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Minőségbiztosítási megállapodás  

 

az alábbi felek között 

KACO Group 

minden kapcsolódó céggel együtt a 3. melléklet alapján 

- a továbbiakban „KACO“  - 

és 

Szállító 

 

Utca: 

Város: 

- továbbiakban „Szállító“ - 

 

 

Ezzel a minőségbiztosítási megállapodással összefüggésben az alábbi követelmények vonatkoznak a 

szállítóra 

 

☐ S1-Szállítók 

 Ha az alábbi feltételek közül egy vagy több feltétel fennáll:  

 - KACO a teljes beszerzési volumenének több, mint 10%-át a szállítónál szerzi be   

 - Biztonsági vagy jóváhagyási jellemzőkkel rendelkező alkatrészek  

 - Nagy hatással van a KACO termékekre vagy folyamatokra (fejlesztés szerinti besorolás) 

 - Szállítók, amelyek sorozatgyártáshoz szükséges alkatrészeket szállítanak, mennyiben azok nem 

csekély jelentőségűek.   

☐ S2-Szállítók 

 Ha az alábbi feltételek közül egy vagy több feltétel fennáll:  

 - Szállítók, akik anyagokat, összetevőket, segéd- és üzemanyagokat termelési célra szállítanak,  

  ill. gyártanak, amennyiben ezeknek hatása van a minőségre.   

 - Szállítók, amelyek csekély jelentőségű alkatrészeket, illetve nem autóipari vásárló részére szállítanak, 

kizárólag a független háttérpiacnak szánnak.  

☐ S3-Szállítók 

- Szállítók, akik a KACO-folyamatkövetelmények szerint dolgoznak. 
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1. Érvényességi terület és célkitűzés 

Jelen minőségbiztosítási megállapodás szerint az együttműködés alapját a szállító fenntartható 

minőségi képessége érdekében egy hatékony irányítási rendszer képezi. Ez a Minőségbiztosítási 

megállapodás vonatkozik minden rajzoláshoz szükséges alkatrész beszállítóra, a gyártási 

célokhoz szükséges anyagokat, összetevőket, segédanyagokat és üzemanyagokat beszállítókra 

és gyártókra, amelyeknek befolyásolják a minőséget. Továbbá érvényes azokra a szállítókra, 

amelyek a mi utasításaink alapján dolgoznak, valamint azokra, amelyek árut vásárolnak és 

értékesítenek, kereskedőkre, kereskedőházakra. Részét képezi az alábbiakban megjelölt 

megállapodásoknak:  

 a mindenkori szállítási keretszerződés 

 a mindenkori egyedi szállítási szerződés 

 általános vásárlási feltételek 

 

A Minőségbiztosítási megállapodás az aláírást követően érvénybe lép, addig, amíg az egyes 

szállítási szerződésekben foglalt szállítások megtörténnek, vagy egy utólagos-minőségbiztosítási 

megállapodás kerül megkötésre a KACO-val.    

Ez a Minőségbiztosítási megállapodás és minden ezzel kapcsolatos megállapodás az IATF 16949 

és a VDA / AIAG szabványok által meghatározott vevői követelményeknek megfelelő állapotban 

van. Hacsak jelen dokumentum másképp nem rendelkezik, a vonatkozó szabályozásokban 

használt definíciók az általános kifejezésekre vonatkoznak.   

A gépjárműipar beszállítójaként termékeink minősége és ügyfeleink elégedettsége kiemelten 

fontos a cégünknél. A vásárolt termékek jelentősen hozzájárulnak ehhez. Emiatt elengedhetetlen, 

hogy az általunk szállított termékeket a legmagasabb színvonalúak legyenek, a termelékenység 

és a minőségi teljesítmény szempontjából folyamatosan javuló folyamatokkal legyenek előállítva. 

A beszállítói termékek kiegyenlített minőségének biztosítása érdekében a szállítói irányítási 

rendszer technikai és szervezeti minimumkövetelményeit az alábbiakban definiáljuk. 

Jelen Minőségbiztosítási megállapodást a szállítóval kötött valamennyi szerződés tartalmazza. A 

Minőségbiztosítási megállapodás ezen kívül a KACO Csoport és a Szállítók, valamint a kapcsolt 

vállalkozások Szállító kapcsolt vállalkozásai között megkötött valamennyi szerződésre is 

vonatkozik. Kapcsolt vállalkozás a szerződő fél vonatkozásában minden olyan vállalkozás, amely 

a szerződő félre meghatározó befolyást gyakorol, vagy a meghatározó befolyással bíró félre 

befolyást gyakorol.   A meghatározó befolyás akkor áll fenn, ha a vállalat közvetetten vagy 

közvetlenül a másik vállalat menedzsmentjét vagy cégpolitikáját befolyásolhatja függetlenül attól, 

hogy ez az üzletrész többségi tulajdonával vagy a többségi szavazati joggal vagy más módon 

gyakorolja.  

 

 

2. Követelmények a minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerre 

vonatkozóan 

2.1 Követelmények 

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a KACO számára eleget tesz az IATF 16949, az 

ISO 9001, az ISO 14001 és a VDA / AIAG dokumentáció valamennyi vonatkozó 

követelményének az alábbi táblázat szerint. Amennyiben az  IATF 16949 az alábbi táblázat 

szerint alkalmazandó akkor ez a mindenkori aktuális változatban normatív hatású részét 

képezi a szállítóval kötött valamennyi szerződéses megállapodásnak.  
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A fenntartható tevékenység a KACO Csoport egyik alapértéke, és része a vállalati 

iránymutatásoknak. A fenntarthatóság alatt értjük a környezetvédelmi és szociális 

normáknak, a munkavállalói jogoknak és a munkahelyi egészségvédelemnek és 

biztonságnak való megfelelést is. Szállítónktól elvárjuk, hogy elkötelezzék magukat ezen 

elvek mellett, és segítsenek a végrehajtásukban az ellátási láncban. 

 KACO szállítói követelmények 
 

S1-Szállító S2-Szállító S3-Szállító 

 Minőségbiztosítási megállapodás elismerése 
(RD_S530_01) 

X X X 

Titoktartási megállapodás megkötése X X X 

 ISO 9001 tanúsítvány akkreditált tanúsító intézmény 
által  

X X  

IATF 16949 tanúsítvány akkreditált tanúsító 
intézmény által (amennyiben releváns) 

X   

ISO 14001 tanúsítvány akkreditált tanúsító 
intézmény által  

X   

Folyamataudit a VDA 6.3 szerint, valamint további 
vevői igények, min. A besorolás 
(A KACO audit 5 évente történik az IATF 16949 
tanúsítvánnyal rendelkező szállítónál, 3 évente az IATF 
16949 tanúsítvánnyal nem rendelkező szállítónál  

X  X 

A Szállító rövid értékelése (SD_S910_27 szerint, az 
IATF 16949 tanúsítvánnyal rendelkező szállítónál 5 
évenként, nem IATF 16949 tanúsított szállító 
esetében 3 évenként. 
Eredmény min. zöld / sárga, eltérések 
elfogadhatatlanok)   

 X  

Környezeti kérdőív (SD_S530_01)  X X 

A VDA/AIAG kézikönyvek betartása  X X X 

 VDA 6.3 szerinti potenciál analízis (eredmény 
minimum sárga) 

X  X 

Egy termékbiztonsági megbízott megnevezése  
(Név, e-mail, telefonszám) 

X X X 

Önértékelés „Kérdőív CSR” SD_S530_07  X X X 

 1. táblázat: KACO szállítói követelmények 

S3-beszállítók kötelesek az ISO 9001 szerinti irányítási rendszert fejleszteni, bevezetni és 

akkreditált tanúsító céggel tanúsíttatni. S2 és S3- beszállítók vállalják, hogy továbbfejlesztik a 

minőségirányítási rendszerüket az IATF 16949 értelmében, és törekszenek megfelelő 

tanúsítvány megszerzésére.  

A 2.1. bekezdésben foglalt követelményektől való bármilyen eltérést előzetesen egyeztetni 

kell a KACO Beszerzési Osztályával, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak, például: 

MAQMSR (Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier 

Suppliers). Az új tanúsítványok vagy a tanúsítási státusz változásai esetén a szállító köteles 

tájékoztatni a KACO illetékes beszerzési osztályát, és az érvényes tanúsítványokat 

haladéktalanul, külön kérés nélkül megküldeni.  Az ettől eltérő követelményeket (például a 

termékspecifikus követelményeket) a felelős KACO beszerzési osztály határozza meg. Ha a 

KACO vásárlója különleges követelményeket támaszt a beszállító minőségirányítási 

rendszerével kapcsolatban, akkor a Szállító ellenőrzi azokat és megállapodást köt a KACO-

val a megvalósíthatóságukról. 
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2.2 Intézkedések, ha a minőségi követelmények nem teljesülnek  

Ha a szükséges besorolás, vagy a folyamataudit, a szállítói értékelés, a rövid értékelés, a 

potenciál elemzés vagy a MAQMSR a szükséges eredményt nem éri el, a szállító vállalja, 

hogy hatékony intézkedéseket hajt végre a cél eléréséhez belátható időn belül. Szükség 

esetén a KACO segít a szállítónak a célok elérésében. 

3. Audit 

3.1 Audit a szállítónál 

 A KACO-nak jelen QSV alapján jogában áll bármikor elvégezni egy rövid értékelést vagy 

rendszer-, folyamat- vagy termékellenőrzést a Szállítónál a jelen QSV követelményeinek, az 

ügyfélkövetelményeknek és a jelen QSV-ben alkalmazandó szabványoknak megfelelően. 

Esetenként az auditálást a KACO ügyfele vagy megbízott személy is végezheti. Erről a 

KACO Szállító, annak ügyfelei, vagy a KACO által megbízott személyek a szokásos 

munkaidőben előzetes értesítést kapnak, korlátlan hozzáférést biztosítanak minden termelési 

helyszínhez, vizsgálati helyhez, raktárhoz és szomszédos területhez, valamint hozzáférést 

biztosítanak minden minőségügyhöz kapcsolódó dokumentumhoz. Az ellenőrzést végző 

személy jogosult minden minőségügyi dokumentumról másolatot készíteni, és azokat 

magával vinni. A Szállító bizonyos mértékű korlátozása a Know-how védelme érdekében 

elfogadott. 

3.2 Audit a szállító alvállalkozójánál 

A Szállító köteles az alvállalkozójával megállapodást kötni, amely alapján KACO vagy a 

KACO ügyfele jogosult a 3.1 bekezdés rendelkezéseinek megfelelően auditot elvégezni az 

alvállalkozónál.  

4. Termék és termékkel kapcsolatos követelmények  

4.1 Termékkövetelmények  

A KACO minden szükséges vagy rendelkezésre álló termékkövetelményt biztosít a 

Szállítónak (például rajzok, működési leírások, specifikációk, szállítási és csomagolási 

utasítások). A Szállító ellenőrzi a megadott termékkövetelményeket, és hiányzó vagy hibás 

követelmények esetén értesíti a KACO-t. 

A Szállítónak biztosítani kell, hogy a termék az exportáló ország, az importáló ország és a 

vevő által megnevezett célország valamennyi érvényes törvényi és hatósági követelménynek 

megfelel.   

A szállítónak be kell tartania a KACO által rendelkezésre bocsájtott termékkövetelményeket. 

A KACO a rajzokban és specifikációkban speciális jellemzőket (termékjellemzők és 

folyamatparaméterek) határoz meg. Ezek meghatározóak a termékek összeszerelési 

képessége, élettartama, funkciója és minősége szempontjából, ezért a tervezés és 

kivitelezés során a szállítónak különös figyelmet kell fordítania.  

Például a következő rövidítéseket használatosak a jelölésnél:  

[W + Rendelésszám] = Fontos termékjellemző 

[P + Rendelésszám] = Fontos folyamatparaméter 

D [W + Rendelésszám]= biztonsági és jóváhagyási szempontból releváns termékjellemző  

D [P + Rendelésszám] = biztonsági és jóváhagyási szempontból releváns folyamat jellemző  

[PT + Rendelésszám] = Pass Through 

[IS + Rendelésszám] = Initial Sample 

A Szállító ellenőrzi ezeket a meghatározásokat és használja pl. a Design-, folyamat, - FMEA, 

stb. saját elemzéseinél a különleges jellemzők vonatkozásaiban.  Ezen túlmenően a szállító 
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köteles meghatározni saját jellemzőit és azokat a KACO által meghatározottak szerint 

kezelni.  

4.2 Tiltott anyag 

A Szállító biztosítja, hogy a terméke nem tartalmaz olyan anyagot, amely felhasználási 

tilalom alatt áll. Ezen kívül betartja a KACO tiltott anyag listáját, amely a www.kaco.de  

oldalról letölthető.  

4.3 IMDS / CAMDS 

A standard alkatrészeken kívül a Szállítónak meg kell adnia az anyagi összetételt az IMDS 

rendszerben (International Material Data System - http://www.md.system.com) vagy a 

CAMDS (Chine-se Automotive Material Data System http: // www. camds.org) rendszerben. 

Az IMDS azonosító számát / CAMDS azonosító számát a mintavétel fedőlapján kell 

feltüntetni. Az ettől eltérő eljárást a KACO beszerzésével egyeztetni kell.   

4.4 „Conflict Minerals“ 

A közép-afrikai bányászok kizsákmányolása ellen és a Kongói Demokratikus Köztársaság és 

annak szomszédos országaiban az embertelen munkakörülmények miatt az Amerikai 

Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet ("SEC") 2012. augusztus 22.-én dokumentációs és 

közzétételi követelményeket határozott meg a "konfliktusos ásványi anyagok" tekintetében. 

"Konfliktus ásványi anyagok“ a következők arany, ón, wolfram, tantál (és tantálérc, koltánként 

is nevezett). Ezzel összefüggésben 2017. május 17-én az Európai Parlament és a Tanács 

uniós rendeletet hozott (EU 2017/821) a konfliktusos és magas kockázatú területekről 

származó ón, tantál volfrám, és érceinek valamint az arany uniós importőrei számára az 

ellátási láncban fennálló  kötelezettségek teljesítése érdekében Ha a fent említett 

nyersanyagok a szállító termékei között szerepelnek, a szállító biztosítja, hogy a 

nyersanyagok nem az érintett területekről származnak, és hogy a fent említett jogszabályokra 

vonatkozó követelmények teljesülnek. 

4.5 Statisztikai képesség értékek 

Speciális jellemzők esetében a statisztikai képesség értékre a rajzokban megadott QS-

szabványok érvényesek.  A QS 4 érvényes a folyamat képesség standardjaként amennyiben 

a KACO beszerzés nem határoz meg ettől eltérőt. Az IS (Initial Samples) esetében a 

statisztikai jellemzőket csak a mintavételhez kell benyújtani. Más értékelési módszereket a 

KACO Minőségbiztosításnak jóvá kell hagynia a termelési ellenőrzési terven keresztül.  

QS-Standard 

Előzetes folyamatképesség, 
gépi képesség 

Ppk index, Cmk index 

Rövid távú folyamatképesség 

Folyamatos folyamatképesség 

Cpk index 

Előzetes folyamatképesség 

QS 3  1,33  1,00 

QS 4  1,67  1,33 

QS 5  2,00  1,67 

QS 6  2,33  2,00 

 2. táblázat: Statisztikai képességérték 

4.6 Megvalósíthatóság és termékkövetelmény 

A szállító a termékkövetelményeket teljeskörűen megvizsgálja az érintett részlegekkel együtt 

a műszaki és gazdasági megvalósíthatóság tekintetében, és szükség esetén korai 

szakaszban javaslatokat tesz a változásokra. Ez vonatkozik a gyártói képességéből 

származó információk hiányára és a KACO hiányzó vagy helytelenül, vagy nem 

http://www.kaco.de/
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egyértelműen meghatározott követelményeire is. A gyárthatósági elemzés eredményét a 

KACO-nak kell továbbítani az SD_S520 02 formátumban. 

 

4.7 Speciális folyamat 

A Szállító betartja az épp aktuális speciális folyamatokra vonatkozó AIAG CQI standardokat. 

Évente egyszer elkészíti az érintett folyamat  Self Assessment-jét és külön kérés nélkül 

átadja az eredményt a KACO-nak.  

4.8 Mérőeszköz 

A Szállító biztosítja, hogy csak megfelelő mérőeszközt használ, amely a törvényi 

feltételeknek, a normatív követelményeknek, valamint az MSA gépjármű standardoknak 

megfelelnek. Alternatív megoldásként, a KACO-val való egyeztetés után a VDA 5. kötet 

utasításait követheti. 

4.9 Minőségbiztosítási megbízott/Termékbiztonsági megbízott 

A Szállító és KACO kölcsönösen tájékoztatják egymást a kapcsolattartókról. A Szállító ehhez 

a mellékelt formanyomtatványt használja. (1. sz. melléklet). 

4.10 PPM-Megállapodás  

A PPM-rátát a szállítóval a 2. melléklet vagy az egyedi szállítási szerződésben határozzák 

meg.   

Ezek a célok a folyamatos minőségjavítás teljesítésének mértékéül szolgálnak. A jövőbeni    

megbízásoknál és ármegállapodásoknál figyelembe veszik. Ha a Szállító a szükséges  PPM-

rátát a saját technikai lehetőségeivel nem tudja teljesíteni, köteles CSL1-t bevezetni. 

Jelen QSV-nek vagy a KACO és a Szállító közötti egyéb rendelkezések sérelme nélkül, a 

KACO és a Szállító kötelezett minden olyan kommunikációra és tájékoztatásra, amely 

releváns lehet a megállapodások betartása és a hibák megelőzése szempontjából. Ennek 

alapja a KACO jogos elvárása a szállító szakértelmével kapcsolatban. A szállítónak a 

termékeire vonatkozó független termékellenőrzési kötelezettsége van minden alkalmazási 

területen, beleértve a versenyt is. 

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem – ide értve a PPM-ráták megállapítását- nem 

korlátozza a szállító felelősségét. 

5. Fejlesztés 

Ha az S1 és S2 beszállítók a KACO megbízásából termék- és folyamatfejlesztési 

szolgáltatásokat végeznek, akkor az IATF 16949 és az APQP / PPAP rendelkezéseit követik. 

Az ettől eltérő eljárás (például a VDA) használatát a KACO beszerzés határozza meg. A 

sikeres gyártási folyamathoz és a termékkibocsátáshoz szükséges összes feladatot a 

jelenlegi APQP irányelveknek megfelelően kell megvalósítani. A beszállító a 

projektmenedzsment keretében szisztematikus tervet készít és ezeket a KACO-val idejében 

egyezteti. A projektet vagy az ütemtervet veszélyeztető kockázatokat haladéktalanul jelenteni 

kell a KACO beszerzésnek. 

Szükség esetén a KACO jogosult az APQP felülvizsgálatának elvégzésére. A fejlesztési 

folyamatból a termelésbe történő átadás írásban történik. Ehhez legalább az alábbi szempontok 

teljesülnek: 

  APQP teljes feldolgozása 

 Munkahelyek ergonómiája 

 Munkavédelem és egészségvédelem 

 Környezetvédelem 

 Szállítók és alkatrész beszállítók jóváhagyása 

 Folyamatelőírás 
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 Törvényi/hivatali követelmények 

 Vészhelyzeti terv (termék, gyártás, logisztika, etc.) 

 Infrastruktúra 

 FMEA a VDA 4. kötete alapján (termék, folyamat) 

 Termelési ellenőrzési terv / vizsgálati terv 

 Mérőeszköz (hibaszimuláció, mérőeszköz képességelemzés) 

 Karbantartás 

 Csomagolás logisztika 

 Lessons Learned ismeretek 

6. Kezdeti minta 

6.1 Kezdeti mintavétel 

A kezdeti mintákat teljes egészében a sorozatgyártásnál használt gyártási eszközökkel 

sorozatgyártásnak megfelelő körülmények között állítják elő. A tétel legalább 300 kezdeti 

minta részből áll. Az ettől eltérő szabályozást a  KACO határozza meg. 

A kezdeti mintagyártás értékelését  APQP alapján vagy a beszerzési osztály követelményei 

szerint kell elvégezni, és a KACO Minőségbiztosítással egyeztetni kell. Valamennyi speciális 

jellemző esetében el kell végezni a szállítói analízist és dokumentálni kell az alkalmazott 

berendezések alkalmasságának elemzéseit, a kezdeti mintavételt a KACO rendelkezésére 

kell bocsájtani. Ha a kezdeti mintavétel a PPAP szerint történik, akkor ez az eredeti 

dokumentumok angol nyelvű dokumentációját is tartalmazza. 

Mindegyik kezdeti minta szállítmányt egyértelmű „ELSŐ MINTA" jelöléssel kell ellátni a 

tárolón és a szállítási dokumentumokon.  

6.2 Első mintavétel indokai 

 A kezdeti mintavételi eljárást vagy a KACO-tól kapott értesítést a PPAP-ban vagy a VDA-

ban meghatározott esetekben kell elvégezni vagy megismételni. 

 Ilyen például, de nem kizárólag:  

  új vagy megváltozott alkatrészek 

  meglévő alkatrészek, miután kiküszöböltük a hibát 

  nem a jóváhagyott konstrukciók / anyagok használata 

  új eszközök használata 

  meglévő eszközök átalakítása  

  a gyártási folyamatok / módszerek módosítása 

  szerszámok és gyártási berendezések áthelyezése 

  alkatrész / anyag beszállítójának cseréje 

  a termelés tartós felfüggesztése (> 12 hónap) 

6.3 Mintavétel elvégzésének indokai 

 

A mintavétel a PPAP 3. benyújtási szintje szerint történik, hacsak nincs más megállapodás. 

Eljárástechnikai termékek esetében egyedi szerződéses megállapodásokat kell kötni a KACO 

Beszerzéssel. 

Minden eltérést egyértelműen meg kell jelölni a vizsgálati jelentésben, a KACO 

minőségellenőrének eltérési engedélyével. Eltérések esetén megfelelő hibaanalíziseket és 

korrekciós intézkedéseket kell végrehajtani. 

A mintavétel költségét az a fél viseli, aki a kezdeti mintavétel okát adta.  

A KACO gyár minőségbiztosítása ellenőrzi a mintavételi dokumentumokat. A vizsgálati 

döntést a fedőlapon rögzítik, és minden KACO fogyasztói üzemre vonatkozik. 
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6.4 Érettségi fok biztosítása  

Minden egyes mintavételnél biztosítani kell az SD_W340_37 szerinti mérföldkövek megfelelő 

érettségi szintjét.  

6.5 Jóváhagyás 

A termékre vagy a gyártási folyamatra vonatkozó KACO jóváhagyás, beleértve a mintavételt, 

feltételezi az összes elfogadott követelmény teljesítését és a szállító által végzett 

dokumentált ellenőrzést. Tekintettel a szállító különleges szakértelmére a saját területén, és 

tekintettel a beszállító jogos bizalmi érdekeire, különösen a tulajdonosi jogok és a harmadik 

féllel szemben fennálló kötelezettségek tekintetében a KACO-nak támaszkodnia kell a 

szállító által szolgáltatott valamennyi információ pontosságára és teljességére, anélkül, hogy 

ezt saját maga ellenőrizni tudná.  A KACO jóváhagyása mindig ezen a bizalmon alapul. Ez 

semmiképpen nem jogi megállapodás, jóváhagyás vagy elfogadás, és nem korlátozza a 

Szállító teljes felelősségét a magyarázataiért.  Ez vonatkozik az egyedi jóváhagyásokra vagy 

az eltérések jóváhagyására is. 

7. EPC Phase (Early Production Containment = korai gyártási elkülönítése = tűzfal) 

 A kezdeti minták jóváhagyása után a szállítónál korai sorozatgyártás történik. Ebben az esetben 

az EPC által jóváhagyott kiegészítő biztosítékokat és teszteket a szállítónak kell alkalmaznia 

7.1  EPC célkitűzései 

EPC a következő célokkal történik: 

 Csökkentse a beszállító, a KACO és a KACO ügyfeleinek kockázatait. 

 A megbízhatóság növelése, hogy az összes szállított termék megfelel a KACO 

követelményeinek. 

  A minőségi problémák időben történő felfedezése a szállítónál, és nem a KACO-nál vagy 

a KACO ügyfeleknél. 

 A felsővezetés nagyobb mértékű bevonása vizualizációs problémáknál. 

 

7.2 EPC –intézkedések a KACO-nál és a Szállítónál 

Hacsak a KACO beszerzése másként nem rendelkezik, a PPAP során meg kell határozni a 

KACO és Szállító következő tevékenységeit, majd ezt követően: 

 

 A KACO határozza meg az idő- vagy mennyiségi ütemezést és egyéb követelményeket.  

 Az EPC-folyamat felelős személyzetének meghatározása a szállítónál.  

 A szállító írásos termelési ellenőrzési tervet dolgoz ki az EPC-fázisra (ez lehet a 

sorozatgyártás ellenőrzési tervének része, vagy extra) további intézkedésekkel, 

ellenőrzésekkel a gyártási folyamatban (gépbeállítás, szerelvények, megmunkálás, 

referencia alkatrészek, határminta, személyi képesítés, karbantartás, vice-

környezetvédelem). 

 A Szállító tervezi az utólagos, a normál gyártástól elkülönülő és független ellenőrzéseket.  

 Ha a beszállító észleli a nem megfelelőségeket, azonnali javító intézkedéseket hajt végre.  

 A szállító további intézkedéseket határoz meg az azonosításra és a tesztállapotra 

vonatkozóan (pl. EPC címkel). 

 A Szállító a megrendelt anyagot további intézkedésekkel biztosítja. 

 A Szállító a KACO által megkövetelt intézkedéseket használja, mint például a 

címkejelölés.   
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7.3 EPC Exit kritériumok 

             Ha a beszállító és a KACO mennyiségére, idejére és / vagy eredményére vonatkozó 

meghatározott feltételek teljesülnek, a termelés a szokásos termelési szinten is folytatódhat. A 

megállapodásokat és a KACO által elfogadott követelményeket be kell tartani. 

7.4 Eltérések következményei 

Abban az esetben, ha a beszállító megalapozott végrehajtási hibát követ el az elfogadott 

EPC-fázisban, akkor ez speciális besoroláshoz, például a KACO Controlled Shipping szinthez 

vezethet (CSL). 

Ha a KACO a termékre vonatkozó eltéréseket talál, az EPC státuszt meg kell őrizni, és meg 

kell határozni a kilépési kritériumok eléréséhez szükséges intézkedéseket. 

 

8. Sorozatszállítás 

8.1 Minőségbiztosítás 

A szállító ellenőrzött és alkalmas feltételeket teremt statisztikai módszerekkel, a szükséges 

minőség elérésére, fenntartására és folyamatos fejlesztésekre. Megfelelő minőségi 

ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy a termékek megfeleljenek a 

meghatározott minőségi követelményeknek. A tesztek terjedelmét és a tesztelés 

gyakoriságát a potenciális hiba mértéke (FMEA), a jellemző jelentősége és az elért folyamat 

képessége alapján kell meghatározni. 

A szállító felelős minden szükséges intézkedésért a kívánt minőség biztosítása érdekében. 

Elkötelezett a szerződés tárgyának hibamentes szállítása mellett (nulla hibás követelés). 

A terméket a szállítónak úgy kell csomagolnia, hogy a szennyeződésektől, a nedvességtől és 

a szállítási károktól megfelelő védelmet biztosítson.  

8.2 Ellenőrzési kötelezettség, Ellenőrzési dokumentáció 

Ha a szükséges képesség nem érhető el, akkor 100% -os ellenőrzés szükséges. Ugyanakkor 

a szállítónak intézkedéseket kell tennie a szükséges képesség elérése érdekében. Ezeket az 

időterv alapján azonnal közölni kell a KACO-val. 

A szállító köteles az elvégzett vizsgálatokat folyamatosan dokumentálni. A KACO a szokásos 

munkaidőben bármikor jogosult a vizsgálati dokumentáció ellenőrzésére. A KACO a DIN EN 

10204, 3.1 szabvány követelményeinek megfelelő vizsgálati tanúsítvány formájában bármikor 

jogosult a szállítótól kérni a fontos tulajdonságok betartásának bizonyítását. 

8.3 Folyamat zavarok  

Folyamatok és minőségi eltérések esetén a szállítónál meg kell vizsgálni az okokat, meg kell 

kezdeni a javítási intézkedéseket és ellenőrizni kell azok hatékonyságát. 

Ha a KACO-nál a gyártási szakaszban, a KACO-ügyfélnél vagy később a garanciaidőn belül 

hibás alkatrészek találhatóak, a szállító miatt kieső alkatrészeket meghatározzák.  

 

8.4 Hibás termék irányítás 

Hibás vagy gyanús termékek irányítása minden szállítónál az IATF 16949, 8.7, ff. Bekezdés 

betartásával történik.  

8.5 Szállítás biztosítása 

              A megállapodás szerinti mennyiség biztosítása a megállapodás szerinti időben a szállító  

              alapvető szerződéses kötelezettsége. Ennek biztosítása érdekében 

 A szállító készenléti tervet készít, amely megfelelő intézkedéseket tartalmaz a 

szállítás fenntartására még a termelés, a termékek, a logisztika, a beszerzés, az 

informatika, a környezetvédelem, az energiainfrastruktúra és a munkahelyi biztonság 

zavarainak esetén is.  Kérésre a sürgősségi tervet átadják a KACO-nak. 
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 Szerszámhiba vagy gépi meghibásodás esetén a szállítónak meg kell tennie a 

megfelelő megelőző intézkedéseket (pl. a gyorsabb, szerződésben garantált 

hozzáférést a szerszámgyártókhoz, a gép karbantartójához stb.). 

 A szállító biztosítja a karbantartást az IATF 16949 szerint. 

 A szállító minden egyéb szükséges és megfelelő intézkedést és óvintézkedést 

megtesz.  

 

8.6 Kommunikáció a  KACO ügyfelével 

A KACO által megrendelt termékek tekintetében a KACO ügyféllel való kommunikáció 

kizárólag a KACO-n keresztül történik. Közvetlen tárgyalások és megállapodások a Szállító 

és a KACO ügyfele között csak a KACO-val történő előzetes egyeztetés után 

engedélyezettek. 

9. Ellenőrzési és bejelentési kötelezettség § 377 HGB 

 A KACO a bejövő árukat csak kívülről felismerhető károkra és a mennyiségekre vonatkozóan 

ellenőrzi.  Ha bármilyen hibát észlelünk, azonnal reklamálunk.  Fenntartjuk a jogot bejövő áruk 

további ellenőrzésére. Továbbá reklamáljuk azokat a hibákat, amik a rendes üzletmenet során 

kerülnek meghatározásra. A szállító lemond a késleltetett hibaelhárításról 

10. Dokumentálási kötelezettség 

10.1 Feljegyzési kötelezettség 

A beszállító a minőségi adatokat minden területen rögzíti. A KACO kérésére a minőségi 

adatokat (pl.: de nem kizárólag a folyamatképességet, a statisztikai jellemzőket és a 

vizsgálati tanúsítványokat) ingyenesen kell biztosítani. 

A minőségbiztosítási nyilvántartást a szállítónak oly módon kell tárolnia, hogy azok 

értékelhetőek legyenek, és lehetővé tegyék a megfelelő termék, gyártási hely, gyártási 

folyamat, gyártási időpont stb. felismerését.  Mindig biztonságosan és könnyen 

megtalálhatóan tárolja, és kérésre a KACO-nak rövid időn belül elérhetővé kell tenni őket. 
 

10.2 Megőrzés 

A minőségi követelmények dokumentumait és minőségi nyilvántartásait a VDA 1. kötetének 

„Dokumentált információ és tárolás” szerint kell megőrizni. A szállítónak kérésre, különösen, 

de nem kizárólagosan, visszahívás, szolgáltatási intézkedés vagy termékfelelősségi ügy 

esetén 1 napon belül rendelkezésre kell bocsátania. A szállító visszautasítási joga kizárt. 

Működési feladat esetén a KACO-nak át kell adnia a rögzített adatokat egy megfelelő 

adathordozóra. 
 

10.3 További szállítási költségek 

A szállító köteles a további szállítási költségekről feljegyzést végezni, és azt a KACO 

kérésére átadni. 

11. Nyomonkövethetőség 

A szállítónak minden egyes tételre és anyagrészre azonosító és nyomonkövetési rendszert kell 

fenntartania, amellyel minőségi hiányosságok esetén a beszállítói szállítmány-tétel azonosítása 

lehetséges. Ezen túlmenően a rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy azonosítsa a 

folyamatadatokat, a vizsgálati eredményeket, az összetevőket, az anyagokat és a szállító konkrét 

gyártási tételéhez kapcsolódó egyéb releváns adatokat. A rendszernek képesnek kell lennie arra, 

hogy más, azonos minőségű hibás termékeket találjon a forgalomban, és elemezze a hiba okát. 
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A szállítónak minden kétséget kizáróan nyomon kell követnie, és meg kell határoznia, hogy mikor 

juttatta el a termékeket a KACO-hoz 

 

12. Szállítás 

A Szállítónak minden szállítmányon legalább az alábbiakat jelölnie kell: 

 Gyártó, ill. Szállító 

 Termékmegnevezés és azonosítószám  

 Gyártási tételszám 

 Mennyiség 

 Kereskedelmi megnevezés (ha szükséges) 

 Charge jelölés 

 Gyártási ellenőrzési és küldési dátum   

 Lejárat és tárolási információk 

 Biztonsági és veszélyes anyag információ   

 Rajzmódosítás állapota (amennyiben a gyártás a KACO-előírásai szerint történik) 

A gyári tanúsítványokat a vonatkozó szállítmányokhoz kell csatolni a vonatkozó KACO 

követelményeknek megfelelően (például rajzok, szállítási utasítások). 

Egyes esetekben további információra lehet szükség. 

13. Szállító menedzsment  

A szállító csak minőségi alvállalkozókkal dolgozhat együtt. A szállítónak ezt a QSV-t a beszállítói 

menedzsment részeként kell alkalmazni az alvállalkozóival szemben. A QSV alkalmazását és az 

alvállalkozó folyamatos ellenőrzését kérésre a KACO felé be kell bizonyítani. A beszállító által 

beszerzett összes áru és szolgáltatás jóváhagyása ugyanazon termék- és gyártási folyamat 

jóváhagyási eljárásnak felel meg, amelyet az adott KACO termékre alkalmaznak. 

Ez a QSV a KACO ügyfele által meghatározott beszállítókra (alkatrész szállító) is érvényes, mint 

független minőségbiztosítási megállapodás, függetlenül a szállító és a KACO ügyfele közötti 

szerződéses viszonytól. A Szállító felelős a KACO ügyfél előírásainak biztosításáért, a 

tájékoztatásért és különösen a vizsgálati módszereknek, eszközöknek és eljárásoknak az IATF 

16949 szabványnak megfelelő alkalmazásáért, annak biztosítása érdekében, hogy a szállító 

terméke és a KACO terméke a KACO ügyfélnél biztosan jól teljesítsen. 

A szállító felelős az általa megvásárolt termékek, anyagok vagy szolgáltatások minőségéért is. Ez 

akkor is érvényes, ha a KACO és a szállító szerződésben megállapodott a beszerzett termékek 

forrásáról és a KACO jóváhagyta azt.   

14. Áru beérkezésének ellenőrzése a szállítónál  

A beszállító köteles a beszerzett termékekre és az IATF 16949 szerint a KACO által biztosított 

termékeket ellenőrizni és dokumentálni.  A bejövő áruk ellenőrzésének módszerei 

termékspecifikusak és függnek a vásárlás biztonságosságától. Biztosítani kell, hogy csak a 

hibátlan termékek léphessenek be a további gyártási folyamatba. 

15. Módosítások 

15.1  Változtatás a  KACO kezdeményezésére 

A KACO írásban értesíti a szállítót a rajzok, specifikációk és egyéb változásokról. A szállító 

az SD_S520_02 szerinti gyárthatósági értékelés alapján értékeli a változást, és létrehoz egy 

előzetes minta-kiegészítő jelentést az elvégzett változásról. 
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A szállító azonnal elvégzi a KACO által kért változtatásokat. Ha a változások a szállító 

költségeit növelik, a felek külön megállapodást kötnek a költségekről. A szállító nem 

módosíthatja a változások végrehajtását a költségszabályozástól függően.  

15.2  Változtatás a Szállító kezdeményezésére 

A szállító felelős a termékek, anyagok, folyamatok, műszaki adatok, specifikációk, anyagok, 

vizsgálati eljárások, minőségi kritériumok, határidők, szállítási mennyiségek, alvállalkozók és 

a gyártási helyszín áthelyezésének módosításáért és kivitelezéséért a KACO előzetes 

írásbeli hozzájárulásával. Ugyanez vonatkozik az alvállalkozó megfelelő változásaira is. A 

javasolt változtatásról értesíteni kell a KACO-t és a KACO-ügyfelet, hogy felmérjék a KACO 

által előállított termékre gyakorolt változás hatását vagy annak alkalmazását a KACO-

ügyfélre. A KACO értékeli a tervezés, teljesítmény, tartósság, gyártás, összeszerelés, 

szállítás és árképzés hatását. Ez vonatkozik azokra a megállapodásokra is, amelyek a 

várakozással ellentétben már nem teljesíthetők, még akkor is, ha az eltéréseket csak a 

szállítás után ismerik el. Ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatni kell a KACO-t és a 

szükséges intézkedéseket a KACO-val egyeztetni kell.  

A módosított termékeket a KACO-hoz csak az első mintavétel és a szállítási engedély 

megadása után lehet szállítani. 

Minden közös meghatározást, különösen az érvényes rajz és indexállapotot, az alkatrész 

életciklusban kell szerepeltetni, és kölcsönösen írásban meg kell erősíteni. Az alkatrészek 

története a KACO és a szállító közötti legújabb megállapodásának mérvadó dokumentuma. 

Az alkatrész specifikus adatok mellett az alkatrészek története az alábbiakra vonatkozó 

információkat tartalmaz: 

 

 Szerszámkorrektúra  

 Folyamatoptimalizáció  

 Indexmódosítás 

 Új anyagok 

 Számos más releváns módosítás  

 Mintavétel 

Az alkatrész történetét kérésre és a mintavétel során kell megadni. 

A KACO és ügyfeleinek költségeit, amelyek a nem engedélyezett eltérések miatt keletkeztek, 

a szállító viseli.  További jogi követelések nem zárhatók ki. 

A Szállító szervezeti felépítésének változásairól, mint például a fúzióról, akvizícióról, és más 

komoly szervezeti változásokról tájékoztatnia kell a KACO beszerzést.  

16. Szállítói értékelés 

A beszállító rendszeres értékelést kap a KACO-nak való szállításáról. Ha a KACO ügyfélnek 

bármilyen panasza vagy problémája van, amely a beszállítónak tulajdonítható, a szállító 

tájékoztatást kap, és a beszállítói besorolás ennek megfelelően módosul. 

A szállító vállalja, hogy minden anyagcsoportban egy A osztályozást ér el. Ha a szükséges 

besorolást nem érik el, hatékony intézkedéseket kell hozni a célok eléréséhez a KACO által a 8D 

jelentésben meghatározott határidőkön belül.  

17. Újraminősítő ellenőrzés 

A beszállító minden egyes szállítási tételre vonatkozóan az IATF 16 949 szerinti éves átminősítési 

tesztet végez. Az átminősítési tesztet a szállítónak a gyártásellenőrzési tervében szerepeltetnie 
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kell. Az eredményeket ugyanúgy dokumentálja, mint a mintavételi eljárást, és kérésre 

hozzáférhetővé teszi a KACO Beszerzés számára. Ha a kezdeti mintavétel követelményei nem 

teljesülnek, a szállító haladéktalanul tájékoztatja a KACO Beszerzést. 

A KACO Beszerzési Részlegével való egyeztetés után az újraminősítő ellenőrzést összefoglalóan 

is lehet elvégezni az egyes termékcsoportok esetében. 

18. Panaszok és hibák 

A szállítónak fel kell állítania és fenntartania a panaszkezelési szervezetet. A KACO-val vagy 

annak ügyfeleivel szembeni panasz vagy hiba esetén a KACO erről tájékoztatja a szállítót. A 

szállító a panaszt vagy a hibát a KACO 8D jelentés alapján dolgozza fel. A beszállító saját 8D 

jelentési űrlapjait elismeri feltéve, hogy szerepel a KACO tartalomban.  

Az első nyilatkozatban a szállító tájékoztatja a KACO-t a panasz azonnali intézkedéséről egy 

munkanapon belül vagy a KACO követelményében meghatározott időn belül. A 8D jelentés 1-4 

pontját 3 munkanapon belül kell feldolgozni. Legalább 10 munkanapon belül a panasz 

kézhezvételét követően a KACO-nak a teljes 8D jelentést meg kell kapnia. A bonyolultság és / 

vagy elemzési technika miatt hosszabb feldolgozási időt igénylő elemzések esetében a szállító a 

határidő meghosszabbítására kérheti a KACO-t. 

 

19. Controlled Shipping, CSL 1, CSL 2 

19.1  Controlled Shipping célkitűzései 

A Controlled Shipping eljárásnak lehetővé kell tennie az eredeti cél elérését abban az 

esetben, ha a jóváhagyott minőség vagy a szállítási teljesítmény jelentős eltérést mutat. 

A Controlled Shipping KACO-követelmény, annak érdekében, hogy a szállító további 

ellenőrzéseket végezzen a hibás termékek rendezésére, ha a hibák valódi okainak vizsgálata 

még nem történt meg ténylegesen. 

A KACO megkövetelheti, hogy a 2. szinttől a szállító tanúsító szerve értesüljön az állapotról. 

A Controlled Shipping kilépési feltételeit a KACO határozza meg. A Controlled Shipping 

költségeit a szállító viseli. 

19.2  Controlled Shipping= ellenőrzött szállítás eljárási módja, CSL 1 vagy CSL 2 

A KACO tájékoztatja a szállítót a Controlled Shippingről az osztályozásról és az alapul 

szolgáló adatokról. 

Alapvetően két Controll Shipping szint van: 

1. szint (CSL 1): 

Az 1. szint indítója lehet: Az ismételt panaszok, amelyek meghaladják a megállapodott PPM-

et, a KACO-értékelés szerinti hiba (időtartam, fontosság, szállítás) jelentős kockázatot 

jelentenek a KACO-nak és / vagy ügyfeleinek, helyszíni hibáknak, belső / külső szállítói 

adatoknak, 

Az 1. szint egy problémamegoldó folyamatot és egy további ellenőrzési folyamatot tartalmaz. 

A szállító a helyszínen úgy határozza meg a vizsgálati folyamatot, hogy a KACO ne kapjon 

hibás termékeket. A kiegészítő vizsgálatokat a gyártástól független munkatársak végzik, 

akiket a KACO-nak név szerint kell megadni. 

2. szint (CSL 2): 

Ha az 1. szintű intézkedések nem hatékonyak, további lépésekre lehet szükség a KACO-tól. 

A 2. szintű kiváltók lehetnek: Eltérések az 1. szintű állapotban, új információk a CSL1 

kiváltójával kapcsolatban. 
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A 2. szint az 1. szint követelményeit és a KACO vagy a KACO által megbízott és a KACO 

által felhatalmazott harmadik fél által végzett további teszteket tartalmazza. Ezeket a további 

vizsgálatokat a KACO meghatározása alapján törtéhet a szállítónál vagy egy másik a célnak 

megfelelő helyen. A KACO, a megbízott vagy a KACO ügyfele meggyőződhet a helyszínen a 

megvalósítás állapotáról. 

19.3  Kilépési feltétel a Controlled Shipping esetén, CSL 1 vagy CSL 2 

Az 1. szintre az alábbi kilépési feltételek érhetők el: 

 A 20 munkanap adatai azt mutatják, hogy az intézkedéseket hatékonyan hajtották 

végre. Figyelembe veszik a korrekciós intézkedések megvalósításától számított időt. 

 A dokumentáció azt mutatja, hogy a hiba valódi okát észlelték. 

 A dokumentáció azt mutatja, hogy a korrekciós intézkedéseket hatékonyan hajtották 

végre. 

  A vonatkozó dokumentumokat felülvizsgálták és frissítették (FMEA, vizsgálati terv, 

folyamatábrák, folyamatdokumentáció, alkalmazottak utasításai stb.). 

  A vonatkozó statisztikák rendelkezésre állnak. 

  A KACO további követelményei teljesülnek. 

 A CSL 2 esetében a CSL 1 és a következő kritériumok teljesülnek. 

 A cselekvési terv minden intézkedése befejeződött. 

  A cselekvési terv valamennyi intézkedésének hatékonysági ellenőrzését a KACO, a 

KACO képviselője vagy a KACO ügyfelei megerősítették. 

20. Jogorvoslatok a QSV megsértése esetén 

Abban az esetben, ha: 

a. A Szállító nem teljesíti a szerződésben megállapított minőségbiztosítási eljárás alapvető 

követelményeit, vagy megsérti jelen QSV bármely alapvető követelményét, vagy 

b. A Szállító ok nélkül tagadja a szerződésben előírt alapvető információkat átadását, vagy  

c. Szállító megtagadja jogi indoklás nélkül a jóváhagyott vagy az általunk jogosan kért audit 

elvégzését 

d. A Szállító megsértette az egyéb alapvető együttműködési kötelezettségeket 

így a KACO-nak joga van: 

i. a megrendelt termékek elfogadásának megtagadni mindaddig, amíg a szerződéses 

kötelezettség megsértése megszűnik. 

ii. a türelmi idő lejártát követően a meglévő szállítási szerződéseket megszüntetni. 

iii. A KACO-nál felmerült többletköltségek megtérítését követelni, mivel a KACO a fent említett 

szerződéses jogsértések miatt bejövő áruk ellenőrzését el kell végeznie. 

Ez nem érvényes, ha a Szállító nem vállal felelősséget a fent említett szerződésszegésért. E 

rendelkezés megsértése nélkül  a KACO jogosult a Minőségbiztosítási megállapodás 

megsértése esetén az összes jogi követelésre. 

 

21. Egyéb alkalmazandó szabványok és irányelvek 

A következő érvényes külső szabványok és irányelvek a megfelelő változatban a QSV részét 

képezik: 

  DIN EN ISO 9001 "Minőségirányítási rendszerek - követelmények" 

 IATF 16949 "Minőségirányítási rendszerek - követelmények az autóiparban" 

 IATF MAQMSR "Minimális autóipari minőségirányítási rendszerkövetelmények az 

alvállalkozó beszállítók számára" 

 VDA kiadványsorozat "Minőségirányítás az autóiparban" minden kötettel 

  DIN EN 10204 "Fémtermékek - A vizsgálati tanúsítványok típusai" 
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 DIN EN ISO 14001 "Környezetirányítási rendszer - A használati utasítással kapcsolatos 

követelmények" 

 AIAG sorozat (de nem kizárólag az APQP, PPAP, MSA, CQI szabványok) 

 GADSL, globális autóipari nyilatkozat 

 Azoknak az országoknak az összes vonatkozó jogi és szabályozási követelménye, 

amelyben a termékeket gyártják és használják. 

Mindkét szerződő félnek önállóan biztosítania kell, hogy ezek a szabályok naprakészek legyenek. 

22. Általános meghatározások 

A megállapodás módosításait vagy kiegészítéseit írásba szükséges foglalni, hogy azok 

érvényesek legyenek, és azokat a feleknek alá kell írniuk. Ez vonatkozik erre a rendelkezésre is. 

A szerződés nyelve német vagy angol. A német és az angol változat közötti ellentmondások 

esetén a német nyelvű változat az irányadó. 

Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, ez nem 

érinti a megállapodás érvényességét. A felek az érvénytelen rendelkezést egy olyan 

rendelkezéssel helyettesítik, amely a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági 

céljához. 

Jelen megállapodás a német jog hatálya alá tartozik. 

A jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő jogvitákat bíróságon kell 

rendezni, amennyiben a békés rendezés sikertelen. A jogi területi illetékesség Heilbronn, vagy a 

KACO mérlegelése szerint a megrendelő KACO gyár. 

. 

 

KACO      Szállító 

 
Helység, dátum 

 
Helység, dátum  

 
Név(olvasható)/Beosztás 

 
Név (olvasható)/Beosztás 

 
Aláírás, Pecsét 

 
Aláírás, Pecsét 

 
Név(olvasható)/Beosztás 

 
Név(olvasható))/Beosztás 

 
aláírást,pecsét  

 
aláírás(pecsét) l 



 

 
 

1. sz. melléklet : Adatlap 

Kérjük, nevezze meg a kapcsolattartó személyeket  a felelősségi területre vonatkozóan. 

Az alább említett szállítói minőségbiztosítási megbízott a minőségbiztosítás és egyéb minőségi 

kérdések végrehajtásának és koordinálásának kapcsolattartója. Ő jogosult döntéseket hozni ebben az 

összefüggésben.  

Név  

Beosztás  

Telefonszám  

Mobilszám  

E-mail  

Cím  

Nyelv(ek)  

Termékbiztonsági kapcsolattartartó (PSB) 

Név  

Beosztás  

Telefonszám  

Mobilszám  

E-mail  

Cím  

Nyelv(ek)  

 Logisztikai kérdésekkel kapcsolatos kapcsolattartó: 

Név  

Beosztás  

Telefonszám  

Mobilszám  

E-mail  

Cím  

Nyelv(ek)  

Kapcsolat mindenfajta vészhelyzet esetén A hozzáférhetőség normál munkaidőben szükséges: 

Név  

Beosztás  

Telefonszám  

Mobilszám  

E-mail  

Cím  

Nyelv(ek)  



 

 
 

2. sz. Melléklet : PPM-megállapodás 

A folyamatok állandó fejlesztése és a legmagasabb minőségi szint elérése érdekében a következő 

PPM-specifikációk készülnek a vizsgált időszakra: 20__ 

Alkatrész szám Alkatrész megnevezés PPM 

   

   

   

   

   

   

   

 

Amennyiben a következő évben nincs külön PPM megállapodás, az itt megállapodott értékek 

határozatlan ideig érvényesek.   

 

 

 

KACO      Szállító 

 

 

 

 
Helység, Dátum 

 
Helység, dátum 

 
Név (olvasható)/Beosztás 

 
Név(olvasható)/Beosztás 

 
Aláírás, pecsét 

 
Aláírás, pecsét 

 
Név (olvasható)/Beosztás 

 
Név (olvasható)/Beosztás 

 
Aláírás, pecsét 

 
Aláírás, pecsét 

 



 

 
 

3. : KACO csoport vállalatai 

A következő vállalatok jogilag független vállalatok. Szállítási szerződések és más megállapodások 

kizárólag a szerződő feleket érintik.  A szerződésből származó közelezettségekért csak az a társaság 

felelős vagy kötelezett, amelyik a szállítói szerződésben vagy más megállapodásban szerződéses 

partner. Az egyik társasággal szembeni követelések nem számolhatók el egy másik társaság 

kötelezettségei szemben.  

Németország: 

KACO GmbH + Co. KG 

Industriestraße 19 

74912 Kirchardt/Germany 

Ausztria: 

KACO Dichtungstechnik Ges.m.b.H. St. Michael 

Gewerbestraße 398 

5582 St.Michael i. Lg/Austria 

Magyarország: 

KACO Hungary Kft. 

Györi Út 13 

9143 Enese/Hungary 

Kína: 

KACO (Wuxi) Sealing Systems Co., Ltd 

No. 159 Huichang Road, Industrial Park of Huishan Economic Development Zone,  

Wuxi, Jiangsu Province, China 

Post code: 214174 

KACO (Anhui) Sealing Systems Co., Ltd 

No. 9 Yangshan Road, Economic & Technical Development Zone 

Ningguo City, Anhui Province, China 

Post code: 242300 

 

USA: 

Kaco USA, Inc.  

1001 Lincoln County Parkway 

Lincolnton, NC 2809/USA 

 

 

 

 


