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1. A RÁBA FUTÓMŰ KFT. TEVÉKENYSÉGE

A Rába Futómű Kft.

a győri Rába Járműipari Holding Nyrt. leányvállalata, mely

komplett futóművek és futómű alkatrészek gyártásával foglalkozik. Termékeit a világ
élvonalába tartozó járműgyártók(OEM) és első szintű alkatrész beszállító vállalatok
(TIER1) számára értékesíti. A gyártott termékek fő felhasználási területe a közúti és
offroad tehergépjárművek, buszok, trolibuszok, valamint mezőgazdasági járművek.
A vállalat termékeit a megmunkálás foka és a hozzáadott érték alapján 3 csoportba
soroljuk.


Kovács termékek a kovácsolt előgyártmányként értékesített alkatrészek
beszerzett kovács acél alapanyagból.



Forgácsolt

termékek:

saját

kovács

előgyártmányból

vagy beszerzett

előgyártmányból forgácsolással előállított futómű alkatrészek.


Szerelt futóművek beszerzett alkatrészek és saját gyártású komponensek
felhasználásával történő összeszerelése.

2. A BESZÁLLÍTÓK SZEREPE A RÁBA FUTÓMŰ KFT. LOGISZTIKAI
RENDSZERÉBEN:

A Rába Futómű Kft beszállítói háttere biztosítja, hogy a vevő felé vállalt
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges anyagok és szolgáltatások mind időben,
mind minőségben, valamint

versenyképes feltételekkel rendelkezésre álljanak.

Ennek érdekében a beszállítókkal a Rába Futómű Kft. hosszú távú, kölcsönös
előnyökön alapuló, partneri együttműködést alakít ki, melyet a magas szintű
szakmai, törvényes és etikus üzleti viselkedésre alapít.
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A Rába Futómű Kft. részéről ebben a kapcsolatban elvárt, hogy a beszállítói háttere
elkötelezett legyen a Rába Futómű Kft. jóhíre, szavahihetősége és minőség iránti
céljaival.
A beszállítók felelőssége, hogy minden együttműködést érintő kérdésben proaktívan,
a kölcsönös érdekek figyelembe vételével járjon el.
A Rába Futómű Kft. beszállítói hátterét gondosan és átfogó vizsgálatot követően
választja ki és folyamatosan kontrollt gyakorol, melynek célja a megbízható háttér
kialakítása és a folyamatos fejlődés.

A fentiek biztosítás érdekében a beszállító

partnerek bármikor kezdeményezhetnek egyeztetést a Rába Futómű Kft.-vel a
magasabb színvonalú vagy gazdaságosabb együttműködés érdekében.
Jelen kézikönyv célja, hogy beszállítói körrel megismertesse a Rába Futómű Kft.
logisztikai rendszerét, elvárásait, gyakorlatát, ezzel is javítva a kölcsönös előnyökön
alapuló együttműködést. A kézikönyv kizárólag a produktív, végtermékbe épülő
cikkek logisztikai rendszerére vonatkozik.

3. A RÁBA FUTÓMŰ KFT. LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

A Rába Futómű Kft pull rendszerű logisztikai rendszert üzemeltet, tehát a beérkező
konkrét vevői igények vagy vevői előrejelzések generálják a gyártási és beszerezési
folyamatokat. A tervezés MRP II rendszerű, az időzítés tervezésében alapvető
szerepet kapnak a beszállítókkal megállapodott átfutási idők. Az átfutási idők
megadása minden esetben munkanapban történik.

3.1.

A RÁBA FUTÓMŰ KFT. GYÁRTÁSI PROGRAMJÁNAK KIALAKÍTÁSA

A vállalat jelenleg termékcsoportonként eltérő időszakú fix programot tart:


Kovácsdarabok: 7 hét



Megmunkált alkatrészek: 9 hét



Szereld futóművek 12 hét.
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A főprogram kialakítása a vevői rendelések, a beszállítói visszaigazolások és a Rába
Futómű Kft rendelkezésre álló gép kapacitásának figyelembe vételével történik. A
beszállítói szerződésben szereplő átfutási időket a Rába Futómű Kft. a gyártási
programjának tervezése során a beszállítója által biztosan teljesíthetőnek értelmezi,
ez alapján a Rába Futómű Kft elkötelezi magát a vevője felé. Amennyiben a
beszállítói visszaigazolás a szerződésben megállapított átfutási időnél hosszabb időt
jelent, az a Rába Futómű Kft vevőjének tett ígéretét veszélyezteti.
Ütemezési
időszak kezdete:
vevői rendelés
megérkezik

Futómű
elkészülésének
ütemezett
dátuma

Előrejelzés
+1.hét

+2.hét

+3.hét

+4.hét

+5.hét

+6.hét

+7.hét

+8.hét

+9.hét

+10.hét

Szerelési alkatrészek (LT 4-6 hét)

Előgyártmányok (öntvény)LT 6-8 hét

Kovács alapanyag LT (12-24
Kovács
hét)
alapanyag LT: 12-24 hét

+11hét

+12.hét

Szerelés

Forgácsolás

Kovácsolás

1. ábra: Előrejelzés és vevői rendelés ütemezés alapján készült gyártási és anyag ellátási terv

3.2 AZ MRP II RENDSZER MŰKÖDTETÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK
BIZTOSÍTÁSA, FOLYAMATOS EGYEZTETÉSE.

Az MRP II rendszer megbízható működéséhez szükséges adatok biztosítása a
beszállító feladata és felelőssége, melyeket a Rába Futómű Kft az MRP II
rendszerében rögzít és az üzleti tevékenységét ez alapján szervezi. Az adatokat az
1. Számú mellékletben található adatlapon kell a Rába Futómű Kft. számára
biztosítani. Kiemelendő az átfutási idővel kapcsolatos adat, amely a Rába Futómű
Kft. termelés tervezési és visszaigazolási rendszerének alapját képezi !!!
Az adatoktól való gyakorlati eltérés a beszállító felelősségét jelenti.
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A beszállító bármikor kérheti a rendszerben lévő adatok egyeztetését a kapcsolatát
jelentő operatív beszerzőtől.

3.3 A RÁBA FUTÓMŰ KFT. BESZERZETT CIKKEK LOGISZTIKAI RENDSZERE.

A Rába Futómű Kft a beszerzett termékeket két rendszer szerint sorolja csoportba:
Commodity csoport: a termékek előállítási jellege vagy funkciója szerint kerülnek
csoportosításra, um.: acél alapanyagok, öntvények, kovácsdarabok, megmunkált
gyártott alkatrészek, csapágyak, tömítések, kötőelemek, fékalkatrészek, egyéb
alkatrészek, segédanyagok, csomagoló anyagok;
Ellátási modell kategória: a termék értékesítési rendszerben betöltött funkciója
szerinti kategorizálás: folyamatos, batch, pótalkatrész, felfutó, kifutó, project
A beszerzett termékek commodity csoport szerinti kategóriába sorolása.
A Rába Futómű Kft.

ellátási rendszerében törekszik arra, hogy egy commodity

csoport ügyvitele egyetlen deklarált beszerző és stratégiai beszerző illetve
minőségbiztosító munkavállalóhoz kerüljön besorolásra.
A feladatok megosztása a commodity csoporthoz rendelt munkavállalók között:
Stratégiai beszerző: Termék műszaki tartalmának, árának, szállítási feltételeinek,
egyeztetése, véglegesítése, szerződéses háttér kereskedelmi feltételek kialakítása
és fenntartása, kapacitások egyeztetése.
Operatív beszerző: megrendelések és ütemezések kiküldése, visszaigazolások
egyeztetése,

szállítás szervezés, logisztikai reklamációk

kezelése, számla

reklamációk kezelése.
Minőségbiztosító: műszaki követelmények teljesítésének ellenőrzése, műszaki
problémák kezelése, selejt ügyvitel, kárrendezés.
A beszerzett cikkek ellátási kategóriába sorolása.
A kategóriába sorolás alapja az, hogy a Rába Futómű Kft vevői kapcsolataiban az
adott termék milyen szerepet tölt be. A várhatóan több évre előre biztos forgalommal
rendelkező cikkek a folyamatos, míg a másik véglet, a csak és kizárólag eseti
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rendelésben szereplő cikkek az eseti/projekt jelzőt kapják. Ennek a célja, hogy a
kiszámítható,

hosszú

távú

forgalomban

résztvevő

beszerzett

cikkekre

az

együttműködő partnerek fel tudjanak készülni, a gazdaságos és megbízható ellátás
biztosítása érdekében.
A kategóriába sorolás jellemzői és az ezekhez kapcsolódó együttműködés:
Folyamatos: a Termék kiforrott az igény előrejelzés rendszeres, gördülőm
meghatározható szórással de kiegyenlített. Elfekvő veszély vagy jelentős műszaki
változás

kockázat

alacsony.

Csomagolási/kiszállítási

egység

a

tervezéskor

figyelembe vehető.
Batch: Termék kiforrott az igény előrejelzés rendszeres, gördülőm meghatározható
szórással az igényekben előfordulnak mennyiségi és időszaki ingadozások.
Felfutó: ÁTMENETI, JELZÉS KATEGÓRIA! A termék értékesítése a folyamatos
vagy a BATCH alapú felé tart.
Kifutó: ÁTMENETI, JELZÉS KATEGÓRIA! A termék értékesítése véget ér, a
kifuttatás idejére információ áll rendelkezésre. A cél az ellátás biztosítása.
Eseti/Projekt: rendszerben értékesített termékek komponensei. Eseti szerződések
alapján történik a vevői ellátás, nincs előrejelzés.
Az összes kategória esetében az eseti szállítmányok minél pontosabb, visszaigazolt
határidőre történő teljesítése a cél.
Beszállítói együttműködés szempontjából a Folyamatos és a Batch besorolás a
releváns, ezek azok a cikkek, ahol a beszállító partnerrel közösen folyamatosan
keresni kell a hatékonyabb együttműködés lehetőségeit. A cikkbesorolás bizalmas
információ, beszállító kérésére a szerződött cikkekre a beszerző megadja, de az ez
alapján végzett bármilyen tevékenységért a Rába Futómű Kft nem vállal
felelősséget.
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Optimalizáció/
együttműködés
Folyamatos

Batch

Felfutó

Eseti

Kifutó

Kiszámíthatóság

A Rába Futómű kft nyitott a beszállító partnereinek a kölcsönösen hatékonyabb
együttműködést célzó javaslataira. Elsősorban a folyamatos és a batch kategóriájú
cikkek esetében az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre a hatékonyabb
együttműködésre.


Csomagolási egységek összehangolása, folyamatokat támogató csomagolási
mód bevezetése.



Gazdaságos

beszállítási

tételnagyság

összehangolása

a

rendelési

mennyiséggel.


Gazdaságosabb

szállítási

mód

választása

vagy

több

szállítmány

összevonása.


Készletek építése a gazdaságosabb kiszolgálás érdekében.



Előrejelzések figyelembe vétele a méretgazdaságosság növelése érdekében.

Ezen kívül bármilyen olyan ötlet megvizsgálandó,ami a felek együttműködését
hatékonyabbá teszi.
3.4 A BESZERZÉSI RENDELÉSEK:
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A Rába futómű Kft. a beszerzési tevékenysége során az alábbi rendelési formákat
alkalmazza:
Rendelés
technikája

Eseti rendelés

Jellemzően a projekt / eseti jellegű
termékek ellátásához alkalmazzuk
Termékkör
kommunikáció módja e-mail / I-supplier portál
eseti rendelés / visszaigazolás
jogviszony alapja

Igények közlése

Az igényeket az eseti rendelés
tartalmazza

A beszállító által közölt átfutási idő
figyelembe vételével törekszünk
kiadni a rendelést.
A rendelés / elfogadott
visszaigazolás feljogosítja a
beszállítót az anyagok
beszerzésére és gyártási munkák
Átfutási idők kezelése indítására.

Keretrendelés / keretrendelés
lehívás

Gördülő ütmezés / keretrendelés
lehívás

Jellemzően batch / folyamatos gyártású tételek
beszerzése során alkalmazzuk
I- supplier portál / EDI
keretrendelés lehívás / lehívás visszaigazolása

Jellemzően batch / folyamatos gyártású tételek
beszerzése során alkalmazzuk
I- supplier portál / EDI
Logisztikai megállapodás

Az igényeket a keretrendelés lehívás
tartalmazza. Ezen kívül tájékoztató jellegű
előrelzés adható , mely NEM hatalmazza fel a
beszállítót sem alkatrész gyártásra, sem
alapanyag beszerzésre.
A tájékoztató előrejelzés nem képezi alapján
semmilyen átvételi kötelezettségnek.

A beszállító rendszeres ütemezést kap az igények
várható alakulásáról, melynek ellátási szabályait(fix
időszak, rugalmas időszak/ forecast) a felek külön
logisztikai megállapodásban / szerződésben
rögzítik.
A keretrendelés lehívás küldésének célja a
fuvarozási, bevételezési és számlázási
tranzakciók technikai végrehajtása.

A beszállító által közölt átfutási idő figyelembe
vételével törekszünk kiadni a keretrendelés
lehívást.
A keretrendelés lehívás / elfogadott
visszaigazolás feljogosítja a beszállítót az
anyagok beszerzésére és gyártási munkák
indítására.

A beszállító által közölt átfutási időt és az egyéb
tervezési paramétereket a logisztikai megállapodás
/ szerződés rögzíti. A beszállítói a logisztikai
megállapodás / szerződés szabályainak
megfelelően indíthat gyártási munkákat és
kezdeményezhet beszerzést.

Eseti rendelés:
Az eseti rendelési rendszer jellemzően projekt/eseti jellegű beszerzésekhez
használatos, azonosítója a megrendelés száma.
Az eseti rendelések során a rendelésen szereplő cikk műszaki tartalma egyeztetésre
került, a teljesítési dátum a szerződött paritáshoz igazodik.
A beszállító feladatai:
A szállítási dátum és a szállított mennyiség visszaigazolása,
A teljesítés várható akadályozó körülmények felmerüléstől számított azonnali jelzése,
A szállítást megelőzően

legalább 5 munkanappal a szállítás szervezéshez

szükséges adatok megküldése
A szállítást követően ASN küldése.
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Keretrendelés / keretrendelés lehívás:
Keretrendelési rendszer jellemzően a folyamatos igényekkel rendelkező cikkek
esetében használatos.

A keretrendeléssel beszerzett cikkek műszaki tartalma

egyeztetésre került, a teljesítési dátum a szerződött paritáshoz igazodik.
A cikkekre egy keretrendelés kerül kiadásra, ahol a lehívás tartalmazza az adott cikk
beszerzési igényeit.
A beszállító feladatai:
A szállítási dátum és a szállított mennyiség visszaigazolása,
A teljesítés várható akadályozó körülmények felmerüléstől számított azonnali jelzése,
A szállítást megelőzően

legalább 5 munkanappal a szállítás szervezéshez

szükséges adatok megküldése
A szállítást követően ASN küldése.
Gördülő ütemezés vázlatos ismertetése:
Gördülő ütemezés esetén a Rába Futómű Kft, közvetlenül a felhasználási igényeit
közli a beszállító partnerével.
A partner felelőssége, hogy megfelelően ütemezett beszállításokkal a Rába Futómű
Kft anyag igényeit kielégítse
Az üzemezés 3 szakaszra bontható:
Fix időszak, mely alatt a beszállító nem köteles az igény változásokra reagálni
Rugalmas időszak, mely alatt a beszállító a megállapodott flexibilitást köteles
biztosítani..
Forecast időszak, mely előrejelzés a beszállító részére és nem jelent átvételi
kötelezettséget a Rába Futómű Kft. részéről.
Az időszakok és a rugalmas időszak alatti elvárt flexibilitás a beszállító partner és a
Rába Futómű Kft. egyedi megállapodásában kerülnek rögzítésre.
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Fix időszak:

a fix időszakra ütemezett mennyiségek feljogosítják a beszállítót a gyártásra/
beszerzésre. Ezen időszakon belül a vevő nem módosítja az igényeket

a fix időszakra ütemezett mennyiségek feljogosítják a beszállítót a gyártásra/
beszerzésre. A vevő az igényeket előre meghatározott mértékben (pl. + / Rugalmas időszak 50%) módosíthatja.

Forecast időszak

Kizárólag tájékoztató előrejelzést jelent a beszállító számára, mely NEM
hatalmazza fel a beszállítót sem alkatrész gyártásra, sem alapanyag
beszerzésre.
Ezen időszak nem képezi alapján semmilyen átvételi kötelezettségnek.

A fenti időszakok hosszát, a rájuk vonatkozó szabályokat felek írásban, logisztikai megállapodás /
szerződés keretében rögzítik
Keretrendelés lehívások funkciója a gördülő előrejelzések esetében: a megrendelő a fix
időszak igényeire keretrendelés lehívást küld, mely alapjául szolgál az ASN, számlázási,
bevételezési tranzakcióknak.

3.4. A RENDELÉSEK KIADÁSA:

A Rába Futómű Kft. a beszerzési rendeléseket az alábbi módon tudja eljutattni a
beszállítójának:


EDI/WEBEDI



E-mail.

A rendeléseket a Rába Futómű Kft. minden esetben elektronikus úton juttatja el a
beszállítóinak. A beszállítók feladata a rendelés értelmezése és az írásos
visszaigazolás küldése 1 héten belül.

3.5. RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA:

A beszerzési rendeléseket a beszállítónak a megkapástól számított 1 héten belül
írásban vissza kell igazolni. A visszaigazolás tartalmazza a megegyezett paritás
szerinti teljesítés dátumát és a teljesítés mennyiségét.
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Amennyiben nem érkezik írásos visszaigazolás a Rába Futómű Kft. úgy veszi, hogy
a beszállító visszaigazolta a megrendelésen szereplő paraméterekkel, de a beszállító
értékelése szempontjából ez hátrányosan jelenik meg.
Elvárás a beszállító partner felé, hogy a megrendelt mennyiséget egy részletben
szállítsa. Amennyiben ez nem lehetséges arra kell törekednie a beszállítónak, hogy a
megrendelésen szereplő dátumra akár rész szállítást de biztosítani tudjon.
Ebben az esetben erről minden esetben a kapcsolattartó beszerzővel egyeztetnie
kell, illetve amennyiben ez a Rába Futómű Kft részére többlet szállítási költséget
jelent, az részére terhelhető.
Amennyiben a megállapodott paritás szerint a szállítás feladata a Rába Futómű Kft.
feladata, a visszaigazolásnak tartalmaznia kell a szállítás szervezéséhez szükséges
adatokat is:


Tömeg



Térfogat (láda méret és szám)



Rakodási adatok: halmozgató, vagy nem

Amennyiben a beszállító nem tudja a megrendelés kért idejére teljesíteni a
megrendelést, a visszaigazolást aszerint kell elküldenie, ahogyan várhatóan
teljesíteni tud.
Amennyiben ez az idő hosszabb mint a szerződésben vállalt átfutási idő, a Rába
Futómű Kft fenntartja a jogot, hogy a megrendeléstől részben vagy egészben
elálljon.

3.6. I SUPPLIER PORTÁL HASZNÁLATA:
A Rába Futómű Kft törekszik a korszerű és hatékony kommunikációs formák
alkalmazására, ezért beszállítói részére I-Supplier néven portál néven közvetlen
elektronikus kommunikációt lehetővé tevő portált üzemeltet:
A portálon keresztül lehetőség van:
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Visszaigazolások adására.



Szállítási ütemezések rögzítésére,



Számlázás,



ASN értesítés adására.
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https://raba12isupplier01.raba.hu:8100/

3.7. A RENDELÉS TELJESÍTÉSE.
A visszaigazolt (vagy visszaigazolás hiányában visszaigazoltnak vett) rendelések
alapján a Rába Futómű Kft. kötelezettséget vállal a vevője felé. Amennyiben a
beszállító neki felróható okból nem teljesít a visszaigazolt határidőre, a Rába Futómű
Kft. minden ezzel összefüggésben felmerült költségét követelheti a beszállítótól.
Ezek lehetnek:


Extra, rendkívüli munka költsége



Extra szállítási költségek



Gépállás miatt elvesztett kapacitás.

A beszállítóktól elvárt, hogy az anyagi és az üzleti kár enyhítése érdekében mindent
megtegyen. Ebben a Rába Futómű Kft. együttműködik a szállítóval.

3.8. A SZÁLLÍTÁS SZERVEZÉSE:
A szállítás szervezése a megkötött szerződés szerinti paritás szerint történik.
Szállítást a Rába Futómű Kft. szervezi
Amennyiben a paritás EXW, FCA a szállítás szervezése a Rába Futómű Kft feladata.
Ebben az esetben a visszaigazolt teljesítési dátum azt a napot kell hogy jelentse,
amikor az áru felvehető a beszállító telephelyén. A visszaigazolásnak tartalmaznia
kell a felvételre szánt áru szállítás szervezéséhez szükséges adatokat is:


Tömeg



Térfogat (láda méret és szám)



Rakodási adatok: halmozgató, vagy nem
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A felvételi hely címét és nyitvatartási idejét. A beszállítónak legalább 8 óra
felvételi intervalumot kell tudnia biztosítani.

Amennyiben a beszállító a vállalt átfutási idő alatt nem , vagy csak részben tudja a
megrendelt árut biztosítani,

az emiatti többlet szállítási költségek részére

kiterhelhetőek.
Szállítást a beszállító szervezi:
Amennyiben a megkötött szerződés szerinti paritás DDU, DDP, a szállítás
szervezése a beszállító feladata.
Ebben az esetben a visszaigazolt teljesítési dátum a Rába Futómű Kft. telephelyére
történő eljuttatás jelenti.
Ebben az esetben a beszállítások az alábbi szabályok szerint történnek:


A beszállítás hétköznap 5:50 és 13:30 között lehetséges.



Az ezen kívüli beszállítás kizárólag a Rába Futómű Kft előzetes engedélyével
történhet, melyért a Rába Futómű Kft. a normál rakodási idő végétől számítva
óránként 40 Euro rendelkezésre állási költséget számolhat fel.



A beszállítást végzőknek a Rába Futómű Kft. Győr, Reptéri úton lévő portán
kell jelentkezniük. Itt kapják meg a telephelyen belüli mozgáshoz szükséges
útmutatást, melyet kötelesek betartani.



Minden be és kilépés mérleggel kontrollált súly mérést követően végezhető
el, ennek a szállítást végző köteles alávetni magát, kérés esetén a rakterében
lévő árukkal elszámolni.



Amennyiben a belépő tehergépkocsi rakterében üres göngyöleg van, akkor
azt a sofőr a belépéskor köteles jelezni a portaszolgálatnak.



A beszállítást végzők a telephelyen kötelesek betartani a KRESZ előírásait.



A beszállítást végző dolgozók a telephelyen munkavédelmi okból láthatósági
mellényt, zárt cipőt és hosszúnadrágot kell hogy viseljenek.



A beszállítást végző gépjárművön csak a beszállító vagy a szállítást végző
cég dolgozói tartózkodhatnak.



A beszállítást végzőknek a regisztrációtól számolva 2 munkaóra rakodásra
várakozási időt díjmentesen vállalni kell.
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A tehergépjárműveken az árut úgy kell elhelyezni, hogy a rakodást oldalról,
villástargoncával el lehessen végezni.



A beérkező gépjárművek a csarnokokba csak külön engedéllyel hajthatnak
be.

A teherporta helye az alábbi térképen látható:

4. CSOMAGOLÁSI , AZONOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK

4.1. A TERMÉK AZONOSÍTÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK:
Minden

egységcsomagot

címkével kell ellátni,

ami minimálisan az alábbi

információkat tartalmazza:


Futómű Kft. rajzszám, törzsszám, termék megnevezése



Pontos mennyiség
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Adagszám, anyagminőség (ha alkalmazandó)



Gyártási munka száma (bérmunka esetén)



Elvégzett műveletek (bérmunka esetén)



Szállító neve (és kódja, ha alkalmazandó)



Szállítmány egyéb azonosítói (pl.: sorozatszám tól-ig, stb, ha alkalmazandó)



Szállítás dátuma



Szavatossági idő (ha alkalmazandó)



A szállító minőségi jóváhagyása

A terméket kísérő szállítási dokumentumok (szállítólevél) kötelező tartalma:


Futómű Kft. rajzszám, törzsszám, termék megnevezése



Pontos mennyiség



Adagszám (ha alkalmazandó),



Gyártási munka száma (bérmunka esetén),



Beszerzési rendelés ill. igénylés száma



Ha nem beszerzési rendelésre jön be a cikk, akkor a beküldés oka, a Rábás
kontakt megnevezésével.



A mintadarabokat, selejteket, próbadarabokat külön sorban kell feltüntetni.



Elvégzett műveletek (ha alkalmazandó)



Szállító neve (és kódja, ha alkalmazható)



Szállítmány egyéb azonosítói (adagszám, sorozatszám tól-ig, stb. ha
alkalmazandó)



Szállítás dátuma



Visszaforgó göngyöleg megnevezése, mennyisége.

A hiányzó, vagy hiányosan kitöltött anyagazonosítási és szállítási dokumentumok
esetén a Rába Futómű Kft. jegyzőkönyvet küld, melyben felhívja a beszállító
figyelmét a hiányosságokra. Ismételt előfordulás esetén esetenként 100 Euro
adminisztratív költség kerül számlázásra.

4.2. A TERMÉK CSOMAGOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK.
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A Rába Futómű Kft. és beszállítói kapcsolatában egyéb előírás hiányában a
beszállító van felhatalmazva arra, hogy a csomagolási és rakodási módot a számára
leg-gazdaságosabb módon megválassza az alábbi kritériumok betartásával:


A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie az áru szállítás és szabvány villás
targoncás rakodás közbeni erőhatásokkal szembeni megvédésére.



25kg tömeg/rakat felett, tegye lehetővé a villástargoncával való biztonságos
rakodást.



A raklapos csomagolás esetén a 800x1200mm-es vagy 800x600mm
szabvány EURO raklapot, vagy azzal egyenértékű, azonos méretű, állványos
tárolásra alkalmas raklapot kell választani (ha az áru mérete vagy a
gazdaságos rakodási mennyiség lehetővé teszi.)



Az állványos tárolásra alkalmas raklapos csomagolás bruttó tömege ne
haladja meg a 850kg-ot.



Ha raklapos csomagolás nem alkalmazható, törekedni kell a 800x1200mm
alapterületű, rakatolható csomagolóanyagok használatára.



A nem megfelelően megválasztott csomagolóanyag használatából eredő
károkért a beszállító felel, a termék károsodásán túl…



Az emiatt a Rába Futómű Kft.-nél felmerült többletmunkát megkezdett munka
óránként 40 Euro többletmunka díjat jogosult számlázni.

Minden esetről

jegyzőkönyvet kerül felvételre , melyet a beszállító partnerünknek is
megküldünk.


A termék csomagolásban való elhelyezésével kapcsolatos követelmények: A
Rába Futómű Kft és beszállítói kapcsolatában egyéb előírás hiányában a
beszállító fel van hatalmazva arra, hogy a rakodási módot a számára
leggazdaságosabb módon megválassza az alábbi kritériumok betartásával:



A különböző cikkszámú és adagszámú vagy anyagminőségű termékek nem
keveredhetnek egymással, azokat oly módon kell egyértelműen el választani
egymástól, hogy azok egymástól függetlenül is mozgathatóak legyenek.



A rakodást úgy kell elvégezni, hogy az áruk a szállítás közben ne tudjanak
kárt tenni egymásban. Ez ebből eredő teljes anyagi felelősség a beszállítót
terheli.
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A cikkek rakatolási módjának lehetővé kell tennie az anyag megmozgatás
nélküli megszámolhatóságát.



Megszámolhatóan nem rakható termékek esetében alkalmazandó a 25 kgnál nem nagyobb egységrakatok vagy kötegek alkalmazása.

A nem megfelelő rakodásból eredő károkért a beszállító felel. Az emiatt a Rába
futómű Kft.-nél felmerült többletmunka megkezdett munkaóránként 40Euro-val kerül
számlázásra.

Minden esetről jegyzőkönyvet veszünk fel, melyet a beszállító

partnerünknek is megküldünk.

5. GÖNGYÖLEGEKKEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS
A Rába Futómű Kft vállalja, hogy a beszállító által biztosított göngyölegekkel
elszámol az alábbi feltételekkel:


Ez elszámolás kötelesnek kért göngyölegekről a beszállítónak informálnia kell
a Rába Futómű Kft-t.



Az

elszámolás

köteles

göngyölegeknek

egyértelmű

megnevezéssel

szerepelnie kell a szállítóleveleken, ennek hiányában az elszámolás nem
lehetséges, ennek tényét a beszállító felé jelzi..


Az elszámolás köteles göngyölegek állapota és kivitele meg kell hogy feleljen
a rakodás és az anyagmozgatás követelményeinek. Az ezeknek nem
megfelelő göngyölegekkel a Rába Futómű Kft. nem tud elszámolni, ezek
tényét a beszállító felé jelzi.



A csereszabatos, szabványos göngyölegek esetében a Rába Futómű Kft.
használható állapotú, ugyan olyan kivitelű göngyöleget szolgáltat vissza.



Nem csereszabatos, szabványos göngyölegek esetében a Rába Futómű Kft.
akkor vállalja a göngyöleggel elszámolást, ha a göngyöleg tulajdonosa a
göngyölegen eltávolíthatatlan módon feltüntetésre kerül.



A fa göngyölegek esetében a Rába Futómű Kft. beszállított göngyöleg
mennyiség 5%-ának megfelelő göngyöleg elhasználódással számol, mely a
göngyöleg elszámolásokkor kerül levonásra. Indokolt esetben a Rába
Futómű Kft. ennél magasabb elhasználódási arányt is megállapíthat.
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Az elszámolás köteles göngyöleg mennyiségéről a beszállító évente legalább
egyszer, December 1. és 20. között tájékoztatást kell hogy küldjön a Rába
Futómű felé.



A Rába Futómű Kft. által biztosított göngyölegek esetében a beszállító és a
Rába Futómű Kft az alábbiakban állapodik meg:



Az elszámolás köteles göngyöleg mennyiségéről a beszállító évente legalább
egyszer, December 1. és 20. között tájékoztatást kell hogy küldjön a Rába
Futómű felé.



A Rába Futómű Kft vállalja, hogy csak használható állapotú göngyöleget
biztosít a beszállítói részére.



Az

elszámolás

köteles

göngyölegeknek

egyértelmű

megnevezéssel

szerepelnie kell a szállítóleveleken.


A beszállító anyagi felelősséget vállal a részére biztosított göngyölegért.

