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Mennyiségi- és minőségi átvétel szabályai, szállítandó dokumentumok listája 
 

1. Mennyiségi átadás-átvétel 

 

Megrendelő a Termékek átadás-átvételekor – Szállító jelenlétében – köteles a Termékek mennyiségét 

leellenőrizni. A mennyiségi ellenőrzés tételes átszámolással vagy mérlegeléssel történik.  

 

2. A minőségi átadás-átvétel 

 

A minőségi átvétel módját Termékenként a Szerződés 1. számú melléklete rögzíti. 

 

Kereskedelmi árunak minősített Termék műbizonylat nélkül beszállítható, ezeknél csak mennyiségi 

átvétel történik. 

 

Műbizonylattal szállítandó Termékek esetében a minőségi átvétel helye: 

 

 MSZ EN 10204 beszállítás előtti vizsgálattal történő 3.1. típusú, valamint 3.2 típusú 
minőségtanúsítás és FAI esetén: 

Szállító (gyártó/javító) telephelye. 
 Egyéb minőségtanúsítási mód esetén: 

Megrendelő telephelye. 

 

Minőségi átvevő neve: 

 

 MSZ EN 10204 beszállítás előtti vizsgálattal történő 3.1. típusú, valamint 3.2 típusú 

minőségtanúsítás és FAI esetén: 

MÁV Vagon Kft.. Átvétel és Minőségellenőrzés 

 

 Egyéb minőségtanúsítási mód esetén: 

a 2. számú mellékletében megjelölt személy 

 

Szállító köteles a Termék átadásával egyidőben az előírt:  

 műbizonylatot,  

 mérőlapokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, 

 biztonságtechnikai adatlapot, 

 Terméklapot, Termékleírást, 

 analitikai tanúsítványt, 

 … egyéb dokumentumot … 

Megrendelő részére átadni.  

 

2.1 Minőségi átvétel típusai és követelményei 

 

2.1.1 MSZ EN 17050-1 szerinti Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat alapján 
A Szállító (Termék gyártó/javítója, forgalomba hozója) által - jóváhagyott műszaki specifikáció szerint 

- lefolytatott megfelelőség ellenőrzési eljárás alapján kiadott megfelelőség igazolás. 

Ebben az esetben a Szállítónak a Termékhez mellékelnie a kell az MSZ EN 17050-1 szabvány szerinti 

kitöltött Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot. 

Ennek tartalmaznia kell nyilatkozat kibocsátóját, a Termék szabatos megnevezését, valamint a 

Termékre vonatkozó szabvány és követelményi hivatkozásokat.  

A nyilatkozatot a Szállító állítja ki és ezzel igazolja a Termék megfelelőségét. 

 

2.1.2 MSZ EN 10204 2.1 típus szerinti Megfelelőségi Nyilatkozat alapján 

A gyártó/javító képviselője által kiállított olyan bizonylat, amelyben a gyártó/javító vizsgálati 

eredmények közlése nélkül kijelenti, hogy a szállított Termék a megrendelés szerinti követelményeknek 

megfelel. 

A bizonylatot a gyártó/javító hitelesíti. 

Ebben az esetben a Szállítónak a Termékhez mellékelnie a kell az MSZ EN 10168 szabvány szerinti 
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tartalmú, kitöltött Megfelelőségi Nyilatkozatot.  

 

2.1.3 MSZ EN 10204 2.2 típus szerinti Minőségazonossági Bizonyítvány alapján 
A gyártó/javító képviselője által kiállított olyan bizonylat, amelyben a gyártó/javító a nem tételes 

ellenőrzés és vizsgálat eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a szállított Termék a megrendelés 

szerinti követelményeknek megfelel. 

A bizonylatot a gyártó/javító hitelesíti. 

Ebben az esetben a Szállítónak a Termékhez mellékelnie a kell az MSZ EN 10168 szabvány szerinti 

tartalmú, kitöltött Minőségazonossági Bizonyítványt. A bizonylaton kötelezően fel kell tüntetni a 

Termék alapvető jellemzőit, vagy a gyártási dokumentációra való hivatkozást. 

 

2.1.4 MSZ EN 10204 3.1 típus szerinti Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján 

A gyártó/javító által kiállított bizonylat, amelyben a szállított tétel vizsgálati eredményeinek közlésével 

kijelenti, hogy a szállított Termék megfelel a megrendelés szerinti követelményeknek. 

A bizonylatot a gyártó/javító képviselője hitelesíti. 

Ebben az esetben a Szállítónak a Termékhez mellékelni kell az MSZ EN 10168 szabvány szerinti 

tartalmú, kitöltött Szakértői Minőségi Bizonyítványt. 

A bizonylathoz csatolni kell a Termékre kiállított vizsgálati dokumentációt. 

 

A 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján történő átvétel esetén a Megrendelő 

képviselője (ÁME) tételkihagyásos mintavételezési eljárás szerint szállítás engedélyezést végez. 

Ebben az esetben a beszállítás tervezett időpontja előtt, belföldi beszállítás esetén legalább  

3 munkanappal, külföldi beszállítás esetén legalább 10 munkanappal a Szállító az IBA-6503 Átvételi 

bejelentő lap, és az IBA-6522 számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú, kitöltött Szakértői 

Minőségi Bizonyítvány jelen melléklet 2.3 pontjában megadott címre történő eljuttatásával értesíti az 

Átvevőt. 

Az értesítés alapján az Átvevő dönt, hogy szükséges-e a Termék beszállítás előtti minőségellenőrzése, 

vagy írásban engedélyezi annak beszállítását a 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány 

záradékolásával és visszaküldésével. 

A Termék beszállítás előtti minőségellenőrzését, vagy a beszállítás engedélyezését Megrendelő 

képviselője (ÁME) 2 munkanapon belül írásban visszaigazolja. 

A szállítás engedélyezése mindig csak az adott szállítási tételre érvényes. 

 

2.1.5 MSZ EN 10204 3.2 típus szerinti Szakértői Minőségi Tanúsítvány alapján 
A gyártó/javító által kiállított bizonylat, amelyben a szállított tétel vizsgálati eredményeinek közlésével 

kijelenti, hogy a szállított Termékek megfelelnek a megrendelés szerinti követelményeknek. 

 

A bizonylatot a gyártó/javítónak a gyártó/javító szervezettől független, feljogosított képviselője állítja 

ki és a minőségi átvétel alkalmával a Megrendelő képviselője (ÁME) hitelesíti.  

Ebben az esetben a Termékhez mellékelni kell az IBA-6504 számú minta szerinti, vagy azzal azonos 

tartalmú, kitöltött Szakértői Minőségi Tanúsítványt. A bizonylathoz csatolni kell a Termékre kiállított 

vizsgálati dokumentációt. 

 

Az MSZ EN 10204 3.2 típus szerinti átvétel esetén - annak tervezett időpontja előtt legalább  

3 munkanappal, külföldi átvétel esetén legalább 10 munkanappal – Vállalkozó a mellékelt IBA-6503 

Átvételi bejelentő lap kitöltésével és a jelen melléklet 2.3 pontjában megadott elérhetőségre történő 

küldésével értesíti a Megrendelő képviselőjét (ÁME). 

 

A minőségi átvétel időpontját a Megrendelő képviselője (ÁME) 2 munkanapon belül írásban 

visszaigazolja az átvételi bejelentő lapon. 

 

Az adott Termék első felajánlott minőségi átvételét Megrendelő képviselője (ÁME) díjmentesen végzi. 

 

Amennyiben az átvétel során a szükséges feltételeket a gyártó/javító nem tudja szerződésszerűen 

biztosítani, és az adott átvételi folyamatot csak egy későbbi időpontban lehet befejezni, Megrendelő 
ebből fakadó többlet költségeit a Szállító felé érvényesíteni fogja. 

 

A Szállító hibájából sikertelen átvételt követő megismételt átvétel során Megrendelő képviselője (ÁME) 

részéről felmerülő költségek és a munkadíj a Szállítót terhelik. 
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A megismételt átvétel díja belföldi átvétel esetén 80.000 HUF/alkalom, külföldi átvétel esetén 

pedig 450 EUR/nap, valamint a külföldre történő utazás során felmerült igazolt költségek. 
 

Megrendelő a megismételt átvételi díjat és többlet költségeit az átvételt követően haladéktalanul 

kiszámlázza 15 napos fizetési határidővel. 

 

2.1.6 FAI (első minta átvétele) alapján 
Amennyiben a Szállító és a Megrendelő közti szerződés megköveteli, a Termék beszállítása előtt első 

minta átvételt kell végezni. 

 

Az első minta átvétel a kiemelt fontosságú Termék esetén a tétel első darabjának fokozottabb 

részletességgel történő ellenőrzését, vizsgálatát jelenti. 

 

Az első minta átvétel során a Szállító biztosítja a Termék vizsgálati dokumentációját, illetve az átvétel 

során végzendő vizsgálatokhoz szükséges feltételeket, eszközöket. 

 

Az első minta átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, valamint az MSZ EN 10204 3.2 típus szerinti 

Szakértői Minőségi Tanúsítvány – IBA-6504 számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú – 

kiállítása is szükséges. 

A bizonylathoz csatolni kell a Termékre kiállított teljes vizsgálati dokumentációt. 

 

A Szállító írásban köteles bejelenteni a Termék FAI alapján történő átadását – annak tervezett időpontja 

előtt belföldi átadás esetén legalább 10 munkanappal, külföldi átadás esetén legalább  

15 munkanappal – Szállító az IBA-6503 Átvételi bejelentő lap kitöltésével és a jelen melléklet  

2.3 pontjában megadott elérhetőségre történő küldésével értesíti a Megrendelő képviselőjét (ÁME). 

 

A minőségi átvétel időpontját a Megrendelő képviselője (ÁME) 3 munkanapon belül írásban 

visszaigazolja az átvételi bejelentő lapon. 

 

A továbbiakban a 2.1.5 pontban leírtak a mértékadók. 

 

2.2 Egyéb rendelkezések 

 
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy minden átadásra felajánlott Termékből mintát vegyen és 

a Terméket vagy a mintát külön minőségi vizsgálatnak vesse alá. 

 

A mintavételezést és a vizsgálatot Megrendelő illetékes egysége végzi, amelyen Szállító képviselője 

igénye esetén jelen lehet. 

 

A minőségi átvétel megtörténte a Megrendelő hibás teljesítésből eredő, továbbá jótállási, illetőleg 

szavatossági jogait nem érinti. 

 

2.3 A Megrendelő képviselője (ÁME) szállítás engedélyezésre, illetve minőségi átvételre 

 

MÁV Vagon Kft.. Átvétel és Minőségellenőrzés 

Levelezési cím: 1045 Budapest, Elem u. 5-7. 

Telephely:  1045 Budapest, Elem u. 5-7. 

Fax:  +36 1 511-8303 

Tel:  +36 1 511-8388 

E-mail:   mav-atvetel@mav-start.hu 

 

2.4 A mennyiségi- és minőségi átvétel közös szabályai 

 

Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvet vesz fel, melyben a mennyiségi, minőségi 
átvétellel kapcsolatos összes lényeges körülményt – különös tekintettel a Megrendelő részéről átvett 

Termékek darabszámára, az esetleges hiányokra, a visszautasított Termékekkel kapcsolatos 

körülményekre – rögzíti. 

 

mailto:mav-atvetel@mav-start.hu
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Felek rögzítik, hogy az át nem vett Termékek vonatkozásában Szállító a Megrendelő által 

meghatározott, de legfeljebb a Termékek 1. számú mellékletben megjelölt szállítási (utánpótlási) 

határideje felének megfelelő póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni.  

 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a leszállított Termékek legalább 10%-ának a minősége nem 

szerződésszerű (sorozathiba), Megrendelő kizárólagos választása szerinti jogosult valamennyi, a 

Lehívás alapján leszállított Termék átvételét visszautasítani és a teljes Lehívásban meghatározott 

mennyiség ismételt, szerződésszerű leszállítását kérni.   

 

A megismételt mennyiségi és/vagy minőségi átadás-átvétel vonatkozásában – a Felek eltérő, írásos 

megállapodása hiányában – a jelen szerződés rendelkezései korlátozás nélkül irányadók.  

 

Felek rögzítik, hogy a póthatáridő Megrendelő általi biztosítása nem mentesíti Szállítót a jelen 

szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása alól. 

 

2.5 Csapágyak minőségi átvétele 

Az 1. kategóriába besorolt termékek beszerzése, raktári bevételezése és felhasználása csak a gyártó, 

vagy hivatalos képviselője által kiállított MSZ EN 10204 2.1. típusú minőségi tanúsítványt csatolásával 

engedélyezett. A gyártók, vezérképviseletek EN 10204 2.1 (DIN 50049 2/1) szerinti minőségi 

tanúsítványt kötelesek kiállítani, cégszerű aláírással ellátni, melyet közvetlenül a Vevőnek, vagy 

Eladónak adnak át. 

Felek rögzítik, hogy egy adott Lehíváshoz kapcsolódóan leszállított termékek minőségi tanúsítványa 

csak közvetlenül a gyártótól, annak hivatalos képviselőjétől vagy Szerződött Partnerétől átvéve 

bizonyítja a termék eredetiségét. A kereskedelmi láncban esetleg felmerülő bármely további, harmadik 

személy esetén a minőségi tanúsítvány érvényét veszti. Gyártó fenti nyilatkozat esetén szigorúbb, 

biztonságosabb bizonylat irányába eltérhet (pl.: MSZ EN 10204 3.1., MSZ EN 10204 3.2). 

 

A 2. kategóriába sorolt szereplő termékek vonatkozásában a Eladó kijelenti, hogy teljes körű 

felelősséget vállal az általa szállított termékek beépítése során keletkező valamennyi kárért, ha az hamis 

adatszolgáltatásból ered, vagy bizonyíthatóan megállapítható a Eladó felelőssége. Ezen nyilatkozatot a 

Eladó minden szállításhoz köteles, azzal, hogy azt szállítmányozóként, tételesen [minden egyes 

leszállított terméktípusra (tételszámonként a mennyiség megjelölésével)], eredeti példányban, cégszerű 

aláírással ellátva köteles átadni a Vevő részére. Felek rögzítik, hogy a nyilatkozat hiányában a Vevő a 

leszállított terméket nem veszi át. 

2.6 Fém-gumi alkatrészek minőségi átvétele 

A 3. kategóriába besorolt termékek a minőségi átvétel meghatározása tekintetében kereskedelmi árunka 

kell tekinteni, bevételezésüknek és felhasználásuknak nem feltétele a minőségi bizonyítvány. 

A Nyilatkozat tartalmi elemei az alábbiak: 

 

- Az Eladó nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy az Eladó által beszállítani kívánt 

alkatrészek kizárólag gyári eredetű újak (gyártói műbizonylattal alátámasztva), vagy azzal 

egyenértékűek lehetnek. 

 

- Egyenértékűség esetén az egyenértékűség bizonyítása az Eladó kötelezettsége. 

 

- Az egyenértékűség igazolására a Vevő a következőket tudja elfogadni: 

Eladónak a műszaki leírásban megjelölt termék és az egyenértékűként megajánlott helyettesítő termék 

paramétereinek összehasonlítása céljából csatolnia kell minden esetben a műszaki leírásban megjelölt 

termék és a helyettesítő termék műszaki adatlapját, vagy műszaki rajzot, melyben szerepelnek a 

termékek jellemző méretei és a releváns tulajdonságai, vagy 

Az egyenértékűség igazolható a műszaki leírásban megjelölt termék és a helyettesítő termék 

paramétereinek összehasonlítása alapján történt független, akkreditált intézet által kiállított igazolással, 

vagy 

Az Ajánlatkérő által a műszaki leírásban megjelölt termék gyártójától származó igazolással 


