával szemben
támasztott belső és külső elvárásokon
alapszik. A külső érintettek, mint pl.
törvényhozók, vevők, beruházók, hitelezők,
civil szervezetek és a média, mind
elvárásokat fogalmaznak meg Wärtsilä-val

és értékláncával szemben a fenntartható
fejlődés és felelős üzletvitel kérdésében.
Ezenkívül, a Wärtsilä saját kötelezettség-
vállalásokat is tett, pl. az ENSZ (UN)
globális csomagja, valamint annak tíz
alapelve és a Wärtsilä magatartási kódexe
tekintetében. Ezek a külső elvárások és
követelmények, a Wärtsilä saját
kötelezettségvállalásaival együtt
meghatározzák az ellátási lánc
menedzsment kereteit.

A részletes követelmények a 4. fejezetben,
Wärtsilä szállítói követelményei cím alatt
találhatók.
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A szállítók és üzleti partnerek Wärtsilä termék és
szolgáltatás láncának összértékében fontos és
szerves részt képviselnek. A szállítóknak
szerződéses kötelezettségeiket szakszerűen és
gondosan, magas színvonalon kell teljesíteniük.
Wärtsilä szállítói és üzleti partnerei tevékenységének
monitorozásával segíti előírásainak alkalmazását.
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4. Wärtsilä szállítói
követelményei
A Wärtsilä szállítói követelményeinek célja a jogi, etikai, környezetvédelmi és az
alkalmazottakkal kapcsolatos normák, valamint a Wärtsilä szállítóktól való saját
elvárásainak részletes magyarázata. Wärtsilä segíti ezeknek a normáknak a szállítóinál
történő alkalmazását, és vizsgálja tevékenységüket ebben a tekintetben.

A szállító specifikus követelményeket a
Wärtsilä és a szállító között kötött
megállapodásban kell rögzíteni. A
szállítónak rendelkeznie kell a Wärtsilä által
igényelt szükséges tervezői és/vagy
gyártási kapacitással. A szállító termékei és
szolgáltatásai feleljenek meg a

Wärtsilä minőségi és megfelelőségi
követelményeinek, és azok szállítása
szakszerűen történjen. A szállító
ugyancsak biztosítsa, hogy a termék
feleljen meg az összes környezetvédelmi
és biztonságtechnikai előírásnak és
követelménynek.
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A szállító a szállítás semmiféle nagyobb és/
vagy fontosabb részét nem adhatja ki
alvállalkozásba Wärtsilä előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül. A szállítónak
biztosítania kell, hogy beszállítói (ha vannak)
megfelelnek a Wärtsilä előírásainak. A
szállító felelős alvállal-kozói ellenőrzéséért,
és azok tevékenységét folyamatosan javítani
köteles. A Wärtsilä szállítói biztosítsák, hogy
saját szállítóik a gyártás és szolgáltatás
területén feleljenek meg az itt rögzített
követelményeknek, és a megfelelő
ellenőrzést végrehajtani és dokumentálni
kötelesek. A szállító köteles megengedni,
hogy a Wärtsilä, meghatalmazott
képviselője, végfelhasználója, illetve
bármely tanúsító vagy más hatóság a
Wärtsilä kérésére ellenőrzést vagy
vizsgálatot végezzen a szállító vagy
alvállalkozói telephelyén.

A Wärtsilä reklamációját a szállító
szakszerűen és késedelem nélkül intézni
köteles.

Megfelelés
Vonatkozó jogszabályok betartása
A szállító köteles minden rá vonatkozó tör-
vényt és rendeletet betartani, és meg kell fe-
lelnie a jó állampolgár követelményeinek ab-
ban a jogrendszerben, ahol tevékenységét
végzi. Ez magában foglalja, de nem korláto-
zódik ezekre, a következők: versenyre, cég-
vezetésre, adózásra, pénzügyi beszámolóra,
alkalmazotti jogokra, környezetvédelemre,
munkaegészségügyre és biztonságra, vala-
mint export ellenőrzésre vonatkozó törvé-
nyeknek és rendeleteknek való megfelelés.

Tekintettel a környezetvédelmi követelmé-
nyekre és előírásokra, beleértve, de nem
korlátozva a zajra és emisszióra, a szállító
köteles minden vonatkozó törvénynek és
rendeletnek, valamint a hasonló termékek-re
vonatkozó legújabb szabványoknak
megfelelni. Minden módosítás, doku-

mentáció, a vonatkozó törvények és rende-
letek által előírt engedélyezés és eljárás a
szállító felelősségére és költségére történik.

Tiltott anyagok
A szállító köteles tanúsítani és biztosítani,
hogy a szállítás nem tartalmaz azbesztet
vagy más veszélyes anyagot, vagy a szállí-
tásban használt alapanyagok vagy alkotó-
részek nem radióaktívak. A szállító köteles
tanúsítani és biztosítani, hogy “problémás
ásványokat”, beleértve a konfliktus sújtotta
vagy magas kockázatú területekről
származó ónt, tantált, wolframot vagy
aranyat nem szerez be, és szállítása nem
tartalmazza, beleértve a saját szállítóitól
történő beszerzést.

A szállító köteles betartani egyes anyagok
és a rádióaktivitás tiltására vonatkozó
törvényeket és rendeleteket. A szállító
feleljen meg a CLP-nek (osztályozás,
címkézés és csomagolás), valamint a
REACH-nek (vegyi anyagok regisztrációja,
értékelése, engedé-lyezése és tiltása),
valamint a Fekete és szürke listának,
amelyre az előbbiek vonat-koznak. Ezek
meghatározzák a Wärtsilä termékekben,
anyagokban és gyártási folya- matokban
használható összetevők tiltását. A Fekete
és szürke lista nem egyezik az országos
szabályozásokkal. Ezért az országos
szabályozások legszigorúbb korlátozása és
a fekete és szürke lista érvényes.

A szállító köteles rendszeresen ellenőrizni a
fekete és szürke lista frissítéseit a szállítói
portálon, vagy kérjen aktualizálást Wärtsilä
kapcsolattartójától.

Jogellenes kifizetés tilos
A szállító tudomásul veszi, hogy a
vesztegetésre, pénzmosásra, zsarolásra
vonatkozó törvényeket teljes mértékben be
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kell tartani, valamint meg kell felelnie az
OECD külföldi tisztviselők üzleti tranzak-
ciókban történő megvesztegetése elleni
harc és kommentárjai magatartási
normáinak és szellemének (“OECD
konvenció”, ld. www. oecd.org “Korrupció”
alatt), és a Nemzetközi Kereskedelmi
Kamara megvesztegetés és zsarolás elleni
harc magatartási normáinak (“ICC
szabályok”, ld. www.iccwbo.org
“Antikorrupció” alatt). Az OECD k onvenciót
és az ICC szabályokat a szállító elolvasta
és megértette. A szállító kijelenti és
garantálja, hogy sem ő, sem alkalmazottai,
valamint kijelölt megbízottai, alvállalkozói és
mások, ha vannak, közvetlenül vagy
közvetve nem ígérnek, ajánlanak, fizetnek,
kérnek, vagy fogadnak el semmiféle
kenőpénzt vagy jutalékot és/vagy nem
használnak egyéb módszert, mint pl.
alszerződést, vásárlási rendelést vagy
konzultációs megállapodást illegális
kifizetésre vagy hatósági tisztviselők, a
Wärtsilä alkalmazottainak és /vagy
rokonainak vagy üzlettársainak jutal-
mazására azzal a szándékkal, hogy befo-
lyásolják vagy rábírják az illető tulajdonost
vagy alkalmazottat, hogy vesse be
befolyását a szállítónál vagy Wärtsilä-nál
üzlet megszerzése vagy megtartása vagy
más jogtalan előny biztosítása érdekében A
szállító tudomásul veszi, hogy az ilyen
cselekmény a helyi törvények és rendeletek
megsértésének minősülhet, amely jelentős
pénzbírsággal és/vagy börtönbüntetéssel
sújtható.

Export ellenőrzési szabályok
A szállító köteles betartani minden export
ellenőrzéssel kapcsolatos törvényt és
rendelkezést. A szállítónak meg kell kapnia
minden olyan export engedélyt vagy
szerződést, amely a szállító szerződés
szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges.

A szállító értesítse Wärtsilä-t, ha valamely
szerződés szerinti szállítmányának
kezelése, értékesítése, import-exportja
valamely exportot szabályozó törvény vagy
rendelet korlátozása alá esik. A szállító
köteles biztosítani, hogy alvállalkozói
feleljenek meg ezeknek a
követelményeknek.
A szállító legyen becsületes és pontos,
üzleti tevékenysége pedig Wärtsilä-val
történő kommunikációja során átlátható. A
szállító könyvelési nyilvántartása legyen
pontos és megbízható.

Munkaegészségügy és
munkahelyi biztonság

Wärtsilä segít a szállítónak egy harmadik fél
által tanúsított munkaegészségügyi és
biztonságtechnikai menedzsment rendszer
alkalmazásában a vonatkozó OHS
előírások szerint.
A szállító, mint munkáltató kötelezettsé-
geiért teljes mértékben felelős. A szállító-
nak rendelkeznie kell megalkotott munka-
egészségügyi és biztonságtechnikai
programmal, amelynek célja veszélytelen
munkahely kialakítása az alkalmazottak
számára.
A szállító rendelkezzen érvényes és
kialakított biztonsági tervvel. A szállító
rendelkezzen veszélyfelismerő és kockázat
minimalizáló és megakadályozó eljárással.
A szállító rendelkezzen a szükséges
utasításokkal és intézkedésekkel, hogy
felkészült legyen a vészhelyzetre és arra
választ adhasson. A szállító minden
vészhelyzetet regisztráljon, és vizsgáljon ki.
A komplett berendezés szállítója rendelkez-
zen telepítési és beüzemelési utasítással,
amely tartalmazzon egyértelműen
megfogalmazott biztonsági
óvintézkedéseket és a
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szállított berendezésre vonatkozó utasítá-
sokat. Az ilyen telepítési és beüzemelési
utasítást a szállításnak tartalmaznia kell.
A szállító rendelkezzen megfelelő és telje-
sen üzemképes biztonsági berendezéssel
személyzete és felszerelései védelmére.
Szállító köteles biztosítani, hogy minden
használatban lévő szerszám és berende-
zés üzemképes és biztonságos legyen.
Szállító köteles biztosítani alkalmazottai
megfelelő szaktudását feladatuk biztonsá-
gos elvégzéséhez, és vészhelyzetekre
reagálni tudjanak. A munka jellegétől füg-
gően, a szállító köteles biztosítani, hogy a
fizikai és mentális munkafeltételek tegyék
lehetővé az alkalmazottak számára felada-
tuk biztonságos és hatékony elvégzését.
A szállító köteles jelenteni a baleseteket és
veszélyhelyzeteket, és a jelentések
eredményeképpen tegyen megfelelő
intézkedéseket.

A szállító ismerje és tartsa be a helyi
munkaegészségügyi és biztonsági
előírásokat, valamint a vonatkozó
rendeleteket, és ezt tudja dokumentálni.

Szociális kérdések
Emberi jogok tiszteletben tartása
A szállító köteles az emberi jogokat
támogatni és tiszteletben tartani, az ENSZ
Emberi jogok egyetemes nyilatkozata
szerint (ld.  http://www.un.org/ en/uni-
versal-declaration-human-rights/ in-
dex.html). A szállító nem tehet olyat,
amely közvetlenül vagy közvetve megsérti
ezeket az emberi jogi alapelveket.
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Diszkrimináció mentesség
A szállító köteles biztosítani a faji, etnikai
vagy nemzeti hovatartozás, bőrszín, nem,
családi állapot, szexuális hajlam, hit, fogya-
tékosság, kor vagy politikai meggyőződés
vagy bármely más, törvényileg védett
jellegzetesség alapján történő
diszkrimináció elutasítását. A szállító
köteles biztosítani az esélyegyenlőséget.

Egyesülési szabadság és
kollektív szerződés
A szállító köteles támogatni a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet által megfogalmazott
alapvető munkajogokat (ld.  www.ilo.org/
ilolex/english/ convdisp1.htm).
Ebben a tekintetben a szállítónak lehetővé
kell tennie az egyesülési szabadságot, és
ténylegesen el kell ismernie a kollektív
szerződéshez való jogot. Ha ezeket a
jogokat a helyi jogszabályok korlátozzák, a
szállító biztosítson dolgozóinak alternatív
eszközt véleményük kinyilvánítására.
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Bérezés
A normál munkaórákért, túlóráért és túlóra
különbözetért fizetett bér legalább feleljen
meg a törvényben meghatározott
minimumnak. A bérből illegális vagy
jogosulatlan levonás nem megengedett.

Gyermekmunka
A szállító nem vehet részt gyermekmunkával
kapcsolatos semmiféle, a törvényekkel és
előírásokkal ellentétes gyakorlatban. A
legalacsonyabb alkalmazotti vagy dolgozói
élet-kor semmiképpen nem lehet 15 év alatt.
Olyan foglalkoztatás vagy munka esetében,
amely jellegénél vagy a munkakörülmények-
nél fogva a fiatalok egészségét, biztonságát
vagy erkölcsét valószínűleg veszélyezteti, a
felvételi életkor nem lehet alacsonyabb 18
évnél.

Kényszermunka
A szállító a kényszer- vagy kötelező munka
semmiféle formáját nem alkalmazhatja.

Innováció és a tulajdonostillető
információk védelme
A szállító tevékenysége során
kötelestámogatni és ösztönözni az
innovációt.Wärtsilä szellemi tulajdona az
egyik legértékesebb eszköz, amelyet védeni
kell. Ugyanakkor, a szállító tartsa
tiszteletbenmások szellemi tulajdonát. A
szállító köteles írásos nyilatkozatot adni
atitoktartásról. Minden, a Wärtsilä által
közöltírásos, vizuális vagy szóbeli
kommunikáció, információ és/vagy adat
bizalmasnak minősül. A szállító a Wärtsilä
bizalmas információit nem közölheti senkivel,
azokat csak a Wärtsilä által meghatározott
célra használhatja fel, és a bizalmas
információt olyan titkosan és

legalább ésszerű gondossággal köteles
kezelni, mint saját bizalmas információját. A
szállító köteles betartani a vonatkozó titok-
tartási megállapodás különleges előírásait.

Minőség
A Wärtsilä segít a szállítónak egy akkreditált
minősítő testület által tanúsított minőség-
irányítási rendszer alkalmazásában.

A szállítónak rendelkeznie kell olyan
minőségirányítási rendszerrel, amely
legalább megfelel az ISO 9001 nemzetközi
szabvány legutolsó érvényes kiadásának, és
amelyet tevékenységénél a folyamatos
jobbítás érdekében alkalmaznia kell.

A szállító köteles azonnal értesíteni a
Wärtsilä-t, ha cégét próbaidőre tették. A
szállító minőségirányítási rendszere nem
ellenőrizheti a tervezést, a terv-elemzést, a
felhasznált anyagokat és a gyártási
folyamatot, valamint adott esetben a
befejező munkákat, végellenőrzést és
vizsgálatot és a szállítási csomagolást.

A minőségirányítási rendszernek biztosítania
kell, hogy a termék és/vagy szolgáltatás
megfelel a szerződésnek, valamint
minimálisan összhangban van a specifikáció
összes követelményével, a vásárló
minőségre vonatkozó utasításaival, a
rendeléssel és a kötelező jogszabályi
előírásokkal.

A szállítónak fel kell mérnie, és meg kell
valósítania az eljárást, valamint el kell
küldenie a Wärtsilä-nak terméke
minőségbiztosítási tervét.

A szállító a Wärtsilä termékek gyártási
folyamatában, részletes terv-
dokumentációjában, anyagaiban és az
alvállalkozói körben bekövetkező bármely
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változásról Wärtsilä-t a változások végre-
hajtása előtt értesíteni köteles.
Minimum követelményként a szállító köteles
bemutatni a vezetőség elkötelezettségével
való egyetértést, és a végrehajtott
folyamatoknál a dokumentáció ellenőrzést,
javító és megelőző intézkedéseket, a nem-
megfelelőség kezelését, kimutathatóságot,
a vevő vagyonkezelését és a különleges
termékek vagy szolgáltatások
minőségbiztosítási tervét.

A szállító készüljön arra, hogy elfogadja
minősítő társaságok jóváhagyását, ha
Wärtsilä ezt kéri.

A nem gyakran alkalmazott, projekt-
specifikus helyi alvállalkozóknak rendel-
kezniük kell minőségirányítási rendszerrel
és/vagy a specifikált szállításra vonatkozó
megvalósított minőségbiztosítási tervvel.

Környezetvédelem
Wärtsilä segít a szállítónak egy harmadik fél
által minősített környezetvédelmi vezetési
rendszer alkalmazásában. Minimum köve-
telményként a szállítónak rendelkeznie kell
olyan környezetvédelmi vezetési
rendszerrel, amely megfelel az ISO 14001
nemzetközi szabvány vagy a
Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési
rendszer (EMAS) legutolsó kiadásának.

A szállító köteles azonnal értesíteni
Wärtsilä-t, ha cégét próbaidőre tették.

A környezetvédelmi vezetési rendszernek
biztosítania kell a hatékony tervezést, mű-
ködtetést, folyamatos jobbítást és minden
környezetvédelmi szempont és kockázat
ellenőrzését. Működésére és képességére
alapozva, a szállítónak készen kell állnia, és
eljárásokkal kell rendelkeznie környezetvé-

delmi szükséghelyzet kezelésére. A szállí-
tónak ismernie kell a jogszabályokat és min-
den vonatkozó törvényt és rendeletet,
melyeket be kell tartania, és bizonyítania
kell tudni ezek teljesítését.

Wärtsilä kérésére vagy specifikációja sze-
rint a szállító képes legyen a működésével,
termékeivel és/vagy szolgáltatásaival, bele-
értve a csomagolóanyagot, emissziójával és
energiafogyasztásával kapcsolatos környe-
zeti hatásokról információt szolgáltatni.

A nem gyakran alkalmazott, projektspe-
cifikus helyi alvállalkozóknak rendelkezniük
kell környezetvédelmi irányítási rendszerrel
és/vagy a specifikált szállításra vonatkozó
megvalósított környezetvédelmi tervvel.
Wärtsilä elkötelezettségével egyezően,
hozzájárulva a tisztább, egészségesebb,
biztonságosabb környezethez, a szállítónak
meg kell felelni a 4. fejezetben “Megfelelés”
alatt található anyagfelhasználási
korlátozásnak.

Biztonság
A szállító rendelkezzen biztonsági irányítási
rendszerrel, amely
- azonosítja, értékeli és elfogadható szinten
   kezeli a biztonsági kockázatokat;
- biztosítja és dokumentálja az ellátási lánc
   biztonsági folyamatát, és
- megakadályozza az illetéktelen bejutást az
   ellátási lánc telephelyeire, cargo
   egységeibe, tranzitárukhoz és/vagy
   raktárakba, ezzel megakadályozza az ott
   lehetséges lopást is;
- megfelel a Wärtsilä által kiadott külön-leges
   biztonsági utasításoknak;
- rendelkezik információ biztonsági vezetés-
   sel, beleértve a dokumentáció besorolást,
   hozzáférési jogokat, adatvédelmet és
   azonosító menedzsmentet;
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- rendelkezik háttérszűrési politikával
    biztonsági szempontból kritikus
    beosztásban lévő személyekre;
- folyamatos fejlesztést végző vezetősége
    van.

Wärtsilä további biztonsági
követelményeket illeszthet be
szerződéseibe.

Üzleti folytonosság tervezése
Az alkatrészgyártás és/vagy a
szolgáltatások folytonos fenntartása a
Wärtsilä, mint vevő, valamint a szállító
számára is alapvető fontosságú. Ennek
biztosítására minden szállító rendelkezzen
írásos a Wärtsilä specifikus üzleti
folytonossági tervvel (BCP), amely a
Wärtsilä alkatrészeire/szolgáltatásaira
vonatkozó termékspecifikus üzleti
hatáselemzésen alapul.

A BCP tartalma:
1. Leállási szcenárió, mint pl:
- részleges/teljes tűzeset
- természeti katasztrófa
- komoly gép meghibásodás
- ellátási lánctól való függőség
-  termeléshez szükséges közszolgáltatások
- hatósági leállítások
- sztrájkok, kizárások vagy
- bármely más, az üzleti hatáselemzésben
   azonosított lényeges probléma.

2.  Írja le a normál gyártási eljárást és az
     alternatív képességeket.

3. Részletezze a tervet és a helyettesítő
    termelés időszükségletét, a leállási idő
    minimalizálására tett javaslattal együtt.

4. A termelési folyamat minden módosítása
   vagy a kapacitás jelentős változása, vagy
   egyéb problémák feltárása után, amelyek
   hatással lehetnek a szállító képességére a
   Wärtsilä alkatrészgyártás/szolgáltatások
   helyreállítása tekintetében, végezzen
   rendszeres áttekintést és aktualizálást.

Szükséges információk átadása
A szállító köteles minden szükséges
információt Wärtsilä kérésére megadni, hogy
ezeknek a követelményeknek való
megfelelése felmérhető legyen. A szállító
ugyancsak köteles Wärtsilä-t tájékoztatni
minden, a teljesítésével kapcsolatos
hiányosságról. Wärtsilä ezeket az
információkat bizalmasan kezeli.
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5. Szállítók felmérése és kiválasztása
A szállítói felmérés a szállítók értékelésére használatos, annak biztosítására, hogy
képesek Wärtsilä-nak szállítani. A szállítói felmérés tartalmazza a Wärtsilä
követelményeinek való megfelelés, a vállalati felépítés, a megfelelő műszaki alkalmasság
és a minőségirányítási rendszer értékelését.

A titoktartási megállapodás aláírása után a
kezdeti kiválasztást a szállító
felméréseköveti. Az alkalmazott módszer a
szállítóátvizsgálása, ellenőrzése és
kiértékelése azalábbiak szerint:

- A szállító milyen felelősséget vállal
   Wärtsilä követelményeinek megfelelően, a
   4. fejezetben leírtak szerint. Wärtsilä az
   ellátó lánc egészségügyi és biztonsági
   kódexének szigorú betartásával biztosítja
   szállítóit a munkaegészségügyi és bizton-
   ságtechnikai követelményeknek való
   megfelelésről.

- A szállító hogyan szervezi meg folyamatait
   (pl. termelés, tervezés, minőség), vevői
   bázisa, legfontosabb vevői, kockázat-
   kezelése, általános üzleti tevékenysége,
   valamint elkötelezettségi szintje, beleértve
   a beruházást, kapacitás, minőségirányítási
   rendszer, hatékonyság, panaszkezelés,
   átfutási idő, Wärtsilä által specifikált
   szerszámokkal történő munkavégzés
   hajlandósága, stb.

A szállító értékelésének megfelelően, a
szállítókat egy bizonyos elfogadási
állapotba sorolják. A felmérési vizsgálatot
és a szállítói értékelési eljárást Wärtsilä
vagy Wärtsilä képviselői vagy megbízott
harmadik fél végzi.

A szállító értékelését időszakos felmérések
követik. Ld. 11. fejezetet. Folyamatos
szállítói teljesítmény értékelése a részletek
feltárására.

A szállítót akkor fogadják el Wärtsilä
szállítójának, ha:

- a szállítói értékelésben elfogadásra került;
- bizonyította műszaki alkalmasságát a kért
   termék szállítására (műszaki felmérés
   révén); és
- megfelelően bizonyította, hogy a
   helyszínen rendelkezik hatékony
   minőségirányítási rendszerrel.

A szállító Wärtsilä által történő elfogadása
nem jelenti a szállítás elfogadását. A termék
elfogadásának külön magyarázata
megtalálható a 6. fejezetben a minőség-
biztosítási terv részben.

A szállító kiválasztására vonatkozó további
információért látogasson el ide:
wartsila.com.
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6. Alkatrész minőségbiztosítási terv
(PQAP)
Wärtsilä szállítóinak minőségbiztosítási eljáráson kell átesniük ahhoz, hogy Wärtsilä-nak
megbízható és fenntartható termékeket szállíthassanak. A PQAP célja, hogy a termékek
feleljenek meg a specifikációnak és a minőségi követelményeknek, valamint a szállítás
pontos határidőre történjen. Amennyiben a PQAP elfogadásra kerül, a szállító azt nem
módosíthatja Wärtsilä előzetes hozzájárulása nélkül.

A PQAP mind a Wärtsilä-nak, mind a
szállítónak időt és költséget takarít meg,
mivel hatékony módszer a problémák és
potenciális félreértések megelőzésére egy
alkatrész fejlesztése során a tervezéstől a
gyártásig.

Az alkatrész minőségbiztosítási terv célja
annak bizonyítása, hogy a szállító egy
elfogadott gyártási eljárással ésszerű és
hatékony módon képes a kérdéses
alkatrészek gyártására.

Az eljárás biztosítja, hogy a Wärtsilä
műszaki követelményei teljesüljenek,
specifikációja megvalósuljon, és a szállító
tisztában legyen a felelősségével.

Minden terméket a PQAP szerint
minőségbiztosítani kell.

A gyártott  alkatrészek minőségbiztosítása a
Wärtsilä ellátási láncán belül alapvetően
szükséges és kötelező, mivel lehetővé teszi,
hogy a Wärtsilä zavartalan és hibátlan
szállítást kapjon.

Új PQAP-t kell készíteni a következő
esetekben: az alkatrészben változás
történik, új szállító lép be, módosított
alkatrész megváltozott előírásokkal, vagy
lényeges változás az eljárásban, a
szerszámozásban, vagy új gyártási hely
szükséges.

A PQAP biztosítja, hogy az alkatrészek a
specifikáció szerint, megfelelő minőségben
és határidőre készülnek.

Mutatja, hogy az alkatrész elfogadásra
került, és a gyártási folyamat zavartalan.
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A PQAP 14 kapcsolódó tevékenységből áll, amelyek biztosítják a termék készültségét, és
ezért a gyártás megkezdése előtt össze kell állítani.

Lényegében a PQAP elősegíti a vevő
igényeinek megértését, beleértve a meg-
határozott kritikus tulajdonságokat, és azok
érvényesítését a tervezési ellenőrzések
során. A PQAP lehetővé teszi a gyártási
folyamat fejlesztését, kiemelten kezelve a
képesség és kapacitás kérdését is. Elemzi
a lehetséges hibamódokat, és megtervezi
azok csökkentésének eszközeit. A termék
minőségét további vizsgálatok, első minta-
vizsgálat és elfogadás útján tovább
ellenőrzi. A PQAP a gyártás átfutási idővel,
valamint a termék szállításra történő
csomagolásával is foglalkozik.
A PQAP végrehajtása során a szállítónak
biztosítania kell, hogy a gyártási eljárás az
alkatrészt a kívánt minőségben, a
szükséges átfutási idővel és a szükséges
határidőre állítja elő.

A prototípus gyártása alatt a teljes gyártási
eljárás értékelésre, az alkalmas források
rendelkezésre állása a prototípus
gyártásához, felülvizsgálatához, próbá-
jához és szállításához (személyzet,
gyártóberendezés, szerszámozás, mérő-
berendezések, stb.) pedig ellenőrzésre
kerül. A gyártás, felülvizsgálat, és próba
feltételeit a Wärtsilä szállítás fejlesztési
képviselőjének a prototípus gyártása és
szállítása előtt el kell fogadnia. Minden
PQAP tevékenységet végre kell hajtani,
mielőtt a Wärtsilä képviselője hozzájárulna
a gyártás megkezdéséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha egyszer a PQAP
elfogadásra került, a szállító nem hajthat
végre semmiféle módosítást a Wärtsilä
előzetes hozzájárulása nélkül.
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7. Szállító anyagainak nyomonkövetése
és adatmegőrzése
A szállító köteles a termék adagok vagy tételek egyedi azonosítására dokumentált
módszer létesítésére és fenntartására, beleértve a jelölést, ha szükséges. A Wärtsilä
vizsgálhatja vagy ellenőrizheti a szállító nyomonkövetési rendszerét a követelmények
teljesítésének igazolására.

Ha egy termék sorozatszámmal vagy más
jelöléssel van ellátva, ezt a jelölést az illető
termék teljes élettartama alatt fenn kell
tartani. Amennyiben szükséges, a
szállítónak megfelelő termék
nyomonkövetést be kell mutatnia. A
komponens nyomonkövetési jelölés
kölönleges követelményeit (egyedi tétel
azonosító, UII és adat matrix vonalkód) a
szállítónak, ha szükséges, be kell tartania,
a komponens specifikáció szerint.

A szállító köteles érvényesítési jegyzéket
vezetnie addig, amíg a termék/termék-
család gyártási/szerviz
követelményekszempontjából aktív, plusz
egy naptári évig, a Wärtsilä-val
kölcsönösen megállapítottkülönleges
nyomonkövetési és adatmegőrzési
követelmény szerint.

Ez az érvényesítési jegyzék fenntartás
tartalmazza, de nem korlátozódik a
megfelelő szerszámok használatára,
műszaki változásokra és rendelés
módosításokra vonatkozó jegyzékre.

Minőségi adatok rögzítése
A Wärtsilä kérheti a szállítótól a termék

különleges minőségi adatait, aktualizálását,
és idővonalát. Ezek vonatkozhatnak a
termék gyártására, gyártásközbeni
ellenőrzésre és vizsgálatra, funkcionális
vizsgálatra és végellenőrzésre, stb, a
tervrajzok, vonatkozó szabványok, minőségi
utasítások, minősítő társaságok, rendelések
és/vagy beszerzési szerződések szerint. A
szállító köteles ilyen érvényesítéseket
elvégezni, valamint ezeket az adatokat
megőrizni, és a Wärtsilä kérésére 2 munka-
napon belül szolgáltatni.

A Wärtsilä monitorozza a szállító minőségi
teljesítményét. Ezeket az intézkedéseket
Wärtsilä a Supplier Dashboard-on keresztül
jelenti a közvetlen anyagszállítóknak. A
közvetlen anyagszállítók ezeket a szállítói
portálon keresztül is elérhetik.

 25

7. Supplier material traceability and record retention



8. Elkötelezettség a
gyártási folyamatok
biztosítására
A szállító alakítsa ki gyártási műveleteihez a leghatékonyabb eljárást és a leghatásosabb
eljárás ellenőrzést a fejlesztési ciklusban PQAP felhasználásával a Wärtsilä üzemeknek
történő termékgyártáshoz szerte a világon. Várható, hogy ezek a kifejlesztett eljárások a
gyártási eljárások biztosításával az egész gyártási és működési szakaszban hatékonyan
fenntarthatók és működtethetők lesznek. A Wärtsiläsaját eljárás ellenőrzési terv audit
(PCPA) eszközén keresztül támogatja ezt a törekvést, amely segíti a működési folyamatok
hatékonyságának vizsgálatát és értékelését, mint pl. minőségirányítás, dokumentálás,
gyártási eljárás irányítás, termelés tervezés és ellenőrzés, minőségellenőrzés, vizsgálat és
érvényesítés, logisztika és folyamatos fejlesztés.

A termék kritikus voltától és/vagy a vállalat
profiljától függően, a szállítók a PCPA eljá-
rás hatálya alá tartoznak. A vizsgált műve-
leti terület értékelésre kerül. Minden
szállító, aki nem éri el a célt, javító
intézkedés meg-tételére kötelezett a
meghatározott területen végrehajtandó
javítás érdekében.

Ezt egy újbóli ellenőrzés követi, a javításra
kijelölt terület hatékonyságának felmérése
céljából. Wärtsilä fenntartja a jogot az ilyen
ismételt vizsgálatok tartalmának szükség
szerinti meghatározására, és a műveleti
eljárás vizsgálatára.
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9. Folyamat és tervezési
     változások irányítása
A Wärtsilä fenntartja a jogot írásos változási, felfüggesztési vagy törlési rendelés
kiadására. Ha a változás lényeges hatással van a szállítási terjedelmére, idejére vagy
árára, a szállító köteles egy kalkulációt kiadni, amely az alábbiakat tartalmazza:

1. A szállítás változásának leírása;
2. Részletes idő- és erőforrás terv a változás
    végrehajtására;
3. A változás árra és szállítási időre
    gyakorolt hatásának számítása, ha van
    ilyen.

Ha Wärtsilä változást rendel, a szállító
köteles a változás elfogadását írásban négy
(4) munkanapon belül megerősíteni. Egyéb
megállapodás hiányában, a szállító nem
kezdheti el a változás végrehajtását Wärtsilä
megrendelése és beleegyezése nélkül,
tekintettel a fenti 1-3 pontokra.

A változások a következőket érinthetik:
- Jogi követelmények
- Termék tervezés, műszaki specifikáció
- Alvállakozói termékek
- Anyagok
- Szerviz szolgáltató
- Gyártási hely
- Gyártási eljárás, gyártás módszer,
  megmunkálás, vizsgálat
- Tárolás, csomagolás,megőrzés vagy
  szállítás.

A Wärtsilä által kért termék változást doku-
mentálják egy műszaki terv változásban. A
műszaki változás szerepelhet az aktualizált

rajzon/minőségi utasításban/
szabványokban/ specifikációkban.

Ezt megfelelően közölni kell a szállítóval. A
változással összhangban a szállító köteles
minőségbiztosítási rendszerének megfelelő
felülvizsgálatára, beleértve, de nem
korlátozva a PFMEA-ra és az ellenőrzési
terv felülvizsgálatára és a gyártási
folyamatra.

A változás megvalósítása a PQAP
módosítását vonhatja maga után. Ha a
termék a szállító tervezési ellenőrzése alatt
van, a szállító tervezési és gyártási
folyamatában átvezetni kívánt minden
változást, azok végrehajtása előtt, a
szállítónak a Wärtsilä-val megfelelően
közölnie kell.

Ez fontos abban a tekintetben, hogy a
bevezetendő változások kockázatát,
amelyekhatással lehetnek a Wärtsilä
műszaki termékeinek tulajdonságaira, a
szerelés folyama-tára, a termék kezelésére,
vagy egyéb szándékolt vagy előre látott
alkalmazásáraminimalizálni lehessen.

Abban az esetben, ha a termékeket a
helyszínen szerelik és vizsgálják, minden
“as built” módosítást dokumentálni kell, és a
szállítónak a termék dokumentáció végső
változatát aktualizálnia kell. Ezt a szállító
elküldi a Wärtsilä-nak a visszajelzés beérke-
zését követő 4 héten belül.

 27

9. Process change and  design change management9. Process change and  design change management



10. Nem megfelelő termékek és
szolgáltatások kezelése
A nem-megfelelőség oka lehet a tervrajztól vagy a rendelés követelményeitől való eltérés,
mint pl. minőség, külső megjelenés, csomagolóanyag, fémgyártás, címkézés, mennyiség,
kezelés és szállítás, tisztaság és/vagy méret vagy műszaki adat. Ha a szállító eljárásában/
termékében nem-megfelelőség derül ki, a szállító köteles errőla Wärtsilä-t azonnal,
késedelem nélkül tájékoztatni. A szállító köteles elemezni az alapvető okot, és
meghatározni a javító és megelőző intézkedéseket bármilyen alkalmas és elismert eszköz
használatával. A szállító csak olyan terméket vagy anyagot szállíthat, amely kielégíti a
beszerzési követelményeket és/vagy más vonatkozó, megállapodásban rögzített
specifikációt vagy jellemzőket.

A szállítónak rendelkeznie kell belső
hulladék/selejt kezelő eljárással. Az eljárás
magában folglalja, de nem korlátozódik az
alábbiakra:

 1. Proaktív terv a hulladék/belső selejt
     kezelésére.
2. Tisztázni kell a hibás termékek, anya-
    gok, gyártásban lévő munkák, átdol-
    gozott anyagok, stb. kezelésének
    felelősségét.
3. Elválasztott és egyértelműen megjelölt
    elkülönítő területek hibás és átdolgo-zott
    anyagok számára, amelyek meg-
    akadályozzák, hogy keveredjenek a
    normál anyagárammal az eljárás során.
4. Utasítások és eljárás CAPA kezelésére
    (belső vagy alvállalkozói selejt).
5. Utasítások átdolgozott alkatrészek
    nyomonkövetésére, átdolgozására, újbóli
    vizsgálatára és ellenőrzésére.

A Wärtsilä előírhat különleges, alapvető ok
elemző rendszert, mint pl. 8D, amelyet
nem-megfelelő termék vagy anyag
észlelésekor kell használni. Ebben az
esetben a Wärtsilä a szállítónak nem-
megfelelőségi jelentést (NCR) ad ki.

A szállítónak az NCR-re fogadási eljárással
kell rendelkeznie, amely biztosítja, hogy az
NCR-vel késedelem nélkül foglalkozzanak.

Kritikus esetben az ügy átkerülhet a szállító
minőségbiztosításától Wärtsilä kategória
menedzsmentjéhez.

Ha a nem-megfelelőség észlelése a termék/
berendezés telepítési helyszínén történik, a
Wärtsilä a szállítót cserére vagy javításra
utasítja. A szállító a javítások megadásával
együtt 2 munkanapon belül köteles válaszolni
a nem-megfelelőségi reklamációra. A szállító-
nak 7 napon belül (bejelentett anyagoknál, a
bejelentéstől számított 6 hónapon belüli
szállítás esetén, és 21 napon belül ezen túli
szállításnál) alapvető ok elemzést kell
végeznie, beleértve a javító és megelőző
intézkedéseket (CAPA). A szállító a Wärtsilä
által benyújtott reklamációt maga jogosult
megoldani. A szállító alapvető ok elemzését
professzionális probléma megoldó
módszerrel kell végezni, mint pl. 8D jelentés,
halszálka diagram, 5 Whys, stb. és ezt a
Wärtsilä felé az NCR-re adott válaszban
igazolni kell.
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A valószínűleg nem megfelelő válaszokat
visszaküldik, és a szállító azonnal köteles
aktualizált kielégítő választ küldeni. Az
NCR-re adott kielégítő válasz küldésének
vagy a kijavítás elmulasztása esetén a
Wärtsilä harmadik felet von be, hogy a
Wärtsilä termékein ellenőrzést végezzen a
szállító telephelyén. Ez a tevékenység a
szállító költségére történik. Várható, hogy a
javító intézkedés után szükségessé válik a
termék/eljárás dokumentációjának
felülvizsgálata. Ezért a szállítónak a
probléma megoldó eljárás után adott
esetben át kell vizsgálnia és biztosítania
kell a PQAP dokumentumok/eljárási
dokumentumok megfelelőségét és helyes-
ségét. A szállító igazolja a Wärtsilä-nak,

hogy a felülvizsgálat megtörtént, és
bizonyítania kell a fentiek elvégzését. A
Wärtsilä ellenőrizheti és felülvizsgálhatja,
és szüksége szerint elfogadhatja ezeket.
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11. Folyamatos
szállítói teljesítményértékelés
A kiváló minőség, jó szállítás és kedvező költség elérése céljából, valamint a
partnerkapcsolat erősítésére az ellátási lánccal, a Wärtsilä mindenkor elvárja
aszállítóktól a jó minőségű, pontos szállítást. A Wärtsilä felismeri, hogy a siker
nagymértékben függ az ellátási lánctól, és ezért a fő teljesítési indikátorokra alapozva,
folyamatos szállítói teljesítmény értékelést végez. A nem-megfelelés egyik oka a
Wärtsilä szállítói követelményeitől való eltérés, amelyet vizsgálatok ésfelmérések
mutatnak ki.

Minőségi színvonal
A Wärtsilä elvárja szállítóitól, hogy a

szállítástteljes mértékben specifikációjának
meg-felelően végezzék. Filozófiája az, hogy
a felelősség forrásának közelében a meg-
előző és proaktív minőségbiztosítási
tevékenységre kell összpontosítani.
 A szállított termékek minőségének
mérésére és monitorozására Wärtsilä
számos teljesítmény indikátor segítségével
felméri a szállítói minőséget és
teljesítményt, amelyek kiegészítve
egymást, a szállítói teljesítmény
többdimenziós képét adják. A megállapított
célok el nem érése javító intézkedési
tevékenységet eredményezhet, ld. 10.
fejezet: Nem-megfelelő termékek és
szolgáltatások kezelése.

Szállítási megbízhatóság
A Wärtsilä elvárja szállítóitól, hogy a

szállítástmindig időben teljesítsék. Ennek a
filozófiának a célja, hogy csökkentse a
leltárkészletet az egész ellátási láncban.
Ezenkívül, azokban a projektekben,
melyekben a Wärtsilä részt vesz, a vevők
jellemzően magas kötbért kérnek minden
késedelemért.

  Az időben történő szállítást minden a
Wärtsilä szállítási központban a jó
minőségű, megfelelő anyag megadott
időbentörténő fogadásával mérik, a
megfelelő dokumentációval, tanúsítvánnyal
(ha van) és szállítási időponttal. Általában
a késedelmesszállítás egyáltalán nem
megengedett, és kötbér számítható fel a
késedelmes szállításokért. A szállító
köteles a Wärtsilä-t minden potenciális
szállításról azonnal értesíteni, és
ugyancsak felhatalmazást kell kapnia
minden előszállításra.
  A megállapított célok el nem érése
javítóintézkedési tevékenységet
eredményezhet, ld. 10. fejezetet: Nem-
megfelelő termékek és szolgáltatások
kezelése. Ezek a célokidőszakosan nőnek,
azzal az elvárással,hogya szállítók végül
elérjék az időbentörténőszállítási célt.

A havonta monitorozott információlehetővé
teheti az anyagszállítók irányítását
aszállítói portálon keresztül.

Költség
A Wärtsilä elvárja szálítóitól az optimális
költségen történő szállítást. A cél az
ellátásiláncban fellépő szükségtelen
költségek
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kiküszöbölése/csökkentése takarékosság
révén. A Wärtsilä segíti és ösztönzi szállítóit,
hogy készítsenek tulajdonosi számításokat
termékeihez. A költség szcenáriókra ala-
pozva, A Wärtsilä dönthet olyan szállítói
együttműködés mellett, hogy részt vesznek a
Wärtsilä szállítói költség szemináriumain.
Várható, hogy a szállítók befektetik a szük-
séges forrásokat a kitűzött célok eléréséhez.
A szállítók várhatóan együttműködnek
Wärtsilä-val, és átlátható módon folyama-
tosan dolgoznak a szállítás költségszer-
kezetén a költségek optimalizálása
érdekében.

Átfutási idő
A Wärtsilä elvárja szállítóitól, hogy a
szállítást a megállapodott átfutási idővel
teljesítsék. Ennek a filozófiának a célja, hogy
optimalizáljaaz átfutási időt az egész ellátási
láncban. A Wärtsilä segíti és ösztönzi
szállítóit, hogy “csináld vagy vásárolj
tanulmányt” alapján dolgozzanak, és minden
termékénél “karcsúsítsák” az ellátási lánc
modellt. A Wärtsilä dönthet úgy, hogy
együttműködik a szállí-tókkal az átfutási idő
rövidítése érdekében. Várható, hogy a
szállítók befektetik a szükséges forrásokat a
kitűzött célok eléréséhez.

A normál termelési szcenárióban a szállító
várhatóan legalább havonta ellenőrzi a Sup-
plier Dashboard információt a szállítói
portálon, javító és megelőző
intézkedéseinek felülvizsgálata és irányítása
céljából, a KPI-n történő teljesítmény javítás
érdekében. Ezenkívül, időszakos értéke-
léseket kell végezni. Ezeknek az
értékeléseknek a gyakorisága attól függ,
hogy a szállítandó termék mennyire kritikus.
Ez a szállító teljesítőképességén alapul,
figyelembe véve különböző tényezőket, mint
pl. a Wärtsilä szállítói követelményei,
minőség és szállítás, folyamatok átfutási
ideje, a minőségirányítási rendszer,
kommunikáció és fogékonyság, az
elkötelezettség és beruházás szintje,
panaszkezelés, stb. Az értékelést auditon
keresztül kell végezni, és az eredményeket
közölni kell a szállítóval, hogy javító
intézkedéseket tudjon foganatosítani.
Wärtsilä szállítóinak kritériuma, mint a
kézikönyv ezt előzőleg már említi,
természetében nagyon alapvető, és
ezeknek a paramétereknek való meg nem
felelés kritikus hibának minősül, és a
szállítót ki lehet tiltani a további üzleti
kapcsolatokból.
Ez az értékelés használható a szállító
jutalmazásának, szankcionálására és az
üzleti fejlesztési tevékenységekalapjául.
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12. Feltételek folyamatos javítása
A Wärtsilä követelményeinek való megfelelés érdekében a napi működési folyamatot
ésmunkamódszert a legjobb teljesítmény eléréséhez optimalizálni kell. Ehhez
egységesgyakorlatot kell folytatni és továbbfejleszteni. A Wärtsilä-nak műveletei
támogatására, és vevői igényeinek kielégítésére kiváló beszerzési forrásokra van szüksége.
A szállítók és a Wärtsilä közötti folytonos és korszerű folyamatok állandó jobbító fejlesztést
tesznek lehetővé. A folyamatos fejlesztés eredménye kiváló beszerzési források és kiváló
szállítói kapcsolat.

Az alábbi folyamatok együttműködést
igényelnek a szállítókkal:

- Beszerzési folyamat
- Vásárlási és bejövő logisztikai folyamatok
- Számla ellenőrzési és kifizetési folyamat

Beszerzési folyamat
Ez a folyamat intézkedést és
együttműködést tesz lehetővé a kiváló
működés elérése érdekében, nem
korlátozva a következőkre:

- Ésszerű átfutási idő és előrejelzési
   szabályok
- A szállított termékek minőségi
   szabványainak elérése
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- Szállítók támogatása a termék specifi-
  káció teljesítésében, szállítói fejlesztési
  folyamatokon, auditokon és követő
  műveleteken keresztül
- Műszaki információ kezelése
- Szállító teljesítményének és a kapcso-lódó
  műveletek monitoringja, értékelése és
  jelentése
- Bejövő outputok a Wärtsilä vevői
  kapcsola-tairól és azok kölcsönhatásáról a
  szállítói teljesítményre
- Költségcsökkentő projektek és
  termékfejlesztő eljárások
- Fontos szabványosítási és egységesítési
  tevékenységek
- Készlet csökentés (pl. minőség menedzs-
  ment, szállítói felelősségátvállalás szállí-
 tott  termékek vállalt készletének tartására)
- Szállítói szerződések, stb.

A szállító szerződéskötés előtt köteles
igazolni, hogy a szállításhoz tartozó,
szerződésben rögzített minden műszaki
specifikáció, rajz és utasítás érthető
számára.

Beszerzési illetve bejövő logikai
folyamatok
A Wärtsilä és szállítói közötti adásvételi
tevékenységek bonyolítása a Wärtsilä
kijelölt vásárlói és szállítói partnereik között
történik. Ezek a műveletek magukban
foglalják az előzetes mennyiségi igényt,
vételi megrendelést, viszaigazolást,
számlázást, minőségi feljegyzéseket,
szálllítói tanúsítványokat, stb. A szállítótól
Wärtsilä felé irányuló, üzemi kérdésekre
vonatkozó
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a vételi rendelésben megjelölt személynek
kell címezni. A napi gyakorlatban a szállító
pontosan nevezzen meg egy kapcsolattartó
személy(eke)t a Wärtsilä-val való
tárgyalásra,és hozzon létre egy megfelelő
mentési rendszert. Ezek a kapcsolattartó
személyek felelősek a szállító és a Wärtsilä
között szükségeskooperáció folyamatos
fejlesztéséért. A szállítóknak kérésre
igazolniuk kell, hogy kapacitásuk megfelel a
Wärtsilä jelzett igényének kielégítésére. A
Wärtsilä-tól beérkezett rendelésre, más
megállapodás hiányában, aszállító minden
egyes vételi rendelést a rendelés kiadásától
számított 7 napon belül, és szolgáltatás
rendelése esetén 3 napon belül
visszaigazolni köteles.

A megállapított átfutási időt be kell tartani.
Azonban közös megegyezéssel kivételt
lehet tenni. Abban az esetben, ha a
Wärtsilä a nyitottvételi rendelések
időszakos felülvizsgálatátvégzi a
szállítónál, a szállító köteles összevetni a
rendelési könyvet a gyártási időtervvel,
igazolva az információk egyezését. Ez
magában foglalja az esetleges eltérések
jegyzékét. A szállító köteles rendelési
könyvét folyamatosan figyelemmel kísérni,
hogy előre biztosítani tudja, hogy
kapacitása és felkészültsége megfelelő
szinten a műveletek teljesítésére a piaci
viszonyok változása és a vevői igények
megállapodott változása ellenére is
rendelkezésre áll, és fog állni. A szállító
köteles minden hiányosságot azonnal és
előzetesen a Wärtsilä tudomására hozni. A
működési hatékonyság további
fejlesztésére a Wärtsilä-nak és szállítóinak
közösen az integrált rendszer megoldások
erősítésével és előzetes munkával
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(pl. a vásárlási folyamatokra), jó
gyakorlattal, stb. folyamatosan törekedniük
kell. A szállító köteles biztosítani a
csomagolóanyagot, és a szállítandó
terméket a szállítási hatásoknak ellenálló
megfelelő csomagolással ellátni, figyelembe
véve a Wärtsilä utasításait, az áru jellegét
és a kezelés, valamint a szállítás alatti
tárolás módját. Az egyes alkatrészek
festetlen fémfelületeit korrózió elleni
védelmmel kell ellátni. A szállító köteles a
Wärtsilä-nak és a Wärtsilä által igénybevett
szállítmányozónak a konszignáció részletes
adatait legkésőbb a szállítást megelőző 7.
napon megküldeni. A szállító által biztosított
konténereknek konténer biztonsági tanú-
sítvánnyal kell rendelkezniük, melyeknek
érvényessége a szállítástól számított egy
(1) év. A szállításhoz csatolni kell egy láda

vagy egység csomagolási jegyzéket, ha
van, amely tartalmazza a részletes
adatokat, mint pl. jelölések, tételszám,
csomagok, méretek, bruttó és nettó tömeg,
vagy egyéb, a rendelésben külön kért
információk.

Számla ellenőrzési illetve
kifizetési folyamatok

Számlázás
A Wärtsilä-nak történő számlázáskor
előny-ben kell részesíteni az elektronikus
számlázást (e-számla). A Wärtsilä Shared
Service Center -nek küldendő számla
helyettesítő módjai: EDI, e-mail és posta.
Bármelyik módszert is használják, a vásár-
lási számla előírásait be kell tartani, és
azokat teljesíteni kell. Az elektronikus
számlázás és a vásárlási számla
előírásaira vonatkozó műszaki
követelmények a Wärtsilä alábbi
weboldalán megtalálhatók:

http://www.wartsila.com/en/about/sup-
pliers/mission

Elektronikus adatcsere
A Wärtsilä nagyszámú szállítót igényel,
hogy integrálni tudja gyártási rendszerüket
a Wärtsilä üzemeiben lévő gyártási
rendszerekhez. Ezeknek legalább
kapcsolódni kell tudni a szállítói portálhoz,
hogy meg tudjanak jelenni a legújabb
listán, amely tartalmazza a Wärtsilä
termékek gyártásánál alkalmazott
előírásokat, és rálátással rendelkezni a
Supplier Dashboard-ra saját proaktív
intézkedéseik bevezetésére, és a termékre
vonatkozó információk elektronikus úton
történő küldésére.
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A Wärtsilä elkötelezett a fenntartható és sikeres jövő kialakításában, és
szállítóinkat is bátorítjuk ezen kötelezettségvállalás elfogadására.

A Wärtsilä a korszerű technológia és a komplett életciklus
megoldás globálisvezetője a hajózási és energiapiacon.
Kifejezve a fenntartható innovációt ésteljes hatékonyságot,
Wärtsilä maximálja a vevők hajóinak éserőműveinek
környezetvédelmi és gazdasági minőségét. A Wärtsilä szerepel
a NASDAQ Helsinki, Finnország jegyzékén.


