
A fő alvállakozó megbízására szolgál a gyűjtő pozíciók esetében-

Ha egy alpozícióhoz van megadva Beszállítási gyűjtőpont, akkor a Felrakóhelyet arra cseréli ki a nyomtatványon-

Ha egy alpozícióhoz van megadva Kiszállítási gyűjtőpont, akkor a Lerakóhelyet arra cseréli ki a nyomtatványon-

A fenti két dologban különbözik a Fuvarozási megbízás (H)-tól, minden egyébben azonos azzal.-

Jelenleg csak magyar nyelvű van belőle-

Az alábbi példa a GI/2015/03/0084 pozíció.

Használata:

A nyomtatványlista legalján található1.

Két új dátum mezőt is használ, amelyek kifejezetten ehhez a nyomtatványhoz kerültek a pozíciófelvételbe. 2.
Eddig nem volt ez a két mező, de mostantól vannak és mindig ki is kell tölteni, ha van megadva Beszállítási, illetve 
Kiszállítási gyűjtőpont! (legalább az első mezőt, a tólt és legalább a dátumot)

-

Vannak továbbá olyan mezők, melyek azonosak a Fel- és Lerakóhelyekkel és itt vagy azokat is ki kell tölteni, vagy 
ha nem, akkor mindegyikbe kell egy "-"-t rakni! Ha nem rakunk, akkor itt is bent maradnak a felrakóhoz tartozó 
adatok és hibás nyomtatványt kapunk! 

-

Az alábbi példa a GI/2015/03/0084/7 alpozíció.

Ezen a nyomtatványon is abban a sorrendben jelennek meg a fel- és lerakóhelyek, ahogy a küldeményfelvétel 
Fel/lerakóhelyek sorrendje fül alatt be lettek állítva. 

3.

Abban az ablakban is van egy új oszlop, a második, amely azt mutatja, hogy az adott Fel - illetve Lerakóhoz meg 
lett-e adva Gyűjtőpont. Ha igen, akkor az ott látható, így segítve a sorrend helyes beállítását.

-
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Ha meg lett adva az adott altételhez az első fülön vámkezelés, akkor az ezen a nyomtatványon is megjelenik.4.
A program nem tudja eldönteni, hogy a beszállítási alvállalkozónak vagy a fő alvállalkozónak a feladata-e a 
vámkezelés. Ha nem a fő alvállalkozóé, akkor a nyomtatványról ki kell törölni! 

-

Eddig a főfutás külön altételre lett rátéve (itt a 8.), nyomtatványon ez bezavar. 5.
Eddig hogyan oldottátok meg? -

Mostantól hogyan kéne változtatni? -

Maga a nyomtatvány azonos módon készül el, mint a Fuvarozási megbízás (H)6.
Figyelni kell ezekre: 
A dátum mezőket ellenőrizni kell, a hibás adatokat pedig törölni (egyelőre)-

      



Van olyan mező, ahol az áruadatok nagyobban jönnek ki:-

A nyomtatvánnyal párhuzamosan a pozíciófelvételbe elkészült négy új szűrőmező is: 7.

      


