Az áruátvétel lebonyolítása
Munkafolyamatok:
•
•
•
•

A megrendelés és a kísérőokmány összehasonlítása
A beérkezett áru kirakodása
Az áru mennyiségi átvétele
Az áru minőségi átvétele

A megrendelés és a kísérőokmány összehasonlítása
Számla, szállítólevél
Æ
Megfelelő mennyiség, megfelelő ár
Æ
Ha eltérés van, nem kötelező átvenni.

A beérkezett áru kirakodása
Szállítólevél, számla egyezik a megrendeléssel vagy az eltérést a boltvezető
elfogadja.

Az áru mennyiségi átvétele
Ellenőrizni kell, hogy a ténylegesen beérkezett és a szállítási okmányokon
szereplő árumennyiség egyezik-e.
Æ
• Mérés, számolás
• Összehasonlítás
Æ
Mindig a fuvarozó jelenlétében + Mindig teljes körűnek kell lennie (a fuvarozó
távozásával nem igazolható a mennyiségi eltérés).
Mérés, számolás módja:
• Bruttó
• Nettó
Bruttó súly vagy darabszám szerinti átvétel során a szállítási csomagolással,
göngyölegekkel együtt történik az áru lemérése, illetve a kartonok, göngyölegek,
egységcsomagok alapján történik a számolás.
 Nincs elég idő vagy hely
Nettó súly vagy darabszám szerinti átvétel során a számolás és mérés a
csomagolások, göngyölegek nélkül történik.
Időigényes, de pontosabb ¨ csomagolatlan vagy értékes áru, új beszállító

Összehasonlítás módja:
• Számla vagy szállítólevél szerinti átvétel
• Kettős kontrollátvétel
• Vakátvétel
A számla szerinti átvételkor a boltvezető a kezében lévő számlán szereplő
adatokhoz hasonlítja a megszámolt mennyiséget.
Kettős kontrollátvétel esetén a két átvevő (csoport) egymástól függetlenül
végzi a számolást, majd utána összehasonlítják az eredményt.
Vakátvétel során az áruátvevők az árut lemérik, megszámolják anélkül, hogy
tudnák milyen mennyiségű árunak kellett beérkeznie.
 Eredményről áruátvételi jegyzék, ezt hasonlítják össze a kísérőokmánnyal

Az áru minőségi átvétele:
A mennyiségi átvétel a szállított áruk minőségi vizsgálatát jelenti, mely
többnyire szúrópróbaszerűen történik.
 Ha itt minőségi hiba van, akkor teljes körű vizsgálat
•
•
•
•

érzékszervi ellenőrzés (szín, illat, állag)
szabványi előírások
feltüntetett minőségben érkezett-e (pl.: I. osztály)
meddig őrzi meg a minőségét (az áru beérkezéséig a lejárati idő kevesebb
mint 1/3-a telhet el)
• árucímke, magyar használati utasítás van-e
• minőségromlásra, hibára utaló jel ¨ szemrevételezéssel

