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1 Cél 
 A jelen minőségbiztosítási megállapodás az összes többi vonatkozó dokumentummal 

együttesen értelmezve bemutatja azokat a minőségi követelményeket, amelyeknek a tervezés 
szakaszától a felhasználásig eleget kell tenniük beszállítóinknak. 

 

2 Alapelv 
 Társaságunk számára rendkívül fontos a gondoskodás termékeink minőségéről és ügyfeleink 

elégedettségéről. 
 A csomagolások beszállítói hozzájárulnak ahhoz, hogy termékeink csomagolása megfelelő és 

biztonságos legyen és meg lehessen óvni termékeink minőségét. 
 

3 Követelmények a minőségmenedzsment-rendszer vonatkozásában 
Új és meglevő csomagolás-beszállítóink kötelezettséget vállalnak arra, hogy bevezetnek, 
fenntartanak és egy akkreditált tanúsító szervezettel tanúsíttatnak egy olyan 
minőségmenedzsment-rendszert (QM-rendszert), amely megfelel az ISO 9001 
szabványoknak, valamint egy olyan környezetvédelmi menedzsment rendszert, amely teljesíti 
a DIN EN ISO 14001 szabvány követelményeit, mindenkor a szóban forgó szabványok 
időszerű kiadásának tartalma szerint. Továbbá, ezeknek a vállalkozásoknak el kell fogadniuk 
a KACO „Minőségbiztosítási megállapodás csomagolás-beszállítókkal“ feltételeit. Az 
említettektől eltérő tanúsítások elfogadásáról a KACO beszerzési részlege a 
minőségmenedzsment illetékeseivel együttesen hoz döntést. 
 

 Az új tanúsításokat, illetve a tanúsított állapot változásait külön felszólítás nélkül a KACO 
rendelkezésére kell bocsátani.  

 Hatályosak továbbá a jelen minőségbiztosítási megállapodás rendelkezései is. 
 A minőségmenedzsment rendszerrel kapcsolatos, ezen túlmenő követelményekről a KACO 

illetékes beszerzési részlege külön megállapodásokat köt a beszállítókkal. 
 

4 A beszállító minőségmenedzsment-rendszerének értékelése 
 A KACO a következők alapján értékeli a minőségmenedzsment-rendszereket: 
 

 Tanúsítás egy akkreditált tanúsító szervezettől 
 A beszállító más ügyfelei által elvégzett rendszer- vagy folyamat-auditálás 
 Vagy saját folyamat-auditálás a VDA 6.3 szerint. 
 

 Megállapodás alapján a beszállító ugyanolyan betekintést biztosít a KACO-ügyfél számára, 
mint a KACO társaságnak. Ennek során megfelelő védelem illeti meg a beszállító know-how-
ját. 

 
 

5 A KACO által jóváhagyott beszerzési források 
Amennyiben erről szerződéses megállapodás születik, a beszállítónak a KACO által 
jóváhagyott beszerzési forrásoktól kell megvásárolnia a felhasznált termékeket, 
nyersanyagokat vagy szolgáltatásokat. 
Ez nem mentesíti a beszállítót attól a kötelezettségétől, hogy biztosítsa a beszerzett termékek, 
nyersanyagok vagy szolgáltatások megfelelő minőségét.  

 

6 A termék minőségének értékelése 
 Általánosságban be kell tartani az összes termék- és folyamat-paraméterre vonatkozó 

előírásokat. 
 

7 Tervezés 
A csomagolások tekintetében a KACO határozza meg a határidőket a beszállítók számára.  
Amennyiben késedelmek történnek a határidők kapcsán, illetve már előre látható a 
késedelmek bekövetkezőse, erről haladéktalanul tájékoztatni kell a KACO társaságot. 
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8 Minták 
A beszerzendő, illetve ahhoz hasonló jellegű termékek minőségének megítélése 
próbarendelések révén, illetve a felhasznált termelési eszközök minőségének értékelése vagy 
megvizsgált referenciák (más ügyfelek által történt teljesítményértékelés) alapján történik. 
 

 

8.1 A termékben található anyagok  
Nem lehetnek a termékben olyan anyagok, amelyek felhasználását törvényi rendelkezések 
tiltják. Be kell tartani emellett a KACO anyagtilalmi listájában meghatározott ilalmakat is, ld. 
erre vonatkozóan a KACO internetes oldalát a  http://www.kaco.de/ címen. 
A KACO társaság környezetvédelmi menedzsmentre vonatkozó alapelveiről, kérjük, 
tájékozódjanak a KACO irányelvet ismertető dokumentumból a http://www.kaco.de/ címen. 

 

9 Sorozatos szállítás 
 
9.1 Minőségi célok 

A KACO társaság fenntartja magának a jogosultságot arra, hogy bizonyos termékek kapcsán 
meghatározott minőségi célkitűzésekről kössön megállapodást a beszállítóval. Ezekben a 
megállapodásokban rögzítjük a célok el nem érése esetén hatályba lépő intézkedéseket is. 

 
9.2 A szállítói teljesítés  

A beszállító kötelezettséget vállal a szerződéses megállapodásban meghatározott 
darabszámok, illetve szolgáltatások szállítására a megállapodás szerinti határidőre, tehát 
kötelezi magát, hogy a szállítói teljesítés 100 %-os mértékben megtörténik. 

 
9.3 Felelősség a minőségért 
 A megkövetelt minőség biztosításához szükséges minden intézkedés megtételéért a 

beszállító viseli a felelősséget. 
 
9.4 A minőség dokumentálása 
 A minőséggel összefüggő adatokat minden területen a beszállítónak kell dokumentálnia, és 

ezeket az adatokat felszólítás nyomán a KACO rendelkezésére kell bocsátani betekintés 
céljából. Az archiválást a törvényi rendelkezéseknek és a VDA 1. kötet mindenkori hatályos 
változatában foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.  

 
 

9.5 Eltérések 
 Ha a termék eltér az előírásoktól, a beszállítónak be kell szereznie a KACO jóváhagyását, 

illetve engedélyeztetnie kell az eltérést, mielőtt folytatódna a gyártás, illetőleg megtörténne a 
szállítás a KACO számára.  

 
9.6 A szállítási állapot 
 A terméket úgy kell csomagolnia a beszállítónak, hogy biztosítva legyen a megfelelő védelem 

a szennyeződéssel, nedvességgel és szállítási károsodásokkal szemben. 
Amennyiben a KACO igényli, a szállítással együtt rendelkezésre kell bocsátani a minőség 
igazolásait is (például ellenőrzési igazolásokat). 
 

9.7 A KACO által végzett ellenőrzés az áru beérkezésekor 
 A KACO csak a külsőleges szemrevételezés során felismerhető károsodások, illetve az 

azonosság és a mennyiség tekintetében előforduló eltérések észlelésére végez ellenőrzést az 
áru beérkezésekor. Ha ennek az ellenőrzésnek az alkalmával hiányosságokat fedezünk fel, 
ezekre vonatkozóan haladéktalanul közöljük a kifogásolást. Fenntartjuk a jogot a messzebb 
menő árubeérkezési ellenőrzés végrehajtására. Továbbá, kifogásokat emelünk hiányosságok 
esetén akkor is, ha ezek megállapítására a szokásos üzleti folyamatban utóbb kerül sor. A 
beszállító ezzel összefüggésben lemond a hiányosságok késedelmes kifogásolására 
hivatkozó ellenvetés lehetőségéről. 

http://www.kaco.de/
http://www.kaco.de/
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9.8 Reklamációk 
 Reklamáció esetén a beszállító megkapja a következő adatokat: 
 

 Megjelölés (adott esetben a módosítási állapot) 
 A reklamáció jellege és hatóköre 
 Érintett termékrészek, szolgáltatások 
 Szükséges azonnali intézkedések 

 
 A beszállító 8D-jelentés útján dolgozza fel a reklamációt és tájékoztatja a KACO társaságot az 

azonnali intézkedésekről a KACO által meghatározott időszakon belül.  
 Reklamációtól érintett termékek újbóli szállításakor a szállítási dokumentumokon és a 

csomagolási egységeken fel kell tüntetni a végrehajtott utómunkálatokat.   
 
9.9 A KACO által végrehajtott módosítások 
 A KACO társaság írásban közli a beszállítókkal a rajzok, specifikációk szükségessé váló 

módosításait, valamint az egyéb változtatásokat. A beszállító az SD_S520_02 szerinti 
előállíthatósági értékelés alapján vizsgálja meg a változtatást, és előzetes egyeztetés után a 
KACO elé terjeszti a megfelelő mintákat.  

 
 
9.10 Módosítások a beszállító részéről 

Amennyiben a beszállító kíván módosításokat végrehajtani a specifikációk, anyagok, 
folyamatok vonatkozásában, a beszállítóit, telephelyét illetően stb., ezeket időben jelezni kell a 
KACO számára és előzetesen egyeztetni kell a KACO társasággal. A módosításokhoz 
általánosságban a KACO jóváhagyása szükséges.   
Tájékoztatni kell továbbá a KACO társaság beszerzési illetékeseit a fúziós és akvizíciós 
eljárásokról, vállalategyesülésről és jelentős szervezeti változásokról. A KACO fenntartja a 
jogot arra, hogy ilyen esetekben ellenőrizze a megállapodás szerinti menedzsment-rendszer 
fenntartását és hatékonyságát.  

 
9.11 Beszállítók értékelése 

A beszállító rendszeresen megkapja a KACO társaságtól a szállításaira vonatkozó értékelést. 
Ez az értékelés kiterjed a beszállítás tárgyának minőségére, a beszállítói teljesítésre és 
rugalmasságra.  
A beszállító kötelezettséget vállal arra, hogy a minőség és a beszállítói teljesítés tekintetében 
A-besorolást ér el.  

 
 
 

KACO GmbH + Co. KG    Beszállító 
 
Hely, dátum 

 
Hely, dátum 

 
Név (olvasható írással) / tisztség 

 
Név (olvasható írással) / tisztség 

 
Aláírás, bélyegző 

 
Aláírás, bélyegző 
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