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A  R E N D S Z E R  C É L J A  

A Fluenta Auction rendszer segítségével ajánlatkérők beszerzési tenderek során a 
beszállítóik, míg értékesítési pályázatok során vevőik versenyeztetését tudják 

hatékonyan és átlátható módon elvégezni. Aukciónak, vagy más szóval 
árlejtésnek nevezzük azt az eljárást, amikor több résztvevő egymással 
versenyezve, egy adott időn belül ajánlatait megadja, ill. kedvezőbb irányba 

módosítja egy beszerzés vagy pályázat elnyerése érdekében. 

R E N D S Z E R K Ö V E T E L M É N Y E K  

Az aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. (továbbiakban Electool) 

az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja: 

Operációs rendszer: Microsoft XP / Vista / GNU/Linux / Win 7 / Win 8  

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 11, 10, 9 verziók 

Egy évnél nem régebbi Mozilla Firefox 

Az Electool 2016. május 1-től nem támogatja tovább az Internet Explorer 8 (IE8) 

internet böngészőt. 

A rendszerkövetelményekkel kapcsolatban további információval az Electool 

Hungary Kft. Ügyfélszolgálata az ugyfelszolgalat@electool.com vagy a 
support@fluenta.eu e-mail címen és a +36 1 8 555 999 telefonszámon készséggel 
áll rendelkezésre munkanapokon 8:00-18:00, közép-európai (Budapest) idő 

szerint.  
 

Rendszereink használata mobil eszközökön csak felhasználó saját felelősségére 
támogatott.  

A rendszer támogatja a biztonságos kommunikációs csatorna (https/ssl) 

használatát, a rendszer funkciói a http://-vel kezdődő linkek titkosított változatán 
(https://) keresztül is elérhetők. 

 

T U D N I V A L Ó K  A  R E N D S Z E R  Z A V A R T A L A N  

M Ű K Ö D É S E  É R D E K É B E N  

Az aukciós rendszer zavartalan működése érdekében a résztvevőknek az alábbi 

egyszerű tanácsokat kell megfogadniuk. Lent felsorolt tudnivalók be nem tartása 
esetén előre nem látható hibák léphetnek fel az ajánlattevői képernyőn.  

 
1. Az aukció ideje alatt egyetlen ablakban lehet az aukciós rendszer 

megnyitva. Amennyiben ugyanaz a felhasználó párhuzamosan futó több 

aukcióra kap meghívást, a rendszer Kezdőoldalára visszalépve tud 
váltogatni az aukciók között. Ugyanarról a gépről, de különböző 

böngészőkből nem támogatott a bejelentkezés a rendszerbe. Ehelyett 
inkább különböző gépekről belépve (akár ugyanazzal a felhasználói 
azonosítóval) javasolt licitálni az egyes eljárásokon. 

mailto:ugyfelszolgalat@electool.com
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2. Az aukció ideje alatt a számítógép óráját átállítani, módosítani, 
pontosítani tilos. 

3. Ne használják több gépről, egyszerre ugyanazt a felhasználónevet 
egy aukció során. 

4. Kérjük, oldalunkon engedélyezze a felugró ablakokat (internetes beállítás 

vagy böngésző pluginek tilthatják), mert tiltásuk esetén néhány funkció 
működésében nem várt anomália történhet. 

 

B E L É P É S  A Z  A L K A L M A Z Á S B A  

Az Internet böngésző elindítása után írja be a következő címet: 
http://electool.com/auctiontool vagy https://electool.com/auctiontool 

A „Bejelentkezés a rendszerbe” menüpontban adja meg a regisztrálás során saját 
maga által választott Felhasználónevét és Jelszavát, majd kattintson a Belépés 

gombra. 

 

 

Fontos: Amennyiben elfelejtette a belépési adatait, kérjük kattintson az 
„Elfelejtette a jelszavát?” mezőre. Jelszókérés esetén a rendszer 
automatikus rendszer e-mailben juttatja el felhasználónevét és egy 

rendszer által generált kódot.  

A belépés két lépésben történik:  

- felhasználónév és megküldött kód megadása, ezután Belépés 

http://electool.com/auctiontool
https://electool.com/auctiontool
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- a következő képernyőn: megküldött jelszó valamint az általunk a 
továbbiakban alkalmazni kívánt jelszó megadása, annak újbóli beírásával 

megerősítve. 

 

 

Amennyiben a belépés sikeres volt, akkor az Online Aukciós Szolgáltatás 
Felhasználási Feltételeit látja. 
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Az aukciókon való részvételhez a Felhasználási Feltételek egyszeri elfogadása 
szükséges. A dokumentum a rendszerből elérhető és letölthető pdf formában a 
Dokumentumok letöltése menüpontban. 

Amennyiben elolvasta és elfogadja a dokumentumot, kattintson a „A szabályzatot 
megértettem és elfogadom” gombra.   

A belépés után az online aukciós rendszer főoldalát látja. 
 

Megjegyzés:  Az Electool az aukciós rendszer felhasználóinak javasolja, hogy 
az aukció kezdetét megelőzően (kb. 2-10 perccel) lépjenek be 

a rendszerbe és bizonyosodjanak meg a rendszer részükről 
történő elérhetőségének technikai feltételeiről. 

A Z  A U K C I Ó S  R E N D S Z E R  F Ő O L D A L A  

A képernyő bal felső sarkában látható az aukciós alkalmazás referenciaideje 
(Rendszeridő), amely a rendszerben végzett összes időbeli tevékenység alapjául 

szolgál. 
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A rendszer legfelső sorára kattintva a Fluenta rendszerkülönböző 

moduljai érhetők el (Sourcing, Auction, Fluenta).  

 

Az elérhető menük az aukciós modulban: 

Kezdőlap A felhasználó erre a gombra kattintva a rendszer 
összes képernyőjéről visszajuthat a főoldalra. 

Lezárult aukciók Ebben a menüpontban a résztvevő a már lezárult 
aukcióit tekintheti át. 
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„Kérdőjel” ikon Ez a menüpont a rendszerhez kapcsolódó 
dokumentumok letöltésére szolgál. 

 

 

„Információ” ikon  Az Újdonságok menüpontban minden rendszert 
érintő változásról itt értesíti az Ügyfélszolgálat a 
felhasználókat. 

 

Profil - Adatmódosítás A felhasználó ebben a menüpontban a saját 
adatait tudja módosítani. 

 

 

 

Kilépés Ez a gomb a rendszerből történő kilépésre 

szolgál. 
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KEZDŐLAP 

A rendszer Kezdőlap oldalán olyan ablakok találhatók, amelyek a résztvevő 
számára fontos információtartalommal bírnak, és/vagy a résztvevő 
beavatkozására várnak. 

A résztvevő itt láthatja:  

1. Azon aukciók listáját melyekre az aukciók szervezői meghívták 

2. A még el nem kezdődött vagy az éppen futó aukciókat 

RENDSZERIDŐ 

Az aukciós rendszer által használt és kijelzett idő. Az aukció összes időparamétere 
a rendszeridőnek megfelelően kerül meghatározásra. A rendszeridő a képernyő 

felső részén minden menüpontban látható. A rendszerben a felhasználó 
beállíthatja a saját időzónáját is, így számára a rendszer az összes értesítést, 
aukciós időpontot stb. a megadott időzónában fogja megjeleníteni. 

ÚJ AUKCIÓMEGHÍVÁSOK 

Ebben az ablakban a résztvevők azon aukciók listáját láthatják, amelyekre 
valamelyik szervező meghívást küldött. Erről a rendszer kiegészítő 
szolgáltatásként egy automatikus e-mailt is küldött a megadott címre. Ez az ablak 

akkor jelenik meg, ha az adott felhasználónak van elfogadásra váró aukciója. 

 

Fontos: A szervezőknek a rendszerből a száll ítók számára 
kiküldött automatikus e-mail-ek megérkezését a száll ítók helyi 

rendszereinek sajátosságai miatt nem áll módjukban 
kontrollálni. Ezért - mivel az aukciós rendszer a résztvevők 

számára tk. egy értékesítési csatornát jelent - javasoljuk, hogy 
az e-mail-ek rendszeres ellenőrzése mellett bizonyos 
időközönként (kb. 3-7 nap) látogassák meg az aukciós felületet, 

és győződjenek meg arról, hogy történt-e újabb aukció kiírás, 
amelyre meghívást kaptak.  

A menüpontok részletes leírását lásd a következő fejezetben.  
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A U K C I Ó N  V A L Ó  R É S Z V É T E L  F O L Y A M A T A  

AUKCIÓS FELHÍVÁS 

A szervező által kiírt aukció véglegesítését követően (és a hozzáférési időponttól 

kezdődően) az aukció adatai elérhetővé válnak a meghívott résztvevők számára 
az ekkor megjelenő Új aukciómeghívások ablakban. 

 

A szervező nevére kattintva egy felugró ablakban láthatóvá válnak a szervező 
adatai. 

A rendszer az aukció véglegesítésekor a résztvevő által megadott e-mail címre 

értesítést küld, amely tartalmazza az eljárás legfőbb adatait. Az aukció 
részletes specifikációja és feltételei csak a szervező által definiált 

hozzáférési idő után válnak elérhetővé a rendszerben az aukció nevére 
kattintva.  

Amennyiben a szervező a véglegesítés után az aukción módosít, az aukció 

részletei addig nem láthatók, ameddig a szervező a módosításokat véglegesítéssel 
nem zárja le. A módosításról a rendszer e-mail üzenetet is küld.  

Megjegyzés:  Mivel az Interneten keresztül az e-mail-ek kézbesíthetősége 
nem garantálható, ezért kérjük, hogy - saját preferenciáik 
alapján - bizonyos időközönként lépjenek be a rendszerbe és 

ellenőrizzék aukciós meghívásaikat. Az aukció nevére 
kattintva, a részleteket tartalmazó Összesítő nézet oldal a 

következő elemekből áll: 
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Aukció fejadatai 

Szervező – Az a felhasználó, aki az aukciót kiírta. Amennyiben a kiírással 
kapcsolatban kérdése merül fel, a szervező nevére kattintva a felugró ablakban a 
szervező elérhetősége látható. 

Fontos: Az aukció tartalmi részével kapcsolatosan a Szolgáltató 
nem tud felvilágosítást adni, i lyen kérdésekkel kapcsolatban 

kérjük, keresse a szervezőt.  
 

Fontos: Bizonyos böngészőkben a felugró ablakok tiltva 

vannak. Ha nem jelenik meg pl. a szervező neve, kérjük saját 
beállításaiban engedélyezze a felugró ablakok megjelenítését az 
electool.com-ra és arlejtes.hu-ra vonatkozóan. 

 

Szervező cég – Az aukciót szervező cég neve, azaz a szervező felhasználó által 
képviselt vállalat. A cégnévre kattintva egy új ablakban megjeleníthetők a cég 

adatai, amelyek az adott vállalat általános elérhetőségét mutatják. Az aukció 
szervezőjének adatait a nevére kattintva is elérheti. 

Szervező részleg – A cégen belül az a részleg, ahová az aukció szervezője tartozik 

(Opcionálisan kitöltött mező) 

Aukció neve – Az aukció rövid megnevezése 

Aukció száma – Amennyiben megadásra került, a szervező által feltüntetett 
hivatkozási számot jelenti. 

Fontos: Az aukció száma nem a rendszer által kiosztott 
sorszám, és nem jelent időrendiséget sem.  

Aukció iránya – Beszerzési vagy eladási aukció. Azt mutatja meg, hogy az 

aukcióban a licitek iránya növekvő (eladási aukció) vagy csökkenő (beszerzési 
aukció). 

Aukció típusa – Egyszerű tételek költsége / Pontok - tételenként / Pontok – 
Egyszerű tételek együtt / TCO (Összköltség). Az aukció típusa tartalmazza a 
beállított értékelési módot. 

Egyszerű tételek költsége: Az értékelésben a paraméteres, nem ár-jellegű 
tételek (részszempontok) (lásd lent) nem vesznek részt. Az ajánlatok 

sorrendjét az adott tételsorra vagy a tételsorok összességére adott licitek 
határozzák meg. 
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Pontok – tételenként: A sorrendet az aukció vagy árlejtés során számolt 
pontérték határozza meg, a versenyben minden egyes tétel (részszempont) 

külön súllyal szerepel. 

Pontok – Egyszerű tételek együtt: A sorrendet az aukció vagy árlejtés során 
számolt pontérték határozza meg, a versenyben az egyszerű (nem 

paraméteres) tételekre egy közös súlyszám van megadva. 

TCO (Összköltség): Olyan komplex értékelési eljárás mely során a 

helyezésbe a mennyiségi vagy minőségi paraméterek pénzben kifejezett 
értéke is beleszámít (Paraméteres tétel). 

Pénznem – Az aukció pénzneme, amely az összes tételre vonatkozik 

Aukció fajtája – Lehetséges értékek: Hagyományos, Japán vagy Holland 

Magyarázat holland és japán aukcióhoz: 

 

 Csökkenő Növekvő 

Eladási A licit a nyitóárról indul 
lefelé (lépésközönként). A 

versenynek az adott 
tételre akkor van vége, 
ha az első jelzi, hogy 

elfogadja az ajánlatot. 
(Holland aukció) 

A licit a nyitóárról indul felfelé 
(lépésközönként), minden körben a 

résztvevőknek meg kell erősíteniük az 
ajánlatot. Aki kihagyja a kört, a 
többiben nem vehet részt, a legjobb 

ajánlatot azért látja. Akkor van vége 
az adott tételre, ha az utolsó 

ajánlattevő sem tartja (tehát egy 
céggel is megy tovább). (Japán 
aukció) 

Beszerzési A licit a nyitóárról indul 
lefelé (lépésközönként), 

minden körben a 
résztvevőknek meg kell 

erősíteniük az ajánlatot. 
Aki kihagyja a kört, a 

többiben nem vehet 
részt, a legjobb ajánlatot 
azért látja. Akkor van 

vége az adott tételre, ha 
az utolsó ajánlattevő sem 

tartja (tehát egy 
résztvevővel is megy 
tovább). (Fordított japán 

aukció) 

A licit a nyitóárról indul felfelé 
(lépésközönként). A versenynek az 

adott tételre akkor van vége, ha az 
első jelzi, hogy elfogadja az ajánlatot. 

(Fordított holland aukció) 

 

Gyakorlás – Igen vagy Nem, a szervező beállításától függően. Igen esetén az 
aukció kezdete előtt a rendszer lehetőséget biztosít a gyakorlásra. Ez idő alatt be 

lehet lépni, és az aukcióban megadott tételekre gyakorlásként licitálni lehet, 
melyekre a rendszer automatikusan, közvetlenül a résztvevő által beérkezett licit 
kiértékelése után válaszliciteket ad. A gyakorlás során minden beállítás 

megegyezik az éles aukcióval (értelemszerűen kivéve az automatikus 
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hosszabbítást). A gyakorlás során a rendszer a már beadott liciteket óránként 
törli. A törlés után a résztvevők a gyakorlást újra a nyitóártól folytathatják. 

Teszt aukció – Amennyiben a szervező jelölte, hogy az aukciót tesztelési 
szándékkal írta ki, úgy a beállítás megjelenik a résztvevőknek.  

Tizedes jegyek száma – Az aukció összes tételére az itt megadott pontossággal 

lehet liciteket adni. A rendszer maximum 4 tizedes jegy pontosságú értékeket 
képes kezelni. 

Licitlépés – Lehetséges értékei: Nincs megadva, Lépésköz és Minimális 
csökkentmény vagy növekmény. (Japán és holland aukció esetén kizárólag 
lépésköz lehetséges.) 

Nincs megadva: A szervező nem adott meg licitek közti kötelező érvényű 
minimális különbséget, a résztvevők bármilyen saját eddigi licitjüknél vagy 

a nyitóárnál (vagy a szabályoktól függően a legjobb licitnél) magasabb 
(eladási aukciónál) illetve alacsonyabb (beszerzési aukciónál) értéket 
megadhatnak. 

Lépésköz: A szervező által definiált licitálási szabály. Használata esetén a 
lépésköz értékének egész számú többszörösével való licitálást tesz lehetővé 

a nyitóárhoz, vagy a szabályoktól függően a legjobb licithez képest. 
Amennyiben nyitóár nincs megadva, a résztvevők első licitje bármilyen 
értéket felvehet. A lépésköz értéke tételenként definiálható, az értékét a 

Tételek rész tartalmazza. 

Minimális növekmény/csökkentmény: Ezen szabály használata esetén a 

résztvevő saját licitjeinek minimális különbsége szabályozott. Így 
értelemszerűen a saját első licitre nem vonatkozik, ott az egyetlen kitétel 
az, hogy a nyitóárnál kisebbet (beszerzési aukció), nagyobbat (eladási 

aukció) vagy egyenlőt kell tenni. Lehet konkrét érték vagy százalék. A 
rendszer a tétel szinten definiált értéket, százalékot vagy annál nagyobb 

különbséget fogad el. Ilyen esetekben opcionálisan a különbség maximuma 
is megadható. 

  

Jobbat, mint az addigi legjobb – Igen/Nem. Igen beállítás esetén a résztvevőnek 
az aukció alatt mindig a legjobb ajánlatnál is jobbat kell tennie. Ilyen esetekben a 

lépésköz és csökkentmény/növekmény szabályokat a rendszer az aktuális legjobb 
árra alkalmazza. Függően a helyezés megmutatására vonatkozó beállítástól 

(Helyezés megmutatása tételre, Helyezés megmutatása összegre) az 
úgynevezett „Csak jobbat” szabály vonatkozhat egy adott tételre vagy az eljárás 
összességére is.  

Holtverseny tiltott – Igen/Nem. Holtverseny tiltása esetén a rendszer nem fogad 
be olyan licitet, amellyel két résztvevő helyezése megegyezne. A Kiegészítő 

adatok között kerül megadásra, hogy a helyezést a rendszer tételenként vagy 
összegezve veszi figyelembe. A holtverseny a tételekre akkor is tiltott, ha csak 
összegezve látszik a helyezés. 

Pontozásos aukció esetén a holtversenyt csak az első helyezésre nézve tiltja a 
rendszer, mivel a többi esetben a holtversenyt okozhatja egy harmadik résztvevő 

ajánlata – akit nem korlátozhatunk kedvezőbb ajánlatának megtételében – így a 
későbbi sorszámoknál kialakulhat holtverseny. 
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Vak aukció – Igen/Nem. Vak aukció használata esetén a legjobb licitek számszerű 
értéke a résztvevők számára nem elérhető, csak a saját helyezésüket látják. 

A legjobb licit, csak az első saját licit után látszik – Igen/Nem. A résztvevő 
számára az adott tétel aktuális legjobb értéke csak akkor jelenik meg, ha az adott 
tételre már ő is tett legalább egy ajánlatot. 

Licit értéke csatolt fileból* - Igen/Nem. Beállítása esetén az aukció megjelölt 
tételeire az ajánlat megadása az Excel sablon fájl kitöltésével – és nem a szokott 

módon a felületről – történik. 

Üres Excel sablon* – filenev.xls Ennél a pontnál láthatjuk a licitálásnál kitöltendő 
excel táblát és a fájlra kattintva tudjuk letölteni. FONTOS, hogy a kitöltés után az 

excelt .xls formátumban mentsük és a táblázat kezelőt zárjuk be! 

Egyszerű tételek összsúlya – szám. Itt láthatjuk Pontok – Egyszerű tételek együtt 

súlyozásnál az összesített egyszerű tételek, milyen súllyal szerepelnek a végső 
pontszámban. 

Pontok alsó határa – Pontozásos aukció esetén megjelenő érték; a rendszer az 

egy adott értékelési szempontra (tételre) kiadható legalacsonyabb pontszámot 
mutatja meg. 

Pontok felső határa – Pontozásos aukció esetén megjelenő érték; a rendszer az 
egy adott értékelési szempontra (tételre) kiadható legmagasabb pontszámot 
mutatja meg. 

Súly osztó – Az az állandó, mellyel a kapott súlyszámot oszthatjuk arányosítás 
céljából. Amennyiben az értékét tartalmazó mező üres vagy megegyezik a 

tételsúlyok összegével úgy az érték a Pontok felső határára lesz vetítve (pl. 0-
100-as pontintervallum esetén a súlyozott pontok összegének a maximuma is 100 
lesz), míg 1-es osztó esetén a végső pontszám a tételre kapott pont és a tételsúly 

szorzatösszegével lesz egyenlő. Pontszámítás módja 

„0” helyettesítési értéke értékarányosítás esetén – Amennyiben értékarányosítást 

használva valamelyik tételre egy vagy több ajánlattevő 0 Ft-s ajánlatot tesz, úgy 
a rendszer a vezető, nulla licit értékét módosítja a tizedes jegyek száma által 

meghatározott minimális távolságban lévő licit értékének %-ban kifejezett 
összegére, pl. 100% esetén, tizedes jegyek használata nélkül ’A’ résztvevő 
ajánlata 0 Ft, 100 pont, ’B’ résztvevő ajánlata 1 Ft és 100 pont. 50% beállítása 

esetén ’A’ résztvevő ajánlata 0 Ft, 100 pont, ’B’ résztvevő ajánlata 1 Ft és 55 
pont. 

Egyedi licitérték rontásának tiltása - A funkció használatával pontozásos aukció 
esetén megtilthatjuk a már egyszer megadottnál rosszabb érték megajánlását 
függetlenül attól, hogy egy liciten belül a többi elem az összajánlaton javít vagy 

sem. A funkció alkalmazása esetén, ha több tételre tesznek egyidejűleg 
ajánlatot, a rosszabb értéket a rendszer nem fogadja be, de az ajánlat 

többi, az összajánlatot javító elemét új licitként rögzíti. Ez a beállítás 
felülbírálja a tétel szinten megadott beállítást erre a funkcióra. 

Hozzáférés kezdete – Az az időpont, amikortól az aukció részletes adatai 

elérhetővé válnak. A „Hozzáférés kezdete” időpont előtt a résztvevők számára 
csak az aukció neve, szervezője, valamint az aukció kezdete és vége ismert. 
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Gyakorlás kezdete – Ha a szervező gyakorlási időt is beállított, ettől az időponttól 
lehet belépni a kiírt aukcióhoz tartozó gyakorlási felületre. 

Gyakorlás hossza – A gyakorlásra biztosított időintervallum teljes hossza 

Gyakorlás vége – A gyakorlási idő végét jelző időpont 

Aukció kezdete – Az az időpont, amikor az aukció elkezdődik; ettől kezdve lehet 

belépni az aukcióba és ajánlatokat tenni 

Hossz – Az aukció tervezett hossza. Az aukción a szervező manuálisan 

hosszabbíthat, ill. a licitektől és a szervezői beállításoktól függően a rendszer 
automatikusan hosszabbít. 

Hosszabbodás ideje – Az az időintervallum az aukció tervezett végétől visszafelé 

számítva, amelyben érvényes licit érkezése esetén a hosszabbítás szabálya 
alapján vagy minden esetben, vagy a kialakult sorrendet módosító ajánlatok 

esetén az aukció meghosszabbodik. Ha pl. ez az érték 2 perc, akkor ez azt jelenti, 
hogy az aukció akkor hosszabbodik, ha az utolsó két percben olyan új, érvényes 
licit érkezik, amely a hosszabbítás szabálya esetén megadott egyik feltételnek 

megfelel. 

Hosszabbodás mértéke – Automatikus hosszabbítás esetén hány percet 

hosszabbodik az aukció. 

Hosszabbítás – Automatikus hosszabbítás szabálya érvényesülhet egyrészt csak 
sorrendváltozás esetén, másrészt minden érvényes licit megadásánál az 

automatikus hosszabbítás idején belül.  

Hosszabbítás sorrendet módosító licit esetén és „helyezés megmutatása tételre” 

szabály együttes beállítása esetén az aukció akkor hosszabbodik, ha bármely 
tételre vonatkozó sorrend változik. 

Hosszabbítás sorrendet módosító licit esetén és „helyezés megmutatása összegre” 

szabály együttes beállítása esetén az aukció akkor hosszabbodik, ha az összesített 
sorrend változik.  

Automatikus hosszabbítás befejezése - Automatikus hosszabbítás esetén 
legfeljebb hány hosszabbítás lehetséges. Az utolsó hosszabbítást követően hiába 

történik sorrendmódosulás, vagy érkezik újabb ajánlat a hosszabbodás ideje alatt, 
az aukció nem hosszabbodik. 

Első ajánlati idő – Japán és holland aukciók esetén az első kör hossza 

másodpercben megadva. 

Ajánlati idő – Japán és holland aukciók esetén az egyes körök hossza 

másodpercben megadva. 

Riport küldése a résztvevőknek aukció után – Amennyiben a szervező ezt a 
funkciót beállította, a résztvevő az aukció végét követően egy e-mail csatolmány 

formájában automatikusan megkapja a rendszerből is lekérhető pdf riportot. Ez a 
riport egyaránt tartalmazza a résztvevő befogadott és hibás licitjeit. 

Csökkentett tartalmú, cégenkénti riport letöltésének engedélyezése résztvevőknek 
– Amennyiben a szervező ezt a funkciót beállította, a résztvevők olyan riportot 
tudnak lekérdezni html formátumban, amelyben látják minden résztvevő licitjeit, 

viszont a cégnevek helyett véletlenszerűen generált azonosító látszik. A riportot 
az aukciós meghívást elfogadó résztvevők az aukció alatt is elérik a kezdőlap 
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oldalról az aukció nevére kattintva. Az aukció végén a lezárult aukciók 
menüpontban az aukció neve mellett jobb oldalon a többi riport alatt érhető el. 

Összegzés módja – Lehetséges értékei: Nincs licitösszeg, Legjobb résztvevő 
licitjei, Tételek legjobb licitjei. Ez a funkció meghatározza, hogy aukció közben a 
résztvevőknek az egyszerű tételek Összegzés sorában milyen összértéket 

mutasson a rendszer. 

Nincs licitösszeg: Aukció közben a rendszer nem mutatja az aukció 

összértékét (más dimenziójú tételek esetén például nem is lenne 
értelmezhető) Az Összköltség modellen alapuló aukcióknál a rendszer a 
Teljes Költség Mutatót (TCO) a beállítástól függetlenül megmutatja. 

 
Legjobb résztvevő licitjei: Ilyenkor a rendszer a kiírás egészére nézve 

legjobb ajánlatot tett résztvevő licitjeit összegzi és mutatja meg. 

Tételek legjobb licitjei: Ebben az esetben a rendszer tételenként, a legjobb 
résztvevők által adott liciteket adja össze (tehát az itt szereplő összeg akár 

más-más résztvevő licitjeinek az összege is lehet). 

Helyezés megmutatása tételre – Ebben az esetben a rendszer minden tételre 

megmutatja az aktuális helyezést. A holtverseny és az automatikus hosszabbodás 
is ezen szabálynak megfelelően kerül figyelembe vételre. 

Helyezés megmutatása összegre – Ebben az esetben a rendszer a tételek 

összességére számolja ki és mutatja meg a sorrendet az aukció közben. A 
holtverseny és az automatikus hosszabbodás is ezen szabálynak megfelelően 

kerül figyelembe vételre. 

Fontos: Amennyiben egy tétel iránya az aukciótól eltér (pl. beszerzési aukció 
esetén a kedvezmény tétel növekvőre állítása), akkor a helyezés megmutatása 

összegre opció csak az aukció irányának megfelelő tételeket fogja jelezni. 

Ha a Helyezés megmutatását a szervező nem állítja be tételre vagy összegre, 

akkor az automatikus hosszabbodás az aukció alatt nem értelmezhető, ha a 
hosszabbodás sorrendváltozáshoz kötődik. 

Megjegyzés – Az aukció fejadataihoz csatolt megjegyzés. 

 

Csatolmányok: 

Csatolmányok – Az aukcióhoz a szervező dokumentumokat csatolhat, amelyek az 
aukció egészével kapcsolatosan fontos információkkal bírnak. Amennyiben a 

szervező ezeket a dokumentumokat szabályzatként töltötte fel, úgy ezt az 
aukcióba való belépés előtt a résztvevőknek az aukciós rendszer ÁSZF-jéhez 
hasonlóan el kell fogadniuk. 
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Tételek: 

Tétel neve – A szervező által megadott tétel megnevezése. 

Fix tétel – Olyan tétel, amely az aukció során az értékelésben részt vesz, de az 
aukciós verseny ideje alatt nem lehet rá újabb ajánlatot adni. Általában 
előzetesen kiértékelt, nem változtatható jellemzőt tartalmazó tételeknél 

alkalmazott (pl. Minőség). 

Nem összegzett tétel iránya – Csökkenő vagy növekvő. Ezen speciális tételek 

egyszerű aukciónál nem kerülnek összegzésre, de pontozás alkalmazása esetén 
az összeredménybe beleszámíthatnak. A tétel iránya (csökkenő vagy növekvő) 
eltérhet az aukció irányától. Pl. beszerzési aukciónál a fizetési határidő vagy a 

garancia ideje. A szervező által meghatározott tétel irány a gyakorlás és az éles 
licit alatt a licitáló képernyőn látható, a tétel irányt jelző grafikon a hagyományos 

aukciók esetén jelenik meg, a japán és holland aukciók beállításakor nem. 

Tétel száma – A szervező által megadott referenciaszám 

Pontszámítás módja – Pontozással értékelt aukció esetén megjelenő mező, amely 

megmutatja, hogy melyik pontozási eljárást alkalmazzuk az adott tételre 
(értékelési szempontra) vonatkozó pontszám meghatározásakor. A rendszer 

többek közt támogatja a magyarországi Közbeszerzések Tanácsa által 2/2004. 
számon kiadott ajánlást az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására 
vonatkozóan.  

Értékarányosítás: A legkedvezőbb ajánlatott tett résztvevő az adott tartalmi 
elemre maximális pontszámot kap, míg a többi résztvevő pontját a 

legkedvezőbb ajánlathoz képes arányosítja a rendszer. 

Csökkenő ajánlati irány esetén (pl. ár): 

MINMINMAX

n

n

ntétel PPP
L

L
P legjobb  )(  

Növekvő ajánlati irány esetén (pl. garanciális idő): 

MINMINMAX

n

n

ntétel PPP
L

L
P

legjobb

 )(  

 

Lineáris arányosítás: A legelőnyösebb ajánlatott tett résztvevő kapja a 

maximális pontszámot, míg a legkisebb pontot a legkedvezőtlenebb 
ajánlatott tett résztvevő kapja. A kettő érték között a rendszer lineárisan 

adja a pontokat a többi résztvevőnek.  

  MINMINMAX

nn

nn

ntétel PPP
LL

LL
P

blegrosszablegjobb

blegrosszab 



 )( , ahol 

ntételP  = A meghatározandó pontérték 

legjobbnL  = Az adott tételre vagy az egyszerű tételek összességére 

vetítetett legjobb licit 
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blegrosszabnL = Az adott tételre vagy a tételek összességére vetítetett 

legrosszabb licit 

nL  = Az adott résztvevő által az adott tételre tett kiértékelendő 

licit 

MINP  = A pontok alsó határa 

MAXP  = A pontok felső határa 

Súly – A tétel súlya az összes (egyszerű és paraméteres) tételhez megadott 
súlyhoz képest. 

 Az összpontszám meghatározásának módja a következő: 

  


n

i

tételtétel

osztóSúly

PSúly
ii

1

*
, ahol 

  
itételSúly  = Az adott tétel súlya 

 osztóSúly  = Az aukció fejadataiban megadott érték, jellemzően a 

tételsúlyok összege (


n

i

tételi
Súly

1

) vagy 1 az alkalmazott súlyozástól 

függően. 

itételP   = Tételre kapott pontérték (
ntételP ) 

Mennyisége – A versenyeztetett tétel mennyisége. A tételre beadott licitet a 

rendszer a megadott mennyiséggel szorozza meg. 

Mértékegység – Az a mértékegység, amelyben a mennyiség értendő. 

Kezdőár – Az az érték, amelyről az ajánlatadás indul. Beszerzési aukció esetén 
ennél alacsonyabb (ill. egyenlő), eladási esetén csak magasabb (ill. egyenlő) 
licitet lehet tenni. Opcionális mező. 

Aukció vége (amennyiben nincs érvényes licit) – Csak holland aukció esetén 
létező adat. Az az érték, aminek elérésekor az adott tételre nem lehet tovább 

licitálni. 

Előnyös ár – Ha a szervező megadta, a szervező által preferált célértéket jelenti. 
Aukció közben a résztvevők látják, hogy saját licitjükkel az előnyös árat elérték-e 

vagy sem. 

Lépésköz vagy Min. csökkentmény/növekmény (A licitlépéstől függően) – A licitek 

közti intervallum. 

Max. csökkentmény/növekmény – Ha a szervező megadta, két licit közti 
maximális különbséget jelenti. 

Excel munkalap – Itt láthatjuk, hogy az excel sablonunk melyik munkalapján 
szerepel a tételhez tartozó licitálási cella. Pl. Munka1. 

Excel mező – Innen olvashatjuk le a licitáláshoz tartozó cella információit (oszlop 
sor). Pl.  C16 
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Fontos: Exceles feltöltésnél a kitöltött táblázatot .xls 
formátumban mentsük (.xlsx formátum nem támogatott) és 

feltöltés előtt zárjuk be az Excel programot. 

Megjegyzés – A tételhez csatolt szöveges megjegyzés. 

Egyedi licitérték rontásának tiltása – A funkció használatával pontozásos aukció 

esetén megtilthatjuk a már egyszer megadottnál rosszabb érték megajánlását 
függetlenül attól, hogy egy liciten belül a többi elem az összajánlaton javít vagy 

sem. A funkció alkalmazása esetén, ha több tételre tesznek egyidejűleg 
ajánlatot, a rosszabb értéket a rendszer nem fogadja be, de az ajánlat 
többi, az összajánlatot javító elemét új licitként rögzíti. 

Csatolmányok – A szervező által a tételhez csatolt elektronikus állományok. A 
tétel részletes specifikációját vagy más, az aukciós részvétel és ajánlatadás 

szempontjából fontos információkat tartalmazhatnak. 

Paraméteres tételek: 

Tétel neve – Paraméter típusú tétel megnevezése. 

Tétel száma – A paraméter referenciaszáma. 

Pontszámítás módja – Tételek. Az egyszerű tételeknél bemutatott eljárásokon 

felül pontozásos aukciónál megadható a Fix pontszámítás és a Súlyozott pontok. 

Fix pontszámítás: Ebben az esetben minden résztvevő az adott 

paraméternévhez megadott pontszámot kapja eredményül (nincs 
arányosítás).  

Súlyozott pontok: Ebben az esetben a rendszerbe már közvetlenül a 

súlyozás utáni pontérték lett eltárolva.  

Mértékegység – A paraméteres tétel mértékegysége. 

Paraméterek – A paraméter típusú tételekhez rendelt paraméter nevek és 
értékek. A paraméteres tételek esetében a résztvevők nem tetszőleges értékekkel 
licitálnak, hanem az itt felsorolt paraméterek közül legördülő menüből tudnak 

választani.  

Egyedi licitérték rontásának tiltása – A funkció használatával pontozásos aukció 

esetén megtilthatjuk a már egyszer megadottnál rosszabb érték megajánlását 
függetlenül attól, hogy egy liciten belül a többi elem az összajánlaton javít vagy 
sem. (Rosszabb licit még ugyanannyi pont esetén sem elfogadható). 

Az aukció kiírójának lehetősége van arra is, hogy a saját preferenciái alapján 
előzetesen kialakított (akár minőségi és nem csak mennyiségi!) 

paraméterrendszert pénzben (TCO) vagy pontban kifejezett formában 
megjelenítse. Ez a paraméterek mellé rendelt érték. 
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Fontos: A résztvevők helyezésének kiszámításakor a rendszer a 
paraméteres tételek szerinti sorrendet csak Összköltség alapú 

1. Példa 

Tétel neve: Fizetési határidő 

Tétel száma: -  

Mértékegység: nap 

Paraméterek:  

Név Érték 

30 - 

40 - 

45 - 

60 - 

Ebben az esetben a szervező fizetési határidőre a fenti értékeket határozta meg, ettől 

eltérő ajánlatok nem adhatók meg. (A paraméter nevek mellé összegszerűen értékeket 

pedig nem adott meg.) 

 

2. Példa (Összköltség – TCO aukció) 

Tétel neve: Garancia 

Tétel száma: -  

Mértékegység: év 

Paraméterek:  

Név Érték (Ft) 

1 év 200 000.- 

1 év helyszíni 140 000.- 

2 év 100 000.- 

2 év helyszíni 0.- 

Ebben az esetben a szervező előzetesen azzal kalkulált, hogy számára az adott 

garanciális feltételek ilyen mértékű pénzbeli megtakarítást eredményeznek (vagy 

milyen mértékű többletköltséget jelentenek). 

Tehát, ha: 

-„Résztvevő1” az aukció tárgyára 1 000 000.- Ft-os ajánlatot tett 

- ugyanarra „Résztvevő2” is 1 000 000.- Ft-t  

- „Résztvevő1” által vállalt garancia „1 év” (amely 200 000,- Ft-ot számít)  

- „Résztvevő2” „1 év helyszíni” garanciát vállal (amely 140 000,- Ft-ot 

   számít) 

 

Akkor a kiértékelésnél összességében „Résztvevő2” ajánlata lesz kedvezőbb a 

szervező számára. 
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aukciónál veszi figyelembe, „Egyszerű tételek költsége„ aukciós 
eljárás esetén az itt szereplő értékek a szervező számára 

indikatív információval szolgálnak.  

Excel munkalap – Itt láthatjuk, hogy az Excel sablonunk melyik munkalapján 
szerepel a tételhez tartozó licitálási cella. Pl. Munka1. 

Excel mező – Innen olvashatjuk le a licitáláshoz tartozó cella információit (oszlop 
sor). Pl.  C16. 

Megjegyzés – A paraméteres tételhez fűzött kiegészítő, rövid szöveges információ. 

Csatolmány – A paraméterekhez feltöltött csatolt dokumentumok. 

 

Résztvevők ajánlatai: 

Aukció kiírása során a szervező megadhatja azokat az (előzetes) árakat, 

értékeket, amelyeknél minden résztvevőre és tételre nézve beszerzési aukció 
esetén magasabb, eladási aukció esetén alacsonyabb árat nem fogad el a 
rendszer. A funkció célja, hogy a résztvevők előzetes ajánlati árait a szervező 

rögzíthesse, ha kívánja.  

A rögzített ajánlatok a résztvevő által leadott licitnek számítanak, az értékelésben 

részt vesznek. 

 

Az aukció összesítő képernyőjéből a Vissza gombra kattintva térhet vissza a 

főoldalra. 

 

Miután az aukció részleteit áttekintette, azt a főoldalon az „Új aukciómeghívások” 
ablakban az aukció adatai mellett található Jóváhagyás (hüvelykujj) ikonnal tudja 
elfogadni. A jóváhagyás az aukció áttekintő oldaláról is lehetséges (aukció nevére 

kattintva). 

 

 

Aukciókat a hozzáférési időtől az aukció végéig lehet elfogadni. Ha egy aukciót 
nem fogadott el, azokkal kapcsolatban a későbbiek során riportokat futtatni nem 
tud. Ha az aukció elfogadása után a szervező a kiíráson módosít, a kiírás 

véglegesítési után a résztvevőknek újra el kell fogadniuk. Az elfogadás után az 
aukció átkerül az „Elfogadott aukciómeghívások” ablakba. 
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BEKÉRÉS 

A rendszer lehetőséget biztosít egyszeri ajánlatadásra vagy írásos ajánlat 
elektronikus megerősítésére. Az ilyen eljárás során a megadott időben a 
résztvevők a bekérésben szereplő tételekre/szempontokra tételenként egy 

ajánlatot tudnak tenni. Közbeszerzési eljárásban a bekérés funkcióval az 
ajánlattevők megerősítik a már előzőleg benyújtott ajánlatot és az értékelt 

ajánlati értékeket. Ilyen esetekben a bekérés megelőzi az árlejtést. 

Amennyiben a szervező bekérést indít, a résztvevő az ajánlatot a Bekérés kezdete 
időpontjától számítva a rendelkezésre álló időn belül (Hossz) adhatja meg. Ebben 

az esetben nincs hosszabbítás.  

Az ajánlatadás/megerősítés lépései az alábbiak: 

a. Belépés a Bekérés kezdete időpontjától rendszerbe 

b. Új meghívások ajánlatkérésre fül alatt az aukció nevére rákattintva a 
részletek áttekintése, majd a meghívás elfogadása a lapon található 

„hüvelykujj” (Jóváhagyás) ikonnal, majd belépés az „szem” (Belépés 
az aukcióba) ikonnal. 

 

 

c. Tétel neve mellett ajánlat („Licit”) megadása, ajánlat elküldése, 
(megerősítés miatt az egymás alatti/melletti cellákban kétszer kell 
megadnia ugyanazt az egy tételre vonatkozó „Licit”-et). 

 

d. Amennyiben a rendszer rögzítette a beadott kezdőárat, a „Ajánlati 
árak feltöltése sikeres” szöveg jelenik meg és a rendszer 

visszaigazoló emailt is küld a feltöltésről. 
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A funkció használata egyéb paraméterekben hasonlít az aukcióra, a részletes 
leírás az aukciós fejezetekben érhető el.  

 

BELÉPÉS AZ AUKCIÓBA 

Az aukcióba az aukció kezdetét jelző időponttól az aukció leteltéig lehet belépni, 
az aukció sor végén lévő „szem” (Belépés az aukcióba) ikonra kattintva.  

 

Ha a szervező az adott aukcióhoz töltött fel aukciós szabályzatot, akkor azt a 

belépés előtt el kell fogadni. A dokumentum nevére kattintva megjelenik annak 
tartalma (ill. a böngésző és a dokumentum típusától függően a rendszer felajánlja 
letöltésre). A dokumentum(ok) megtekintése után, a neve mellett található 

jelölőnégyzetet ki kell pipálni, majd a „Szabályzat elfogadása” gombbal lehet 
belépni az aukciós 

alkalmazásba.

 

1. ábra 
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LICITÁLÓ KÉPERNYŐ 

Az aukcióra meghívott és bejelentkezett résztvevők ezen a felületen adhatnak 
ajánlatokat. 

 

Aukciós képernyő „Egyszerű tételek költsége” típusú aukció esetén: 

 

 
 

Aukciós képernyő „Pontok - Tételenként” típusú aukció esetén: 
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Aukciós képernyő japán és holland aukció esetén: 

 

 

A képernyő a következő mezőket tartalmazza: 

Aukció vége – Az aukció befejezésének várható időpontja. 

Hosszabbítás/hosszabbodás esetén automatikusan módosul. 

Hátralévő idő – Az aukcióból hátralévő idő, amely alatt a résztvevők ajánlatokat 

adhatnak. Hosszabbítás/hosszabbodás esetén automatikusan módosul. 
Formátuma óó:pp:mm. (óra:perc:másodperc) 

Aukció neve (azonosítóval) – Az aukció neve a rendszer által kiosztott aukció 

azonosítóval. 

Következő kör – Japán és holland aukció esetén a következő körig hátralévő idő. 

Formátuma pp:mm. (perc:másodperc). 

Szervező üzenete – Az aukció során a szervező egyidejűleg üzeneteket küldhet 

valamennyi résztvevő számára. Ebben a mezőben az összes üzenet látszik a 
küldés időpontjával együtt. Az üzenetek legördülő mezőben a nyilakra kattintva 
tekinthetőek meg. 

Fontos: Sem a szervezőnek, sem a résztvevőknek nincs 
lehetőségük egy adott címzettnek történő közvetlen 

üzenetküldésre.  
 

Rendszerüzenet – Az alkalmazás által automatikusan generált üzenet (pl. 

automatikus hosszabbodás). Ebben a mezőben az összes üzenet látszik a küldés 
időpontjával együtt. Az üzenetek legördülő mezőben a nyilakra kattintva 
tekinthetőek meg. 

 

Fontos: Amennyiben a résztvevő internetes böngészője és 

az aukciós rendszer szervere között a kapcsolat 
megszűnik (például internetes kapcsolat megszűnése 
esetén)  az aukcióból hátralévő idő piros színnel jelenik 

meg. Ebben az esetben meg kell győződni az Internet 
elérhetőségéről és a frissítés gomb segítéségével újra kell 

tölteni az oldalt.  
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Bizonyos automatikusan detektálható hibák esetén, ha a 
kapcsolat 20 másodpercre megszakad, a rendszer egy feljövő 

ablakban figyelmeztet és a visszajelző helyén megjelenik egy 
piros felkiáltójel. A felugró ablak mellett a felületen is 

megjelenik egy hibaüzenet: „A legutolsó frissítési kérés  már 
több, mint 20 másodperce vár válaszra. Célszerű megnyomni a 
Frissítés gombot.” A hibaüzenet addig jelenik meg a felületen, 

amíg a szerverkapcsolat nem áll helyre. Ebben az esetben is 
meg kell győződni az Internet elérhetőségéről és a frissítés 

gomb segítéségével újra kell tölteni az oldalt.  

 

Tételek: 

Tétel irányát mutató grafikon 

Tétel neve – Az adott tétel megnevezése 

Mennyiség – A versenyeztetett tétel mennyisége 

Mértékegység – A mennyiség egysége 

Kezdőár – Az az érték, amelyről az ajánlatadás indul. Beszerzési aukció esetében 

ennél alacsonyabb (ill. egyenlő), eladási esetében csak magasabb (ill. egyelő) 
licitet lehet tenni. A szervező által opcionálisan kitöltött mező. 

Lépésköz vagy Min. csökkentmény/növekmény (A licitlépéstől függően) – A licitek 
közti intervallum 

Legjobb licit – Az adott tételre az aktuális legjobb licit. Amennyiben a szervező a 

Legjobb licit csak a saját licit után látszik szabályt bekapcsolta, a résztvevő addig 
nem látja a legjobb árat, amíg ő az aktuális tételre legalább 1 ajánlatot nem tett. 

Amennyiben a Vak aukció szabály be van kapcsolva a résztvevők a legjobb árat 
nem, csak a saját helyezésüket látják. 

Saját legjobb – A résztvevőnek az adott tételre adott legjobb ajánlata 

Előnyös ár – Ha a szervező megadta, a szervező által valamilyen szempontból 
preferált célértéket jelenti. Aukció közben a résztvevők látják, hogy saját 

licitjükkel az előnyös árat elérték-e vagy sem. 

Pont – Az adott tételre kapott pontszám; pontozásos aukció esetén jelenik meg. 
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Helyezés – A résztvevő saját helyezése (akár tételre, akár összesítve). 
Holtverseny esetén a helyezés mögött „holtversenyben” kifejezés szerepel a 

licitálási felületen (tehát pl. 2 ugyanolyan licittel az első helyen álló résztvevő "1 
holtversenyben"-t, míg a harmadik pozícióban levő "3." helyezést lát).  

Licit – A résztvevő az itt található szövegdobozba beírva, majd az ajánlat 

elküldése gombra kattintva tudja ajánlatait elküldeni. 

Fontos: A véletlen elgépelések elkerülése érdekében a 

rendszerben minden tételre adott licitet kétszer kell beírni. 
 

A licitálás közben a rendszer ezres csoportosítással segíti a licitérték megadását. 

Licitálni tételenként lehet, és nem szükséges egyszerre az összes tételre ajánlatot 
adni. Abban az esetben, ha az ajánlat nem elküldhető vagy hibás, ezt a rendszer 
vagy felugró hibaüzenettel vagy a tétel mellett piros színű hibaüzenettel jelzi. A 

licitek formátuma függ az aukció beállításától (pl. tizedes jegyek száma) és az 
adott felhasználó nyelvi beállításaitól is. Ha a résztvevő rendszerben beállított 

felhasználói nyelve magyar, úgy a tizedes jegyek elválasztására - a magyar 
nyelvtan szabályainak megfelelően - a tizedesvessző szolgál. A rendszer a pontot 
nem fogadja el. 

A licitálás során a felugró párbeszédablakon soha ne jelölje be, hogy ez a 
párbeszédpanel ne jelenjen meg, mert az megakadályozza a 10%-os 

szabály esetén a megerősítő figyelmeztetés megjelenítését. Ennek 
hiányában 10%-nál nagyobb különbségű ajánlat nem adható. 

 

Amennyiben a résztvevő licitje legalább 10%-kal jobb az utoljára elküldött 
ajánlatnál (aukciós beállításoktól függően saját, vagy az abszolút legjobbnál), 

akkor az aukciós rendszer megerősítést kér az ajánlat elküldéséhez. Ennek célja, 
hogy a verseny lefolyását ne zavarhassák meg nagymértékben eltérő, például 
véletlenül elgépelt licitek. 

 

Fontos: Mivel a 10%-os ellenőrzés vagy egyéb szabály 

miatt a rendszer a licitet nem biztos, hogy befogadja, soha 
ne időzítse ajánlatát az utolsó másodpercekre, mivel 
ilyenkor már nem lesz lehetősége az ajánlat 

megerősítésére vagy az esetlegesen hibás  licit 
korrigálására.   

 

Japán és holland aukció esetén a rendszer felajánlja a szervező által beállított licit 
értéket. A résztvevő az itt található jelölőnégyzetbe kattintva, majd az ajánlat 

elküldése gombra kattintva tudja ajánlatait elküldeni. 

A Fluenta Auction rendszer audit alrendszere azon hibás liciteket is tárolja és 

visszakereshetővé teszi, amelyek valamelyik aukciós szabállyal ütköznek. A hibás 
licitek a riportokban külön szerepelnek, de a versenynek nem részei. 

 

Összesítés – Az adott beszerzési volumen egyéni legjobb és általános legjobb 
összegeit a rendszer kiszámolja és a tételek alatt kijelzi 
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Paraméteres tételek (ha meg lett adva): 

Tétel neve – Az adott tétel megnevezése 

Mértékegység – A paraméter egysége 

Legjobb paraméter – Az adott paraméteres tételhez tartozó aktuálisan legjobb 

paraméter. 

Legjobb érték – Ha meg lett adva, az aktuális legjobb paraméter pénzben 

kifejezett értéke 

Legjobb saját paraméter – A résztvevő legjobb paraméter ajánlata 

Legjobb saját érték– A résztvevő paraméter pénzben kifejezett értéke 

Pont – Az adott tételre kapott pontszám; pontozásos aukció esetén jelenik meg. 

Licit – Az adott paraméteres tételhez egy paramétert kiválasztva, majd az 

„Ajánlat elküldése” gombra kattintva lehet licitálni. Ha a „Nem licitálok” érték 
szerepel a mezőben akkor az adott paraméterre a résztvevő nem kíván licitet 
adni. Egyszerű és TCO aukció esetén a paraméterek az aukció során javulnak, 

mindig csak jobbat lehet adni, rosszabbat nem. 

 

Összesítés (ha van): 

Összpontszám – A résztvevőnek az aukcióra vonatkozó összesített pontszáma  

TCO – Összköltség 

Összesített helyezés – Az aukcióban elfoglalt helyezés az eljárás egészére vetítve 

 

Exceles feltöltés: 

Bonyolultabb algoritmusokat, számításokat igénylő tételeknél ajánljuk az exceles 

feltöltést, ahol nem kell webes felületen megadni a tételeket, csak a megfelelő 
Excel táblázatot feltölteni. 

A kitöltött és elmentett Excel táblázatot a Tallózás/File kiválasztása gomb 

segítségével választhatjuk ki, majd az Ajánlat elküldése gombbal tölthetjük fel.  
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FONTOS: a rendszer itt nem figyelmeztet elírásokra (pl. 10% 
nagyobb különbség az előző licithez képest), ezért az Excel 

alapú ajánlatadás során különös körültekintéssel kell eljárni.  
Feltöltés előtt zárjuk be a táblázatkezelő ablakát.  

 

Egyéb funkciók aukció közben: 

 

Hosszabbítás Az aukció során a szervező által megadott, és az 

Összesítő nézetben látható hosszabbítási szabályoknak 
megfelelően a rendszer automatikusan hosszabbít  

Az aukció szervezőjének lehetősége van manuálisan is 
hosszabbítani. A hosszabbításokról a rendszer 
automatikusan üzenetet küld minden résztvevőnek, 

amely a képernyő jobb felső részén látható. 

Felfüggesztés Az aukció kiírója belátása szerint felfüggesztheti az 

aukciót, ha olyan probléma merül fel, ami az aukció 
sikeres folytatását gátolja. Az aukció folytatásakor a 
hátralévő idő megegyezik a felfüggesztés előttivel. 

Licit törlése A szervezőnek lehetősége van liciteket törölni. Erre a 
funkcióra általában az egyértelműen hibás licitek esetén 

lehet szükség (pl. helyi érték hiba, két tétel 
felcserélése), hogy az ilyen licitek ne hátráltassák a 
versenyt. A törlés a rendszerben eltárolódik, a licit a 

riportoknál a törölt licitek között jelenik meg.  

Felhasználó kizárása Ha egy résztvevő magatartása indokolja, a szervező ki 

is zárhatja az aukcióból. Kizárás után a résztvevő nem 
tud belépni, de a kizárás előtt tett licitjei a rendszerben 
továbbra is megtalálhatók. Felhasználót kizárni csak 

felfüggesztett aukcióban lehet. 
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T O V Á B B I  M E N Ü P O N T O K  É S  F U N K C I Ó K  

LEZÁRULT AUKCIÓK 

Itt tekinthetők meg a már lezárult aukciók adatai. Lezárult aukciókról riportokat 
készíteni az adott aukcióhoz tartozó ikonokra kattintva lehet. 

DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSE („?” IKON) 

Erről az oldalról pdf formátumban letölthetők a rendszer felhasználói útmutatói és 

az aukciós ÁSZF. 

 

ADATMÓDOSÍTÁS (PROFIL) 

Adatmódosítás – A Felhasználók ezen az oldalon tarthatják karban saját 

adataikat. Itt tudnak nyelvet választani, és e-mail címet módosítani is. 

 

Felhasználók módosítása - Ez a menü csak vállalati adminisztrátorok számára 

hozzáférhető. Ezen a menüponton keresztül tudják a jogosultsági beállításokat 
módosítani 

Ebben a menüpontban a felhasználó beállíthatja a saját időzónáját is, így  
számára a rendszer az összes értesítést, aukciós időpontot stb. a megadott 
időzónában fogja megjeleníteni 
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RIPORTOK 

 
Mind aukció közben (csak akkor ha beállításra került a szervező által a 
Csökkentett tartalmú, cégenkénti riport letöltésének engedélyezése 

résztvevőknek), mind a lezárult aukciók esetében lehetőség van riportok 
futtatására. A riportok PDF, Excel és HTML formátumban jeleníthetők meg, 
nyomtathatók és tárolhatók. A résztvevői riportok tartalmazzák az aukció 

fontosabb fejadatait, a résztvevő saját érvényes licitjeinek listáját, valamint az 
esetleges hibás és törölt liciteket is. 

Amennyiben a szervező úgy állította be, hogy a Csökkentett tartalmú cégenkénti 
aukciós riport is lekérdezhető, amiben minden cég licitjei láthatók, de a cégeket a 
nevük helyett véletlenszerűen generált azonosítóval jelöljük, a riport az aukció 

összesítő képernyőjén is elérhető a  gombra kattintva. 

KIÉRTESÍTÉS 

Az aukció lezárulta után az aukció kiírója a rendszeren keresztül tájékoztatást 
küldhet a döntéséről a résztvevők részére. Több tételes aukció esetén az 

eredményhirdetés tételenként történik. A résztvevők az értesítésben a következő 
tartalmú leveleket kaphatják: 

Még nincs döntés  Az adott tételre a kiértékelés folyamatban van, a 
szervező egyelőre nem kíván nyertest hirdetni 
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Nyertes kiválasztása  A szervező az adott tételre az adott résztvevő 
ajánlatát találta kedvezőnek és felkéri 

kapcsolatfelvételre 

Nem kiválasztott ajánlat A tételre nem az adott résztvevő ajánlata került 
kiválasztásra 

Nincs nyertes Az aukció szervezője a tételre nem kíván nyertest 
hirdetni 

 

A U T O M A T I K U S  L E V E L E K  

A Electool aukciós rendszere az aukciókkal kapcsolatos információkról e-mail 
üzeneteket küld a résztvevőknek. Az értesítéseket az alkalmazás a regisztráció 

során megadott e-mail címre küldi el. Javasoljuk, hogy a felhasználói adatok 
meghatározásánál egy rendszeresen ellenőrzött postafiókot, vagy akár egy cégen 

belüli csoportos e-mail címet adjanak meg (pl. ertekesites@cegnev.hu). 

 

A résztvevő a következő tartalmú leveleket kaphatja: 

Új cég meghívása (Felhívás regisztrációra) 

Sikeres regisztrációról szóló értesítés 

Regisztráció elfogadása 

Regisztráció elutasítása 

Meghívás aukcióra 

Aukció módosítása 

Jelzés aukciós felhívás elfogadására (3 nappal az aukció előtt) 

Aukció törlése 

Eredményhirdetés 

Jelszó elküldése 

Aukció utáni riport 

Első körös ajánlat feltöltéséről visszaigazolás 

 

FONTOS: Kérjük, saját érdekében mindig figyelmesen olvassa 

át a kapott levelet! 
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E G Y É B  

Habár a rendszer kiemelkedő biztonsági funkciókkal rendelkezik, egyedi 
ajánlatkérői igény alapján többfaktorú azonosítás is megvalósítható. Az egyik 

Electool által preferált többszörös azonosítási megoldás az úgynevezett  kliens-
tanúsítványok alkalmazása. Ebben az esetben a felhasználó meglévő 
tanúsítványait, vagy az Electool által esetleg kibocsátott tanúsítványokat 

(nyilvános kulcs részét)  az árlejtés kiírása előtt a rendszerüzemeltetőhöz el kell 
juttatni, aki a megfelelő tanúsítványok importálása után az egyedi, a licitáláshoz 

használható url-t elküldi az aukcióshoz hozzáféréssel rendelkezőknek. A  rendszer 
a tanúsítvány tároló eszköz típusától függetlenül működik, azaz mind az operációs 
rendszer tanúsítványtárában mind hardware tokenekben tárolt tanúsítvány 

használható függően az adott operációs rendszeren elérhető driverektől. Ennek a 
megfelelő beállítása a felhasználó feladata és felelőssége.  
 

FONTOS: Nem minden klienstanúsítvány támogatott. 
Amennyiben ezt a funkciót használni szeretné, az aukció kiírása 
előtt mindenképp keresse meg az Electool helpdesket a 

megadott elérhetőségek valamelyikén és egyeztesse a használat 
feltételeit.  

 


