
 

 

 

 

  

 

2016 
v4.1 

Integrált  

Felhasználói dokumentáció 

©Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 



1 onlineugyvitel.hu 

 

Tartalomjegyzék 
Bemutatkozás .......................................................................................................................................... 3 

Cégadatok ............................................................................................................................................ 3 

Elérhetőségek ...................................................................................................................................... 3 

Névjegy ................................................................................................................................................ 3 

Rendszer követelmények ........................................................................................................................ 5 

Javascript engedélyezése .................................................................................................................... 5 

Cookie-k engedélyezése ...................................................................................................................... 6 

Kimeneti állományok ........................................................................................................................... 8 

A program indítása: ................................................................................................................................. 9 

Általános tudnivalók .............................................................................................................................. 13 

Könyvelési év beállítása ..................................................................................................................... 13 

Felhasználók ...................................................................................................................................... 13 

Adatbevitel ........................................................................................................................................ 15 

Táblázatos megjelenítés .................................................................................................................... 15 

I. Házi pénztár ................................................................................................................................... 17 

Törzsek............................................................................................................................................... 17 

Könyvelés ........................................................................................................................................... 18 

Kivonatok ........................................................................................................................................... 20 

II. Pénztárkönyv könyvelés ................................................................................................................ 23 

Törzsek............................................................................................................................................... 23 

Könyvelés ........................................................................................................................................... 26 

Kivonatok ........................................................................................................................................... 29 

III. Főkönyvi könyvelés ................................................................................................................... 30 

Törzsek............................................................................................................................................... 30 

Adatbevitel ........................................................................................................................................ 34 

Rögzítési napló .................................................................................................................................. 36 

Pénzügyi modul ................................................................................................................................. 38 

Kivonatok ........................................................................................................................................... 39 

IV. Bér- és munkaügy ...................................................................................................................... 44 

Törzsek............................................................................................................................................... 44 

Számfejtés ......................................................................................................................................... 49 

Rögzítési napló .................................................................................................................................. 50 

Jelenléti ív .......................................................................................................................................... 53 



2 onlineugyvitel.hu 

 

V. Tárgyi eszközök .............................................................................................................................. 58 

Törzsek............................................................................................................................................... 58 

Kivonatok ........................................................................................................................................... 59 

VI. Készletgazdálkodás, számlázás .................................................................................................. 60 

Törzsek............................................................................................................................................... 60 

Számlakészítés ................................................................................................................................... 61 

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás ......................................................................................... 72 

Mezőgazdasági szárító üzem ................................................................................................................. 73 

Törzsek............................................................................................................................................... 73 

Forgalom ............................................................................................................................................ 73 

Tárolási díj számítás........................................................................................................................... 74 

Elszámolás ......................................................................................................................................... 75 

VII. Mezőgazdasági termékek felvásárlása ...................................................................................... 77 

Törzsek............................................................................................................................................... 77 

Könyvelés ........................................................................................................................................... 78 

Kivonatok ........................................................................................................................................... 80 

VIII. Speditőri számlázás ................................................................................................................... 82 

Törzsek............................................................................................................................................... 82 

Bizonylatok ........................................................................................................................................ 83 

Számla készítés .................................................................................................................................. 83 

IX. Számlanyilvántartás ................................................................................................................... 89 

Törzsek............................................................................................................................................... 89 

Bizonylatok ........................................................................................................................................ 89 

X. Útnyilvántartás .............................................................................................................................. 91 

Tartalma ............................................................................................................................................ 91 

APEH Ellenőrzések ............................................................................................................................. 91 

Útnyilvántartás elkészítési módjai .................................................................................................... 92 

Papír alapon, vagy Excelben .......................................................................................................... 92 

Programmal ................................................................................................................................... 92 

Záradék .................................................................................................................................................. 93 

 

  



3 onlineugyvitel.hu 

 

Bemutatkozás 
 

Cégünk 1992-ben alakult, az akkor rendkívül megszaporodó vállalkozások ügyviteli feladatainak 

megoldására. 

Kezdetben elsősorban a mezőgazdaság, és a mezőgazdasági termékeket feldolgozó ipar adta munkánk 

jelentós részét. Később ezekre a tapasztalatokra építve bővítettük profilunkat. A programok mellett a 

műszaki háttér kiépítését is vállaltuk. Kedvező áron tudtuk biztosítani ügyfeleinknek a számítógépeket 

és az irodai kellékanyagokat. 

A programok eredeti változatai 1992-ben készültek el. Azóta folyamatosan könyvvizsgálók, 

könyvelőirodák segítségével fejlesztettük. Elméleti és gyakorlati szakemberek biztosítják, hogy a 

törvényi változások pontosan kerüljenek be a programokba. Mára már egy könnyen kezelhető, nagy 

megbízhatóságú rendszert sikerült kialakítanunk. 

Programjaink a gazdasági élet valamennyi területén működnek. Referenciáink vannak a 

mezőgazdaságban, iparban, de az oktatási- ill. egészségügyi intézmények között is. Nyilvántartási 

feladataik gyorsabban, könnyebben végezhetők el programjainkkal, amelyek nem igényelnek 

számítástechnikai ismereteket. 

Minden programunkat kifejlesztettük hálózati környezetre is. A programok széles határok között 

paraméterezhetők, az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően, így a kisebb teljesítményű 

gépeken is kielégítően futnak. 

Cégadatok 
Cég megnevezése: Fekete Prog-RAM Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Rövidített név: Fekete Prog-RAM Kft. 

Cégjegyzékszám: 04-09-003165 

Adószám: 11052551-2-04 

 

Elérhetőségek 
Székhely:  5600 Békéscsaba, Bajza u. 18. 

Tel/FAX:  06-66/444 952 

Mobil:   06-70/4150 153 

e-mail   szamla24@gmail.com 

Névjegy 
Minden program főmenüjében található „Segítség” pont alatt egy „Névjegy” menüpontra kattintással 

a képernyőn is megjelennek az előbb ismertetett adatok. Továbbá ebben a táblázatban szerepel a 

program használójának főbb adata is. A regisztráció lejárta előtt a program folyamatos figyelmeztetést 

küld az előfizetés meghosszabbítására. (1. ábra). A linkre kattintva ki tudjuk tölteni a megrendelő 

űrlapot, letölthetjük a proforma számlát, mely kiegyenlítése után ismét teljes körűen használhatjuk a 

programot. 

mailto:szamla24@gmail.com
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1. ábra - Névjegy 

Ha már nem veszi igénybe szolgáltatásainkat, akkor kérése alapján 5 évig teljesen díjmentesen 

megőrizzük adatait. Az adatokból ezen idő alatt továbbra is bármit lekérhet, kinyomtathat, csak új 

bizonylatokat nem készíthet. E kérése hiányában adatait töröljük rendszerünkből. 
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Rendszer követelmények 
A program jellegéből adódóan a géppel szemben támasztott igények nem számottevőek. Valamennyi 

olyan gépen működik, amely képes internet böngésző futtatására, legyen az akár egy okos telefon is. 

A rendszert a főbb böngészőkön folyamatosan teszteljük, a technikai változásoknak megfelelően 

átalakítjuk. (2. ábra) 

 

2. ábra - Főbb böngészőkön tesztelve 

A böngészőben engedélyezni kell javascript programokat, valamint azt, hogy a program cookie-kat 

mentsen a számítógépre. Ezek általában alapértelmezésként be vannak állítva, de célszerű 

leellenőrizni. 

Javascript engedélyezése 
 
Internet Explorer 6: 

 Válassza ki a Tools (Eszközök) menü Internet Options (Internetbeállítások) menüpontját. 
 Kattintson a Security (Biztonság) fülre. 
 Ezután kattintson a Custom Level (Egyéni szint) feliratú gombra. 
 Görgessen le az Execution (Parancsfájlkezelés) szekcióhoz. 
 Állítsa az Active scripting lehetőséget Enable (Engedélyezés) módra. 
 A változtatások elfogadása után indítsa újra böngészőjét. 

 
Mozilla Firefox 1.5/2.0: 

 Válassza ki a Tools (Eszközök) menü Options (Beállítások) menüpontját. 
 Kattintson a Content (Tartalom) nevezetű fülre. 
 Jelölje be az Enable Javascript (Javascript engedélyezése) jelölőnégyzetet. 

 
Opera 8/9: 

 Válassza ki a Preferences (Beállítások) menüpontot a Tools (Eszközök) menüből. 
 Kattintson az Advanced (Haladó) feliratú fülre. 
 Ezután kattintson a Content (Tartalom) című kategóriára. 
 Jelölje be az Enable Javascript (Javascript engedélyezése) jelölőnégyzetet. 
 A változtatások elfogadása után indítsa újra böngészőjét. 
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Google Chrome: 
 Böngészőjében kattintson a kulcs menüpontra, amely a címsortól jobbra helyezkedik el. 
 Ezután kattintson az Under The Hood (A motorháztető alatt) feliratra. 
 Itt kattintson a Content Settings (Tartalombeállítások) gombra. 
 Befejezésként kattintson a Minden webhelyen engedélyezze a JavaScript futtatását (javasolt) 

előtti kör alakú rublikába. 
 

Cookie-k engedélyezése 
Amennyiben az úgynevezett ”cookie” funkció nincs bekapcsolva az Ön böngészőjében, akkor egy 
üzenetet kap erről. Ezt az alábbi módokon kapcsolhatja be a különféle böngészőkben: 
 
Microsoft Internet Explorer: 
 

o (verzió: 7, 8): 

 Kattintson a Start > Vezérlőpultra. (A Windows XP klasszikus nézetében 

kattintson a WindowsStart > Beállítások > Vezérlőpult elemére). 

 Kattintson duplán az Internetbeállítások ikonra. 

 Válassza az Adatvédelem fület. 

 Kattintson a Speciális lehetőségre. 

 A Speciális adatvédelmi beállítások ablak "Cookie-k" részében jelölje be az 

"Automatikus cookie-kezelés felülbírálata" lehetőséget. 

 A "Belső cookie-k" részben jelölje be az "Elfogadás" vagy a "Rákérdezés" 

lehetőséget. 

 A "Harmadik féltől származó cookie-k" részben jelölje be az "Elfogadás" vagy 

a "Rákérdezés" lehetőséget. (Ha a "Rákérdezés" lehetőséget jelöli be, akkor a 

webhelytől érkező minden cookie esetében jóváhagyást kell adnia.) 

 Kilépéshez az Internetbeállítások ablakban kattintson az OK gombra. 

 

o (verzió: 6): 

 Kattintson a Start > Vezérlőpultra. (A Windows XP klasszikus nézetében 

kattintson a WindowsStart > Beállítások > Vezérlőpult elemére). 

 Kattintson a Speciális lehetőségre. 

 Jelölje be "Az automatikus cookie-kezelés felülbírálata" jelölőnégyzetet. 

 A "Belső cookie-k" részben jelölje be az "Elfogadás" vagy a "Rákérdezés" 

lehetőséget. 

 A "Harmadik féltől származó cookie-k" részben jelölje be az "Elfogadás" vagy 

a "Rákérdezés" lehetőséget. (Ha a "Rákérdezés" lehetőséget jelöli be, akkor a 

webhelytől érkező minden cookie esetében jóváhagyást kell adnia.) 

 Kilépéshez az Internetbeállítások ablakban kattintson az OK gombra. 
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Mozilla Firefox: 

o (3.x Windows verzió): 

 Kattintson az Eszközök > Beállítások pontra. 

 Kattintson az Adatvédelem elemre a felső panelben. 

 "A Firefox:" legördülő menüt állítsa a következőre: Egyéni beállításokat 

használ az előzményekhez. 

 Jelölje be a "Sütik elfogadása webhelyekről" lehetőséget a cookie-k 

engedélyezéséhez. 

 Kattintson az OK gombra. 

o (2.x Windows verzió): 

 Kattintson az Eszközök > Beállítások pontra. 

 Kattintson az Adatvédelem elemre a felső panelben. 

 Jelölje be a "Sütik elfogadása webhelyekről" jelölőnégyzetet. 

 Kattintson az OK gombra. 

o (Mac verzió): 

 Nyissa le a Firefox legördülő menüt. 

 Válassza a Preferences (Beállítások) lehetőséget. 

 Kattintson az Adatvédelem elemre. 

 "A Firefox:" legördülő menüt állítsa a következőre: Use custom settings for 

history (Egyéni beállításokat használ az előzményekhez). 

 Jelölje be az "Accept cookies from sites" (Sütik elfogadása webhelyekről) 

lehetőséget a cookie-k engedélyezéséhez. 

 Kattintson az OK gombra. 

Chrome: 

o (Windows): 

 Kattintson az Eszközök menüre. 

 Válassza a Beállítások elemet. 

 Kattintson az A motorháztető alatt lapra. 

 Az "Adatvédelem" részben kattintson a Tartalombeállítások gombra. 

 A belső és a harmadik féltől származó cookie-k engedélyezéséhez válassza 

a Helyi adatok mentésének engedélyezése lehetőséget. Ha csak a belső cookie-

kat kívánja tárolni, jelölje be "Az összes harmadik féltől származó cookie 

letiltása, kivétel nélkül" jelölőnégyzetet. 

o (Mac): 

 A menüsávból válassza a Chrome > Beállítások elemet. 

 Kattintson az A motorháztető alatt lapra. 

 A "Privacy" (Adatvédelem) részben kattintson a Content 

settings (Tartalombeállítások) gombra. 

 A belső és a harmadik féltől származó cookie-k engedélyezéséhez válassza 

az Allow local data to be set (Helyi adatok mentésének engedélyezése) 

lehetőséget. Ha csak a belső cookie-kat kívánja tárolni, jelölje be a "Block all 

third-party cookies without exception" (Az összes harmadik féltől származó 

cookie letiltása, kivétel nélkül) jelölőnégyzetet. 
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Safari: 

 Nyissa le a Safari legördülő menüt. 

 Válassza a Preferences (Beállítások) lehetőséget. 

 Kattintson a Security (Biztonság) elemre a felső panelben. 

 Az "Accept Cookies" (Cookie-k fogadása) részben jelölje be az Only from sites 

you navigate to(Csak a felkeresett webhelyekről) lehetőséget. 

Amennyiben továbbra sem működik a ”cookie” funkció, akkor nyisson egy új ablakot böngészőjében. 

Kimeneti állományok 
A program alapvetően a listákat, előnézeteket, egyéb kimeneti állományokat PDF formátumban készíti 

el. A PDF egy nyílt szabvány, emiatt bárki jogdíjmentesen írhat alkalmazásokat, amelyek olvasnak vagy 

írnak PDF formátumot. Az elkészült listák megtekintéséhez, kinyomtatásához, mentéséhez szüksége 

lesz ilyen állomány kezelésére alkalmas programra. Mi erre a célra az Adobe Acrobat Reader 

programját használjuk. Ez a program a legtöbb számítógépen 

megtalálható, vagy ingyenesen letölthető a 

http://www.adobe.com/hu/downloads/ címről. 

 

  

http://www.adobe.com/hu/downloads/
http://www.adobe.com/hu/downloads/
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A program indítása: 
 

Lépjünk be a www.onlineugyvitel.hu  oldalra 

A “Bejelentkezés” feliratra kattintva jelentkezzünk be a regisztrációnál megadott adatainkkal. (3. ábra) 

 
3. ábra – Bejelentkezés 

A „Maradjak bejelentkezve” jelölése lehetőséget ad arra, hogy nem szükséges minden program 

indításkor megadni az azonosító adatokat, azt a program egy tárolóból automatikusan feltölti. Ekkor a 

programból való kilépéshez zárjuk be a böngészőt, vagy annak az adott ablakát. (4. ábra) 

 

4. ábra - Program bezárása 

Ha a program bezárásához a „Kilépés” gombot használjuk, akkor a tárolóból törlődnek az azonosító 

adatok, azt a legközelebbi bejelentkezésnél ismét meg kell adnunk. 

FIGYELEM! Ne válasszuk a „Maradjak bejelentkezve” funkciót akkor, ha az adott gépen többen is 

dolgoznak, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez biztonsági kockázatot jelent! 

http://www.onlineugyvitel.hu/
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Amennyiben elfelejtette jelszavát, akkor kattintson az „Elfelejtette jelszavát?” feliratra, majd írja be a 

regisztrációkor megadott e-mail címet a megfelelő mezőbe, és kattintson az [Emlékeztető küldés] 

gombra. Néhány másodperc múlva fog kapni egy e-mail, mely tartalmazza a bejelentkezési adatait. (5. 

ábra) 

 

5. ábra Elfelejtett jelszó 

 Kérjük fokozottan ügyeljen a biztonságra, az adatok megjegyzése után célszerű a kapott levelet 

véglegesen kitörölni. 

Sikeres bejelentkezés után a főmenübe jutunk, ahol kiválaszthatjuk azt a rendszert melynek 

használatára jogosultságot szereztünk. (6. ábra) 
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6. ábra - Főmenü 

Amennyiben a nem kiválasztható rendszerek valamelyikére szüksége van, akkor vegye fel velünk a 
kapcsolatot elérhetőségeinken, és néhány perc múlva már használhatja a programot. 
A kiválasztott rendszer után annak főmenüjébe jutunk. Az egyes alrendszerek ismertetésére a 
megfelelő fejezetekben kerül sor. 
Minden alrendszer főmenüjének része az „Ügyfél választás”. Itt tudjuk felvenni könyvelendő ügyfeleink 
adatait. A listában csak az adott rendszerben felvett ügyfelek láthatók. Ha szükséges más rendszerhez 
is hozzárendelni a partnert, akkor a teljes lista megjelenítéséhez kattintsunk a „Keresés” gombra, és itt 

válasszuk ki ügyfelünket. (7. ábra)  (pl. a főkönyvi rendszerben már rögzítettük, de a bérszámfejtést, 
tárgyieszköz rendszert stb. is könyvelni szeretnénk.) Ezek után az alrendszer indításánál már szerepelni 
fog ügyfelünk a listában.  
FIGYELEM! Minden esetben ezt a megoldást válasszuk amikor az egyes alrendszerek kapcsolatára is 
szükségünk van, mert egyébként a program egymástól függetlenül kezeli az adatokat. Pl. A főkönyv 
kapcsolódik a számlázáshoz, házipénztárhoz.  
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7. ábra - Partner törzs 
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Általános tudnivalók 

Könyvelési év beállítása 
A főmenü „Évváltás” pontjában van lehetőségünk kiválasztani a könyvelendő évet, ill. új évet 

megnyitnunk. Új év nyitása esetén a törzsek változatlanul átkerülnek, de a forgalmi adatok táblái 

üresek lesznek. (8. ábra) 

 

8. ábra - Évváltás 

FONTOS! 

Számlázó program alkalmazása esetében a „Rendszer”->”Ügyfél választás” táblázatban a [Szerkeszt] 

funkcióval írjuk át a számla utótagját, amennyiben az az évszámra utal! (9. ábra) 

 

 
9. ábra - Számla utótag beállítás 

 

Felhasználók 
Az online adatfeldolgozás egyik legnagyobb előnye, hogy bárhonnan tudjuk adatainkat kezelni. Ez 

azonban felvet néhány biztonsági problémát is. Bármely rendszert is nyitjuk meg, a főmenü „Rendszer” 

-> „Beállítások” -> „Felhasználók” pontjában lehetőségünk van a különböző felhasználói fiókok 

beállítására. Új felhasználókat vehetünk fel, törölhetünk, beállíthatjuk jogosultságaikat. Milyen 

előnyökkel jár a többfelhasználós rendszer kialakítása? 

- ha többen is végzik az adatrögzítést, akkor minden tételhez „hozzáragad” az egyedi azonosító 

kódja, ezáltal később könnyebb lehet a javítás, keresés 

- az egyes felhasználóknál meghatározhatjuk, hogy milyen műveleteket végezhet az adatokon. 

(csak olvashatja, vagy teljes hozzáférés) 

- egy könyvelő iroda esetében adhatunk ügyfelünknek olyan jogokat, hogy saját adatait – és 

CSAK azokat – meg tudja nézni, kivonatokat, listákat tudjon készíteni 

Nézzük meg a beállítás lépéseit. Vegyük fel az új felhasználót, adjuk meg belépési adatit. (10. ábra) 
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10. ábra - Új felhasználó felvétele 

Sikeres rögzítés után az új felhasználóhoz rendeljük hozzá a könyvelendő ügyfeleket. Ehhez kattintsunk 

a felhasználó sorában lévő „Beállítás” feliratra. (11. ábra) 

 

11. ábra - Új felhasználó beállítása 

A képernyő alsó részén megjelenő táblázatban tudjuk meghatározni, hogy mely ügyfeleket, és milyen 

jogosultsággal tud kezelni a felhasználó. A legördülő ablakban látszik a teljes ügyfél törzs, ebből 

válasszuk ki a megfelelőt, majd állítsuk be a „Hozzáférés” mezőt is. (Ennek alapértelmezett értéke 

„Teljes”, tehát minden funkció használható) (12. ábra) 

Ismételjük meg ezt a lépést az „Új tétel” segítségével, hogy a többi ügyfél hozzárendelését is 

elvégezzük. 

 

12. ábra - Felhasználó ügyfél kapcsolata 
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Új felhasználó alkalmazása esetén mindig meg kell adni a hozzátartozó ügyfeleket. E lépés nélkül az ő 

ügyfél törzse üres lesz, nem tudja használni a programot! A regisztrációnál létrejövő felhasználó (a 

Fekete Prog-RAM Kft. ügyfele) ún. „ADMIN” jogokkal rendelkezik, neki ezeket a beállításokat nem 

szükséges megtennie, illetve az itt ismertetett beállításokat csak ez a felhasználó tudja végrehajtani. 

Adatbevitel 
A korábbi (pl. DOS) rendszerek nagy előnye volt a gyors adatbevitel. A gyorsaság és egyszerűség 

megtartása érdekében a programban egér használata nélkül is tudjuk könyvelési adatainkat rögzíteni. 

A képernyőn navigáláshoz használható billentyűk: 

- ’Enter’ vagy ’Tab’ A következő adatbeviteli mezőre ugrás. 
- ’Shift’+’Tab’  Előző mezőre ugrás. 
- ’Alt’+Le nyíl  Legördülő menük nyitása (néhány böngészőben nem működik!) 
- Kezdőbetű  A legördülő menü megfelelő pontjára áll. 

Dátumok megadása a naptár ikonra kattintással vagy a dátum beírásával lehetséges. Nem kell 

használnunk elválasztó jeleket, a beírás folyamatosan is történhet. Pl. a 20120723 számok megadása 

után a program létrehozza a 2012-07-23 dátumot. 

Táblázatos megjelenítés 
A programok használatát nagyban segítik a táblázatok. Használhatjuk egyaránt adatbevitelre és adat 

lekérdezésre is. (13. ábra) 

 

13. ábra - Táblázat felépítése 

A táblázat [+ Új tétel] gombja segítségével tudunk új adatokat felvenni, a megfelelő sorban lévő 

[Szerkeszt] gombbal pedig az adott tételt tudjuk módosítani. Egyéb – a különböző programoknak 

megfelelő - funkciók érhetők el a további oszlopokban látható feliratokkal. Az egyes oszlopok 

megnevezésére való kattintással az adott oszlopnak megfelelő rendezettség kérhető. Pl. az ábrán a 

[Város] szerint kértük le az adatokat. Ismételt kattintással fordított sorrendben látjuk az adatokat. Ez 

hasznos lehet pl. összegek növekvő illetve csökkenő sorrendbe állításánál. Ily módon nagyon könnyen 

megtalálhatjuk a keresett értéket. Általában a táblázatok fejlécében további keresési lehetőségek is 
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vannak, ezek elsősorban a különböző kigyűjtéseknél lehetnek hasznosak. Az [Oldalméret] gombbal a 

képernyőn egyszerre megjelenítendő sorok számát határozhatjuk meg.  

Tételek törlése a sor végén található ikon segítségével történik. Néhány esetben azonban ezt a 

program nem engedi meg, mert az adott tétel más adatokkal is összefügg. Ekkor egy üzenet jelenik 

meg a képernyőn. (14. ábra) 

 

14. ábra - Tétel törlés 

Csoportos műveletek a táblázaton 

Néhány esetben a program lehetőséget biztosít, hogy adott műveletet egyszerre hajtsunk végre több 

adatsoron. Pl. szeretnénk kitörölni az összes ’12’-vel kezdődő főkönyvi számlát, kivéve a ’12’-es és a 

’124’-es számlát. Ekkor a keresőbe üssük be a ’12’-t, majd a leválogatott tételeknél kattintsunk a ’Mind 

kijelölése’ feliratra, ezután töröljük a jelölést a ’12’ és a ’124’ jelű tételnél. Végül ’A kijelöltekkel 

végzendő művelet:’ résznél válasszuk a törlés ikont. (15. ábra) 

 

15. ábra - Csoportos művelet 
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I. Házi pénztár 

Törzsek 

Pénztárak 

A pénztár(ak) adatait a főmenü „Törzsek”->”Pénztárak” pontjában adhatjuk meg. A „Megnevezés” 

mező lehetőség szerint egyedi kell legyen, mert a pénztárjelentés nyomtatvány fejlécében ez a felirat 

fog megjelenni. A táblázatban a pénztár aktuális pénzügyi adatai is látszanak, valamint a legutóbbi zárás 

dátuma. (16. ábra) 

 

 

16. ábra – Pénztárak 

A rendszer kapcsolódhat a főkönyvi rendszerhez is. Ebben az esetben ki kell tölteni a „Pénztár számla” 

mezőt, ami megegyezik a főkönyvi rendszerben megadott pénztár számlával, lehetővé téve a két 

rendszer közötti adatcserét. 

A mezők kitöltése nem kötelező, az elsősorban a könnyebb azonosíthatóságot, kapcsolattartást 

szolgálja. (17. ábra) 

 

 

17. ábra - Új pénztár felvétele 
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Űrlapok 

Az adatbevitelt nagyban gyorsítja az űrlapok használata. A gyakran előforduló műveleteket 

lerögzíthetjük, és bizonylatírás közben az űrlapra való hivatkozással a megfelelő rovatok 

automatikusan kitöltődnek (18. ábra). A kitöltött rovatokat a tényleges bizonylatrögzítés közben 

átírhatjuk. 

 

18. ábra - Pénztár űrlapok 

Könyvelés 

Pénztár bizonylat 

A képernyőn megjelenő – az eredeti nyomtatványt utánzó formátumú – bizonylatot kell kitöltenünk. 

A „Partner neve (űrlap megnevezése)” cella kitöltése a korábban lerögzített űrlap alapján vagy kézzel 

történik. Több tételt is szerepeltethetünk a bizonylaton a [Tételt rögzít / (új sor)] billentyű segítségével. 

A bizonylat felső részén egy kijelző található, ami a bevitt tételek összegét mutatja.  

 

19. ábra - Pénztár bizonylat 

A rögzítést az [Elkészítem a bizonylatot] gombra kattintással véglegesítjük. Amennyiben minden 

rendben, akkor egy üzenet látható a képernyőn, ami igazolja, hogy a pénztárbizonylat rögzítésre került. 

(20. ábra) Az üzenet ablakban található „Nyomtat” gomb segítségével a program előállít egy pdf 

formátumot, ami kinyomtatható, elmenthető. (21. ábra) 
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20. ábra - Pénztárbizonylat iktatása 

 

 

 

 

21. ábra - Pénztárbizonylat nyomtatás 
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Kivonatok 

Pénztár napló 

A rögzített tételek táblázatos megjelenítése történik ebben a menüpontban. A „Keresés” ablakban az 

adatok szűrése válik lehetővé. Gyűjtést végezhetünk időszakra, a bizonylat szövegére, partnerre illetve 

ezek kombinációjára. A bizonylat másolatát is ebben a táblázatban tudjuk elkészíteni, az adott tétel 

„Másolat” gombjára kattintással. (22. ábra) 

 

22. ábra - Pénztár napló 

 

 

Pénztárjelentés 

A rögzített adatok alapján készítsük el a pénztárjelentést (23. ábra). A pénztárban található összeget 

kell kicímleteznünk. A zárás kezdő dátuma a legutóbbi zárás dátumát követő nap, ez nem írható át. 

Adjuk meg a zárás dátumát, majd kattintsunk a [Rendben] gombra. 
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23. ábra - Időszaki pénztárjelentés 

A pénztárjelentés pdf-ben jelenik meg a képernyőn. Ezt az állományt kinyomtathatjuk, elmenthetjük. 

A jelentés formátuma a kereskedelmi forgalomban kapható nyomtatványnak megfelelő. (24. ábra) 
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24. ábra - Pénztárjelentés nyomtatása 
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II. Pénztárkönyv könyvelés 

Törzsek 

Bankszámlák 

A programban több bankszámlát is kezelhetünk. A táblázat [Új tétel] gombja segítségével válasszuk ki 

a bankot, majd írjuk be a számla számot. A törzs tartalmazza a Magyarországon jelenleg működő 

bankok megnevezéseit. (25. ábra) A törzset folyamatosan karban tartjuk, de ha olyan pénzintézetet 

kellene felvennie, amely nem szerepel a listában, (pl. takarék szövetkezetek) akkor kérjük jelezze ezt 

felénk a program „Írjon nekünk” menü pontjában.  

 

25. ábra - Bankszámlák 

Pénztárak 

Ld. „Házipénztár” rendszer „Törzsek” fejezete. 

Vevők 

A vevők adatait tartalmazó tábla kezelése itt történik. Új vevők felvitelére, meglévők módosítására van 

lehetőségünk. Nem szükséges valamennyi oszlopot kitöltenünk (26. ábra). Néhány adatot más 

programok használnak. (Pl. a működési engedély számát a számlázási rendszer használja.). A 

törzsünkben eddig nem szereplő vevőket nem kell feltétlenül előre felvennünk, erre majd mód nyílik a 

könyvelés közben. 
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26. ábra - Vevő törzs 

 

Szállítók 

Az előbbiekben említett vevőtörzshöz hasonlóan itt a szállítóink adatait lehet megadnunk. 

Gazdasági események 

A menüpont segítségével felvihetjük, módosíthatjuk, ellenőrizhetjük az eseménytárat aszerint, hogy 

melyik oszlopba kívánjuk elhelyezni az illető gazdasági műveletet a pénztárkönyvünkben. (27. ábra) 

 

27. ábra - Gazdasági események 

A program része egy törzs, ami szabadon kiegészíthető, – akár teljesen törölhető – a vállalkozás 

speciális igényeinek megfelelően módosítható. 

Új gazdasági esemény felvételénél meg kell adnunk, hogy a pénztárkönyv mely oszlopában szerepeljen 

a lekönyvelt összeg. (28. ábra) Könyvelés közben már nem kell tudnunk ezt a besorolást, az összeg 

automatikusan könyvelésre kerül a megfelelő áfával együtt. 

- Gazdasági esemény: Az esemény megnevezése, ez jelenik meg a pénztárkönyv „Szöveg” 

oszlopában 

- Oszlop:  Az esemény besorolása, a pénztárkönyv ezen oszlopában fog megjelenni a könyvelt 

összeg 

- Mennyiségi gyűjtés: A könyvelendő tételnél lehetőségünk van mennyiségi adatok bevitelére 

is amennyiben ezt a jelölő négyzetet beállítjuk. Hasznos lehet pl. gázolaj felhasználásnál, ahol 

nem csak az összeget, de a felhasznált litert is rögzíthetjük. 

- Áfa %: Előre beállíthatjuk, hogy az adott esemény milyen áfa kulcs alá tartozik. Könyvelés 

közben ezen a felkínált értéken változtathatunk. 
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- Partner hozzárendelés: Megadhatjuk a tételhez tartozó vevőt illetve szállítót. Pl. 

„Árubeszerzés” műveletnél rögzíthetjük, hogy mely szállítótól vásároltunk. 

- Csoportosító kódok: A gazdasági események további csoportosítását teszi lehetővé. Pl. egy új 

telephely építésénél szeretnénk nézni a felmerült költségeket. Ekkor könyvelés közben majd 

megadhatjuk ennek a beruházásnak a kódját, és később a tételeket kivonat szerűen 

összegyűjthetjük. 

- Pénzforgalom: Előre meghatározhatjuk, hogy a gazdasági esemény bankon vagy pénztáron 

keresztül kerül rendezésre. 

A fenti adatok csak segítségül szolgálnak a gyors adatbevitelhez, használatuk nem kötelező, de 

használat esetén is az adatbevitel során átírhatóak. 

 

28. ábra - Új gazdasági esemény besorolása 

 

Lehetőségünk van korábban kialakított törzs importálására is.  A „Törszek” menü „Gazd.esemény 

import” részében válasszuk a „Más ügyféltől származó” pontot, és a megjelenő táblázatban jelöljük ki 

azt az ügyfelet, amelyiknek a számlatükrét szeretnénk beemelni az aktuálisan megnyitott 

ügyfelünkhöz.(29. ábra) 
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29. ábra - Gazdasági események import 

 

Könyvelés 

Forgalmi adatok bevitele 

A képernyőn megjelenő űrlap segítségével történik a pénztárkönyv könyvelése. (30. ábra) 

 

30. ábra - Pénztárkönyv könyvelés 

A „Gazdasági esemény” rovatba írjuk be a könyvelendő esemény egy részletét, és a legördülő menüből 

válasszuk ki a megfelelőt. Kiválasztás után a program a gazdasági események törzsében beállított 

értékek alapján automatikusan kitölti a bizonylat rovatait. A kiválasztott eseményhez tetszőleges 

szöveget fűzhetünk. Pl. a törzsbe felvettük a „Munkabér” eseményt, ezt kiválasztva most még utána 

írhatjuk pl. „május havi”.  Új – a törzsben nem szereplő – esemény beírásakor meg kell adnunk, hogy a 

pénztárkönyv mely oszlopába szeretnénk beírni az összeget. Ezt a „Pénztárkönyv oszlop” legördülő 

menüből válasszuk ki. Ha az új esemény várhatóan gyakrabban fog előfordulni, célszerű felvenni az 

események törzsébe. 
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A könyvelési bizonylaton szereplő bruttó összeg beírása, és az áfa kulcs megadása után a program 

kiszámolja a nettó illetve az áfa összeget. Ez a kerekítések miatt esetleg eltérő lehet az eredeti 

bizonylaton lévő összegektől. Ekkor az előírásoknak megfelelően javítsuk át a bizonylaton szereplő 

összegekre. 

A „Könyvelés” gomb hatására a tétel lekönyvelődik a pénztárkönyvbe, és egy új, üres bizonylat jelenik 

meg. A dátum és a bizonylatszám valamint a gazdasági esemény azonban megmarad, hiszen 

valószínűleg pl. egy adott nap anyagát könyveljük.  

A rögzítési képernyő alsó részén, az „Egyenlegek” táblában folyamatosan nyomon követhetjük a 

bankszámlák és a pénztár(ak) egyenlegeit, valamint egy gyors eredmény kimutatás is látható. A negatív 

összegek – figyelmeztetésként - piros színnel jelennek meg. 

Rögzítési napló 

A rögzítési naplóban kivonatos formában megjelennek a berögzített tételek. A „Keresés” ablakban 

különböző szempontok szerint szűkíthetjük a megjelenítendő adatokat. Pl. kíváncsiak vagyunk az 1. 

negyedéves árubeszerzés összegére, akkor adjuk meg a dátum intervallumokat, és a „Gazdasági 

esemény” rovatba írjuk be az „Árubeszerzés” szöveget. (31. ábra) A bruttó összeg keresésénél 

megadhatjuk, hogy milyen összegeket keressünk. (egyenlő-kisebb-nagyobb stb.) A példánkban 

megkerestük az összes 1000 Ft-nál nagyobb tételeket.  A „B/P/R” keresésnél megadhatjuk pl. a „B”-t, 

ekkor az összes banki tétel listázásra kerül, vagy a „B1”-et, ekkor csak az első bankra könyvelt tételek 

jelennek meg.  

 

31. ábra - Pénztárkönyv rögzítési napló 

Lehetőségünk van a „Szerkeszt” gomb segítségével az adott tételt módosítani is. (32. ábra) 

FIGYELEM! A módosításnál körültekintően javítsunk, hiszen a korábban esetleg már lezárt 

pénztárkönyvünket is módosíthatjuk, oszlopokat áthelyezhetünk stb. Amennyiben nem lehet javítani 

a tételt, akkor a sor végén található „Töröl” ikonnal eltávolíthatjuk a rögzített adatok közül. 
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32. ábra - Javítás a rögzítési naplóban 

A rögzítési naplóban van lehetőségünk a gazdasági események gyűjtésére is. Állítsuk be a szűrési 

feltételeket (dátum, esemény stb.) és kattintsunk a [Keres] gombra. A [Gazdasági esemény] rovatba az 

esemény részletét is beadhatjuk. Pl. a „beszerzés” beírásával megkereshetjük az összes hasonló 

eseményt (áru beszerzés, anyag beszerzés stb.) Ezzel a módszerrel lényegesen rugalmasabban tudunk 

kimutatásokat készíteni. A szűrés beállítása után kattintsunk a [Gazdasági események gyűjtése] ikonra. 

A megjelenő listát a (33. ábra) mutatja. 

 

33. ábra - Gazdasági események összesítése 
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Kivonatok 

Pénztárkönyv 

A szabványos nyomtatványnak megfelelő formában jelennek meg a lekönyvelt tételek (34. ábra) A 

megadott időintervallum „-tól” paramétere előtti tételek egy „Áthozat (nyitás)” sorban  összesítve, a 

„-tól” „-ig” dátumokkal határolt adatok tételesen jelennek meg. A táblázat végén összesítve szerepel 

az adott időszak forgalma valamint a göngyölített adatok összesítése.  

 

 

34. ábra - Pénztárkönyv 

Pénztárak 

Az egyes pénztárak bevétel-kiadás oszlopait tartalmazza a kivonat. Minden tétel után kiszámítja a 

halmozott egyenleget, így folyamatosan követhetjük az adott pénztár forgalmát, egyszerűen tudunk 

adatot szolgáltatni egyes NAV ellenőrzésekhez. (35. ábra) 

 

35. ábra - Pénztár kivonat 
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III. Főkönyvi könyvelés 

Törzsek 

Számlatükör 

A program része egy ajánlott számlatükör, ami megjelenik egyes hivatalos kiadványokban. Ezeket az 

adatokat is rendszeresen frissítjük, de ha a felhasználó már kialakította, vagy a vállalkozás jellege miatt 

inkább vállalja a törzs kialakítását természetesen megteheti. Az ajánlott törzs is módosítható, 

bővíthető, ezáltal „testre szabható” (36. ábra) 

 

36. ábra - Főkönyvi számlatükör 

Lehetőségünk van korábban kialakított törzs importálására is.  A „Törszek” menü „Számlatükör import” 

részében válasszuk a „Más ügyféltől származó” pontot, és a megjelenő táblázatban jelöljük ki azt az 

ügyfelet, amelyiknek a számlatükrét szeretnénk beemelni az aktuálisan megnyitott ügyfelünkhöz. (37. 

ábra) 

 

37. ábra - Számlatükör importálása 
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Vevők 

A vevők adatait tartalmazó tábla kezelése itt történik. Új vevők felvitelére, meglévők módosítására van 

lehetőségünk. Nem szükséges valamennyi oszlopot kitöltenünk (38. ábra). Néhány adatot más 

programok használnak. (Pl. a működési engedély számát a számlázási rendszer használja.). A 

törzsünkben eddig nem szereplő vevőket nem kell feltétlenül előre felvennünk, erre majd mód nyílik a 

könyvelés közben. Könyveléskor csak akkor kéri be a program a vevőt, ha a könyvelendő főkönyvi 

számla jellege „V”. (ld. A számlatükör kezelésénél). A bevitel sorrendjében a vevőt automatikusan 

számmal is ellátja a program, ami később a kikontírozott adatok gyorsabb rögzítést segíti elő. 

 

38. ábra - Vevő törzs 

Szállítók 

Az előbbiekben említett vevőtörzshöz hasonlóan itt a szállítóink adatait lehet megadnunk. Ügyeljünk 

itt is arra, hogy a főkönyvi számla jellege „S” legyen, különben a program nem fogja kérni a főkönyvi 

számla szállítói analitikáját. 

Gazdasági események 

Gyakran ismétlődő kontírozási tételeket rögzíthetünk törzsben is. (39. ábra) E törzs alkalmazásával 

jelentősen gyorsíthatjuk munkánkat, hiszen a könyvelés közben hivatkozhatunk egy gazdasági 

eseményre, melyet korábban feltöltöttünk a megfelelő adatokkal, és elegendő az összegeket rögzíteni, 

a főkönyvi számlákat automatikusan kitölti a program. A Típus oszlopba a bizonylat típusát kell 

megadnunk. Ebben a törzsben sem kell minden adatot megadnunk, amit üresen hagyunk, azt 

könyvelés közben kell majd beírnunk. (Pl. könyvelésünk egyik lábát rendeljük hozzá a gazdasági 

eseményhez, a másik változhat) 
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39. ábra - Gazdasági események 

A táblázat fejrészében található „Lista nyomtatása” ikonnal ki is nyomtathatjuk a törzset. Az elkészült 

lista hasznos lehet pl. egy új ügyfél  gazdasági eseményének kidolgozásánál egy meglévő ügyfelünk 

listája alapján. (40. ábra) 

 

40. ábra - Gazdasági események listája 

Munkaszámok 

További analitikus bontásra ad lehetőséget a munkaszámok alkalmazása. Jellemzően a nagyobb 

mezőgazdasági vállalkozások számára nyújt többlet információt, amikor pl. egy adott főkönyvi számlán 

belül külön gépre, táblára stb. gyűjtünk. 

Termékek, szolgáltatások 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 6/A. számú 

melléklete határozza meg azokat a mezőgazdasági termékeket, amelyek értékesítése az Áfa tv. 2012. 

július elsejétől hatályos 142. § (1) bekezdés i) pontja alapján fordított adózás alá tartoznak. E törzs 
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kezelésekor ügyeljünk arra, hogy a megfelelő áfa kulcsot válasszuk, ugyanis a program ezen adat 

alapján dönti el, hogy milyen kimutatásban, bevallásban szerepeltesse az adott tételt. (41. ábra) 

 

41. ábra - Fordított áfás termékek 
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Adatbevitel 
A beviteli ablak a hagyományos T és K oldal (akasztófa) formátumban jelenik meg a képernyőn. (42. 

ábra) 

 

42. ábra Főkönyv - adatbevitel 

Az adatbeviteli képernyő kitöltése során igyekeztünk minél egyszerűbbé tenni a rögzítést. A Törzsek-

nél említett Gazdasági események használatával nagyban tudjuk csökkenteni az adatbeviteli munkát. 

A mező automatikus kitöltése mellett további megjegyzéseket, tetszőleges szöveget is írhatunk bele. 

Nézzük meg ezt egy példán keresztül (43. ábra) 

 

43. ábra - Gazdasági események használata 
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Íjuk be a „Megnevezés” mezőbe a gazdasági esemény egy részletét. (pl. „próba”). A program felkínálja 

a lehetséges eseményeket, ebből válasszuk ki a megfelelőt egy „Enter” billentyűvel. Ekkor a megfelelő 

rovatok automatikusan kitöltődnek. A „Bizonylat típus” mezőt a kezdőbetűvel tudjuk beállítani. 

Dátumok megadása a naptár ikonra kattintással vagy a dátum beírásával lehetséges. Nem kell 

használnunk elválasztó jeleket, a beírás folyamatosan is történhet. Pl. a 20120825 számok megadása 

után a program létrehozza a 2012-08-25 dátumot. 

Az ábrán látható, hogy a gazdasági esemény megadása egy ’123’ tartozik számlára való könyvelést 

eredményez. Ebbe a mezőbe belépéskor nyomjuk meg valamelyik nyíl billentyűt, ekkor láthatóvá válik 

a számla megnevezése is, amivel leellenőrizhetjük, hogy a megfelelő számlát adtuk-e meg. Erre azért 

van szükség, mert a számla nem feltétlenül jelent konkrét számla számot, lehet, hogy csak a számla fő 

csoportját adtuk meg, és a rögzítés közben pontosítunk. Ez látszik a „Követel” oldalon, hiszen a 

gazdasági esemény megadása csak az ’511’-es számlát határozta meg, ezen belül még ki kell 

választanuk a szükséges számlát. 

 

A partnerkód és a munkaszám kitöltése csak akkor lehetséges, ha a főkönyvi számla jellegét („J” oszlop) 

megfelelően beállítottuk. Ha szükséges a partner megadása, akkor ezt két úton tehetjük meg: 

1. tudjuk a vevő ill. szállító program által adott sorszámát. Ez viszonylag gyors rögzítést tesz 

lehetővé, de csak akkor hatékony, ha a bizonylatot előre kikontíroztuk. 

2. a kódszámot üresen hagyjuk, és a partner nevének kezdőbetűjével megkeressük a 

könyvelendő vevőt vagy szállítót. 

Mindkét esetben a kód is és a név is kiíródik, lehetőséget biztosítva az ellenőrzésre. Vevő és szállító 

partnerek felvétele a törzsbe lehetséges a könyvelési bizonylaton is. (44. ábra) Nyomjuk le a partner 

neve melletti (+) ikont, és írjuk be a legfontosabb jellemzőket. (45. ábra) Később a „Törzsek” menüben 

pontosíthatjuk az adatokat. 

 

44. ábra - Új partner felvétele 

 

45. ábra - Új partner adatai 
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Az összeg beírásánál ügyeljünk arra, hogy a bizonylat bruttó összegét adjuk meg, a program a megadott 

áfa kulcs alapján kiszámolja az alapot és az áfát. Az áfa számlát is ezen a bizonylaton rögzítjük, azt külön 

kontírozni nem kell. A legördülő mezőben adjuk meg az áfa számla jellegét is (Tartozik-Követel). Csak 

azokat a számlákat fogadja el, amit a főkönyvi törzsben áfa számlának jelöltünk („F” vagy „I” betű). 

Ezek közül fel is kínálja a program a könyvelésnek megfelelő betűt, de az átírható (pl. visszáru). A 

bizonylat könyvelése a [Könyvelés] gombra kattintással, vagy egy szóköz lenyomásával történik. Ezzel 

elkerülhetjük, hogy a rögzítés közben esetleg több „Enter” billentyű lenyomása sem eredményez téves 

könyvelést. 

A rögzítési képernyő alján található táblázat az utoljára bevitt tételt mutatja, így segítséget kapunk a 

bizonylat kézi kontirozásának ellenőrzéséhez vagy felírásához. Ebben a táblázatban szerepel továbbá 

egy „Bizonylat összesen” rovat, mely több tételes bizonylatoknál – bank, pénztár naplók stb. -  a 

rögzített tételeket összesíti. Az összesítés mindaddig folyik amíg nem változtatjuk meg a bizonylat 

számát. (46. ábra) 

 

46. ábra - Bizonylat összesen 

 

Rögzítési napló 
Ebben a program részben a bevitt adatok ellenőrzésére, törlésére, esetleg bizonyos keretek között 

javítására van lehetőségünk. Itt tudjuk elvégezni a különböző szűréseket is. A fejlécben megadható 

feltételek alapján szinte bármilyen kimutatást könnyen el tudunk végezni. A „Gazdasági esemény” 

mezőbe elegendő az esemény egy töredékét bevinni, a keresés ekkor is végrehajtódik. Pl. ha beírjuk a 

„bérleti díj” kifejezést, akkor kilistázódik minden olyan esemény, amelyben ez szerepel. (47. ábra) 

Gyakran szükség van a különböző bizonylat típusok kigyűjtésére is. Nézzünk meg erre egy példát: 

- Listázzuk ki az adott hónap „Vegyes” bizonylatait! Ehhez állítsuk be a dátum  –tól –ig határokat, 

majd a „Biz.tip” ablakban válasszuk ki a „Vegyes” típust. Ezután kattintsunk a [Keresés] 

gombra. A képernyőn megjelenő táblázat csak a szükséges sorokat tartalmazza. Kattintsunk a 

fejlécben található „Napló nyomtatása” ikonra, és a lista pdf formátumban is elkészül, amit 

aztán már ki is nyomtathatunk, vagy lementhetünk, elküldhetjük e-mailben stb. (48. ábra) 
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47. ábra - Rögzítési napló 

 

48. ábra - Rögzítési napló nyomtatása 
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Pénzügyi modul 
Pénzügyi rendezések könyvelése a könyvelési bizonylat hivatkozási szám (Hiv.szám) rovatának 

kitöltésével azonnal lehetséges. Előfordul azonban, hogy a partner által kiegyenlítésre szánt összeg 

nem azonosítható be egyértelműen. Lehetőségünk van ezen tételek „kipontozására” egy későbbi 

időpontban is. Ehhez válasszuk a főmenü [Pénzügy] részének a [Folyószámla-rendezés] pontját. (49. 

ábra). 

A megjelenő táblázat alsó (Folyószámla-rendezés) részén látható sorok mutatják azokat a 

kiegyenlítéseket, amiket nem tudtunk a rögzítéssel egy időben hozzárendelni az eredeti számlához. 

Keressük meg azt a sort, amelyet hozzá akarunk kapcsolni a táblázat felső részén található 

bizonylatokhoz. Kattintsunk a [Szerkeszt] feliratra, és a [Bizonylat] oszlopban megjelenő legördülő 

menüből válasszuk ki a kiegyenlítendő bizonylatot. (50. ábra) A sor elején  a [Frissítés] gomb szolgál 

adataink véglegesítésére. 

 

49. ábra - Folyószámlák kezelése 

 

 

50. ábra - Folyószámla kipontozása 
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Kivonatok 

Főkönyvi kivonat 

 
51. ábra - Főkönyvi kivonat borító 
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52. ábra - Főkönyvi kivonat tételei 

 

53. ábra - Főkönyvi kivonat összesítő 

Főkönyvi számlák forgalma 

Egyszerre több kartont is elkészíthetünk. Írjuk be a listázás kezdő illetve utolsó elemét, madj adjuk meg 

a lekérdezés egyéb paramétereit a párbeszédablakban. Amennyiben csak egy kartont akarunk lehozni, 

akkor hagyjuk meg az „-ig” paramétert, ekkor csak a „-tól” ablakban megadott karton fog elkészülni. 

Ez fog történni akkor is, ha a „-tól” ablakban megadott érték nagyobb mint az „-ig”-ben szereplő. A 

dátumok megadása után válasszuk ki a lista formátumát (54. ábra): 

- képernyő A lista a képernyőn jelenik meg. Ez a leggyorsabb lekérdezési lehetőség. A 

képernyő tartalmát a jobb egérgomb lenyomásának hatására megjelenő menü segítségével ki 
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is nyomtathatjuk. Így pl. PDFCreator program segítségével akár pdf formátumban is 

előállíthatjuk a listát, vagy a Ctrl-C és Ctrl-V billentyű kombinációval tetszőleges 

dokumentumba be tudjuk illeszteni. 

 

- pdf   A listát készíthetjük azonnal pdf formátumban is. (55. ábra) Az előállított 

dokumentumot kinyomtathatjuk, vagy menthetjük a hagyományos módon. Ezt a lehetőséget 

csak akkor tudjuk használni, ha csak 1 kartont kívánunk lehozni. Ekkor az „-ig” paraméter 

megadására nincs lehetőség. Ennek oka elsősorban a viszonylag nagy erőforrás igény. 

Hosszabb karton esetében is előfordulhat, hogy a memória kapacitása miatt a pdf állomány 

nem jön létre. Ekkor válasszuk a „képernyő” módot. 

 

- Excel   Későbbi feldolgozás céljából, más programokhoz való illesztéskor, vagy pl. 

ellenőrzések alkalmával hasznos lehet, ha excelben is elő tudjuk állítani a listát. Az excel 

funkcióit felhasználva tetszőleges kigyűjtéseket végezhetünk. A lista kompatibilis az 

OpenOffice Calc programjával is. Az elkészült lista a számítógép  „Letöltések” mappájában fog 

megjelenni, (kivéve, ha rendszerünket másképp állítottuk be) és az excel táblák szokásos 

megnyitásával lehet használni. Az állomány neve a könyvelendő ügyfelünk neve lesz. (56. ábra) 

A teljes kompatibilitás érdekében érdemes az állományt az excel „Mentés másként” 

funkciójával lementeni.  

 

54. ábra - Listázás paramétereinek bekérése 



42 onlineugyvitel.hu 

 

 

55. ábra - Főkönyvi számla forgalma - pdf 

 

 

56. ábra - Főkönyvi számla forgalma - Excel 

Vevői- szállítói kartonok 

A kartonok lekérdezése, a program funkciói hasonlóak a „Főkönyvi számlák forgalma” résznél 

ismertetekkel. 
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57. ábra - Fordított adózás 
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IV. Bér- és munkaügy 

Törzsek 

Dolgozók 

A meglévő, illetve új dolgozók személyi- és munkaügyi adatainak megadása, módosítása ebben a 

táblázatban történik. (58. ábra) 

 

58. ábra - Dolgozó törzs 

Be kell állítanunk a dolgozó számfejtéséhez szükséges adatokat. 

A bér elszámolása lehet: Havi – Órabér – Teljesítmény alapján. A szociális hozzájárulási adó 

kedvezmény típusát, valamint a foglalkoztatás minősége kódját a legördülő lehetőségek közül 

válasszuk ki. (59. ábra)    

FONTOS! Az elszámolás alapjához tartozó összeget majd meg kell adnunk a dolgozó „Kifizetések” 

oszlopában. (60. ábra) 

 

59. ábra - Dolgozó besorolása 
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Kifizetések 

 

60. ábra - Dolgozói kifizetések 

Levonások 

A levonások, kedvezmények megadásánál a „Törzsek” menü „Levonási jogcímek” táblázatot 

használhatjuk. A családi kedvezmény megadásánál az ADÓT CSÖKKENTŐ ÖSSZEGET kell megadnunk. 

(Tehát pl. 1 gyermek 10000, 2 gyermek 20000, 3 gyermek esetén 99000 Ft) (61. ábra) 

 

 

61. ábra - Dolgozó levonásai, kedvezményei 

Elszámolások 

 

62. ábra - Dolgozó elszámolásai 
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Adatlapok 

 

63. ábra – Adatlapok 

Szabadság nyilvántartó lap 

A nyilvántartó lap naptár rendszerben mutatja a kivett szabadságokat. Ez a forma alkalmasabb a 

napolás vagy a munkalapok ellenőrzésre, áttekinthetőbb, mint a szöveges (tól-ig) kimutatás. A lapról 

leolvasható a még kivehető szabadságos napok száma is. (64. ábra) 



47 onlineugyvitel.hu 

 

 

64. ábra - Szabadság nyilvántartás 

Nyilatkozatok 

 

65. ábra - Nyilatkozatok 



48 onlineugyvitel.hu 

 

Kifizetési jogcímek 

Levonási jogcímek 

FEOR számok 

A program része az aktuális évre vonatkozó FEOR számok törzse. Ezt nem tudjuk javítani, bővíteni, a 

karbantartása automatikus (66. ábra). Elsősorban a könnyebb keresést, a dolgozók ide vonatkozó 

adatainak kezelését szolgálja. 

 

66. ábra - FEOR számok 

Foglalkoztatás minősége 

A FEOR-hoz hasonlóan ebben a táblázatban az aktuális foglalkoztatás minősége kódok találhatók, 

egyszerűsítve az új dolgozó felvételét, vagy egyéb változások átvezetését (67. ábra).  

 

67. ábra - Foglalkoztatás minősége 
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Munkabérrel ellátatlanság 

 

68. ábra - Munkabérrel ellátatlanság 

 

Számfejtés 
A számfejtés a képernyőn megjelenő bérszámfejtő lapon történik. (69. ábra) 

 

69. ábra - Bérszámfejtő lap 
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Állítsuk be az elszámolás időszakát. A program alapértelmezésként az aktuális hónapot megelőző 

hónap nevét mutatja. A kifizetés dátumát egy naptár segítségével adhatjuk meg. A program 

automatikusan kitölti a naptárat a dolgozónál megadott munkarend szerinti idővel, illetve a pihenő- és 

ünnepnapokkal (ún. TB naptár).  

Az egyes mezők jelentései: 

- szám (pl. 8.0): a ledolgozott órák száma 
- P: pihenő nap 
- U: ünnepnap 
- S: szabadságos nap 
- B: betegszabadság 
- K: kieső nap (biztosítás szüneteltetése) 
- Exx : Munkabérrel ellátatlan (xx= az ellátatlanság kódja ld. „Törzsek”)  

Rögzítési napló 
A menüpont a rögzített számfejtések ellenőrzésére szolgál. A „Szerkeszt” gombbal lehetőség van a 

kifizetés dátumának módosítására, ha egyéb adatokat is kell módosítani, akkor célszerű a „Töröl” gomb 

használata. Ez után az egész számfejtés megismételhető. (70. ábra) 

 

70. ábra - Rögzítési napló 

Egyszerűsített foglalkoztatás nyilvántartása 

A lista „Egysz.fogl.” oszlopában egy „Nyomtat” felirat jelenik meg azon dolgozóknál, akiket 

egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaztak. A nyomtatvány az előírásoknak megfelelően 

tartalmazza a ledolgozott órákat, a kifizetett bért, valamint a dolgozó után fizetendő közteher összegét 

a ledolgozott napok bontásában. (71. ábra) 
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71. ábra - Egyszerűsített foglalkoztatás nyilvántartás 

 

Számfejtés módosítása 

A számfejtés módosítására két lehetőség kínálkozik. Az egyik az előző pontban ismertetett törlés a 

„Rögzítési napló”-ból. A másik módszer a számfejtési lapon a kifizetés dátumának megadása. A 

program megkeresi azt a számfejtést, amit ez a dátum és a dolgozó azonosít, és találat esetén a lapot 

automatikusan kitölti az előző rögzítés adataival. Egy bonyolultabb napolásnál, munkarendnél nem kell 

újra bevinni, csak módosítani, ha szükséges. (Pl. az ábrán látható 2 nap szabadság is rákerült a lapra, 

amikor beállítottuk a kifizetés dátumát). Így elkerülhető az is, hogy egy adott dolgozónak egy adott 

napra 2 számfejtése legyen, hiszen az előző mindig felülíródik. (72. ábra)  
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72. ábra - Számfejtés módosítása 
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Jelenléti ív 
Amennyiben a könyvelés- és a dolgozók munkalapjának, napolásának helye nem azonos, akkor 

lehetőség van a jelenléti ív előzetes rögzítésére.  (73. ábra) 

 

73. ábra - Jelenléti ív 

Az időszak kiválasztásához a „Keresés” mezőben válasszunk a legördülő listából, majd kattintsunk 

„Keresés” gombra. A program automatikusan kitölti az adatokat a munkaügyi naptár alapján. 

Módosításhoz kattintsunk a „Szerkeszt” gombra, majd a megfelelő napnál írjuk be az új értéket. A 

használható értékek: 

 Szám - Ledolgozott óra száma 

 P - Pihenő nap (szombat, vasárnap) 

 U - Ünnep nap (Fizetett ünnep) 

 B - Betegszabadság 

 K - Kieső nap  

 Exx - Ellátatlanság kódja (ld. „Munkabérrel ellátatlanság”) (Pl. E11=táppénz) 

 Z - Szabad nap 

 O - Pótszabadság 

Az adatokat a „Frissítés” gombbal zárjuk, rögzítjük. 

A „Keresés”-ben kiválaszthatunk régebbi, már számfejtett adatokat is. Ekkor a lista az ellenőrzést 

szolgálja, az adatok nem módosíthatóak. 
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Adatok importálása az ABEV Java programba 

 

Indítsuk el az ABEV Java programot. Ellenőrizzük le, hogy a megfelelő nyomtatvány telepítve van-e 

gépünkre. Az importáláshoz válasszuk a „Szerviz” menü „Egyedi importálás” pontját. (74. ábra - ABEV 

import) 

 

74. ábra - ABEV import 

A programban alapértelmezett import mappa tartalma jelenik meg. (75. ábra)  
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75. ábra - ABEV import 

 

A fájltípust állítsuk „XML állományok”-ra. (76. ábra) 

 

76. ábra - ABEV import 
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Az internetről letöltött állományok általában a „Letöltések” vagy „Downloads” mappákban találhatók. 

Ennek a mappának helye a számítógép felhasználójának mappájában van. A mappa neve a gép 

telepítéskor megadott név. (77. ábra) 

 

77. ábra - ABEV import 

 

Ezen belül található a „Dokumentumok” (78. ábra) és ez alatt a „Letöltések” mappa (79. ábra). 

 

78. ábra - ABEV import 
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79. ábra - ABEV import 

 

Ebben a mappában keressük ki az importálandó állományt. Az állomány neve az ügyfél nevének első 6 

betűje, majd az adószám és a bevallási időszak következik, végül a nyomtatvány neve. (80. ábra) 

 

80. ábra - ABEV import 
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V. Tárgyi eszközök 

Törzsek 
Rendszerünkben 6 féle törzset különböztetünk meg: 

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 

4. Tenyészállatok 

5. Beruházások, felújítások 

6. Immateriális javak 

Az űrlapok a szokásos adatokon túl alkalmasak arra, hogy különböző mellékleteket csatoljunk hozzá. 

Pl. beszkennelt „Forgalmi engedély”-t, vagy egy épület tervdokumentációját, fényképet stb. Az új tétel 

rögzítésénél kattintsunk valamelyik „Csatolt dokumentum” [Fájl kiválasztása] gombra, tallózzuk ki a 

dokumentumot, majd a [Feltölt] gombbal végezzük el a csatolást (81. ábra). 

 

81. ábra - Tárgyi eszköz rögzítése 
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A csatolt állomány letöltéséhez a törzsben kattintson a [Részletek] mezőre (82. ábra), majd a tárgyi 

eszköz részletezőjén a megfelelő [Letölt] mezőre. (83. ábra)  

 

82. ábra - Tárgyi eszköz adatainak részletezése 

 

 

83. ábra - Csatolt állomány letöltése 

A csatolt dokumentum törlése a [Szerkeszt], majd a megfelelő sorban a [Törlés] gomb segítségével 

lehetséges (ld. Új tétel felvitele 81. ábra) 

Kivonatok 

Értékcsökkenés számítás 
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VI. Készletgazdálkodás, számlázás 

Törzsek 

Termékek, szolgáltatások 

 

84. ábra - Termékek, szolgáltatások 

Vevők 

A vevők adatait tartalmazó tábla kezelése itt történik. Új vevők felvitelére, meglévők módosítására van 

lehetőségünk. Nem szükséges valamennyi oszlopot kitöltenünk (85. ábra). Néhány adatot más 

programok használnak. (Pl. a működési engedély számát a számlázási rendszer használja.). A 

törzsünkben eddig nem szereplő vevőket nem kell feltétlenül előre felvennünk, erre majd mód nyílik a 

könyvelés közben. 

 

85. ábra - Számlázás - Vevő törzs 

Szállítók 

Az előbbiekben említett vevőtörzshöz hasonlóan itt a szállítóink adatait lehet megadnunk. 
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Raktárak 

A készletgazdálkodással kapcsolatos raktár törzset tudjuk e menüpont segítségével kialakítani. A 

különböző készlet változások lekönyvelésekor hivatkoznunk kell a raktárra is. A program 

automatikusan létrehoz egy „Központi raktár” nevezetű raktárt, ezt a nevet átírhatjuk, vagy újat 

vehetünk fel. (86. ábra) 

 

86. ábra - Raktárak törzse 

 

Számlakészítés 
A főmenü [Bizonylat írás] menüjéből válasszuk ki a [Kimenő számla] pontot. A képernyőn ekkor 

megjelenik egy számla formátum, amit ki kell töltenünk. (87. ábra) 

 

87. ábra - Kimenő számla készítés 

A „Vevő” mezőbe kezdjük beírni a korábban a vevő törzsbe felvett partnerünk nevét, a nevének egy 

részletét, vagy a címét. A legördülő adatokból válasszuk ki a megfelelő tételt. Adjuk meg a számla egyéb 



62 onlineugyvitel.hu 

 

jellemzőit. A dátumok megadásánál segítségünkre van a mezők mellett található naptár ikon. A „Cikk” 

mezőbe, a vevő megadásához hasonlóan kezdjük beírni az értékesíteni kívánt termék megnevezését. 

A törzsből kiválasztott tétel adatai bekerülnek a számla sorába, de ezek az adatok – megfelelő 

jogosultság esetén – átírhatóak. Az „Eng%” mezőben az adott tételhez kapcsolódó engedményt 

adhatunk százalékos formában. Amennyiben használjuk ezt a lehetőséget, akkor a számlán ez külön 

tételben fog megjelenni. (88. ábra) 

 

88. ábra - Engedmény 

A [Tételt rögzít/(új sor)] gombbal további tételeket tehetünk a számlára. Az adott sor törlése a sor 

végén található kuka ikon segítségével lehetséges. 

Miután a megfelelő rovatokat kitöltöttük az „Elkészítem a számlát” gombbal véglegesíthetjük a 

bizonylatot. Amennyiben minden rendben, akkor egy üzenet látható a képernyőn, ami igazolja, hogy a 

számla rögzítésre került. (89. ábra) Az üzenet ablakban található „Nyomtat” gomb segítségével a 

program előállít egy pdf formátumot, ami kinyomtatható, elmenthető. (90. ábra) 

 

89. ábra - Számla iktatása 
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90. ábra - Kimenő számla nyomtatás 

Számla kiállítás fordított adózás alapján 

Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint termékértékesítésnél, szolgáltatásnyújtásnál az adót 

a teljesítésre kötelezett adóalany fizeti. Ez úgy valósul meg, hogy a teljesítésre kötelezett (szolgáltató) 

az adót átterheli a megrendelőre, ugyanakkor az adóhatóság részére maga a szolgáltató fizeti be az 

ÁFA-t. Ezért az általános forgalmi adó az indirekt adónemek közé tartozik. 

A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a vevő (megrendelő) adóalany fizeti meg 

az ügyletre eső ÁFA-t. Ezt nevezik az ÁFA-törvény alkalmazásában „fordított adózásnak”, ugyanis az 

indirekt adózási rendtől eltérően, fordítva működik. 

 

Fordított adózás hatálya alá eső számla kiállítása esetében a számlán a következőket kell szerepeltetni: 

 a vevő adószámának feltűntetése, 

 a számla ÁFA felszámítása nélkül kerül kiállításra, 

 a számlán fel kell tüntetni, hogy a számla a fordított adózás hatálya alá esik és az  ÁFA-t a 

vevőnek kell megfizetnie. 

 

Számla írása közben valamelyik „Megjegyzés” mezőbe írjuk be a törvény által előírt szöveget. Pl. üssünk 

le egy „F” betűt és a legördülő menüből válasszik ki a „FAD=A fordított adózás szabályai szerint az adót 

a vevő fizeti meg!” 

Érvénytelenítő (Stornó) számla előállítása 

A „Kivonatok” menü „Bizonylatok naplója”->”Kimenő számla” pontjában táblázatos formában 

láthatóak az elkészített számlák. E táblázat utolsó oszlopában szereplő „Storno” feliratra kattintva az 

eredeti számla érvénytelenítésére van lehetőség. (91. ábra) 
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91. ábra - Számla érvénytelenítése 

A program automatikusan kitölti a számla fejlécét. Az eredeti számla tartalmát a „Tételt rögzít/Új sor” 

gombbal tudjuk felírni a számlára, a mennyiségeket a program negatív előjellel látja el. (92. ábra) 

 

92. ábra - Érvénytelenítő számla 

A megjegyzésbe automatikusan bekerül a „…számla érvénytelenítése” felirat, illetve a második 

megjegyzésben megadhatjuk az érvénytelenítés okát. Az elkészült bizonylat nyomtatási képét a 93. 

ábra mutatja. 
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93. ábra - Érvénytelenítő számla formátuma 

 

Számlakészítés külső programból 

1. Módszer – Adatok átadása URL-ből 

Lehetőségünk van külső programból származó adatok alapján is elkészíteni a számlát. A számlázó 

programnak az alábbi tömböt kell átadni a www.onlineugyvitel.hu/karton/store_ext.php 

paramétereként: 

ext_arr[0]           - Vevő neve 

ext_arr[1]           - Vevő címe - irányítószám 

ext_arr[2]           - Vevő címe - Település 

ext_arr[3]           - Vevő címe - Kerület 

ext_arr[4]           - Vevő címe – Közterület neve 

ext_arr[5]           - Vevő címe – Közterület jellege 

ext_arr[6]           - Vevő címe - Házszám 

ext_arr[7]           - Vevő címe - Épület 

ext_arr[8]           - Vevő címe - Lépcsőház 
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ext_arr[9]          - Vevő címe - Szint 

ext_arr[10]        - Vevő címe - ajtó 

ext_arr[11]        - Vevő adószáma 12345678-1-12 formában 

ext_arr[12] - Megrendelés száma, szerződés száma vagy egyéb azonosító ami megelőzte a 

számlázást, és hivatkozni szeretnénk rá 

ext_arr[13]         - Fizetés módja (egy karakter): 1=Készpénz       3=Átutalás  

ext_arr[14]         - Számla teljesítésének időpontja           (Dátum formátum: 2012-05-01) 

ext_arr[15]         - Számla kelte                                              (Dátum formátum: 2012-05-01) 

ext_arr[16]         - Fizetési határirő                                        (Dátum formátum: 2012-05-01) 

ext_arr[17]        - Termék megnevezése 

ext_arr[18]        - Termék egységára 

ext_arr[19]        - Termék mennyisége 

ext_arr[20]        - Mértékegység 

ext_arr[21]        - Vámtarifaszám (ITJ) 

ext_arr[22]        - Áfa kulcsa 

ext_arr[23]        - Azonnali nyomtatás .pdf formátumban 

 

Példa: 

www.onlineugyvitel.hu/karton/store_ext.php?ext_arr[]=Próba_Benő&ext_arr[]=1234&ext_arr[]=Bud

apest& ext_arr[]=XXext_arr[]=Csőlakó&ext_arr[]=utca 

&ext_arr[]=2&ext_arr[]=b&ext_arr[]=&ext_arr[]=&ext_arr[]=&ext_arr[]=12345678-1-

24&ext_arr[]=Megrendelő1&ext_arr[]=3&ext_arr[]=2012-05-01&ext_arr[]=2012-05-

01&ext_arr[]=2012-05-01&ext_arr[]=Ezt adtuk 

el&ext_arr[]=1000&ext_arr[]=2&ext_arr[]=db&ext_arr[]=123456&ext_arr[]=27&ext_arr[]=pdf 

A fenti sort másoljuk be a böngésző sorába, az eredmény a képernyőn megjelenő pdf állomány lesz.  

Amint a példából is látszik, a tömb indexeit nem kell beírnunk, a sorrend számít! Fontos, hogy az 

üresen hagyott adatokat is adjuk át, azok is szerepeljenek a sorban egy szóköz (space) értékkel. 

 

 

 

 

 

 

- 2. Módszer – Adatok XML file feltöltéséből 

Több számla egyidejű elkésztéséhez fejlesztettük ki a külső XML fogadására alkalmas modult. 

Felhasználás szempontjából több lehetőséget biztosit. Hátránya, hogy nem tudjuk közvetlenül az URL 

paramétereként átadni, hanem külön kell feltöltenünk a megfelelő állományt. 
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A küldő programnak az alábbi xml struktúrában kell átadnia az adatokat: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<export_adatok> 

  <szamla> 

    <nev></nev> 

    <iranyitoszam ></iranyitoszam > 

    <telepules></telepules > 

    <kerulet ></kerulet > 

    <kozterulet_neve></kozterulet_neve > 

    <kozterulet_jellege></kozterulet_jellege > 

    <hazszam ></hazszam > 

    <epulet ></epulet > 

    <lepcsohaz ></lepcsohaz > 

    <szint ></szint > 

    <ajto ></ajto > 

    <adoszam></adoszam> 

 

<megrendeles_szam></megrendeles_szam> 

    <fizetes_modja></fizetes_modja> 

    <teljesites></teljesites> 

    <szamla_kelte></szamla_kelte> 

    <fizetesi_hatarido></fizetesi_hatarido> 

    <megjegyzes1></megjegyzes1> 

    <megjegyzes2></megjegyzes2> 

    <tetel> 

      <megnevezes></megnevezes> 

      <egysegar></egysegar> 

      <mennyiseg></mennyiseg> 

      <mertekegyseg></mertekegyseg> 

      <vamtarifa_szam></vamtarifa_szam> 

      <afa_kulcs></afa_kulcs> 

    </tetel> 

  </szamla> 

</export_adatok>   

 

A <szamla> és azon belül a <tetel> tag tetszőleges számban ismétlődhet, így egyszerre több számlát is 

el tudunk készíteni. 

 

- 3. Módszer – Adatok XLS file feltöltéséből 

Hasonlóan az előzőekhez xls file-t is fel tudunk tölteni. A feltöltenő állomány strukturáját mutatja a 94. 

ábra. Dátumok megadásánál ügyeljünk arra, hogy a dátum formátuma „2001-03-14” legyen, tehát 

kötőjelek szolgálnak az egyes mezők elválasztására. (Microsoft Excel esetén jelöljük ki a cellákat, és 

jobb egérgombbal válasszuk ki a „Cella formázása” menüt, és keressük ki a kívánt formátumot.) A 
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„Fizetés módja” mezőt kódolva kell megadnunk, készpénz esetén 1-es, illetve átutalás esetén 3-as 

számot írjunk a mezőbe. 

 

 

94. ábra - xls struktúra 

FONTOS! 

A program az adatok átvételekor KIZÁRÓLAG a „Vevő kód”, illetve a „Termék kód” mezőben szereplő 

azonosítók alapján dolgozik. A vevő esetén más adatot nem kell megadnunk, a táblázat kitöltése 

csupán a felhasználó munkáját egyszerűsítheti. A termékek esetén a megnevezés, mennyiségi egység, 

vámtarifa szám és a áfa kulcs szintén a korábban létrehozott termék törzsből kerül kiolvasásra, ezeket 

kitölteni nem szükséges. A nettó egységár valamint a mennyiség mezők kitöltése viszont kötelező. 

Az egyes mezőki kitöltése: 

 A1 (Mozgás)  - BE – Beérkező (készlet növelő) bizonylat rögzítése 

    - KI – Kimenő (készlet csökkentő) bizonylat rögzítése  

 A9 (Fizetés módja) - 1 – Készpénz, 3 - Átutalás 

 A13 (Bizonylatszám) - Csak beérkező bizonylat esetén kell kitölteni, kimenő számla esetén 

    a program automatikusan generálja s sorszámot. 

 

 Az xml-xls állomány feltöltéséhez válasszuk a [Bizonylat írás] menü [XML file feltöltés] pontját. A 

megjelenő párbeszéd ablakban keressük ki a feltöltendő állományt, majd kattintsunk a [Feltölt] 

gombra. (95. ábra) 
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95. ábra - XML feltöltése 

Sikeres feltöltés esetén a képernyőn megjelenik a feltöltött állományban szereplő tételek rövid 

kivonata. (96. ábra) Amennyiben ezt megfelelőnek találjuk akkor a [Számla készítés] gombbal 

elkészíthetjük a számlákat a korábban ismertetett pdf formátumban. 

 

96. ábra - Feltöltés lista 

Feltöltés illetve a számla készítés után a számlák ugyanúgy megjelennek a különböző kivonatok között, 

mintha kézzel vittük volna fel őket. Így lehetőségünk van pl. további másolatok, kimutatások 

készítésére is. 

Mezőgazdasági szolgáltatások gázolaj felhasználása 
Egyes mezőgazdasági szolgáltatásokhoz kapcsolódó gázolaj felhasználást a számla mellékleteként adjuk meg. Ehhez a 

termékek, szolgáltatások törzsében kell megadnunk a szükséges paramétereket. ( 

97. ábra) 
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97. ábra - Szolgáltatás gázolaj felhasználásával 

 A számla készítése a már ismertetett módon történik, semmi külön műveletre nincs szükség. A 

számlán vegyesen lehetnek ezek a szolgáltatások és az egyéb termékek, a melléklet csak a gázolaj 

felhasználáshoz tartozó tételeket tartalmazza. (98. ábra) A melléklet automatikusan keletkezik, itt sem 

kell egyéb beállításokat elvégezni. Az üzemanyag egységárát a NAV által megadott közlemény alapján 

a program állítja be. 

 

98. ábra - Gázolaj felhasználás 
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Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás 
 

[23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 11/A. §-a] 

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött 

számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

2016. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében a számlázó programnak olyan önálló, de a 

programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell 

rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető 

a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve 

b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó 

számlákra. 

A Rendelet 2. § 5. pontja értelmében e jogszabály alkalmazásában adatexport az adóalany által 

elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása a Rendelet 2. 

melléklete szerint és a 3. mellékletében meghatározott adatszerkezetben. 

A hivatkozott előírások alapján 2016. január 1-jétől a számlázó programnak „adóhatósági ellenőrzési 

adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie. E funkciónak a Rendelet megfogalmazása 

értelmében egyrészt önállóan működőnek, másrészt a számlázó programba beépítettnek kell lennie, 

ettől eltérni nem lehet. 
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Mezőgazdasági szárító üzem 

Törzsek 

Termékek, szolgáltatások 

A termékek törzsének kezelése alapvetően megegyezik a „Készletgazdálkodás, számlázás” rendszerben 

megismertekkel. (84. ábra). Az alkalmazás speciális jellege miatt azonban néhány egyéb adatot is meg 

kell adnunk. (99. ábra) 

 

99. ábra - Mezőgazdasági termények 

Forgalom 

Forgalmi adatok bevitele 

A megjelenő táblázat [Új tétel] gomb hatására egy űrlap jelenik meg, amelyen felvihetjük a megfelelő 

tételsort. (100. ábra) A „Partner” és a „Termény” rovatokat a „Törzsek” menüben felvitt adatok alapján 

válasszuk ki. Megadhatunk egy alap bizonylatszámot is (pl. mérlegjegy), de használata nem kötelező. 

A „Bruttó (nyers) súly” a termékre vonatkozik, tehát pl. a göngyöleg, szállító jármű stb. súlya nélkül 

értendő. A „Tárolási hely” szintén a „Törzsek” menüben korábban rögzített adatokból választható, nem 

szükséges megadnunk, de használatával további gyűjtések lehetségesek. 

A „Mozgásnem” értékei a következők lehetnek: 

- Beszállítás 

- Kiszállítás 

- Tárolás 
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100. ábra - Új forgalmi tétel 

 

Tárolási díj számítás 
Egy hasznos kis program található e menüpont alatt. Gyors kalkulációt tudunk csinálni ügyfelünk 

részére a tárolási díjról. Töltsük fel a táblázatot a megfelelő adatokkal. A kapott végeredmény az 

egységnyi díjjat mutatja. Tehát pl. ha a tárolási díj 2 Ft/nap/q, akkor a táblázat által mutatott összeget 

szorozzuk be 2-vel, vagy pl. 80 fill/nap/q esetén 0,8-cal. Amennyiben a mai napig akarjuk kiszámítani 

az összeget, akkor MINDIG vegyük fel az utolsó sorba a mai dátumot mennyiségek nélkül, hogy a 

program az aktuális készlet tárolási díját ki tudja számítani. (101. ábra) 

 

101. ábra - Tárolási díj számítása 
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Elszámolás 
A „Forgalom”->Forgalmi adatok bevitele” menüben jelöljük ki az elszámolandó vevőt és a terményt. 

További szűréseket is beállíthatunk (dátum, elszámolatlan tételek stb.) A feltételek megadása után 

kattintsunk a „Keres” gombra (102. ábra). 

 

102. ábra - Rögzítési napló 

A megjelenő táblázatban ki tudjuk jelölni az elszámolásra kerülő tételeket, vagy a „Mind kijelölése” 

felirat segítségével az összes sort kiválaszthatjuk. Az „Elszámolás” gomb hatására megjelenő ablakban 

(103. ábra) állítsuk be a további paramétereket. 

 

- Nyomtatás – Az elszámolás adatait tartalmazó bizonylat nyomtatása. Alaphelyzetben a 

program elkészíti a bizonylatot, ha ezt nem szeretnénk, vegyük ki a pipát a felirat előtt. 

FIGYELEM! A nyomtatás nem jelenti az adott elszámolás véglegesítését. Elsősorban az 

ellenőrzést szolgálja. Ha azt szeretnénk, hogy az tételek „Elszámolt” állapotba kerüljenek, 

akkor az „Elszámolás véglegesítése” jelölő négyzetet is állítsuk be. 

- Elszámolás véglegesítése – A megadott tételek „Folyamatban” állapotból „Elszámolt” 

állapotba kerülnek. Ezen tételek későbbi listázása a kereső ablakban a „Bizonylat” legördülő 

menüjének „Elszámolt” pontjában lehetséges 

- Árbevétel-engedményezési nyilatkozat – Az engedményezési nyilatkozatot tölti ki a vevő 

adataival. Az engedményezett összeget be kell írni az „Ellenérték levonása (Ft)” mezőbe. 

Az elkészült bizonylatot a 104. ábra mutatja. 

103. ábra Elszámolás 
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104. ábra - Elszámolási bizonylat 

A bizonylat sorszámot csak akkor kap, ha az „Elszámolás véglegesítése” jelölő négyzetet beállítottuk. 

Ellenkező esetben a bizonylat fejlécében a „NYITOTT!” felirat látszik, viszont így tájékoztatni tudjuk 

ügyfelünket a beszállítások állapotáról.  
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VII. Mezőgazdasági termékek felvásárlása 

Törzsek 

Termelők 

A felvásárlási jegy megfelelő kitöltéséhez nélkülözhetetlen adatokat kell megadnunk a termelőkről. Az 

egyes mezőkre léteznek ellenőrző algoritmusok (pl. adószám), ezt a program végrehajtja. Ezen 

túlmenően az adatok pontosságára nagyon kell ügyelnünk, hiszen ezen adatok alapján fogjuk 

elkészíteni az APEH (NAV) 08-as típusú bevallásához szükséges feladást (105. ábra). 

 

105. ábra - Felvásárlási jegy - termelők 
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Mezőgazdasági termények 

A termények kezeléséhez kevesebb adatra van szükségünk, mint pl. a készletgazdálkodás esetén. 

Különösen figyeljünk a „Kompenzációs felár” megadására. A kulcsok a program „Számviteli 

paraméterek” részben meghatározott értékek közül választhatók. Ezen adatok a programban 

automatikusan frissülnek (106. ábra). 

 

106. ábra - Mezőgazdasági termények 

 

Könyvelés 

Forgalmi adatok bevitele 

A beviteli képernyő az eredeti nyomtatványt mutatja. Ezen a kézi kitöltéshez hasonlóan kell beírni az 

adatokat. (107. ábra) 

 

107. ábra - Felvásárlási jegy - adatbevitel 
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Adja meg ügyfele nevének vagy címének egy részletét, vagy kattintson duplán és a legördülő adatok 

közül válassza ki a megfelelő személyt. Ekkor a törzsbe felvitt adatok alapján a többi mező 

automatikusan kitöltődik. 

A termékek megadásánál is hasonló képpen kell eljárnunk. A táblázat „megnevezése” rovatába írjuk 

be a termék nevének részletét, és a legördülő menüből válasszuk ki a tételt. (108. ábra) 

 

108. ábra - Termék kiválasztás 

A szükséges adatok itt is automatikusan kitöltődnek, de át ís írhatók. (pl. Az ügyféllel történt 

megállapodás alapján eltérünk a törzsben rögzített felvásárlási ártól.) Adjuk meg a felvásárolt 

mennyiséget, majd a [Tételt rögzít/ (új sor)] gomb segítségével rögzítjük adatainkat. A rontott tételt az 

adott sor végén található ikon segítségével törölhetjük. 

Miután a megfelelő rovatokat kitöltöttük az [Elkészítem a bizonylatot] gombbal véglegesíthetjük a 

bizonylatot. Amennyiben minden rendben, akkor egy üzenet látható a képernyőn, ami igazolja, hogy a 

számla rögzítésre került. (109. ábra) Az üzenet ablakban található [Nyomtat] gomb segítségével a 

program előállít egy pdf formátumot, ami kinyomtatható, elmenthető. (110. ábra) 

 

109. ábra - Bizonylat iktatása 
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110. ábra - Felvásárlási jegy nyomtatása 

Kivonatok 

Felvásárlási jegy 

A 

Összesítés beszállítónként 

A megadott időszakra terményenként és azon belül beszállítnként összesítjlük az adatokat. A lista .pdf 

formátumban készül (111. ábra) 
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111. ábra - Összesítés beszállítónként 
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VIII. Speditőri számlázás 

Törzsek 

Fuvaroztatók 

A fuvaroztatók adatait tartalmazó tábla kezelése itt történik. Új fuvaroztató felvitelére, meglévők 

módosítására van lehetőségünk. Nem szükséges valamennyi oszlopot kitöltenünk (112. ábra) Néhány 

adatot más programok használnak. (Pl. a működési engedély számát a számlázási rendszer használja. 

 

112. ábra – Fuvaroztatók 

Viszonylatok 

 

113. ábra – Viszonylatok 



83 onlineugyvitel.hu 

 

 

114. ábra - Új viszonylat 

Alvállalkozók 

A törzs kezelése teljesen megegyezik a fuvaroztatóknál ismertetett módszerrel. 

Bizonylatok 

Menetlevelek 

 

115. ábra - Menetlevelek 

Számla készítés 
Kimenő számlák készítéséhez lépjünk a főmenü [Bizonylatok]->[Menetlevél] pontjára. A táblázat 

[Keresés] részében adjuk meg a számlázandó menetlevelek körét. Tetszőleges szűrést állíthatunk be, 

de mivel most egy fuvaroztatónk felé készítünk elszámolást, a [Fuvaroztató] mezőt MINDIG meg kell 

adnunk. (116. ábra) 



84 onlineugyvitel.hu 

 

 

116. ábra - Kimenő számla, fuvaroztató kiválasztása 

A leválogatott adatokból jelöljük ki a számlázandó tételeket. Használjuk a [Mind kijelölése] gombot, 

amennyiben az összes tételt fel akarjuk írni a számlára. (117. ábra) 

 

117. ábra - Számlázandó menetlevelek kijelölése 

Az elkészült lista után kattintsunk a [Kimenő számla] ikonra. A program viszonylatonként összesítve 

elkészíti a számlát. Egyelőre csak képernyőn látszik, és lehetőségünk van az ellenőrzésre, esetleg egy 

új bizonylat készítésére. Töltsük ki a számla szükséges adatait (fizetés módja, dátumok stb.) 

Megjegyzéseket füzhetünk a bizonylathoz a rendelkezésre álló 2 sorban. Ha mindent rendben találunk, 

akkor kattintsunk az [Elkészítem a számlát] gombra. (118. ábra) 
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118. ábra - Kimenő számla képernyő képe 

A bizonylatunk ezzel elkészült, lekönyvelődött. Amennyiben minden rendben, akkor egy üzenet látható 

a képernyőn, ami igazolja, hogy a számla rögzítésre került. (119. ábra) Az üzenet ablakban található 

„Nyomtat” gomb segítségével a program előállít egy pdf formátumot, ami kinyomtatható, elmenthető. 

(120. ábra) A számla elkészítésével együtt elkészül a bizonylat melléklete is, amely a kiszámlázott 

viszonylatok analitikáját - menetlevelenkénti bontását – tartalmazza.(121. ábra) 
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119. ábra - Számla iktatása 

 

120. ábra - Kimenő számla nyomtatása 
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121. ábra - Kimenő számla melléklete 
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Kimenő – Beérkező számlák 
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IX. Számlanyilvántartás 

Törzsek 

Szállítók 

Költséghelyek 

Abban az esetben, ha a vállalkozás több telephellyel (bolttal, raktárral) is rendelkezik, és a számlákat 

szeretnénk ezek szerint csoportosítani, akkor töltsük fel ezt a törzset. A számla adatok feltöltésénél 

majd ezen adatokat használjuk a „Költséghely” beállításánál. 

Bizonylatok 

Beérkező számlák 

A menüpontban a beérkező számlák adatait lehet rögzíteni. A megjelenő táblázatban az „+ Új tétel” 

gombra kattintva az űrlapot kell kitölteni. (122. ábra) A korábban felvitt törzsadatokat használjuk a 

„Partner” ill. a „Költséghely” mezők bevitelénél. A kiválasztás történhet a kezdőbetű megadásával, 

vagy a legördülő menüből való kijelöléssel. A dátumok megadása a naptár ikonra való kattintással 

történik. Miután minden szükséges adatot megadtunk, a „Létrehoz” gomb segítségével rögzítjük a 

tételt. 

 

122. ábra -  Új tétel felvitele 

A feltöltött táblázatot a 123. ábra mutatja. A sorok a fizetési határidő szerint vannak rendezve. A 

rendezést a táblázat fejlécében található feliratokra kattintva tetszőleges oszlopra be tudjuk állítani. A 

„Keresés” ablakban szűrő feltételeket adhatunk a lista tartalmára.  (Partnerre ill. költséghelyre).  
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123. ábra - Beérkező számlák 

A fizetési határidő dátumát beállítva meg tudjuk határozni, hogy az adott napon milyen utalandó 

számláink vannak, és azoknak mennyi az összege. (124. ábra) 

 

124. ábra - Utalandó összegek 

Az utalás végrehajtása után ismét nyissuk meg a táblázatot, és az elutalt bizonylat sorában kattintsunk 

a „Szerkeszt” gombra, ahol be tudjuk jelölni az utalás dátumát, és összegét. 
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X. Útnyilvántartás 

 

 

A cégautó adó elkerüléséhez mindenképpen vezetni kell útnyilvántartást, mert ezzel kétséget 

kizáróan igazolható, hogy a céges autót csak céges célból van használva. 

 

Célszerű vezetni akkor a cégautóadó megfizetése esetén is, mert a költségelszámolás alapja 

az útnyilvántartás. 

Az útnyilvántartás vezetése többféle módon megoldható, formai követelménye nincs, de 

tartalmi előírások léteznek.  

A közhiedelemmel ellentétben érdemes akkor is vezetni, ha: 

a) a cégautóadó megfizetése megtörténik 

b) a cégautóadó megfizetése nem történik meg 

 

Cégautóadó megfizetésekor szükséges az útnyilvántartás, hisz a nyilvántartásban található 

adatok szolgálnak alapul a költségek elszámolásához. Ha a céges autó kizárólag céges célokra 

használja, akkor útnyilvántartás vezetésével elkerülhető, hogy cégautó-adót kelljen fizetnie.  

Tartalma 

Az útnyilvántartásnak nincsenek alaki követelményei, de fontos, hogy legalább a 

meghatározott adatok szerepeljenek rajta. Minden autó esetén külön-külön útnyilvántartást 

kell vezetni az alábbi minimális tartalommal:  

 gépjármű típusát 
 gépjármű forgalmi rendszáma 
 fogyasztási norma 
 az év (vagy hó) első és utolsó napjának kilométeróra állása 
 utazás kiindulópontja 
 utazás célja és a felkeresett partner 
 megtett kilométerek száma 

APEH Ellenőrzések 

Fontos tudni, hogy az ellenőrzések során a NAV nem csupán az útnyilvántartást vizsgálja, 

hanem az ezzel összevethető minden dokumentációt, például munkaszüneti napokat, a 

sofőrök szabadságait, de akár a térfigyelő kamerák felvételeit is! A súlyos bírságok 

elkerülése érdekében figyeljen oda az alábbiakra az útnyilvántartás készítése során: 

- ne írjon be utazást munkaszüneti napra 

- ne írjon be olyan utazást, amikor az adott dolgozó szabadságon volt 

- a tankolási számlák egyezzenek az utazások útvonalával 

- valós távolság adatokat adjon meg 

- tényleges partnereket írjon be, mert ez egyszerűen ellenőrizhető 

- ne írjon valótlan utazásokat, mert szinte biztos a lebukás 
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Útnyilvántartás elkészítési módjai 

Papír alapon, vagy Excelben 

Vezethető nyomtatványboltban kapható papíron, vagy akár excel táblában is, de a tartalmi 

előírások miatt ez rendkívül időigényes, hiszen a jogszabályok pontos ismerete szükséges, 

valamint az emberi tényező miatt több a hibalehetőség. Nem sok vállalkozás engedheti meg 

magának, hogy időt pocsékoljon ilyesmire.  

Programmal 

Útnyilvántartó program használatával a dokumentum elkészítésével töltött idő a töredékére 

redukálható és a hibák kizárhatóak, valamint a további kényelmi funkciók miatt leegyszerűsíti 

és megrövidíti az elkészítést. Szoftver segítségével egy helyen nyilvántarthatóak a vezetők, az 

autók, az azokhoz kapcsolódó költségek és okiratok. Térkép funkcióval online közelekdési 

információk alapján megtervezhetőek az aznapi utazások, nem kell mindig a távolságokat 

kiszámolni. A programok többségében kiküldetési rendelvény funkció is megtalálható. Ezen 

kívül a program segíti Önt: 

- alapnorma és alapnorma átalány számításban 

- elszámolható fogyasztás meghatározásában 

- korrekciós tényezők százalékos számításában 

- aktuális NAV üzemanyagárak alkalmazásában 

- visszamenőleges gyors keresésben 

- igényes formátumú nyomtatvány elkészítésében 

- utólagos korrekciókban 

- statisztikák megjelenítésében 
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Záradék 
 


