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…célunk az Ön hatékonyságának növelése… 
 

I. Járat elszámolás 

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

járat visszaérkezett, a számla elkészült, a menetlevél és az egyéb bizonylatok (tankolás, stb) a 

rendelkezésre állnak. 

A listából kell kiválasztani a járatszámot, melyhez az elszámolás készül, itt csak a saját és még 

nem elszámolt járatok jelennek meg. 

1. Menetlevél adatok (km, súly) 

 

 Üzemanyag készlet: amennyiben nem tele tankkal indul és érkezik a jármű akkor 

szükséges rögzíteni, 

o az Induló l+Tankolások l-Érkező l= a tényleges üzemanyag fogyasztás 

o amennyiben nem kerül rögzítésre, tehát tele tankkal indul és érkezik, úgy a 

tényleges üzemanyag fogyasztás a tankolások összesen l-je lesz. 

 Hűtő üzemóra: csak egyes specifikációban 

 A jobb szélen látható zöld hátterű km (összes, rakott) adatok nem beírhatóak, a 

rögzítések alapján kerül összeadásra 

 Indulás ideje: a fuvarnaplóból a felrakás dátuma kerül felajánlásra, a sorok rögzítése 

esetén természetesen átírható 
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 Kezdő km: ez a km óraállás, beírandó az első sor rögzítésénél, a továbbiakban már az 

előző sor Érkező km adata kerül felajánlásra 

 A kettő különbözetéből automatikusan számolódik a Km, de lehetőség van arra, hogy a 

Kezdő és Érkező km megadása helyett csak a Km mezőbe kerüljön érték 

 Rakott súly (t): tonnában a szállított áru súlya, ez a súlynormával való korrigáláshoz 

szükséges adat 

 Megjegyzés: bármely szöveges info elmenthető ide az adott járathoz 

 Mentés: ezzel lehet a bevitelt lezárni 

 Új tétel hozzáadása: jöhet a menetlevélről a következő sor, annyi sorban kell a rögzítést 

elvégezni, ahányszor változott a rakomány súlya, azaz fel/lerakónként. 

 Amennyiben nem kívánja a cég alkalmazni a súlynormát, úgy lehetőség van arra, hogy 

egy soron történjen a bevitel, csak a km megadásával, a rakott súly elhagyásával. Ebben 

az esetben az alapnorma szerinti üzemanyag felhasználás kerül kalkulálásra. 

 Tétel törlés (Del): a tévesen bevitt tételek nem módosíthatók (háttérszámítások miatt), 

hanem a törölni kívánt tételen állva a nyomógomb vagy a billentyű megnyomásával 

törölhető a sor, és ezt követően újra bevihető. 

 

Összefoglalva: ebben a menüpontban bevitt adatok hatására: 

 a gépkocsi km futása rögzítésre kerül nemcsak az adott járathoz, hanem az érintett 

időszakhoz is 

 a felhasználható üzemanyag, norma szerinti l kalkulálásra kerül 

 ez lehet a későbbiekben az üzemanyag megtakarítás/túlfogyasztás alapja 

  



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 

4/13 oldal 

 

…célunk az Ön hatékonyságának növelése… 
 

2. Tankolás 

 

 Üzemanyag típus választása: a gázolaj az alapértelmezett, a jelentősége, hogy a program 

gyűjti, listázza a tankolásokat üzemanyag típusonként is 

 Km óra állás: nem kötelező kitölteni, csak informatív jellege van 

 Dátum: a járat indulásának a dátuma kerül felajánlásra, felülírható 

 Fizetésmód: legördülő listából választható, a jelentősége itt is, hogy a program gyűjti, 

listázza a tankolásokat fizetési módonként is 

 Ország: nem kötelező kitölteni, csak informatív jellege van 

 Település: legördülő listából választható, a jelentősége itt is, hogy a program gyűjti, 

listázza a tankolásokat településenként is 

 Liter:  

 (Br) Egys.ár: a tankolási bizonylaton ez található meg 

 Áfa%: a tankolási bizonylaton ez meg található 

A program a háttérben a nettó egységárat/értéket számolja, mert mindent nettó módon vezet 

össze. 

 Pénznem: kiválasztása a listából 
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 Árfolyam: amennyiben a pénznem nem HUF, úgy a program a tankolás dátuma és a 

pénznem alapján az Árfolyamtörzsben található napi árfolyamot ajánlja fel 

Minden költség bevétel Ft alapon nettó értékben kerül összevezetésre, összehasonlításra. 

 Mentés: a rögzítés lezárása ekkor nyílik lehetőség automatikusan a következő sor 

felvitelére 

 Tétel módosítás: lehetőség van a kiválasztott tétel adatainak a módosítására is 

 Törlés: a tévesen rögzített sor egyszerűen törölhető 

 Kilépés: a menüpont elhagyása 

 

Összefoglalva: ebben a menüpontban bevitt adatok hatására: 

 a gépkocsi tankolása l-ben és értékben rögzítésre kerül nemcsak az adott járathoz, 

hanem az érintett időszakhoz is 

 mennyiben tele tankkal indul és érkezik az autó, úgy a tankolás lesz a tényleges 

üzemanyag felhasználás  

 listázható lesz gépjárművenként a tankolt l és érték, a tankolás helye, a fizetési mód, 

ezáltal eltérés esetén a visszakereshetőség, egyeztetés garantált. Pl. egy 

üzemanyagkártya számla megérkezését követően összevethetővé válnak a menetlevél 

szerinti adatok. 
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3. Napidíj 

 

 

 Határátlépés: a dátumok, és időpontok megadása után a program 

automatikusan számolja a külföldi napokat. 

 Napidíj: a rendszerszintű beállításokból kerül felajánlásra 

 Napi középárfolyamok: kiválasztható a dátum 

 Árfolyam: az árfolyam törzsből kerül felajánlásra 

Összefoglalva:  

 amennyiben a paraméterek előre megadásra kerülnek, akkor itt már csupán a 

menetlevélről a határátlépéseket kell rögzíteni. 

 listázható lesz gépkocsivezetőnként időszakokra bontva a napidíj  
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4. Egyéb költség 

 

 

 Költségtípusok: előre beépített költségtípusok közül lehet választani a legördülő listából. 

 Megjegyzés: adott tételhez fűzhető információ 

 Bizonylatszám: a felmerülő költség bizonylatának 

 Elszámolás dátum: a költség felmerülésének a dátuma, a tárgynapi dátum kerül 

felajánlásra, de felülírható 

 Pénznem: választás a listából 

 Árfolyam: felajánlásra kerül az árfolyam törzsből. a pénznem és a dátum alapján 

 Nettó összeg: a kimutatások nettó értéken vezetődnek össze, ezért van itt szükség erre  

 Fizetésmód: választása a listából, FONTOS: a készpénzzel fizetett költségek a 

kiküldetési utasításban automatikusan megjelennek 

 Mentés: a bevitel lezárása, a fenti táblázatban megjelenik egy új sor a mentett tételé 

 Törlés (Del): a tévesen bevitt tételek nem módosíthatók (háttérszámítások miatt), 

hanem a törölni kívánt tételen állva a nyomógomb vagy a billentyű megnyomásával 

törölhető a sor, és ezt követően újra bevihető. 

Összefoglalva:  

 tetszőleges számú tétel vihető fel, 

 nemcsak a járathoz kötődik, hanem a gépjárműhez is automatikusan 
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5. Bér: ez a modul csak egyedi megoldások esetén használható, az alapverzió nem 

tartalmazza 

 

6. Digitális okmány: ebben a menüpontban lehetőség nyílik arra, hogy az adott járathoz 

kapcsolódó bármely okmányt (menetlevél, szállítólevél, stb…) digitalizált (szkennelt) 

formában hozzárendeljünk. Előnye, hogy gyorsabb a visszakeresése, mint a 

hagyományos papíralapon. 

 

 

1.fül: Fuvarnapló adatok (itt a fuvarnaplóban szereplő járatok láthatóak) 

 Járatszám: a kereső mező segítségével kiválasztható a járatszám 
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 Új okmány hozzáadása (Módosítás) 

 

 
 

 Új nyomógomb 

 Fuvarokmány típusa: beírható, a későbbiekben a beírt adatok már 

kiválaszthatóvá válnak 

 Sorszám: az okmány/bizonylat száma 

 Egyéb információ: tetszőleges szöveges mező 

 Elérhető: itt történik a file csatolása 

o első lépésben hozzon létre egy mappát ahova történik a szkennelés 

illetve a dokumentum mentése, és innen kell akkor minden esetben 

kiválasztani 

o szkennelje be a csatolni kívánt dokumentumot vagy mentse a fenti 

mappába az elkészített/letöltött dokumentumot 
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 Mentés: a file csatolás műveletének elfogadása 

 

2.fül: Járathoz rendelt okmányok  

 a kiválasztott járathoz rendelt okmányok felsorolása látható 

3.fül: Keresés  

 

7. Fuvartétel archiválás: a már elszámolt járatot lehet a listából a háttérbe tenni, a 

kiválasztott tételen állva a nyomógomb megnyomásával. Jelentősége annyi, hogy a 

listában csak azok a tételek legyenek (látszódjanak), melyek még nem lettek 

elszámolva. 
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II. Guruló költség 

Ez a menüpont arra kínál lehetőséget, hogy egyes (a vállalkozás döntése alapján) működési 

költségeket, pl. a bér és közterhei, szintén járatokra feloszthatóak legyenek. Ez természetesen 

történhet manuálisan is, illetve a FuvarSys biztosít egy automatizmust, melynek az elve a 

következő: 

 

 Lerakodási időszak: a felosztásnál figyelembe vett időszak, azon járatokra történik meg, 

melyek ebben az időszakba esnek 

 Költség típusok: választás a törzsből 

 Fizetésmód: választás a legördülő listából 

 N(összeg): a felosztandó összeg (Ft-ban) nettó értékben 

 Megjegyzés: amennyiben szükséges 

 

Feldolgozás indítása: hatására a rögzített költség nettó értékben felosztásra kerül a megadott 

időszakban teljesített járatokra, a megtett km arányában. 
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III. Járat értékelés 

A járat elszámolás során berögzített adatok különböző rendező elv szerinti listázása történik itt, 

egy adott járatra vonatkozóan. 

!FONTOS! ezek a listák dinamikus listák, tehát egy adott időpillanatban kinyomtatott lista 

változik, ha egy újabb költség elem kerül rögzítésre a járathoz. Javasoljuk, hogy erre egy belső 

szabályozás legyen, hogy pl. minden tárgy hónapot követő 12-ig (erre már a béradatok is 

rendelkezésre állnak) be kell rögzíteni az összes költséget, az előző tárgyhónapban teljesített 

járatokhoz, és utána nyomtathatók az elemzésre is alkalmas listák. 

 

  



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 

13/13 oldal 

 

…célunk az Ön hatékonyságának növelése… 
 

 Járatkarton: ezen a listán a járat km-szállított súly, a tankolás adatai, és ezekből 

számítottan az üzemanyag felhasználás ténylegesen, norma szerint és a 

megtakarítás/túlfogyasztás látható. 

 Járat tankoláskarton: a járat tankolásai fizetési módonként, nettó értékben és 

mennyiségben (l) összesítve 

 Járat napidíjkarton: a járathoz elszámolt napidíj napjai és értéke valutában és forintban 

 Járat egyébköltség karton: a járathoz elszámolt költségek felsorolása (napidíj és 

tankolás kivételével) valutában és forintban 

 Költségkarton: az összesítő, amelyen szerepel a járat bevétele (kimenő számla) a járat 

költségei tételesen és összesítve is, a képződött eredmény, mindez nettó forint értékben, 

illetve fajlagosan 1 km-re vetítetten. 

 Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás:a járathoz kiadott valutaelőleg 

(Valutapénztár) és a készpénzben felmerült berögzített költségek összesítése. 

Összefoglalva: 

Ezzel végére értünk a járat oldalról bekerülő költségek, bevételek, listázások bemutatásának, a 

következőkben már az időszakhoz kötött költségek következnek.  

!FONTOS! Bármely oldalról (járat, időszak) kerüljenek be költségek, azok az időszakos 

teljesítményértékelésben szerepelni fognak az illetékes rendszámnál. A járat alapú 

kimutatásokkal egy-egy adott fuvar gazdaságosságát lehet mérni, a gépjárművek teljesítmény 

mérésére az időszakos listák lesznek alkalmasak. 

 

 


