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1. Bevezetés 
 

 
1. ábra 

 
A Használt gépjármű értékesítés ablak 40 oszlopból áll: 

• ID: az adott használt gépjármű azonosító száma. 

• Rendszám: az adott használt gépjármű rendszáma. 

• Gyártmány: az adott használt gépjármű gyártmánya. 

• Gépjármű státusz: az adott használt gépjármű státusza. 

• Típus: az adott használt gépjármű típusa. 

• Használt gépjármű irányára: az adott használt gépjármű irányára. 

• Szín: az adott használt gépjármű színe. 

• Gyártási év: az adott használt gépjármű gyártási éve. 

• Futott km: az adott használt gépjármű eddig megtett kilométere. 

• Hazai forgalomba helyezés: az adott használt gépjármű első hazai forgalomba helyezése. 

• Ccm: az adott használt gépjármű hengerűrtartalma. 

• Üzemmód: az adott használt gépjármű üzemmódja. 

• Katalizátor típus: az adott használt gépjármű katalizátorának típusa. 

• Szervizkönyv: a jelölőnégyzet kipipálásától függ, hogy az adott használt gépjárműnek van-e 
szervizkönyve vagy sem. 

• Forgalmi érvényessége: az adott használt gépjármű forgalmi érvényességi dátumát mutatja. 

• Környezetvédelmi kártya érvényessége: az adott használt gépjármű környezetvédelmi kártyájának 
az érvényességi dátumát mutatja. 

• Ajtók száma: az adott használt gépjármű ajtóinak száma. 

• Tulajdonos: az adott használt gépjármű régi tulajdonosának a neve. 
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• Kontaktszemély: az adott használt gépjármű kontakt személye. 

• Telefonszám: az adott használt gépjármű tulajdonosának telefonszáma. 

• Alvázszám: az adott használt gépjármű alvázszáma. 

• Bekerülés: az adott használt gépjármű bekerülésének státusza. 

• Utolsó javítás: az adott használt gépjárműn végzett utolsó javítás dátuma. 

• Felelős ügyintéző: az üzletmenetet levezető személy neve. 

• Foglalás típusa: a foglalás típusát mutatja. 

• Meddig foglalja: a foglalás dátumát mutatja. 

• Meddig foglalja: a foglalás időpontját mutatja. 

• Partner neve: a foglaló partner neve. 

• Rendelés típusa: a használt gépjármű rendelésének típusa. 

• Állapot: rendelés állapota. 

• Rendelő partner neve: a gépjárművet megrendelő partner neve. 

• Üzletág: a gépjármű mely üzletághoz tartozik. 

• Vevő személy: vevő neve. 

• Besorolás: a gépjármű besorolása. 

• ID: a rendelés egyedi, rendszer által kiosztott azonosító száma. 

• Használt gépjármű foglalása ID: 

• Flotta ID: 

• Használt gépjármű rendelése ID: 
 
Az ablakban - a szűrési feltételtől függően - megjelenő rekordok az értékesítésre váró, vagy már 
eladott/átadott gépjárművek adatait tartalmazzák (2. ábra). 
 

 
2. ábra 

 

2. Használt gépjárműhöz tartozó egyéb adatok szerkesztése 
 

2.1. A gépjárműhöz tartozó képek szerkesztése 
 

A Használt gépjármű értékesítés ablakban a megfelelő gépjármű kijelölését, majd a kijelölt 

gépjárműhöz tartozó képek ( ) nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg 
(3. ábra): 
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3. ábra 

 

A gépjárműhöz tartozó képek ablakban az Új rekord felvitele ( ) nyomógombra kattintást 
követően megjelenik egy rekord, ahova tetszőleges szöveg írható (4. ábra). A szöveg beírását, majd a 

mentést ( ) követően lehet a képet hozzárendelni az adott gépjárműhöz, amelyet a „Kép 
hozzárendelése” menüpontra kattintáskor megjelenő ablakban lehet elvégezni (5. ábra). 
 

 
4. ábra 
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5. ábra 

 

A megfelelő fájlt kiválasztva, majd a Megnyitás nyomógombra kattintva, az előző (A 
gépjárműhöz tartozó képek) ablakhoz tér vissza, amelynek a bal alsó sarkában lévő „Kép 
megtekintése” menüpontot megnyomva megjelenik a kiválasztott kép. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: ezen lépések elvégzését követően az Új rekord felvitele ( ) nyomógombra 
kattintva még további képek rögzíthetőek az adott gépjárműhöz. 
============================================================================ 
 

2.2. A gépjárműhöz tartozó munkalapok 
 

A Használt gépjármű értékesítés ablakban a megfelelő gépjármű kijelölését, majd a kijelölt 

gépjárműhöz tartozó munkalapok megtekintése ( ) nyomógombra kattintást követően az alábbi 
ablak jelenik meg (6. ábra): 
 

 
6. ábra 
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Ez az ablak az előzőleg kijelölt használt gépjárműhöz tartozó munkalap(ok)ról szolgál részletes 
információval. 
 

2.3. A gépjármű sérülési naplója 
 

A Használt gépjármű értékesítés ablakban a megfelelő gépjármű kijelölését, majd a gépjármű 

sérülési naplója ( ) nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (7. ábra): 
 

 
7. ábra 

 
Abban az esetben, ha korábban már (beérkeztetéskor, szervizben) történt berögzítés az adott 
használt gépjármű sérülési naplójába, akkor ezen sérülések leírása a fenti ablakból megtudható. A 
sérülések naplója csak információszolgáltatásra szolgál, új sérülés itt nem rögzíthető. 
 

2.4. Bővített lista 
 
A bővített lista jelölőnégyzet jelölésére az ablakon egy bővített lista jelenik meg a gépjárművekről, 

amely modellkódot és színkódot is tartalmaz . 
 

2.5. Tartozékok látszanak 
 
A tartozékok látszanak jelölőnégyzet jelölésére az ablak bal alsó sarkában megjelennek, az adott 

gépjárművekhez tartozó extra felszerelések . 
 

2.6. Külső használt gépjármű készlet 
 

A képernyő alján a külső használt gépjármű készlet ( ) nyomógomb segítségével meg lehet 
nézni más telephelyen lévő gépjármű készletet, amennyiben a telephelyek között van internet 
kapcsolat. 
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3. Használt gépjármű rögzítése a rendszerben 
 
A használt gépjárművek felvitele kétféleképpen történhet: 

• Előzmény nélkül 

• Előzménnyel. 
 

3.1.  Használt gépjármű felvitele előzmény nélkül 
 
Abban az esetben, ha még nem szerepel a Gépjármű törzsben az adott gépjármű, akkor előzmény 
nélkül kell az adatait feltölteni. (A gépjármű törzsben akkor szerepelhet a gépjármű, ha a szervizben 
már rögzítve lett, és egy a szervizben javított autót vásárol meg a társas vállalkozás vagy a használt 
gépjármű korábban új gépjárműként került értékesítésre a rendszerből.). 
 

A Használt gépjármű értékesítés ablakban az Előzmény nélkül választó gomb kijelölését, 

majd az Új rekord felvitele ( )nyomógombra kattintást követően az alábbi ablak jelenik meg (8. 
ábra): 
 

 
8. ábra 

 

3.2.1. Gépjármű címkéjű fülhöz tartozó adatlap 
 

A Gépjármű illetve beszerzés adatainak karbantartása ablakban a Gépjármű címkéjű fülnél 
szereplő beviteli mezők kitöltését, valamint a - legördülő listák segítségével történő - adatok 
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kiválasztását követően kell a használt gépjármű jelenlegi tulajdonosát meghatározni és adatait 
rögzíteni. 
 
============================================================================ 
Megjegyzés: a kiválasztott tulajdonoshoz beállított „Partner típus”-tól függ, hogy az adott használt 
gépjármű Különbözeti ÁFA-s elszámolás alá esik-e vagy sem. 
Magánszemély: ezen partner típus esetében a Különbözeti ÁFA-s jelölőnégyzet automatikusan 
kipipálásra kerül. 
Egyéni vállalkozó; Társas vállalkozás: ebben az esetben a jelölőnégyzet nem kerül kipipálásra. 
============================================================================ 
 
A fenti ablakban a Tulajdonos (tulajdonosként azt a személyt kell rögzíteni, akitől a használt gépjármű 
megvásárlásra, bevételezésre kerül) beviteli mező melletti nyomógombra kattintva az alábbi ablak 
jelenik meg (9. ábra): 
 

 
9. ábra 

 

A partner kiválasztását, majd a Mentés ( ) nyomógombra kattintást követően a partner neve 
megjelenik az előző (Gépjármű illetve beszerzés adatainak karbantartása) ablak megfelelő 
beviteli mezőjében. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: abban az esetben, ha még nincs bent a törzsben az adott partner, akkor a Partnerek 

listája ablakban az Új rekord felvitele ( ) nyomógombra kattintást követően megjelenő 
ablakban fel lehet vinni az új partnert (10. ábra): 
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10. ábra 

 

Az Új partner felvitele ablakban a megfelelő adatok kitöltését, majd a Mentés ( ) 
nyomógombra kattintást követően az előző ablakhoz lép vissza a rendszer, ahol már megjelenik a 
felvitt partner. 
============================================================================= 
 
Ezen adatok megadását követően a Beszerzés címkéjű fülre kattintva lehetőség van a gépjármű 
árának, valamint a készletre kerülés típusának meghatározására. 
 
3.2.2. Beszerzés címkéjű fülhöz tartozó adatlap 

 

A Gépjármű illetve beszerzés adatainak karbantartása ablakban a Beszerzés címkéjű 
fülre kattintva az ablak az alábbi módon jelenik meg (11. ábra): 
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11. ábra 

 

A fenti ablakban lehet megadni, hogy az adott használt gépjármű felvásárlása Saját készletre vagy 

Bizományosi készletre történik-e illetve, hogy áfásan, vagy különbözeti áfásan történik-e a 
készletre vétel. Fontos megadni, hogy az adott gépjármű beszámított-e vagy sem. 
 

o Saját készletre történő felvásárlás: 
 
Abban az esetben, ha saját készletre történik a felvásárlás, akkor első lépésként azt kell megadni, 
hogy: 

• Számlán vásárolt vagy 

• Vételi jegyen felvásárolt gépjárműről van-e szó. 
 

• Számlán vásárolt használt gépjármű: 
 
A Számlán vásárolt választógomb, akkor kerül - automatikusan - kijelölésre, ha a partner Egyéni 
vállalkozó vagy Társas vállalkozás típusúnak lett beállítva. 

Ha a használt gépjármű felvitele Számlán vásárolt módon történik - amely a partner típusából 
adódik - akkor meg kell adni az adott gépjárműhöz tartozó bejövő számla kapcsolatot. 
 

A Gépjármű illetve beszerzés adatainak karbantartása ablakban a Beszerzés címkéjű 
fül adatlapján a Bejövő számla beviteli mező melletti nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik 
meg (12. ábra): 
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12. ábra 

Az ablakban szereplő bejövő számlát kijelölve, majd a Mentés nyomógombra ( ) kattintva az 
előző ablak Bejövő számla mezőjében megjelenik a bejövő számla /GENI/ száma. 
 
Ekkor kell meghatározni a használt gépjármű Vételi, Belső elszámolási, illetve Irányárát. Az árak 

megadását, majd a Mentés ( ) nyomógombra kattintást követően a gépjármű kap egy azonosító 

(ID) számot, illetve a gépjármű Használt gépjármű készleten státuszra áll át. 
 

• Vételi jegyen felvásárolt használt gépjármű: 
 

Amennyiben vételi jegyen történik a használt gépjármű felvásárlása, akkor a Vételi jegyen választó 
gombot kell kijelölni. 
Ha megtörtént a használt gépjármű adatainak felvitele, illetve a gépjármű árainak meghatározása, 
akkor a mentést követően a használt gépjármű kap egy azonosító (ID) számot, valamint az ablak alsó 
felében lévő nyomógombok aktívvá válnak. 

A Vételi jegy megtekintése ( ) nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (13. ábra): 
 

 
13. ábra 
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A Használt gépjármű beszerzéséhez tartozó vételi jegy ablakban megjelenő adatok 

leellenőrzését, majd a Vételi jegy jóváhagyása ( ) nyomógombra kattintást követően a vételi 

jegy állapota átáll Fizethető státuszba, kinyomtatásra kerül egy Vételi jegy nevű bizonylat, 
valamint automatikusan egy bejövő számla generálódik le. 
 

o Bizományosi készletre történő felvásárlás: 
 

Amennyiben egy adott használt gépjármű esetén a Bizományosi készletre választó gomb kerül 

kijelölésre, akkor a Gépjármű illetve beszerzés adatainak karbantartása ablak Beszerzés 
címkéjű fül adatlapján az alábbi adatok jelennek meg (14. ábra): 
 

 
14. ábra 

 
Bizományosi készletre történő bevételezéskor a fenti ablakban a használt gépjármű irányárát, 
valamint az egyéb gépjárműhöz tartozó adatokat kell megadni. Az összes szükséges adat megadását, 

majd a Mentés ( )nyomógombra kattintást követően - automatikusan - az alábbi ablak jelenik 
meg (15. ábra):  
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15. ábra 

 

A Megbízási szerződés szerkesztése ablakban a megfelelő adatok megadását, az árváltozás 

mértékének meghatározását, majd a Mentés ( ) nyomógombra kattintást követően a szerződés 

kap egy azonosító (ID) számot, illetve egy Közvetítői - megbízási szerződés nevű bizonylat 
kerül kinyomtatásra. 

A bizonylat kinyomtatása után a gépjármű Használt gépjármű bizományba státuszba áll át. 
 

A Közvetítői - megbízási szerződés nevű bizonylat utólagosan is szerkeszthető, valamint 
kinyomtatható. 
 

Ez a Gépjármű, illetve beszerzés adatainak szerkesztése ablakban a Közvetítői-megbízási 

szerződés szerkesztése (csak bizományosi készlet esetén) ( ) nyomógombra kattintásra 

megjelenő - már ismertetett - Megbízási szerződés szerkesztése ablakból végezhető el. 
 

Amennyiben egy megbízási szerződést fel kell bontani, akkor ezt a Gépjármű, illetve 
beszerzés adatainak szerkesztése ablakban a Közvetítői-megbízási szerződés felbontása 

( ) nyomógombra kattintva lehet elvégezni. 
 
A nyomógombra kattintást követően egy dialógus ablak jelenik meg (16. ábra): 
 



15 
 

 
16. ábra 

 
A szerződés felbontás tényének megerősítését követően az alábbi ablak jelenik meg (17. ábra): 
 

 
17. ábra 

 

A megbízási szerződés felmondásából képzett általános kimenő számla ablakban 

az adatok helyességének ellenőrzését, majd a Mentés ( ) nyomógombra kattintást követően 

kinyomtatásra kerül egy Általános kimenő számla, illetve a gépjármű státusza visszaáll az eredeti 
- még a felvitelt megelőző - státuszba. A kimenő számla nyomtatására azért van szükség, mert 

esetlegesen tárolási díj számlázható, ha nincs szükség a kimenő számlára, akkor a Mégsem ( ) 
nyomógomb megnyomása szükséges. 
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3.2.3. Sérülési információk címkéjű fülhöz tartozó adatlap 
 
A Sérülési információk címkéjű fül kiválasztását követően az alábbi ablak jelenik meg (18. ábra): 
 

 
18. ábra 

 
A fenti ablakban lehet az eladó, illetve a vevő (dealer) oldaláról megközelítve felrögzíteni a 
gépjárművön található/látható sérüléseket. 
Ugyanebben az ablakban lehet megadni a gépjárműhöz tartozó sérüléseket, illetve - a legördülő lista 
segítségével - kiválasztani, hogy mi a gépjármű aktuális sérülési státusza. 
 
3.2.4. Biztonsági kódok címkéjű fülhöz tartozó adatlap 

 
A Biztonsági kódok címkéjű fül kiválasztását követően az alábbi ablak jelenik meg (19. ábra): 
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19. ábra 

 
A megjelenő ablakban lehet a gépjárműhöz tartozó biztonsági kódokat kitölteni. A biztonsági kódok a 
későbbiekben, a Gépjármű törzsben is megtekinthetőek. 
 
3.2.5. Finanszírozási információk 

 
A gépjárműhöz finanszírozási információk is rögzíthetőek, ha a vásárolt gépjárművet még 
finanszírozási hitel terheli (20 ábra). 
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20. ábra 

 
Berögzíthető, hogy ki a finanszírozó partner, mennyi volt a teljes hiteltartozás, mennyi a jelenlegi 
diszkont értéke a gépjárműnek (beszámításkor fontos, hiszen csak a diszkont érték erejéig számítható 
be a gépjármű), illetve a diszkont érték lejárata. 
 
3.2.6. 1yomógombok 

 
Egy adott használt gépjármű berögzítése során a következő nyomógombokat lehet még használni: 
 

 : Az állapotfelmérő lap nyomtatása nyomógomb segítségével állapotfelmérő lap 
nyomtatható az adott használt gépjárműhöz. Fontos megjegyezni, hogy többféle állapotfelmérő 
formátum nyomtatható. Ezek beállításához kérje a DLM Solutions Kft. munkatársai segítségét. 
 

 : A gépjármű dokumentumairól készült képek nyomógomb segítségével a gépjármű 
dokumentumairól készült elektronikus file-ok csatolhatóak a gépjármű adatlapjához (forgalmi 
engedély, szerviz könyv, egyéb). A nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (21. ábra): 
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21. ábra 

 
A Dokumentum típusát a legördülő lista segítségével kell kiválasztani (a dokumentum típusát a 

Dokumentumtípus karbantartóban lehet beállítani), majd a Mentés 

( )nyomógombra kattintva, a gépjármű adatlapjához hozzárendelhető az elektronikus kép 

(„Kép hozzárendelés menüpont”), amely később megtekinthető („Kép megtekintése 
menüpont”). 
 

 : A CRM információ a partnerről nyomógomb segítségével részletes információ kérhető a 
használt gépjármű eredeti tulajdonosáról (22. ábra): 
 

 
22. ábra 
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 : A módosítási napló megtekintése ablakban a használt gépjármű összes módosítása 
megtekinthető, hogy ki, mikor és milyen változást végzett az adott gépjárművön (23. ábra): 
 

 
23. ábra 

 : A besorolás elrejtése / megjelenítése nyomógomb segítségével megjeleníthető, az adott 
használt gépjármű besorolás típusa, amely módosítható is. 
 

 : Az irányár megjelenítése / elrejtése nyomógomb segítségével eltüntethető az irányár 
mező. 
 

 : A gépjárműhöz tartozó extrák szerkesztése nyomógomb segítségével a használt 

gépjárműhöz hozzászerkeszthetőek a gépjármű extrái (24. ábra), amelyek az Ártábla riporton is 
megjelennek. 
 

 
24. ábra 
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 : Az adásvételi szerződés nyomtatása nyomógomb segítségével adásvételi szerződés illetve 
megrendelőlap nyomtatható a használt gépjármű készletre vételekor. A rendszerben többféle 
formátum szerepel, ezért a megfelelő kiválasztásához kérje a Summit Solutions munkatársai 
segítségét. 
 

 : A munkalap előjegyzés nyomógomb megnyomására a használt autó készletre vétele után 
szerviz előjegyzés küldhető a szervizbe (25. ábra), amelyről a rendszer riportot is készít. 
 

 
25. ábra 

 

3.2. Használt gépjármű felvitele előzménnyel 
 
Abban az esetben, ha már szerepel a Gépjármű törzsben az adott gépjármű, akkor a használt 
gépjármű adatait előzménnyel kell felvinni. 
 

A Használt gépjármű értékesítés ablakban a „Szűrések” főmenü Mind menüpontjára, 

majd a Lekérdezés összeállítása ( )nyomógombra kattintva a Gépjármő törzs modulban 

szereplő összes gépjármű megjelenik. 
 

A megfelelő gépjármű kiválasztását, majd az Előzménnyel választó gomb kijelölését követően az 

Új rekord felvitele ( )nyomógombra kattintáskor az alábbi ablak jelenik meg (26. ábra): 
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26. ábra 

 

A Gépjármű illetve beszerzés adatainak karbantartása ablakban a Beszerzés címkéjű 
fül adatlapjában a használt gépjármű készletre kerülés típusát, valamint az árát kell meghatározni. 
Mivel a gépjármű már szerepelt a törzsben, ezért a legtöbb adata már feltöltésre került, az adatok 
helyességét, illetve a hiányzó adatok bevitelét kell elvégezni. A további rögzítés pedig megfelel az 

előzmény nélküli (korábban ismeretett) felviteli móddal. 
 

4. Ajánlat összeállítása használt gépjárműre 
 
Az ajánlat készítése ugyanolyan módon történik a használt gépjárművekre, mint az Új gépjármő 
értékesítés modul esetén. 

 

4.1. Ajánlat készítése készleten lévő adott gépjárműre 
 
Használt gépjármű esetén természetesen csak készleten lévő adott használt gépjárműre lehet 

ajánlatot adni. Ehhez az  Használt gépjármű értékesítés ablakban az ajánlat készítésre váró 
gépjármű kiválasztását kell elvégezni. 
 
Az ajánlatokat a következő nyomógombok vezérlik (27. ábra). 
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27. ábra 

 

Az ajánlatok készítése és az ajánlatok listája nyomógombok megtalálhatóak menüpontban is (28. 
ábra). 
 

 
28. ábra 

 

Ezt követően kell az Ajánlatok készítése ( ) nyomógombra vagy menüpontra kattintani, 
melynek következtében az alábbi ablak jelenik meg (29. ábra). 
 

 
29. ábra 
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============================================================================ 

Megjegyzés: azokra a  Használt gépjármű készleten státuszú gépjárművekre lehet ajánlatot 
készíteni, amelyekhez még nem tartozik vevői rendelés. 
============================================================================ 
 

Az Használt gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok ablakban - első lépésként - azt 

kell meghatározni, hogy Ajánlatról vagy Érdeklődésről van-e szó. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: az ajánlat és az érdeklődés között az a különbség, hogy ajánlat esetén kötelező, míg 

érdeklődés esetén nem kötelező vevőt rendelni az adott ajánlathoz. 
============================================================================ 
 

Az ablak megnyitását követően az ajánlat Összeállítás alatti státuszban van. Az Ajánlat választó 

gomb kijelölését követően kell a partnert kiválasztani, melyet a Vevő melletti nyomógombra 

kattintva a Partnerek listája ablakban lehet elvégezni (30. ábra). 
 

 
30. ábra 

 

A partner kiválasztását, majd a Mentés ( )nyomógombra kattintást követően a partner neve 

beíródik az előző (Használt gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok) ablak megfelelő 
beviteli mezőjébe. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: abban az esetben, ha még nincs bent a törzsben az adott partner, akkor a Partnerek 

listája ablakban az Új rekord felvitele ( ) nyomógombra kattintásra megjelenő ablakban lehet 
az új partnert felvinni (31. ábra). 
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31. ábra 

 

Az Új partner felvitele ablakban a megfelelő adatok kitöltését, majd a Mentés ( ) 
nyomógombra kattintást követően az előző ablakhoz lép vissza a rendszer, ahol már megjelenik a 
felvitt partner. 
============================================================================ 
 
Ezt követően lehetőség van további adatok megadására, extra tartozékok/csomagok felvitelére, 
valamint - ha minden szükséges adat megadásra került - az ajánlat státuszának átállítására is. 
 

4.2. Ajánlathoz tartozó extra tartozékok, csomagok felvitele 
 

A Használt gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok ablakban Az ajánlathoz tartozó 

extrák szerkesztése ( ) nyomógombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg (32. ábra). 
 

 
32. ábra 
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Az ajánlathoz tartozó extra csomagok és tartozékok ablakban lehet az új felvitel 

( ) nyomógomb segítségével extra tartozékokat rögzíteni az ajánlathoz. Az extra tartozékokat a 
Tartozék karbantartó modul segítségével lehet feltölteni. 

 
Az extra tartozékok árának megadását követően, mentéskor az  extra tartozékok hozzárendelődnek 
az ajánlathoz. 
 
============================================================================ 

Megjegyzés: az adott extra tartozékból a kereskedő A használt gépjármű vásárlóknak 
kiadott árajánlatok ablakban adhat kedvezményt, melyet a Kedvezmény (nettó) mezőbe beírt 

kedvezmény összegének megadásával végezhet el. A kedvezményeket a kedvezmények 

megjelenítése és elrejtése nyomógomb segítségével lehet megjeleníteni ( ). 
============================================================================ 
 

4.3. Ajánlathoz tartozó extra tartozékok, csomagok törlése az ajánlatról 
 

Abban az esetben, ha egy adott extra tartozékot/csomagot törölni kell, akkor a törlés ( ) 

nyomógomb segítségével törölhetőek az extra tartozékok az ajánlatról, az ajánlathoz tartozó 
extra csomagok és tartozékok nevű ablakon. 
 

4.4. Ajánlat állapotának átállítása 
 

Az ajánlat állapotának átállítását a Használt gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok 

ablakban az Ajánlat nyomtatása ( ) nyomógombra kattintással lehet elvégezni, melynek 

hatására egy Ajánlat használt gépjárműre nevű riport kerül kinyomtatásra /képernyőre /, 

valamint az ajánlat állapota átáll Vevőnek kiadva státuszba. 
 

4.5. Ajánlat meghiúsítása 
 
Abban az esetben, ha valami miatt a vevő, vagy a kereskedő eláll az ajánlatból készítendő adásvétel 

szándékától, akkor az ajánlat állapota - a visszalépést kezdeményező féltől függően - Vevő 
visszalépett vagy Dealer visszalépett státuszba állítható. 

A státuszállítás a Használt gépjármű vásárlóknak kiadott árajánlatok ablakában, az 

„Állapotok” főmenü megfelelő menüpontjának (Vevı visszalépett - Dealer 

visszalépett) kiválasztásával végezhető el. 
 

4.6. Konkrét gépjárműre készített árajánlat átemelése vevői rendelésbe: 
 
Az ügyfélnek kiadott, majd a későbbiek során az elfogadott árajánlatok azonnal Adás - vételi 
szerződéssé alakíthatóak, az árajánlathoz hozzárendelt tartozékokkal, kedvezményekkel együtt a 

Kiadott árajánlatok, érdeklődések listája nevű ablakon elhelyezett Rendelés készítése 

nyomógomb segítségével ( ). 
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5. Foglalás használt gépjárműre 
 

5.1. Foglalás készítése használt gépjárműre 
 

Adott gépjárműre történő foglalás a Használt gépjármű értékesítés ablakban végezhető el. 

A megfelelő gépjármű kijelölését, majd a Gépjárműfoglalás ( ) nyomógombra kattintást 
követően az alábbi ablak jelenik meg (33. ábra): 
 

 
33. ábra 

 
============================================================================ 
Megjegyzés: a Felhasználók modulban kell azt beállítani, hogy egy adott használt gépjármű 

értékesítő hány napig, illetve hány darab gépjárművet foglalhat egy időben. 
============================================================================ 
 

A Használt gépjármű foglalás készítése ablakban a - legördülő lista segítségével - kell a 
Foglalás típusát, majd a foglaló partner kiválasztását - a Vevő beviteli mező melletti nyomógombra 

kattintáskor megjelenő / már ismertetett / Partnerek listája ablakban - elvégezni. 
 
Ezen műveletek elvégzését követően a kijelölt használt gépjárműre az adott értékesítőhöz beállított 
foglalási idő érvénybe lép, így ezt a gépjárművet egy másik kereskedő csak úgy foglalhatja le 
magának, ha az előző kereskedő a saját foglalását felszabadítja vagy a foglalás automatikusan 
történik meg. 
 

5.2. Foglalás felszabadítása 
 
Adott gépjármű foglalásának felszabadítása kétféleképpen történhet: 
 
Automatikusan 
Kereskedő által történő felszabadítás 
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o Automatikusan 
 
Abban az esetben, ha egy foglalt használt gépjármű nem kerül vevői értékesítésre az adott 
értékesítőhöz beállított foglalási napon belül, akkor a foglalás felszabadítása automatikus módon 
történik meg. 
 

o Kereskedő által történő felszabadítás 
 
Abban az esetben, ha egy foglalt státuszban lévő használt gépjárművet, az adott értékesítőhöz 
beállított foglalási nap előtt fel kell szabadítani, akkor azt az alábbi módon lehet elvégezni: 

A Használt gépjármű értékesítés ablakban a foglalás alól felszabadításra váró gépjármű 

kiválasztását, majd a Foglalás felszabadítás ( ) nyomógombra kattintást követően az alábbi 
dialógus ablak jelenik meg (34. ábra): 
 

 
34. ábra 

 
A felszabadítás tényének megerősítését követően az adott használt gépjármű a foglalás alól 
felszabadításra kerül, így erre a gépjárműre - másik értékesítő részéről - újabb foglalás, ajánlat, illetve 
vevői rendelés készíthető. 
 

5.3. Vevői rendelés készítése foglalásból 
 
Abban az esetben, ha egy partner lefoglalt egy adott használt gépjárművet, és azt még a foglalás 

ideje alatt meg is vásárolja, akkor a Használt gépjármű vevői megrendelések 
karbantartása ablakban a Vevő beviteli mezőben automatikusan a foglaláshoz tartozó partner 
jelenik meg. 
 

6. Vevői megrendelés használt gépjárműre 
 

6.1. Vevői megrendelés készítése használt gépjárműre 
 

A Használt gépjármű értékesítés ablakban az értékesítésre váró - Használt gépjármű 

készleten státuszban lévő - gépjármű kiválasztását, majd a Vevői rendeléskészítés, módosítás ( ) 

nyomógombra kattintást követően a Használt gépjármű vevői megrendelések 
karbantartása ablak jelenik meg (35. ábra): 
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35. ábra 

 
A fenti ablakban első lépésként a használt gépjárművet vásárló személy nevét kell megadni, melyet a 

Vevő beviteli mező melletti nyomógombra kattintásra megjelenő Partnerek listája nevű 

ablakban lehet elvégezni. Fontos megjegyezni, hogy a Rendelés típusa mezőt célszerű tölteni 
későbbi riportozás céljából, hogy a rendelés készpénzes vásárlás, hiteles, esetleg belső számlás (tárgyi 
eszközzé minősítés) lesz-e. 

A megfelelő partner kiválasztását, majd a mentést ( )követően a vevőhöz tartozó adatok töltik 

fel az előző (Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása) ablak megfelelő 
mezőit. 
 

A használt gépjármű eladási (nettó, bruttó) ára már szerepel az ablakban, melyet a Gépjármű, 
illetve beszerzés adatainak karbantartása ablakban a Beszerzés címkéjű fülnél megadott 
Irányár mezőből vesz a rendszer. 
 
Az adott használt gépjármű ára tetszőlegesen módosítható, melyet kétféle módon lehet elvégezni: 
Kedvezmény megadása százalékos formában; 
Kedvezmény megadása összegszerűen. 
 

o Kedvezmény megadása százalékos formában 
 
Abban az esetben, ha a kedvezmény megadása százalékos formában történik, akkor a Gépjármű 
nettó ára alatt található Kedvezmény mezőbe (% jellel feltüntetett oszlop) kell a százalékos 
kedvezményt beírni. 

A százalékos kedvezmény beírását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően a gépjármű 
árából a Kedvezmény (nettó, bruttó) összege automatikusan kiszámításra kerül. 
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o Kedvezmény megadása összegszerűen 
 
Ha a kedvezmény megadása összegszerűen történik, akkor a Gépjármű nettó ára alatt található 
Kedvezmény (nettó, vagy bruttó) mezőbe kell a kedvezmény összegét beírni. 

A kedvezmény összegének beírását, majd a Mentés nyomógombra kattintást követően a gépjármű 
árából a Kedvezmény (nettó, bruttó) összege automatikusan kiszámításra kerül. 
 

6.2. A vevői rendeléshez tartozó extrák szerkesztése 
 
=========================================================================== 
Megjegyzés: az adott használt gépjárműhöz tartozó extrák „Összeállítás alatt”, illetve „Megrendelés 
módosítás alatt”-i státuszban módosíthatóak. 
============================================================================ 
 
Abban az esetben, ha egy használt gépjárműhöz tartozik extra, akkor ezen extra felvitelét a 

Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban a megrendeléshez 

tartozó extrák szerkesztése ( ) nyomógombra kattintva megjelenő ablakban lehet végrehajtani 
(36. ábra): 
 

 
36. ábra 

 
A fenti ablakban az extra tartozékok/csomagok felvitelét kétféleképpen lehet elvégezni: 

Extr(a)k felvitele Új rekord felvitele ( ) nyomógomb segítségével 

Extr(a)k felvitele Csoportos felvitel ( ) nyomógomb segítségével 
 

A vevői rendeléshez tartozó extra csomagok és tartozékok ablakban a csoportos 
felvitel nyomógombra kattintva a következő ablak jelenik meg (37. ábra). 
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37. ábra 

 
A megfelelő tartozék kijelölését, a bruttó vagy nettó érték beírását, majd a mentést követően az 

előző (A vevői rendeléshez tartozó extra csomagok és tartozékok) ablak megfelelő 
mezőjében megjelenik a tartozék neve, illetve az extra tartozék manuálisan megadott ára. 
 
Ezt követően szükséges azt meghatározni, hogy a kiválasztott extra tartozék milyen formában 
jelenjen meg a számlán. Azaz a gépjármű ára mellett (tételes extra felsorolás a számlán értékesítési 
árral együtt), vagy a gépjármű árában (nincs tételes extra felsorolás a számlán, az extrák ára a 
gépjármű árát növelik). 

Ezen adatok megadását, majd a Mentés ( ) nyomógombra kattintást követően az újonnan felvitt 

extratartozék kap egy azonosító számot, illetve megjelenik az Új rekord felvitele ( ) 
nyomógomb, amellyel további extrák felvitelére van lehetőség. 
 

6.3. Használt gépjármű megrendelése 
 
Egy adott gépjárműhöz csak abban az esetben készíthető végszámla, ha a vevői rendelés állapota 

Megrendelve státuszú. 
 
Erre a státuszra azért van szükség, mert ekkor a vevő már aláírásával biztosítja a kereskedőt a 
gépjármű megvásárlásának tényéről, melyet az állapot állításakor kinyomtatásra kerülő 

Megrendelőlap riporton tehet meg. 
 

A státuszállítást a Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban a 

Megrendelőlap nyomtatása ( ) nyomógombra vagy az „Állapotok” főmenü 

Megrendelve menüpontjára kattintással lehet elvégezni. 
 

A Megrendelve állapotba állításkor a megjelenő dialógus ablakban a megrendelés tényének 

megerősítését követően a Használt gépjármű megrendelőlap riport jelenik meg. A rendszerben 
jelenleg többféle megrendelőlap és adásvételi szerződés szerepel. A megfelelő kiválasztásához kérje 
a DLM Solutions Kft. munkatársai segítségét. 
 
 
 



32 
 

6.4. Vevői rendelés adatainak módosítása 
 

Abban az esetben, ha egy már Megrendelve státuszú vevői rendelés valamely adatán módosítani 

kell, akkor ezt Megrendelés módosítás alatt státuszban lehet elvégezni. 

A státuszállítást a Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban az 

„Állapotok” főmenü Megrendelés módosítás alatt menüpontjának kiválasztásával 
lehet elvégezni. 
 

 : Abban az esetben, ha a használt gépjármű tévesen lett berögzítve, akkor a bal 

oldali Bevételezés meghiúsítása nyomógombot kell megnyomni és a használt gépjármű, törlésre 
kerül a használt gépjármű készletek közül. 
Abban az esetben, ha használt gépjármű már át lett adva az értékesítés során az ügyfélnek de 

módosításra van szükség, akkor a jobb oldali Státusz visszaállítás nyomógombra kell kattintani. És a 
módosítás a fentiek szerint történik. 
 

6.5. Vevői rendelés meghiúsítása 
 
Abban az esetben, ha valami miatt a vevő, vagy a kereskedő eláll az adásvétel szándékától, akkor a 

vevői rendelés állapota - a visszalépést kezdeményező féltől függően - Vevő visszalépett vagy 

Dealer visszalépett státuszba állítható. 

A státuszállítás a Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakában, az 

„Állapotok” főmenü megfelelő menüpontjának /Vevı visszalépett” - „Dealer 

visszalépett/ kiválasztásával végezhető el. 
 

6.6. Finanszírozási és biztosítási adatok rögzítése 
 

A Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban lehetőség van a 
vevői rendeléshez tartozó használt gépjármű finanszírozási és biztosítási adatainak rögzítésére. Az 

ablakban a „Finanszírozási és biztosítási adatok” menüpontra kattintva az alábbi ablak jelenik 
meg (38. ábra): 
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38. ábra 

 
Az ablakban rögzített adatok a Gépjármő törzs modulban az adott gépjárműhöz elmentésre 

kerülnek. 
 

6.7. Felkészítés átadásra 
 
Ha az extr(á)k már rögzítésre került(ek) az adott használt gépjárműhöz, illetve a vevői rendelés 

státusza Megrendelve, akkor lehetőség van a szervizből munka rendelésére (pl.: átadás előtti 
felkészítés, extrák felszerelése, takarítás, stb.). 
 
A szervizből történő munka megrendelése, vagyis automatikus módon történő munkalap előjegyzés 
készítése a következőképpen történik: 
 

A Használt gépjármű vevői megrendelések karbantartása ablakban az „Átadás” 
főmenü Felkészítés menüpontjára kattintva az alábbi ablak jelenik meg (39. ábra): 
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39. ábra 

 

A Munkalap előjegyzés ablak alsó felében megjelennek - a Szervizcsomagok címkéjű fülnél - az 
előre definiált szervizcsomagok. 
 

A Szervizcsomagok címkéjű fülnél, a kijelölés elvégzését, majd a Mentés ( ) nyomógombra 
kattintást követően a munkalap előjegyzés kap egy azonosító (ID) számot. 
 

Az ablak bezárását követően az előző (Használt gépjármű vevői megrendelések 
karbantartása) ablakhoz tér vissza, valamint a Munkalap modulban egy úgynevezett Speciális 

elbírálás alá eső bejelentések listája ( ) nyomógomb jelenik meg, amely a munkafelvevő(ke)t 
figyelmezteti az elvégzendő munkáról. 
 
============================================================================ 
Megjegyzés: ezt követően egy új munkalap nyitásakor az Előjegyzésből beemelhető a megrendelt 
munka, a hozzá tartozó Szervizcsomagban szereplő tételekkel együtt. 
============================================================================ 
 

6.8. Számla készítése kijelölt számlázási előjegyzés alapján (előleg, foglaló, végszámla) 
 
A saját készletű gépjárművek számlázása, (előleg, foglaló, végszámla) ugyanolyan módon történik, 
mint Új gépjármű értékesítése esetén. A használt autó beszámítás és használt autó, vevőnek történő 
átadása szintén megegyezik az Új gépjármű értékesítésnél ismertetett funkciókkal. 
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7. Bizományosi készleten lévő gépjárművek értékesítése 
 
Bizományosi készleten gépjárművet 4 féle képen lehet kivezetni a K2D rendszerből: 
 

7.1. Bizományosi készletre vétel után (bizományosi szerződés megkötése) a gépjármű 
értékesítésétől vagy a kereskedő vagy a gépjármű tulajdonosa visszalép. 

 

Ilyen esetben a már fentebb említett módon a  bizományosi szerződés felbontása 
nyomógombra kattintva az adott gépjármű lekerül a bizományosi készletről. Ilyen esetben lehetőség 
van Általános kimenő számla készítésére (automatikusan) az esetlegesen felmerülő tárolási díjakról. 
 

7.2. Bizományosi készletre vétel után (bizományosi szerződés megkötése) a gépjárművet 
sikeresen értékesítették (PÉ;ZTÁRO; ;EM ÁTFUTÓ). 

 
Ahhoz, hogy a bizományosi értékesítést ne kelljen a pénztáron átfuttatni a Rendszer beállítás 

alapkarbantartójában kell módosítani a következő jelölőnégyzetet: . Ehhez 
kérje a DLM Solutions Kft. munkatársai segítségét. 
 
A pénztáron nem átfutó bizományosi értékesítés folyamata a következő: 
 

A használt gépjármű kiválasztása után a Gépjármű megrendelése ( ) nyomógombot kell 
megnyomni, és a már említett módon kitölteni a vevő személyére és az értékesítési árra vonatkozó 

adatokat, majd a gépjármű státuszát megrendelve státuszba kell állítani (40. ábra): 
 

 
40. ábra 
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Az adatok kitöltése után a Számlázási előjegyzés ( ) nyomógombot kell megnyomni, amelynek 
hatására a következő ablak jelenik meg (41. ábra): 
 

 
40. ábra 

 

Először a Pénzt átvétele nyomógombot kell megnyomni ( ), amelynek hatására a következő 
ablak jelenik meg (41. ábra): 
 

 
41. ábra 

 

A Fizetési elszámolás szerkesztése ablakon látszik, hogy mekkora az az összeg, amelyet a 
vevőtől át kell vennünk, és át kell adnunk az eladónak. 
 

A mentés ( )nyomógomb megnyomása után az előző ablak jelenik meg Közvetítői készleten 
lévő gj. fizetési elszámolása. 
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Ekkor a Pénz átadása nyomógombot ( ) kell megnyomni, és a következő ablak jelenik meg (42. 
ábra): 
 

 
42. ábra 

 
A fizetési elszámolás szerkesztése ablakon látszik, hogy mekkora összeget kell átadnunk az 

eladónak. A Mentés ( ) nyomógombra kattintva a következő ablak jelenik meg (43. ábra): 
 

 
43. ábra 
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A megbízási szerződésből képzett általános kimenő számla ablakon számla 
készíthető az eladó felé a közvetítői jutalékról (ennek beállítása a szerződés kötésekor esedékes, így a 
rendszer automatikusan tudja kezelni az összeget, de ettől függetlenül a számlázandó összeg a fenti 
ablakban manuálisan is módosítható). 
 

A jutalék számla kiállítása után a gépjármű átadható az eladónak az „Átadás” menüpont 
segítségével (átadás-átvételi bizonylat nyomtatódik). 
 

7.3. Bizományosi készletre vétel után (bizományosi szerződés megkötése) a gépjárművet 
sikeresen értékesítették (PÉ;ZTÁRO; ÁTFUTÓ). 

 
Ahhoz, hogy a bizományosi értékesítést a pénztáron át kelljen futtatni, a Rendszer beállítás 
alapkarbantartójában (T:\dms\bin\xdpsyssysfile.exe) kell módosítani a következő jelölőnégyzetet: 

. (Ehhez kérje a DLM Solutions Kft. munkatársai segítségét!) 
 
A pénztáron átfutó bizományosi értékesítés folyamata a következő: 
 

A használt gépjármű kiválasztása után a Gépjármű megrendelése ( ) nyomógombot kell 
megnyomni, és a már említett módon kitölteni a vevő személyére és az értékesítési árra vonatkozó 
adatokat, majd a gépjármű státuszát „megrendelve” státuszba kell állítani (44. ábra): 
 

 
44. ábra 

 

Az adatok kitöltése után a Számlázási előjegyzés ( ) nyomógombot kell megnyomni, amelynek 
hatására a következő ablak jelenik meg (45. ábra): 
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45. ábra 

 

Először a Pénzt átvétele nyomógombot kell megnyomni ( ), amelynek hatására a következő 
ablak jelenik meg (46. ábra): 
 

 
46. ábra 

 

A Fizetési elszámolás szerkesztése ablakon látszik, hogy mekkora az az összeg, amelyet a 

vevőtől át kell vennünk, és át kell adnunk az eladónak. A mentés ( )nyomógomb megnyomása 
után azonnal nyomtatódik nyomtatóra Technikai kivonat az ügyfél fenálló 

tartozásáról nevű riport az eladó és a vevő részére is, illetve képernyőn megjelenik a 
jutalékszámla szerkesztő ablak (47. ábra): 
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47. ábra 

 

A jutalékszámla kinyomtatása után (amely a Mentés nyomógomb megnyomása után történik), az 
eladónak és a vevőnek is el kell mennie a pénztárba, és a korábban kinyomtatott dokumentumok 
alapján a vevőtől átvételre, az eladónak átadásra kerül a gépjármű ára, valamint az eladó részére 
kiállított jutalék számla befizetése után a következőképpen folytatható a folyamat. 
 

A Közvetítői készleten lévő gj. fizetési elszámolása nevű ablakon a Pénz átadása nevű 

nyomógombot ( ) kell megnyomni, és utána a gépjármű átadható a vevőnek az ”Átadás” 
menüpont segítségével. 
 

7.4. Bizományosi készletre vétel után (bizományosi szerződés megkötése) a gépjárművet 
sikeresen értékesítették, de nem mint bizományosi készlet, hanem megtörtént a 
gépjármű átminősítése saját készletté. 

 

Annyi a teendő, hogy miután a vevői rendelés szerkesztése nyomógomb ( ) megnyomásra 
került, a vevő adatai kitöltése után a rendelés típusa mezőt át kell állítani bizományosi értékesítésről, 

készpénzes vagy hiteles vásárlásra , majd a gépjármű 

felvásárlása nevű nyomógombot ( ) kell megnyomni, és a következő ablak jelenik meg (48. 
ábra): 
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48. ábra 

 
A jóváhagyás után a következő ablak jelenik meg (49. ábra): 
 

 
49. ábra 

 

A mentés ( )nyomógombot megnyomva, a gépjármű értékesítése ugyanúgy történik, mint egy 
saját készletre vett használt gépjármű esetén. 


