
 

Irányítási rendszer 
AUMA Group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beszerzési feltételek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        2019. decemberi állapot 
 
 
 



 

Irányítási rendszer 
AUMA Group 

TARTALOMJEGYZÉK 

1 Általános követelmények 

2 Minőség, környezet, munkahelyi biztonság 
2.1 Hibamentességi politikára vonatkozó kötelezettség 
2.2 Tanúsítás 
2.3 Preventív módszerek alkalmazása 
2.4 Hibákra történő reagálás 
2.5 A REACH-rendelet betartása 

3 Költségek 

4 Technológia és innováció 

5 Logisztika 
5.1 Megrendelések és diszpozíció 
5.2 Költségoptimalizálás innovatív logisztikai megoldásokkal 
5.3 Pontosság 
5.4 100 % ellátás és nyomon követhetőség 
5.5 Nemzetközi nyomon követhetőség 

6 Fejlesztési folyamatok 

7 Tények 
 
  



 

Irányítási rendszer 
AUMA Group 

 

1 Általános követelmények 

Az AUMA mindig törekszik arra, hogy olyan kompetens, kiváló teljesítményű partnereket 
találjon mind hazai, mind nemzetközi szinten, akik támogatnak minket a lehető legnagyobb 
vevői haszon elérésében. 

Az AUMA ezért minden partnerétől elvárja a következőket: 

• Partnerként való együttműködési készség 
• Innovációs képesség/technológiai kompetencia 
• Költségek átláthatósága/árstabilitás 
• Megbízhatóság/szerződéses megfelelés 
• Rugalmasság/szállítási rendelkezésre állás/megbízható szállítás 
• Optimális logisztikai megoldások 
• Hibamentességi politika 
• Folyamatképesség 
• Nyomon követhetőség 
• Környezet-/munkavédelem 
• Az erőforrások, mint pl. energia felelősségteljes felhasználása 
• REACH-megfelelőségi termékek 

2 Minőség, környezet, munkahelyi biztonság 

A beszerzés és a logisztika terén felelősek vagyunk az általunk vásárolt termékek, tárgyi 
eszközök és szolgáltatások minőségéért. 

2.1 Hibamentességi politikára vonatkozó kötelezettség 

Az AUMA következetesen hibamentességi politikát követ. Ezért beszállítóinktól is elvárjuk, 
hogy hibátlan termékeket szállítsanak és optimális szolgáltatásokat nyújtsanak. Ennek 
érdekében a beszállítók felsővezetése személyesen is részt vesz a minőségbiztosítás 
folyamatában. 

2.2 Tanúsítás 

Elvárjuk, hogy partnereink legalább a MIR ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001 mindenkori 
hatályos változata követelményeinek megfelelő tanúsítással rendelkezzenek. 

Elvárjuk továbbá, hogy beszállítóink világszerte legalább a Németországban hatályos 
jogszabályi és normatív környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásokat betartsák, 
valamint a MSZ EN ISO 50001 szabványnak megfelelő energiairányítási szabványt 
alkalmazzák és adott esetben ilyen tanúsítással rendelkezzenek. Fenntartjuk a jogot arra, 
hogy beszállítóinkkal további minőségbiztosítási megállapodásokat kössünk. 

2.3 Preventív módszerek alkalmazása 

Ismerjenek preventív minőségbiztosítási módszereket, mint pl. SPC, folyamat- és 
gépképesség (Cmk, Cpk), FMEA, Pokajoke, megvalósíthatósági tanulmányok, és ezeket 
alkalmazzák is célirányosan. 
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2.4 Hibákra történő reagálás 

Számunkra fontos az esetleges hibákra történő azonnali reagálás, és ezek szisztematikus 
elemzése és megszüntetése. A problémák megoldásához a 8D módszer alkalmazását 
várjuk el, amely hosszútávon segít fenntartani a hibamentességi politikát. 

2.5 A REACH-rendelet betartása 

Amennyiben termékeink és/vagy a csomagolóanyag a REACH-rendelet jelöltlistáján 
szereplő SCHC anyagokat 0,1 tömegszázaléknál magasabb koncentrációban tartalmazza, 
kérjük beszállítóinkat, hogy ezt azonnal jelezzék nekünk. 

3 Költségek 

Beszerzési költségeinket a TCO számítási módszer alapján az összes költség 
figyelembevételével értékeljük. Termékeink költségszerkezetének folyamatos optimalizálása 
érdekében partnereinktől a költségek megfelelő átláthatóságát várjuk.  

Beszállítóinktól azt is elvárjuk, hogy rendszeresen végezzenek értékelemzést és az elért 
produktivitás-növekedést árcsökkenés formájában megfelelően alkalmazzák. A nemzetközi 
ügyletekben a valuta-paritások változásának áthárítása magától értetődő. 

4 Technológia és innováció 

Támogatjuk beszállítóink fejlesztéseit a műszaki, technológiai megoldások és a módszerek, 
valamint azok gyakorlatba ültetése terén. Viszonzásképp az AUMA visszajelzéseket vár 
folyamatainak és termékeinek fejlesztési lehetőségeiről.  

Partnereink kezdeti szakaszban történő bevonása a termékfejlesztési folyamatba lehetővé 
teszi a „Design-to-Cost” koncepció alkalmazását. Beszállítóinkat arra kérjük, hogy dolgozóik 
számára folyamatos képzéseket biztosítsanak és aktívan vállaljanak szerepet a beszállítói 
fejlesztési programokban.  

5 Logisztika 

5.1 Megrendelések és diszpozíció 

Igyekszünk keretmegrendelésekkel / mennyiségi és értékalapú szerződésekkel dolgozni, 
amelyek esetében visszahívást lehet kérni. A keretmegrendelés lehetővé teszi a 
mennyiségalapú szállítást, az ár/kondíció-meghatározást, valamint biztosítja az ellátást.  

5.2 Költségoptimalizálás innovatív logisztikai megoldásokkal 

Az AUMA elvárja és támogatja az innovatív logisztikai megoldások alkalmazását, mint pl. 
KANBAN, bizományosi készletek stb. Célunk, hogy a teljes értékláncot gazdasági és 
ellátás-technikai értelemben megfelelően növeljük.  
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5.3 Pontosság  

Elvárjuk beszállítóinktól, hogy a teljes szállítási folyamatot a határidők betartásával 
kivitelezzék. Az egyeztetett időpontra vonatkozóan –5 és 0 nap közötti eltérést kell betartani. 
A határidő módosítása kivételes esetekben a kapcsolattartóval a megfelelő átfutási időről 
történő egyeztetéssel lehetséges.  

5.4 100 % ellátás és nyomon követhetőség 

A hibamentességi politika következetes betartását nem csak a termékminőség, hanem a 
beszerzés logisztikai lebonyolítása során is elvárjuk. Ennek megfelelően a szállítási 
folyamat során fellépő lehetséges hibák esetén tételes szállítást és időben történő értesítést 
várunk.  

5.5 Nemzetközi nyomon követhetőség 

Mivel az AUMA csoport világszerte több gyártólétesítménnyel rendelkezik, az eredményes 
és jövőbe mutató együttműködéshez világszintű beszerzési készség és képesség 
szükséges. Igény esetén nemzeti és nemzetközi beszerzést kérünk KANBAN rendszerben 
vagy bizományosi készletre.  

6 Fejlesztési folyamatok 

A beszállítóinkkal történő közös munka során igyekszünk folyamatosan fejleszteni a 
folyamatokat.  

Célunk, hogy az együttműködést teljes egészében fejlesszük. A beszállítói auditok, a 
rendszeres beszállítói értékelések és az aktuális körülmények (pl. reklamációk, késedelmes 
szállítások stb.) alapján tett megállapításoknak megfelelően a beszállítókkal közös 
intézkedéseket dolgozunk ki, határozunk meg, alkalmazunk és nyomon követjük azok 
hatékonyságát.  

Ezenkívül azt várjuk partnereinktől, hogy a minőséget, a szállítási minőséget és a 
produktivitást maguk is folyamatosan mérjék, és ezek alapján tegyenek megfelelő 
javítóintézkedéseket.  

A folyamatos fejlesztés alapját a hat szigma módszeréből levezetett DMAIC modell képezi 
(Define – Measure – Analyse – Improve – Control). 

7 Tények 

• Eltérő megállapodás hiányában az általános beszerzési feltételeink mindenkori 
hatályos változatát kell alkalmazni.  

• A szerződésmódosításokról, a szállítással kapcsolatos változtatásokról, a költségek 
növekedéséről vagy a határidők kitolódásáról minden esetben írásban kell 
megállapodni.  

• Az árak a csomagolási díjat tartalmazzák. A folyamatköltségek és környezetvédelmi 
okok miatt az AUMA szállítási feltételeit kell alkalmazni (lásd Letöltések).  

• Szállítási feltételek: DAP/DDP minden az AUMA által meghatározott szállítási helyre 
a 2010. évi INCOTERMS szabályoknak megfelelően.  

• Fizetési feltételek: 14 nap, 3 % skontó/ 60 nap nettó.  
• A szállítási biztosítás költségeit általában az AUMA fedezi.  


