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1. Az utasítás célja:  Döntési helyzetben elősegíteni, hogy a beszerző, a 

legkedvezőbb feltételekkel bíró beszállító felé adja le 
rendelését.  

 
2. Érintett dolgozók: Az anyagbeszerzéssel foglalkozó munkatársak és a 

minőségügyi vezető 
 

3. Meglévő beszállítók minősítésének folyamata: 
 

A termék üzemi felhasználását követően, különböző szempontok alapján történik a 
beszállító minősítése. Alapvetően kétféle minősítési szempontot különböztetünk meg: 
 
• Termékkel kapcsolatos szempontok 
• Szolgáltatással kapcsolatos szempontok 

 
A termékkel kapcsolatban kiemelkedő jelentősége van a minőségnek és az árszínvonalnak. 
Természetesen ezek mellett egyéb tényezők is figyelembe vannak véve, úgy mint fizetési 
feltételek, az áru csomagolásának minősége valamint a termékazonosító címke megléte / 
tartalma. 
 
A szolgáltatással kapcsolatban az egyik legfontosabb minősítési tényező a szállítási 
határidő. E mellett a szállítás minősége, a reklamációk száma illetve kezelése, valamint a 
kapcsolattartó elérhetősége alapján történik az értékelés. 
 
A minősítéshez természetesen szükséges a társosztályok visszajelzése is, mivel a 
minőségről vagy a reklamációkezelésről csak üzemi visszacsatolás útján juthat 
információhoz a logisztika osztály. 
 
A megelégedettségi index 1-5 terjedő skálán kerül megjelenítésre, ahol az 1 a legrosszabb, 
az 5 a kiváló értékelést mutatja. A minősítést a logisztikai igazgató és a minőségügyi vezető 
végzi közösen. 
 
A kapott érdemjegyek alapján kapott átlag a meghatározó az adott beszállító 
minősítésében. 
 
A fenti információk regisztrálása a B LOG 007 00 bizonylaton történik. 
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4. Új beszállítók minősítésének folyamata: 
 
Első lépésben kérdőív (B QM 064 00) kiküldésére kerül sor, ami alapján megtörténik a 
minősítés.  
Ezt követően auditra kerülhet sor, és az audit megállapításai felülírják az előzetes kérdőív 
alapján tett minősítést (kritikus eltérés felvételekor a beszállító nem megfelelő minősítést 
kap, ami mindaddig fennáll, amíg a hibák elhárításra nem kerülnek). 

 


