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Miért pont az Autóipari Elszámoló Központ?

A DLM autókereskedelmi számla elszámoló 

központjának célja az iparág által kiállított 

számlákban, mint információs bázisban 

rejlő ágazati lehetőségek maximalizálása. 

Részben az iparági párhuzamos 

adminisztrációk megszűntetése révén az 

ágazati szereplők adminisztrációs 

költségeit kívánjuk optimalizálni, részben 

az információs bázisban lévő addicionális 

értékek célzott értékesítésével további 

jövedelemforrást kínálunk az iparági 

szereplők részére.

Számla Elszámoló Központ?

A DLM autókereskedelmi számla elszámoló központja

(AEK – Autóipari Elszámoló Központ) kiszolgál minden, a piacon elérhető általános e-számla 

szolgáltatási igényt, ugyanakkor a hagyományos e-számlázással ellentétben:

A számla elszámoló központ megoldása átveszi a számlázó rendszerben generált 

számla adatait, és ezek alapján elkészíti a számla PDF képét. A rendszer az 

elektronikus számla file-t, a PDF számlaképet illetve az e-számla rendszeren tárolt 

minden korábbi számla melléklet dokumentumot “összecsomagolja” és a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően elektronikus aláírással és időpecséttel látja el.

Kezeli a csoportos e-számla aláírást, tehát az egy napon belül, ugyanazon ügyfélnek 

kiállított számlák egy aláírással való ellátását. 

A számla címzettje e-mail értesítést kap a beérkező számlájáról

A számla elszámoló központhoz mind 

szállítói, mind vevői oldalon 

folyószámla megtekintő felület 

kapcsolódik. A folyószámla felületen a 

felhasználói könnyen kereshet 

kibocsájtott illetve befogadott számlái 

között.

A rendszer kezeli a számlák törvényi 

előírásoknak megfelelő időtartalomra 

történő tárolását és megőrzését is

Teljeskörűen paraméterezhető, 

automatizálható főkönyvi feladási 

interfésszel rendelkezik.



Az autó életú szolgáltatás az anonimizált 

adatokat autóhoz rendeli, feldolgozza, 

letárolja. Az autó előtörténetét bárki 

lekérdezheti, legyen az a felvásárló 

autókereskedő, vásárló, vagy a biztosítási 

ajánlatot tevő biztosító. Az autó életút 

szolgáltatásban az adatokat úgy 

csoportosítotjuk és dolgozzuk fel, hogy a 

lehető legtöbb hasznos információt adja a 

lekérdezőnek az autó valós állapotának és 

értékének meghatározásához. Megadjuk az 

autó kilométeróra állásának különböző 

időpontokban történő változásait, a korábbi 

tualjdonosokat, az autó finanszírozási és 

biztosítási előtörténetét, továbbá a kár- és 

szervizeseményeket. 

A lekérdező nem csak az autó előtörténetet ismerheti meg, tájékoztatást adunk például arról 

is, hogy a kiválasztott gépkocsi futásteljesítménye, vagy szervizelésének gyakorisága hogyan 

viszonyul ugyanilyen típusú, hasonló korú gépkocsik átlagos futásteljesítményéhez, vagy 

szervizelési gyakoriságához.

Autó életút szolgáltatás

A világ számos országában jelent problémát, hogy a használtautó piacra 

kerülő gépkocsik kilométerórája nem a valós megtett utat mutatja.

A kilométerórák visszatekerése a magyar használtautó kereskedelemnek is 

súlyos problémája. Ez a gyakorlat egyaránt károkat okoz a becsületes 

eladóknak, a tisztességes autókereskedőknek és minden vevőnek.

A problémát a döntéshozók is felismerték, 2012-től a kilométeróra 

visszatekerése bűncselekménynek minősül, a hatósági eljárások során

(pl. műszaki vizsga) rögzítik a kilométeróra állását.

Vitathatatlan, hogy a használtautó vásárlók sokkal nagyobb biztonságban 

érezhetik magukat, ha a jog erejénél fogva illetve a hatósági nyilvántartások 

kiszélesítésével legalább abban biztosak lehetnek, hogy kiválasztott 

használtautójuk ténylegesen annyit futott, mint amennyit a kilométeróra 

mutat. A megbízható használtautó kiválasztásához illetve a használtautó 

értékének meghatározásához a kilométeróra állásán túl még számos további 

információra van szükség.  Gondoljunk például arra, hogy az autó állapotát 

milyen mértékben befolyásolhatja, hogy a gépkocsit korábban egy vidéki 

nyugdíjas, vagy egy budapesti huszonéves fiatal használta. A gépkocsi valós 

értékét befolyásoló további adatok azonban vagy csak jelentős utánajárással 

érhetőek el (pl. korábbi káresemények a biztosítóktól lekérhetőek), vagy 

csak mende-mondákra hagyatkozhatunk (pl. a tulaj garázsban tartotta).

Az autó életút szolgáltatás felismerte, hogy minden, az autó életútja során 

keletkező információ a gazdasági szereplőknél keletkezik. Gondoljunk akár 

az autó értékesítésére, továbbértékesítésére, finanszírozására, javítására, 

legyen az normál szervizmunka, vagy karambolos javítás. Az autó életút 

szolgáltatás az autóipar szereplői számára egyedülállóan egyszerűen és 

sokoldalúan teszi lehetővé az autóval kapcsolatos információk akár 

automatikus feltöltését.



Szervizszámla validálás

A szervizszámla validálási szolgáltatásunk a szerviz által kibocsájtott elektronikus 

számlákra épül. A szervizszámla validálási szolgáltatás fő célja, hogy a szervizben 

felszámított alkatrész és munkadíj esetén ne történjen túlszámlázás. A szervizszámla 

validálási szolgáltatásunk nem titkolt célja a márkaszervizekbe illetve a minőségi 

márkafüggetlen szervizekbe vetett vásárlói bizalom erősítése és ezáltal a szürke és fekete 

gazdaság visszaszorítása a gépjármű javítások területén.

A validáláshoz a munka esetében a gyári normákat használjuk, ezekkel vetjük össze a 

számlán szereplő munkadíj tételeket.  Az alkatrészek esetében pedig a mindenkori gyári 

alkatrész árlisták illetve a független alkatrész forgalmazók árlistái szolgáltatják a referencia 

adatokat.

 

A szervizszámla validálásnak köszönhetően könnyedén ellenőrizhetővé válik, hogy:

 A munkadíj a gyári normákhoz képest nem került-e 

 túlszámlázásra

 

 Az alkatrészek a szerviz által hivatalosan meghirdetett kondíciók 

 szerint kerültek-e kiszámlázásra.

A szolgáltatás eredménye minősítésként is szolgál, tehát bizonyíték arra, hogy az adott 

szerviz minden tekintetben megbízható, korrekt számlázást biztosít.  Bízunk abban, hogy a 

jövőben a minőségi szolgáltatást kereső autótulajdonosok azokat a szervizeket fogják 

előnyben részesíteni, amelyek validált e-számlát adnak szolgáltatásaikról.

Szolgáltatásunkat nem csak végfelhasználóknak kínáljuk. A nagyobb flottával rendelkező 

vállakozásokról illetve a flotta üzemeltetőkről a számla ellenőrzés és a számla igazolás 

terheit veszi le szolgáltatásunk, ugyanis további ellenőrzés nélkül is biztosak lehetnek 

abban, hogy a számlán a ténylegesen elvégzett munka illetve a beépített alkatrészek 

megfelelő listaárakon szerepelnek, a számla ellenőrzése kizárólag a szerződésben szereplő 

engedmények megadására szűkül.

Az autó életút szolgáltatás további előnye, 

hogy az érdeklődő a lekérdezés előtt 

megismerheti, hogy mennyi és milyen 

típusú adatok állnak adatbázisunkban 

rendelkezésre. Ennek függvényében 

dönthet arról, hogy igénybe veszi-e 

szolgáltatásunkat. A fizetendő díj a

lekért adatok mennyiségével arányos.
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