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1. PÉNZÜGY – KÖNYVELÉS 

 

1.1. Általános kimenő számlázás 
 

• Dátum szűrés 
 

„Általános kimenő számlázás” ablakra felkerült 3 dátum szűrési lehetőség: 
• Számla dátum 
• Teljesítési dátum 
• Fizetési határidő 

A megfelelő mezők pipálásával, majd a dátum határok megadását követően leszűrhetőek a számlák. 
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1.2. Utókalkuláció 
 
• Lezárt státuszú utókalkulációk 
 
A Pénzügy/Munkafolyamatok/Utókalkuláció modul indításakor alapértelmezetten csak a 
Folyamatban és a Gépjármű értékesítve státuszú utókalkulációk jelennek meg. 
 

 
 
A „Szűrés státuszra” menüpontra kattintással választhatunk az egyéb státuszú utókalkulációk közül 
pl. „Lezárva”. 
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1.3. Bejövő számla rögzítés 
 

• Utókalkuláció – Bejövő számla altípusok kapcsolat 
 
A Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusok 
karbantartóban bejövő számla altípusonként állítható, hogy az adott altípus szerepeljen-e a gépjármű 
utókalkulációjában. 
 

 
 

Ezzel szabályozható, hogy az „Új gj.-höz tartozó egyéb” és „Használt gj.höz tartozó egyéb” 
főtípusokhoz tartozó altípussal rögzített számla értéke megjelenjen-e számlához rendelt 
gépjármű(vek) utókalkulációjában. 
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1.4. Főkönyv 
 

• Átvezetési tételek 
 
A Főkönyvi kivonat és a Főkönyvi karton riportok esetében a Riport paramétereinek megadása 
ablakon megadható, hogy az „Átvezetés” típusú tranzakciók is látszanak-e a riporton. A 
megjelenítéshez be kell pipálni az  mezőt. 
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Ezzel szabályozható például, hogy az év végén átvezetetésre került tétetek (pl. 5-8) könyvelési 
tranzakciói megjelenjenek-e a számlán vagy sem. 
Ha már megtörténtek az év végi átvezetések, zárások és év eleji nyitás, de előző évi főkönyvi 
kivonatot szeretnénk lekérni – melyen nem látszanak ezek a tranzakciók – akkor a „Záró tr. is” és az 
„Átvezet tr. is” mezőket pipa nélkül kell hagyni. 

 
 

1.5. ÁFA bevallás 
 

• Eredeti és Önellenőrzött időszak ÁFA bevallás riportjai 
 
„ÁFA bevallás” modulból eddig is készíthető volt önellenőrzés, Önellenőrzési időszak 
megnyitásával. Riportozni viszont, csak külön az Önellenőrzési időszakot lehetett, nem volt arra 
lehetőség, hogy az eredeti – önellenőrzési időszakba bevont – időszakra és az önellenőrzött 
időszakra együtt hívjunk le riportot, és lássuk a 2 bevallás együttes összegeit. 
 
Erre most már lehetőség nyílik a K2D rendszerben, az alábbi módon: 
Az „ÁFA bevallás” főablakon azokat az időszakokat, bevallásokat, melyekre együttesen szeretnénk 
ÁFA riportokat lehívni, be kell treffelni. 
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Ezt követően a riportok menüpont alól lehívhatóak a szokásos riportok pl. Kimenő számlák ÁFA 
bevallás alapján, Bejövő számlák ÁFA bevallás alapján, Összesítő ÁFA riport stb. 
 
A több bevallásra együttesen lehívott riportok a bevallási időszakokat külön-külön egymás után 
tartalmazzák, a riport végén egy összesítéssel. 
 
A fenti példa szerint a riport először lehozza a 2007.08.01-2008.08.31 Normál bevallásba beletartozó 
számlák adatait: 
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Azt követően pedig a 2008.08.01-2008.08.31 Önrevíziós bevallásba tartozó számlák adatait: 
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Majd a riport végén a 2 bevallás összesen adatait összegzi: 
 

 
 
 

• Pozitív és negatív összegű számlák szétválasztása 
 
Az „ÁFA bevallásban szereplő számlákra történt teljesítések” riporton a „Teljesítés nélküli 
számlák” szétválasztásra kerültek külön pozitív és külön negatív számlákra, tételesen és 
összesítésben is. 
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1.6. Készletfinanszírozás 
 

1.6.1. Konstrukciók 
 
A folyamat a konstrukció(k) létrehozásával kezdődik. A konstrukciókat minden egyes Honda 
márkakereskedéshez betöltöttük. A használat előtt célszerű meggyőződni arról, hogy a konstrukció 
helyesen van-e feltöltve. 
 
A konstrukció a Pénzügy / Munkafolyamatok / Készletfinanszírozás (T:\dms\bin\xdpstockfin.exe) 
modul segítségével ellenőrizhető. 
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A Készletfinanszírozási szerződések és konstrukciók nevű ablakon a „Törzskarbantartás” fő 
menüponton belül a Konstrukció almenüpontra kattintva érhetőek el a konstrukciók. 
 

 
A Konstrukciók választása nevű ablakon az érvényes konstrukciók láthatóak. Erről az ablakról lehet 

felvinni új konstrukciót is a Konstrukció rögzítése ( ) nyomógomb segítségével. Meglévő 

konstrukciót a Konstrukció karbantartása ( ) nyomógombbal lehet. 
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A Konstrukció karbantartása nyomógombra kattintva a Konstrukció karbantartása nevű ablak 
jelenik meg: 
 

 
 
A konstrukció adatai: 

- Kód: Szabadon választott azonosító 
- Folyósítás partnere: amennyiben a delaer, úgy a folyósítás közvetlenül a dealerhez megy, 

amennyiben más partner, úgy a képernyő alján megadható a folyósítás partnere 
- Megnevezés: többféle nyelven megadható a kontrukció neve 
- Típus: jelenleg egyféle típus létezik a zárt végű pénzügyi lízing 
- Előkalkuláció típus: Az előkalkuláció modulban megadható, hogy a készletfinanszírozásból 

eredő várható kamat milyen típussal jelenjen majd meg 
- Megelőző ID: jelenleg nem szükséges, későbbiekben lesz rá szükség 
- Készletfinanszírozási partner: meg kell adni a készletfinanszírozási partnert (Raiffeisen 

Eszközlízing Zrt.) 
- Devizanem: Jelenleg csak HUF 
- Önerő: Beállítható, hogy kell-e önerő a finanszírozáshoz 
- Érvényesség kezdete: a konstrukció érvényességének kezdete 
- Érvényesség vége: a konstrukció érvényességének vége 
- Minimum készletfinanszírozási összeg: 0 Ft 
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- Maximum készletfinanszírozási összeg: A Raiffeisen esetén ez maximum 13.500.000. Ft 
- Kihelyezhető tőkeösszeg: dealerenként eltér 
- Késedelmi kamatláb: MNB alapkamat 
- Késedelmi kamat szorzó: 2 
- Késedelmi kamat felár: megadható fix összeg 
- Számlat tétel azonosító: a készletfinanszírozáskor kiállítandó GENO számlán a finanszírozó 

felé, milyen tétel szerepeljen 
- Normál kamattípus: Bubor 3M 
- Lehet-e kezes: Lehet-e kezel a konstrukcióhoz 
- Kötelező-e kezes: Kötelező-e kezest választani a konstrukcióhoz 

 

A konstrukció mentését ( ) követően lehet a kontrukció státuszát átállítani érvényes státuszba a 
„Státusz” menüpont segítségével. 
 

 
 

1.6.2. Banki napok 
 
A „Törzskarbantartás” fő menüponton belül a Banki napok almenüpont segítségével állítható, hogy 
a naptári napok melyike munkanap és/vagy banki nap. 
 

 
 

1.6.3. Referencia kamatlábak 
 
A „Törzskarbantartás” fő menüponton belül a Referencia kamatlábak almenüpont segítségével 
állíthatóak a referencia kamatlábak. 
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1.6.4. Új gépjármű készletre vétele 
 
A Gépjárműkereskedelem / Munkafolyamatok / Új járművek / Új gépjármű beérkeztetés modul 
segítségével lehet készletre venni – az eddigi szokásos módon – a járműveket. 
 

 
 
Fontos, hogy azon új gépjárművek is finanszírozhatóak, amelyek csak a beszerzés modulba lettek 
rögzítve, és már a bejövő számla rendelkezésre áll az importőrtől, azaz a bejövő számla rögzítésre 
került a K2D rendszer bejövő számla moduljában. 
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1.6.5. Importőri bejövő számla az új gépjárműhöz 
 
A Pénzügy / Munkafolyamatok / Bejövő számla rögzítés modul segítségével lehet rögzíteni – az 
eddigi szokásos módon – a gépjárművekhez az importőri bejövő számlát. A számla tartalmazhat 
regisztrációs adót is. A készletfinanszírozásba a gépjármű teljes bruttó ára bevonható, tehát a 
számítás alapja az importőri bejövő számla bruttó összege. 
 

 
 
Fontos, hogy csak azon gépjárművek finanszírozhatóak, amelyekhez importőri bejövő számla lett 
rögzítve (Új gépjármű beszerzés típussal), függetlenül, hogy a gépjármű a beérkeztetés vagy csak a 
beszerzés modulba került rögzítésre. 
 

1.6.6. Szerződés létrehozása 
 
A szerződés létrehozásához a Készletfinanszírozási modult kell elindítani (Pénzügy / 
Munkafolyamatok / Készletfinanszírozás). 
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A Készletfinanszírozási szerződések és kontstrukciók nevű ablakon az Új elem felvitele ( ) 
nyomógomb segítségével lehet új szerződést rögzíteni egy importőri bejövő számlával rendelkező 
gépjárműhöz. Egy gépjárműhöz csak egy szerződést lehet rögzíteni. 
 

 
 
A szerződés rögzítésekor ki kell választani egy konstrukciót, amelyhez az adott szerződés tartozik. 
Ezután a konstrukció adatait betölti a rendszer automatikusan (finanszírozás partnere, folyósítás 
partnere). 
 
Ezután manuálisan kell kitölteni a készletfinanszírozandó gépjárművet CAR ID, majd a rendszer az 
Importőri bejövő számla GENI mezőt automatikusan kitölti. Amennyiben a konstrukcióhoz kezes is 
tartozhat, úgy a Készfizető kezes mezőbe a partnertörzsből kell választani egy partnert, a leírás 
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mezőbe szabadon lehet megjegyzéseket írni. A mentést ( ) követően a szerződés állapota 
Feldolgozás alatti. 
 
Ezután a szerződés státuszát az „Állapotváltás” menüpont segítségével Folyósítás alatt státuszba 
kell állítani. 
 

1.6.7. Folyósítás alatt 
 

 
 

 
 
A státusz állításkor automatikusan megjelenik a fenti képernyő, amelyen be kell állítani a kiállítandó 
általános kimenő számla (GENO) paramétereit, amelyen lényegében kiszámlázásra kerül a gépjármű 

a készletfinanszírozó felé. A mentést ( )követően a következő ablak jelenik meg: 
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Ezen az ablakon állítható a nyomtatási példányszám a GENO számlához. A mentést ( ) követően 
nyomtatódik a számla: 
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Az általános kimenő számlán (GENO) mindig a gépjármű teljes vételára szerepel, függetlenül attól, 
hogy a finanszírozó nem finanszírozza egészben a járművet, tehát ha van önrész, akkor is a teljes 
vételár kerül kiszámlázásra. 
 
Ha a GENO számla nyomtatás után megnézzük a szerződést, akkor azt látjuk, hogy az folyósítás 
alatti státuszban van, és a GENO számla szám is kitöltésre került. 
 

 
 

1.6.8. Készletfinanszírozási bejövő számla rögzítése 
 

Ezután a készletfinanszírozó vissza fogja számlázni a gépjárművet egy bejövő számlán, amennyiben 
jóváhagyta a finanszírozást. A finanszírozó akkor is a teljes összeget fogja visszaszámlázni, ha csak 
részben finanszírozza a járművet. Ezt a bejövő számlát is rögzíteni kell a K2D rendszerbe, méghozzá 
Új gépjárműhöz tartozó egyéb típussal és Készletfin (új) altípussal. Ez az altípus minden egyes 
Honda márkakereskedés adatbázisában létre lett hozva. Fontos megjegyezni, hogy ez az altípus nem 
tartozik bele az utókalkulációba, mint ahogy a korábban kiállított GENO számla sem. A bejövő számla 
rögzítése a következő: 
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2 dologra kell kiemelten figyelni: 

1. Amennyiben regisztrációs adó is volt a gépjármű számlán, akkor a számlához 2 tételt kell 
felvenni: 

 

 
 



   

 

 

- 21 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

2. A számlához kötelező gépjárművet választani, de csak egyet lehet: 
 
A számla rögzítését követően ki kell választani a készletfinanszírozásba bevont járművet a 

Számlához gépjárművek megadása ( ) nyomógombb segítségével: 
 

 
 

Majd a szokásos módon kell a számlát beérkeztetni ( ) és jóváhagyni ( ). 
 
Ami még nagyon fontos, hogy a készletfinanszírozó partnertől érkezett GENI számla teljesítési 
dátuma egyenlő a folyósítás dátumával, azaz ez az a nap, ami a szerződés kezdete. 
 

1.6.9. Folyósítás 
 
Miután a készletfinanszírozó partnertől rögzítésre került a GENI számla a szerződések között ki kell 
keresni a gépjárműhöz tartozó szerződést. 
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A következő lépés, hogy a rendszer megvizsgálja, van-e önerő a finanszírozáskor. Azaz meg kell 
adni a szerződéshez a finanszírozói bejövő számlát a Fin.Tőke szla (GENI) mező melletti ( ) 
nyomógombra kattintva: 
 

 
 
A listából ki kell választani az adott gépjárműhöz tartozó készletfinanszírozási bejövő számlát, meg 
kell adni a készletfinanszírozás szerződés számát, valamint ellenőrizhető a készletfinanszírozás 

összege, és ha szükséges, akkor átírható. A mentést ( ) követően újra megjelenik a szerződés 
ablak: 
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Ahol a mentést ( ) nyomógombra kattintva a rendszer értesít arról, hogy az eredeti importőri 
bejövő számlához (GENI) generált egy fizetési megoszlást, és ennek a fizetési megoszlásnak a 
teljesítése esetén lehet csak folyósítvára állítani a szerződést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
amíg az önrész összege nem kerül elutalásra a finanszírozónak, addig az nem utalja el a 
finanszírozás összegét az importőrnek. 
 

 
 
Az importőri bejövő számlához tehát önrész esetén a rendszer generál egy fizetési megoszlást, 
amelyet a bejövő számla modulban ellenőrizni is lehet: 
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_______________________________________________________________________________ 
Rész összefoglalás 
_______________________________________________________________________________ 
 
Eddig elkészült számlák: 

1. 1 db importőri bejövő számla (GENI) a jármű teljes bruttó árában (jelen példa esetén 
6.000.000. Ft). Ehhez a számlához készült egy fizetési megoszlás az önrész erejével. Tehát a 
GENI számlába került egy „technikai fizetési tétel” az önrész összegével (300.000.) és készült 
egy „technikai bejövő számla” az önrész összegével a finanszírozó felé (300.000.). 

2. 1 db általános kimenő számla (GENO) a jármű teljes bruttó árában (6.000.000. a finanszírozó 
felé. 

3. 1 db bejövő számla a finanszírozótól (GENI) a jármű teljes bruttó értékében (6.000.000.). 
4. 1 db technikai bejövő számla a finanszírozó részére az önrész összegével (említve az 1.-es 

pontban, 300.000.) 
________________________________________________________________________________ 
 
Ahhoz, hogy a finanszírozó átutalja az összeget az importőrnek, ahhoz a dealernek teljesítenie kell az 
önrészről kiállított technikai bejövő számlát (VIRI) a finanszírozónak. Ezt pénztári kifizetéssel vagy 
banki átutalással (ez a gyakoribb) lehet teljesíteni. A K2D rendszerben a Pénzügy / 
Munkafolyamatok / Bankkivonat feldolgozása modul segítségével lehet a banki utalásokat kezelni. 
 
Amennyiben az önrész utalása megtörtént a szerződést át lehet állítani folyósítva státuszba. Az 
„Állapotváltás” főmenün belül a Folyósítva almenüpontra kattintva. 
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A szerződés állapota Folyósítva státuszba áll át, valamint azonnal generálódik egy-egy technikai 
számla VIRI és VIRO. Ezeknek a típusa TŐKETARTOZÁS. 
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A két technikai számla a készletfinanszírozó partnerének generálódik a tőketartozás összegével. 
 
_______________________________________________________________________________ 
Rész összefoglalás 
_______________________________________________________________________________ 
 
Eddig elkészült számlák: 

1. 1 db importőri bejövő számla (GENI) a jármű teljes bruttó árában (jelen példa esetén 
6.000.000. Ft). Ehhez a számlához készült egy fizetési megoszlás az önrész erejével. Tehát a 
GENI számlába került egy „technikai fizetési tétel” az önrész összegével (300.000.) és készült 
egy „technikai bejövő számla” az önrész összegével a finanszírozó felé (300.000.). 

2. 1 db általános kimenő számla (GENO) a jármű teljes bruttó árában (6.000.000. a finanszírozó 
felé. 

3. 1 db bejövő számla a finanszírozótól (GENI) a jármű teljes bruttó értékében (6.000.000.). 
4. 1 db technikai bejövő számla a finanszírozó részére az önrész összegével (említve az 1.-es 

pontban, 300.000.) – ez átutalásra került, mint önrész! 
 

5. 1 db technikai bejövő számla (VIRI) a tőketartozás összegével a finanszírozótól (5.700.000.) 
6. 1 db technikai kimenő számla (VIRO) a tőketartozás összegével a finanszírozó felé 

(5.700.000.) 
________________________________________________________________________________ 
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A technikai számlák generálását követően a rendszer automatikusan elvégez 2 db kompenzációt a 
háttérben. Az egyazon színnel kiemelt tételeket összevezeti. Tehát a rendszer összevezeti az 
importőri GENI számla azon részét, amelyikhez nem készült fizetési megoszlás és a VIRO 
(tőketartozás) számlát, illetve a készletfinanszírozó felé kiállított GENO számlát, valamint a GENI-t, 
amit a készletfinanszírozótól kaptunk. Erről a Pénzügy / Munkafolyamatok / Folyószámla kezelés 
modulban meg is lehet győződni a „kompenzáció” menüpont segítségével. 
 
Ez van zölddel jelölve. 
 

 
 

Ez pedig sárgával. 
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Így 1 db VIRI tőketartozás számla marad nyitva a finanszírozó felé (5.700.000.) 
 

1.6.10.  Banki figyelmeztetés 
 
Mivel a készletfinanszírozás 90. napján ki kell fizetni a tőketartozás 80%-át (ez a konstrukcióban van 
beállítva), így a 90. naphoz közeledve a rendszer tud figyelmeztetést küldeni. 
 
Amennyiben elindítjuk a Pénzügy / Munkafolyamatok / Bankkivonatok feldolgozás modult, akkor 
a következő figyelmeztetés jelenik meg 10 nappal a tőketartozás 80%-nak kifizetése előtt. A napok 
száma beállítható. 
 

 
 
Látható, hogy a rendszer figyelmeztet, hogy a KFTESZT00 alvázszámú gépjármű beszerzési ára 
8.750.000. Ft volt, amiből finanszírozásba be lett vonva 8.312.500. Ft, ennek a 80%-a pedig 
esedékes 6.650.000. Ft. (Ez egy korábbi példa kapcsán lett rögzítve, a leírásban szereplő példán 
keresztül nem tudjuk szemléltetni ezt a figyelmeztetést, ugyani a példánkban a finanszírozás 
2009.06.10.-én indult, tehát a 90. nap már elmúlt (2009.09.10.)!) 
 
Erről a rendszer automatikus feladatot is tud küldeni a felhasználónak. 
 

A Készletfinanszírozási történet ( ) nyomógomb megnyomásakor egy Készletfinanszírozási 
történet nevű riport nyomtatódik. 
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Ezen a riporton látható az adott szerződésre vonatkozóan kibocsátott számlák listája és egyéb 
adatok. 
 
 

1.6.11. Új gépjármű értékesítés 
 
Az Új gépjármű értékesítés modulban 2 változás 
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Az egyik változás az az, hogy a bal alsó sarokban a rendszer a készletfinanszírozásban töltött napok 
számát színekkel jelzi. 
 
A másik pedig, hogy az alsó felületre bekerült egy új fül, Készletfinanszírozás címmel, ahol a 
készletfinanszírozás adatait lehet látni. 
 

1.6.12.  Törlesztés generálás 
 
Ha a 90. napot eléri a finanszírozás, és még a technikai bejövő számla (VIRI) nincs kiegyenlítve a 
finanszírozó felé, azaz még fennáll a dealer tartozása, akkor a K2D rendszer automatikusan generál 
80%-ról törlesztőrészletet. Ezeket is 1-1 technikai bejövő és technikai kimenő számla formájában 
generálja a rendszer. Amennyiben a generálás nem történt meg, úgy manuálisan is indítható a 
törlesztő részletek generálása. Ehhez ki kell keresni a szerződést és a szerződésen belül a 
„Törlesztés generálása” menüpontot kell megnyomni. 
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Ekkor a rendszer tehát generált egy-egy újabb technikai számlát VIRI és VIRO a készletfinanszírozó 
partner részére, ennek a típusa TÖRLESZTÉS. 
 
_______________________________________________________________________________ 
Rész összefoglalás 
_______________________________________________________________________________ 
 
Eddig elkészült számlák: 

1. 1 db importőri bejövő számla (GENI) a jármű teljes bruttó árában (jelen példa esetén 
6.000.000. Ft). Ehhez a számlához készült egy fizetési megoszlás az önrész erejével. Tehát a 
GENI számlába került egy „technikai fizetési tétel” az önrész összegével (300.000.) és készült 
egy „technikai bejövő számla” az önrész összegével a finanszírozó felé (300.000.). 

2. 1 db általános kimenő számla (GENO) a jármű teljes bruttó árában (6.000.000. a finanszírozó 
felé. 

3. 1 db bejövő számla a finanszírozótól (GENI) a jármű teljes bruttó értékében (6.000.000.). 
4. 1 db technikai bejövő számla a finanszírozó részére az önrész összegével (említve az 1.-es 

pontban, 300.000.) – ez átutalásra került, mint önrész! 
 

5. 1 db technikai bejövő számla (VIRI) a tőketartozás összegével a finanszírozótól (5.700.000.) 
6. 1 db technikai kimenő számla (VIRO) a tőketartozás összegével a finanszírozó felé 

(5.700.000.) 
 
7. 1 db technikai bejövő számla (VIRI) a törlesztés összegéről a finanszírozótól (80%) 
8. 1 db technikai kimenő számla (VIRO) a törlesztés összegéről a finanszírozó felé (80%). 

________________________________________________________________________________ 
 
Ekkor a rendszer készít egy újabb automatikus kompenzációt, amelyek kékkel lettek jelölve a fenti 
listában. Így a tőketartozás VIRI számlából még a 90. nap utáni rész, azaz a 20% nyitva van, és 
nyitva van egy VIRI törlesztés számla, ami magát a 80%-ot tartalmazza, amit el kell utalni a 
készletfinanszírozó részére. 
 

1.6.13.  Készletfinanszírozás lezárása 
 
Amennyiben a VIRI számlák kiegyenlítésre kerültek 100%-ban, úgy lezárható a készletfinanszírozás. 
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1.6.14.  Készletfinanszírozás törlése 
 

Amennyiben egy adott készletfinanszírozásban bármilyen hiba történt, a „Szerződés módosítása” 
ablak Állapotváltás/Elutasítva, visszalépett menüpont segítségével „Elutasítva, visszalépett” 
státuszba állítható. 

• „Feldolgozás alatt” státuszban lévő szerződés nem állítható „Elutasítva, visszalépett” 
állapotba, hiszen ezen a szerződésen még bármi módosítható. 

• „Folyósítás alatt” státuszban lévő szerződés „Elutasítva, visszalépett” státuszba történő 
állításakor a rendszer a már legenerált készletfinanszírozás típusú GENO számlákat 
automatikusan stornózza. 

• „Folyósítva” és „Lezárt” státuszú szerződések már nem állíthatóak „Elutasítva, 
visszalépett” státuszba, hiszen már folyósításra kerültek. 

  
 

1.6.15.  Előkalkuláció 
 
A készletfinanszírozás közben a Pénzügy / Munkafolyamatok / Utókalkuláció modul segítségével 
folyamatosan nyomon lehet követni, hogyha az adott napon kifizetésre kerülne a finanszírozott 
összeg a készletfinanszírozónak, akkor mekkora kamatot kellene fizetni. 
 
A megfelelő gépjárművet ki kell keresni az utókalkuláció modulban és meg kell nyomni az 
„Előkalkuláció” menüpontot. 
 



   

 

 

- 33 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

 
 
Ez a lehetőség a Gépjárműkereskedelem / Munkafolyamatok / Új járművek / Új gépjármű 
értékesítés modulból is elérhető: 
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1.6.16.  Könyvelés 

 
Ezek után a számlák könyvelése következhet. A következő számlák keletkeztek az ügylet során: 
 

1. GENI (importőri GENI) 
a. Fizetési megoszlás kapcsán keletkezett egy technikai fizetés 
b. Fizetési megoszlás kapcsán keletkezett egy technikai bejövő számla 

2. GENO (készletfinanszírozó felé) 
3. GENI (készletfinanszírozó GENI) 
4. VIRI (tőketartozás) 
5. VIRO (tőketartozás) 
6. VIRI (törlesztés) 
7. VIRO (törlesztés) 
8. CARO 

 
Az alábbiakban egy ajánlást szeretnénk adni a készletfinanszírozás könyvelésére. 
 
Importőri GENI számla kontírozása: 
 

T. Készlet (Új gj. készlet) 
T. ÁFA 
K. Szállító – Szállító relációval 

 
A készletfinanszírozó GENO számla kontírozása: 
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T. Vevő – Vevő relációval 
K. ÁFA 
K. Árbevétel (Ajánlott a többi gj. értékesítési árbevétel főkönyvi számtól elkülönített főkönyvi 
számot létrehozni erre a célra, és elkülönítetten kezelni pl. Visszlízingbe értékesített 
gépjárművek bevétele). 

 
A GENO számlával együtt kontírozni kell ELÁBÉ: 
 

T. Ráfordítás (Ajánlott a többi gj. értékesítési ELÁBÉ főkönyvi számtól elkülönített főkönyvi 
számot létrehozni erre a célra, és elkülönítetten kezelni pl. Visszlízingbe értékesített 
gépjárművek ELÁBÉ-ja) 
K. Készlet (Új gj. készlet) 

 
Az ELÁBÉ-t ilyen esetben nem kontírozza automatikusan a rendszer ezt manuálisan kell megtenni! 
 
 
A készletfinanszírozói GENI számla kontírozása (Új gj.-höz tartozó egyéb típus): 
 

T. Készlet (Ajánlott erre külön készlet főkönyvi számot létrehozni, elkülönítve az Új gj. 
készlettől, hiszen ez a készlet a bank tulajdona pl. Pénzügyi lízing alapon 
készletfinanszírozott készlet) 
T. ÁFA 
K. Szállító – Szállító relációval 

 
Önrész VIRI kontírozása (Importőri GENI számlából): 
 

T. Átvezetési számla (fiz.mego.) 
K. Szállító – Szállító relációval 

 
Önrész VIRI-hez kapcsolódó technikai bank kontírozása: 
 

T. Szállító – Szállító relációval 
K. Átvezetési számla (fiz.mego.) 

 
Technikai számlák VIRO (Tőke folyósítása): 
 

T.  Vevő - Vevő relációval 
K. Készletfin. átv. számla  

 
 
Technikai számlák VIRI (Tőketartozás és törlesztés): 
 

T. Készletfin. átv, számla 
K. Szállító – Finanszírozó relációval 

 
 
Kompenzáció GENI importőri számla és VIRI tőkefolyósítás számla 
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T. Szállító (GENI – Szállító relációval) – K. Kompenzáció átvezetési számla 
T. Kompenzációs átvezetési számla – K. Vevő (Vevő relációval) VIRO  

 
 
Kompenzáció GENO és GENI készletfinanszírozói számla 
 

T. Szállító (GENI – Szállító  relációval) – K. Kompenzáció átvezetési számla 
T. Kompenzációs átvezetési számla – K. Vevő (Vevő relációval) GENO 

 
 
Gépjármű értékesítésekor vevőnek – CARO számla 
 

T. Vevő 
K. ÁFA 
K. Árbevétel (Új gj. értékesítés) 

 
A CARO számlával kontírozni kell az ELÁBÉ-t: 
 

T. Ráfordítás (Új gj. értékesítés ELÁBÉ-ja)  
K. Készlet (Pénzügyi lízing alapon készletfinanszírozott készlet) 
 

Az ELÁBÉ-t ilyen esetben a rendszer ugyan automatikusan kontírozza, de ha az Importőri és a 
Finanszírozói GENI számlát eltérő készlet főkönyvi számra tettük, akkor itt a készlet főkönyvi számot 
módosítani kell a megfelelő – Finanszírozói készlet – főkönyvi számra.  
2009 utolsó negyedévében az ELÁBÉ-k teljes körű könyvelése és feladása elkészül, így ezt követően 
már nem lesz szükség manuális könyvelésre. 

 
 
Főkönyvi számok paraméterezésének helyei: 
 
Az importőri GENI számla: 
 
 

1. Készlet: a főkönyvi számot a rendszerparaméterekben megadottak szerinti raktárból, vagy 
modellből veszi a rendszer. 

2. A Szállító főkönyvi számot az Általános törzskarbantartók/Partnerekben az adott 
partnerhez beállított szállítói főkönyvi számra kontírozza a rendszer. 

3. Fizetendő Áfa: főkönyvi számot a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb 
törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusokban megadott főkönyvi számra 
kontírozza a rendszer. 

4. Regisztrációs adó (amennyiben az importőri számla tartalmaz regisztrációs adót, 
csak akkor kerül rögzítésre): a rögzítés módjától függően az 
Alkatrészkereskedelem/Munkafolyamatok/Egyéb alkatrészekben a Regisztrációs adó 
tételben megadott főkönyvi számra, vagy a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb 
törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusokban az altípushoz megadott 
főkönyvi számra kontírozódik. 
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A készletfinanszírozói GENI számla kontírozása: 
 

1. Költség/Készlet: főkönyvi számot Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb 
törzskarbantartók/ Általános bejövő számla típusokban az Új gj-hez tartozó egyéb 
főtípus alá beállított altípusokból veszi a rendszer. 

2. A Szállító főkönyvi számot az Általános törzskarbantartók/Partnerekben az adott 
partnerhez beállított szállítói főkönyvi számra kontírozza a rendszer. 

3. Fizetendő Áfa: főkönyvi számot a Pénzügy/Törzskarbantartók/Egyéb 
törzskarbantartók/Általános bejövő számla típusokban megadott főkönyvi számra 
kontírozza a rendszer. 

 
A készletfinanszírozó GENO számla kontírozása: 
 

1. Árbevétel: főkönyvi számot Pénzügy / Törzskarbantartók / Szolgáltatások modulból 
veszi a rendszer. 

2. A Vevő főkönyvi számot az Általános törzskarbantartók/Partnerekben az adott 
partnerhez beállított vevői főkönyvi számra kontírozza a rendszer. 

3. Fizetendő Áfa: főkönyvi számot a Pénzügy / Törzskarbantartók / Szolgáltatások 
megadott főkönyvi számra kontírozza a rendszer. 

 
Technikai számlák VIRO: 
 

1. Számla: A T:\dms\bin\xdpouivirinvtype.exe alkalmazás segítségével állítható a VIRO 
számlák főkönyvi száma, mind a TŐKETARTOZÁSÉ, mind a TÖRLESZTÉSÉ. 

 

 
 
 
Technikai számlák VIRI 
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1. Számla: A T:\dms\bin\xdpinivirinvtype.exe alkalmazás segítségével állítható a VIRI 

számlák főkönyvi száma, mind a TŐKETARTOZÁSÉ, mind a TÖRLESZTÉSÉ. 
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2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM 

2.1. Kitárolás 

• Készlet adott napon riport 
 
A Riportok/Készlet adott napon/Részletes/Egyéb alkatrészek menüpont alól elérhető Nem gyári 
raktárkészlet állapot adott időpontban riport futtatásakor felugró ablakon listából is kiválasztható a 
riporton szerepeltetni kívánt cikkcsoport/cikkszám. 
 

  
 
 

• Fogyási lista 
 
A Riportok/Fogyási lista menüpont alól indítható Fogyási lista riportokon a legfrissebb verziótól 
kezdve szerepelnek az „Egyéb” típusú kitárolások is (pl. személyre). 
 
• „Raktárközi mozgás” használható raktárak 
 
„Kitárolás” modulban készíthető „Raktárközi mozgás” típusú kitárolás esetében a rendszer nem 
engedélyezi Alkatrész típusú raktárból átadni a cikkeket Gépjármű típusú raktárba. 
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3. SZERVIZ 

3.1. Munkalap 
 

A Szerviz/Munkafolyamatok/Munkalap modul Nyomtatás/Munkalap riportok/Kilépő modulból 
nyomtatható „Kilépő” riporton a következő módosítások történtek: 

• Kilépő – Kilépő próbaútra: típusú riport nyomtatódik „Feldolgozás alatt”, „Megrendelve”, 
„Javítás alatt”, „Számlázható”, „Számlázva” státuszú munkalapok esetében. 

• Kilépő –Végleges kilépési engedély: típusú riport nyomtatódik „Gj. átadva” típusú 
munkalapok esetében. 

 
A „Végleges kilépési engedély” riportra felkerült a riport nyomtatásának dátuma és a munkalap 
lezárásának dátuma. 
 

 



   

 

 

- 41 - 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 661 5500 ● F: 242 4101 ● support@k2d.hu 

4. AUTÓKERESKEDELEM 

4.1. Új gépjármű értékesítés 
 

• Várható beérkezés 
 
A Gépjárműkereskedelem/Munkafolyamatok/Új gépjármű értékesítés modul főablakának utolsó 
oszlopában szerepel az Új gj beszerzés modulban kitölthető „Várható beérkezés dátuma” mező 
tartalma. 
 

. 
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5. CRM 
 

5.1. CRM 
 
• SMS küldés 
 
„CRM” modulba felkerült egy új ikon, melynek segítségével a leszűrt partnereknek küldhető 
tetszőleges szövegű SMS küldés. 
 
Működése a következő: 
 

1. A „CRM modul” főablakon tetszőleges módon leszűrhetőek azok a partnerek, akiknek SMS-t 
szeretnénk küldeni (pl. leszűrjük adott modellel rendelkező gépjármű tulajdonosokat). 

2. A Szűrést követően az  ikonra kattintást követően megjelenik a „Válasszon 
beillesztendő megjegyzés szövegetV” ablak. 

3. A megjelenő ablakban választhatunk a már rögzített SMS szövegekből treffeléssel, vagy a 

 nyíl segítségével rögzíthető új szöveg 
 

.  
 

4. Az SMS szöveg kiválasztását/rögzítését követően OK-ra kattintással a „Küldendő SMS-k 
pontosítása” ablak. Ebben az ablakban az 1. pontban leszűrt partnerek és telefonszámaik 
jelennek meg.  
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Ebben az ablakban 2 dolgot tudunk még szabályozni: 
• Küldendő partnerek körének pontosítása: 

Alapból az összes partner neve előtt treff jel található, ez azt jelenti, hogy a rendszer 
azoknak küldi el az SMS-t, akiknél treff jelet talál. Azaz a treff jel kivételével az SMS 
küldési körből kivehetők azon partnerek akik ugyan beletartoznak a leszűrt körbe, de 
valamilyen oknál fogva mégsem szeretnénk SMS-t küldeni. 

• Telefonszámok pontosítása: 
A „Telefonszám mező”-be történő dupla kattintással javíthatjuk a rossz 
telefonszámot, vihetünk fel új telefonszámot, illetve válogathatunk egy ügyfél több 
telefonszáma közül. 

 

 
 

5. OK-ra kattintást követően a rendszer az SMS modulban beállítottaknak megfelelően elküldi az 
SMS-ket. 
 

A K2D SMS küldési rendszeréről már korábbi hírlevelünkben tájékoztattuk ügyfeleinket. A 
beüzemeléssel és működéssel kapcsolatosan keresse a DLM Solutions munkatársait. 
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6. JELENTÉSEK 

6.1. Új gépjármű jelentések 
 

• Új gépjármű beszerzések riport 
 
A Jelentések/Gépjármű értékesítés/Új gépjármű jelentések modul Készletek/Beszerzés 
riportok/Beszerzések(beérk.) menüpontja alól indítható „Adott időszakban beérkezett, jelenleg 
készleten lévő új gépjármű beszerzések riportra felkerült a beszerzéshez kapcsolódó partner neve. 

 

 
 

7. KARBANTARTÓ MODULOK 

7.1. Jogosultság karbantartó 
 

• Naplózás 
 
A „Jogosultság rendszer karbantartása” modulban történő mindenféle módosítás naplózásra 

kerül. A módosítások a  ikon alatt tekinthetőek meg. 
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8. HONDA MÁRKÁT FORGALMAZÓ 
MÁRKAKERESKEDÉSEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

 
• Árlista riport 

 
Az Új gépjármű értékesítés modul Riportok/Modell árlisták illetve a Modell karbantartó modul 
Riportok/Árlisták menüpontja alól indítható HONDA Árlista riportok jobb alsó sarkában megjelenik a 
dealer email- és webcíme is. 
 
Amennyiben ez a rendszerparaméter bekapcsolásra kerül partner rögzítésekor a rendszer 
figyelmeztet a telefonszám kötelező felvitelére és ezzel egyidejűleg a „Kommunikációs adatok” 
ablakra ugrik, ahol megadható a telefonszám. 
 


