
ÁRUÁTVÉTEL  
ÖSSZEFOGLALÁS 



ÁRUÁTVÉTEL MOZZANATAI 

Áruátvétel előkészítése 
az áru fogadására 

Az áruátvétel 
lebonyolítása Adminisztrációs feladatok 



ÁRUÁTVÉTEL ELŐKÉSZÍTÉSE Az áruátvételi terület 
kijelölése  

A terület alkalmassá 
tétele az áruátvételre 

Az áruátvételt követő 
tárolási hely biztosítása 

A visszaszállítandó 
göngyölegek előkészítése 

A visszáru előkészítése 

Az áruátvételhez szükséges eszközök 
biztosítása  



ÁRUÁTVÉTEL LEBONYOLÍTÁSA 

A megrendelés és a 
kísérőokmány 

összehasonlítása  

A beérkezett áruk 
kirakodása 

Az áru mennyiségi 
átvétele  

Az áru 
minőségi 
átvétele  



ÁRUÁTVÉTEL FAJTÁI 

• Éjszakai átvétel 

• Számla szerinti átvétel 

• Kettős kontroll átvétel 

• Vakátvétel 

• Bruttó mennyiségi átvétel 

• Nettó mennyiségi átvétel 



AZ ÁRUÁTVÉTEL FELTÉTELEI 

Tárgyi feltételek, szükséges eszközök  

 Biztosítani kell a forgalom lebonyolításához szükséges berendezéseket, felszereléseket, szerszámokat,  gondoskodni 
kell azok folyamatos karbantartásáról, 

 ki kell alakítani a lehető legjobb áruszállítási útvonalat  

 gondoskodni kell az egység vagyonának védelméről, 

 vagyonvédelmi berendezésekről, eszközökről 

 biztosítani kell a dolgozók számára a biztonságos, higiénikus munkavégzés feltételeit.  

Személyi feltételek  

Feladatok:  

 –a szükséges létszám és létszámösszetétel biztosítása,  

 –a dolgozók tűz- és munkavédelmi oktatásának, tájékoztatásának megszervezése, valamint a szabályok betartásának 
ellenőrzése,  

 –a feladatok kijelölése, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése  



AZ ÁRU MENNYISÉGI ÁTVÉTELE 

A mennyiségi átvétel során a kereskedőnek azt kell ellenőriznie, hogy a ténylegesen 
beérkezett és a szállítási okmányon szereplő árumennyiség megegyezik-e.   

Méréssel, számolással kell megállapítani a szállított áruk mennyiségét.  

Ezt mindig a fuvarozó jelenlétében kell megtenni, hiszen a fuvarozó távozásával nem 
igazolható az esetleges mennyiségi differencia. 

 

Lehet: 

- Bruttó mennyiségi átvétel 

- Nettó mennyiségi átvétel 



AZ ÁRU MINŐSÉGI ÁTVÉTELE 

A minőségi hibák lehetnek nyílt hibák, hiányosságok, melyek érzékszervi úton megállapíthatók, és lehetnek 
rejtett hibák, melyek csak műszeres vizsgálat, illetve használatba vétel után derülnek ki.  

A minőségi átvétel a szállított áruk minőségi vizsgálatát jelenti, mely többnyire szúrópróba szerűen történik. 
Minőségi hiba észlelése esetén teljes körű minőségi vizsgálatra van szükség (érzékszervi ellenőrzés: szín, illat, 
állag, szabványi előírások)  

A minőségi átvételnek ki kell terjednie arra, hogy:  

 Az áru a szállítólevélben feltüntetett minőségben érkezett-e meg 

 A termék meddig őrzi meg a minőségét, meddig tartható el (ha a gyorsan romló élelmiszereknél a 
fogyasztási határidő fele, egyéb áruknál a minőségmegőrzési határidő 1/3-a eltelt az áruátvétel időpontjában, a 
megrendelő nem köteles átvenni a szállítmányt),  a hűtést igénylő termékek esetén ellenőrizni kell a termékek 
felületi és maghőmérsékletét, a gépkocsi hőmérsékletét (a mért hőmérsékletet a szállítási okmányra rá kell 
vezetni), 

 A terméket ellátták-e árucímkével, magyar nyelvű kezelési- használati útmutatóval, zárjeggyel, adójeggyel  

 Szemrevételezéssel, érzékszervi úton a termékek jellemzőit. 



VAKÁTVÉTEL 

Vakátvételkor az áruátvétellel megbízott dolgozók az árut lemérik, 
megszámolják anélkül, hogy tudnák milyen mennyiségű árunak kellett 
beérkeznie.  

A számolás eredményéről átvételi jegyzéket készítenek, és ezt hasonlítják 
össze a számlán szereplő mennyiséggel.  



VISSZÁRU ÉS A GÖNGYÖLEGEK 
 

A visszaszállítandó göngyölegek előkészítése  

Feladatok:  

 Adott szállító göngyölegeinek válogatása  

 A göngyölegek értékének feljegyzése (megnevezés, darabszám, érték)  

 Szükség esetén kötegelés, szállítható állapotba rendezés  

 A visszáru számla elkészítése  

 Az adott szállítónak visszaküldendő áruk összegyűjtése,  

 A termékek feljegyzése (megnevezés, darabszám, érték, visszaszállítás oka),  

 A termékek csomagolása, szállítható állapotba rendezése,  

 A visszáru számla elkészítése.  
 

 


