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…célunk az Ön hatékonyságának növelése… 
 

I. Időszaki költség 

A KÖLTSÉG modul segítségével lehetőség van az autók teljesítményének a mérésére akár egy 

konkrét járat kapcsán, akár egy időszakra vetítetten. Igény esetén a vállalkozás összes működési 

költsége felvihető így kimutatható egy kvázi eredmény (természetesen nem keverendő össze a 

számviteli eredménnyel), amely a kibocsátott számlák (bevétel) és a működési költség 

különbözete. 

A költség bevitelt két oldalról közelíti meg a FuvarSys, egyrészt a járat kapcsán (ez is a 

járműhez kötődik, mivel a járatban a rendszám szerepel) bevitt költségek (tankolás, napidíj, 

autópályadíj, stb.), másrészt az autóhoz közvetlenül rendelt költségek: biztosítások, éves 

autópályadíj, lízing díj, stb. Az időszakos kimutatásokban összesített adatok szerepelnek, 

bármely ágról is került be egy költség. 

Fajlagos, azaz egy km-re vetített kimutatások is elérhetőek: bevétel, költség, eredmény 

kategóriában. 

Ahhoz, hogy az elszámolás pontosan működjön elengedhetetlen az alábbi kapcsolódó program 

részekben a beállítások elvégzése, illetve a pontos adatok felvitele. 

1. Törzs/Rendszerszintű beállítások II./HU – Állandó költségek  fül:  

 Napidíj/nap (EUR): a napidíj kiszámításához szükséges adat 

 a többi lehetőség specifikációban használható, részletezése a beállítás során 

 

2. Törzs/Gépkocsi törzs: Üzemeltetési adatok fül 

 Üzemanyag norma (Belső): l-ben megadva, ha a megtakarítás/túlfogyasztás 

számítás alapja ez 

 Tonna/Liter: a saját normára vonatkozó korrekció a szállított áru súlya alapján 

 Üzemanyag norma (NAV): l-ben megadva, ha a megtakarítás/túlfogyasztás 

számítás alapja ez 

 Tonna/Liter (NAV): erre a normára vonatkozó korrekció a szállított áru súlya 

alapján 

 Téli normaszorzó %: a korrekció mértéke (dátum alapján kalkulál vele a 

program) 

 Kondicionáló normaszorzó %: a korrekció mértéke (dátum alapján kalkulál vele 

a program) 

 

 

3. Törzs/Pótkocsi törzs: Műszaki lap fül:  

 Saját tömeg (kg): ez súlynormával való korrigálás esetén hozzáadódik a 

szállított áru súlyához 

 

4. Pénzügy/Napi árfolyam: a valutában felmerült költségek forintosítására szolgáló 

árfolyamot innen ’keresi’ a program a dátum alapján 
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…célunk az Ön hatékonyságának növelése… 
 

Az előkészületek után kezdődhet a rögzítés, először a Járat elszámolás került bemutatásra, 

most pedig a rendszámhoz kötött ún. Időszak alapú költség rögzítés leírása következik. 

 

 Rendszám: a listában a saját gépjárművek rendszáma látható, a sárga (kereső) mezőben 

lehet rákeresni a konkrét rendszámra 

 Aktuális rendszám költségkartonja: a lenti táblában ekkor csak a választott rendszámhoz 

rögzített tételek láthatóak 

 Minden rendszám költségkartonja: ekkor az összes eddigi rögzítés látható 
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…célunk az Ön hatékonyságának növelése… 
 

 Új: a kiválasztott rendszámhoz új tétel rögzítése 

 

 Dátum: a tárgynapi kerül felajánlásra, átírható, a bizonylat dátuma melynek alapján a 

rögzítés történik, fontos, mert az itt szereplő dátum alapján kerül az időszakos listákra 

 Bizonylatszám: beírható 

 Fizetésmód: kiválasztható 

 Költség típusok: a legördülő listából kell választani 

 Megjegyzés: tetszőleges információ elmentésére 

 Mennyiség: ebből és az egységárból számolja a gép az összeget 

 N(Egységár): fontos, hogy nettó értékben legyen megadva, mivel minden adat nettóban 

és forintban kerül a végén összevezetésre 

 Pénznem: választás a listából 

 Árfolyam: a pénznem és a dátum alapján az árfolyamtörzsből felajánlásra kerül 

 Amortizáció (Hónap): itt nem a számvitelből ismert fogalomra kell gondolni, hanem az 

elvére, azaz egy időpontban felmerült költséget szétosztunk, ebben az esetben előre az 

itt megadott hónapokra.  

o A konkrét példánál maradva: márciusban rögzített 15.000,- Ft casco díj, 

szerepelni fog március-április-május havi kimutatásokban 5.000-5.000 Ft 

összeggel. 

 Mentés: a bevitel lezárása 

 Mégsem: Mentés nélküli kilépés a bevitelből. 
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 Módosít: a kiválasztott tételen állva, lehet a bevitt adatokat módosítani. 

 Törlés: a választott soron állva lehet a bevitelt törölni. 

 Költségkarton: a választott rendszámhoz analitikusan listázhatók az eddig bevitt tételek 

 Kilépés: a menüpont elhagyása. 

 

Most veszünk egy nagy ugrást, és az eddig bevitt adatok listázását, kiértékelését mutatjuk be. 

Menürendszerben elkülönül, de logikailag mindenképpen ide tartozik, ezért vesszük ide. 
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…célunk az Ön hatékonyságának növelése… 
 

II. JELENTÉS/V.I.R. (Vezetői kimutatások) 

Az itt található listák szintetizálják,’gyúrják’ össze a járat illetve időszak oldalról bevitt 

költségeket gépjárművekre összesítve. 

 1.fül: Saját fuvarok: a gépjárművek időszakos értékelése, a beállított Intervallumra 
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…célunk az Ön hatékonyságának növelése… 
 

 Futott Km/Gépkocsi: rendszámonként összesítve a rakott illetve összes km, a végén 

Mindösszesen sorral 

 Km/pótkocsi: a fenti lista pótkocsikra összesítve 

 Tankolás/Fizetésmód: fizetésmódonként készülő összesítés mennyiségben (l-ben) és 

(nettó) értékben, a végén Mindösszesen sorral. Alkalmas ez a lista arra is, hogy egy 

bizonyos üzemanyagkártya számláját vagy telepi tankolás adatait időszakra nézve, 

mennyiségben összehasonlítsuk. 

 Tankolás/Tankolás helye: helyenként készülő összesítés mennyiségben (l-ben) és 

(nettó) értékben, a végén Mindösszesen sorral.  

 Időszaki tankolás/Gépkocsi: rendszámonként, azon belül járatszámonként és 

típusonként, pénznemenként kerülnek a tankolások összesítésre mennyiségben (l-ben) 

és (nettó és bruttó) értékben, a végén Mindösszesen sorral. 

 AdBlue tankolás/Gépkocsi: a fenti lísta, de ezen csak ez a típusú üzemanyag szerepel. 

 Gépjármű/Egyéb költésgek I.: rendszámonként, járatszámonként analitikusan 

felsorolva a rögzített költségek valutában és forintban. Részösszeg gépjárművenként 

illetve a végén Mindösszesen sorral. 

 Gépjármű/Egyéb költésgek II. költségtípusokra összesítve, rendszámonként 

mennyiségben és értékben. Részösszeg költség típusonként, a végén Mindösszesen 

sorral. 

 Gépjármű teljesítmény Összesítő: rendszámonként egy soron üres-rakott-összes km, 

bevétel, költség, az 1 km-re eső bevétel és költség és az eredmény értékben, a végén 

Mindösszesen sorral. 

 Gépjármű teljesítmény tételes: rendszámonként külön oldalon összevezetve: 

o bevétel: kimenő számlából cég összesen 

o Összes költség: cég összesen 

o az adott rendszám közvetlen és közvetett költsége analitikusan 

o Kiértékelés: rendszámra vonatkozóan 

 forgalom (fajlagosan km-re vetítetten is) 

 költség (fajlagosan km-re vetítetten is) 

 nyereség 

 norma fogyasztás 

 

 Gépjármű teljesítmény összesített: a fenti lista bontásában a cég összesen adatai egy 

oldalon: 

 Járműállomány tábla: saját gépjárművek listázása: rendszám, gyártmány, műszaki 

érvényesség 

 

 

 

 

 

 

 

 



cTm Szoft Szotverfejlesztő és Kereskedelmi Bt 

8441 Márkó, Búzavirág u.5. 

Tel. 88/270-315, Mobil: 20/980-76-28, ,www.ctmszoft.hu, E-mail: info@ctmszoft.hu 

7/8 oldal 

 

…célunk az Ön hatékonyságának növelése… 
 

 2.fül: Személyi lekérdezések: a gépjárművezetők időszakos értékelése, a beállított 

Intervallumra 

 

 

 Km-ek/Gépjárművezető: sofőrönként összesítve a rakott illetve összes km, a végén 

Mindösszesen sorral 
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…célunk az Ön hatékonyságának növelése… 
 

 

Szűrő: Gépkocsivezető választása után (vagy bejelölése a Mutat mind…) 

 Napidíj kimutatás 

 Béralapú kimutatás I. 

 

A következő listáknál már csak a dátum intervallum érvényes, a fenti szűrő nem. 

 

 Gépkocsivezető/Fuvarfeladat: Járatok felsorolása, melyekben az adott időszakban a 

sofőr részt vett 

 Járatalapú üzemanyag elszámolás/Megtakarítás: lehetőség van saját illetve a NAV 

norma figyelembevételére, beállítható, a fizetendő %-a , és a NAV üzemanyag ár. Az 

így paraméterezett listán gépjárművezetők megtakarításai szerepelnek járatonként külön 

soron, minden sofőr külön oldalon, és a végén Mindösszesen oldal. 

 4 kezes: Járatalapú üzemanyag elszámolás/Megtakarítás: a fenti lista azokra a 

járatokra ahol két sofőr volt, a megfelelő megbontással 

 Üzemanyag elszámolás (Analitika) és Üza megtakarítás kifizetése: ezek a listák csak 

egyes specifikációban érhetők el. 

 

 

A 3.fül részletezése a Fuvarnapló kapcsán kerül majd bemutatásra.  


