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Program általános ismertetése 
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Bejelentkez ı felület  

 
1. kép 
 

A szükséges azonosító adatok megadása után, a „BELÉPÉS” gombra kattintva jutunk be a rendszerbe, a 
nyitó lapra.  

A belépéshez szükséges 
azonosító adatokat a 
rendszer üzemeltetıje adja 
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Nyitó lap 
 

A nyitó lap a program fı oldala, ahonnan a program bármely részébe eljuthatunk. (1. kép) 
A képernyı felsı részében található az információs tábla, ahol az azonosító adatokat találjuk, és ahol 

megadhatjuk a költséghelyet. Jobb oldalon a legördülı menübıl választhatjuk ki azt az évet, amelyben 
dolgozni szeretnénk. 

A képernyı legnagyobb területét a kék háttérrel jelölt menüpontok (könyvtárak) foglalják el, melyekre 
kattintva további menüket (alkönyvtárakat) érünk el.  
 

 
2. kép 

 
A program elsı használatakor célszerő a törzs feltöltésével kezdeni, e nélkül ugyanis nem tudunk 

dolgozni. A feltöltést a „kódtáblák” menüpont alatt tehetjük meg. 

Jogosultsági 
terület 

Annak az évnek a 
kiválasztása, amely 
adataival dolgozni 
szeretnénk. 

Törzs 
feltöltése 

Új Áfa-s 
elıirányzatok 
felvitele. 

Szerzıdések 
felvétele 

Bejövı 
számlák 
felvitele 

Bejövı 
számlák 
felvitele 

Felvitt számlák 
listája 

Bankszámlák 
felvitele 

Bankkivonatolás 
elvégzésére 
szolgál 

Nettó 
elıirányzatok 
felvitele. 
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Kódtáblák 
 

 
3. kép 

 
A „kódtáblák” menüpontra kattintva a fent látható képernyı jelenik meg. Itt vihetjük fel a késıbbi 

munkához szükséges törzsadatokat. 
 
1.) „Költséghely Törzs”-ben visszük fel az általunk kialakított költséghelyek elnevezéseit.  

 
 
 

 
4. kép 

Költséghely 
elnevezése 

Év kiválasztása a 
legördülı menübıl 

Visszavisz az 
elızı könyvtárba 

Már felvitt 
költséghelyek 
listája az üzenet 
mezıben. 

Jelölı négyzetek 

Aktuális lista 
nyomtatása 

Aktuális lista 
szőrése 
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A 4. kép bal oldalán lévı őrlap részben adható meg a költséghely elnevezése, az aktuális év (legördülı 
menübıl választható), a hozzárendelhetı kép megnevezése és a kép kiterjesztése, melyet szintén 
legördülı menübıl lehet kiválasztani. A felvitel gombra kattintva az adat bekerül a törzsbe. A sikeres 
adatfeltöltés az „Üzenet” mezıben lesz látható.  

Év végén lehetıség van arra, hogy a már felvett adatokat egyszerően átvigyük a következı évre, és ne 
kelljen év elején újra beírni minden adatot. Ezt az adatok végén található „Átforgat” gombra kattintva 
tehetjük meg egyenként, vagy a képernyı felsı részében lévı „Mindent Átforgat” ikonra kattintva egy 
mozdulattal az összes adat átvihetı. Lehetıség van arra is, hogy csak a kijelölt adatokat forgassuk át. 
Ekkor a jelölı négyzetbe kattintva kijelöljük a kívánt sort (adatot), és felül a menüben a „Kijelölteket 
Átforgat” ikonra kattintunk.  

A már felvitt adatok kijelölés után törölhetıek is a „Kijelölteket Töröl” ikonra kattintva. 
A felvitt adatok között lehetıség van szőrésre, melyet a képernyı jobb felsı sarkában lévı nagyítóra 

kattintva érünk el. A szőrés történhet megnevezés alapján, ilyenkor a szó elejét beírva, vagy a kezdıbetőt 
beírva már lehet szőrni, a föl- le nyilakkal megadva, hogy abc szerint növekvı vagy csökkenı sorrendbe 
tegye a program az adatokat. Szőrhetünk évszám szerint is, ilyenkor a legördülı menübıl választjuk ki a 
kívánt évet. A „szőrés” gombra kattintva megjelennek a szőrt adatok.  

 

 
5. kép 

 
Ha meggondolnánk magunkat, és mégsem kívánnánk szőrni az adatok között, a „szőrés vége” gombra 

kattintva máris visszajutunk a Költséghely Lista képernyıjére (4. kép). Ugyanezt megtehetjük a kép bal 
felsı sarkában lévı ikonra kattintva is. 

 
2.) A „Kiemelt törzs” alá visszük fel a kiemelt elıirányzatok nevét. A képernyı felépítése megegyezik a 

„Költséghely Lista” képernyıjének felépítésével és az adatok felvétele is hasonlóképpen történik az elızı 
pontban leírtakkal.  

 

 
6. kép 

Vissza az 
elızı oldalra 

A beállított szőrési feltételeket törli és az 
alapértelmezett értéket állítja vissza. 
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3.) „Bontás Törzs” menüpontban visszük fel az 5-ös számlaosztály elıirányzat és forgalmi számláit 
egyszerre, és megadjuk, hogy melyikhez milyen mozgásnem használható.  

 

 
7. kép 

  
8. kép 

 
4.) „Analitika Törzs” Itt töltjük fel és kontírozzuk le azokat az analitika típusokat, melyekre a kimenı 
számlák készítésénél, és azoknál a kiadásoknál és bevételeknél van szükségünk, ahol számla nélkül 
történik a könyvelés. Itt már a könyvelés forgalmi oldaláról beszélünk. (9. kép) 
 
 

Költségszámla 
megnevezése 

Elıirányzat számlájának 
száma. 

Forgalmi számla 
száma 

Nem kell 
megadni A „0”-ás számlaosztály 

könyvelésekor összegzést ad. 
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9. kép 

 
A képernyı felsı részében látható „szolgáltatások” ikonjai közül az elsıt választva tölthetünk fel új 
analitikatípust. (lásd. 10. kép) 
 

 
10. kép 

 
Az őrlap kitöltésénél figyelembe kell vennünk, hogy háromféle analitikatípus van:  

a) elıirányzatot nem érintı / függı, átfutó tételek/ 
b)  elıirányzatot érintı analitikatípus, aminek nincs tételes partnerhez rendelt analitikája 
c) elıirányzatot érintı analitikatípus, aminek tételes partnerhez rendelt analitikája van 
 

Új analitika 
típus feltöltése 

Elıirányzat szőrı 

Feltöltött 
analitikatípusok 
listája 

A nyílra kattintva az 
elızı oldalra lép a 
listázó, a dupla nyíl a 
lista elejére navigál. 

A nyílra kattintva a 
következı oldalra lép a 
listázó, a dupla nyíl a 
lista végére navigál 

 

Lista szőrése 

Aktuális lista 
nyomtatása 

Megjelenítendı 
mezık beállítása 

Szőrés elnevezés szerint 

Beszőrt elıirányzatok 
listája 

Analitika 
típus rögzítése 

pénzforgalmi 
kontírozás 
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a) Elıirányzatot nem érintı / függı, átfutó tételek / esetében meg kell adni a nevet, kiválasztani a 
legördülı menübıl a mozgásnemet, a kódot, a fıkönyvi számot és az analitika csoportot, ami itt minden 
esetben „TECHNIKAI”. A többi mezıt üresen, vagy „%”-on kell hagyni. Kitöltés után rákattintunk a 
jobb oldalon lévı „Hozzáad” gombra, és az analitikatípus rögzítésre kerül. 
 

b), c) Elıirányzatot érintı analitika típus: Mivel elıirányzatot érint, meg kell keresni a megfelelı 
elıirányzatot. (Elıirányzatokról részletesen az „Elıirányzatok” címő fejezetben olvashatnak”.) Ebben 
segít a képernyı bal alsó sarkában lévı elıirányzat szőrı.  

 
11. kép 

 
A szőrés történhet kiemelt, részletezés, bontás, szakfeladat és fıkönyvi szám alapján. Minél több 
ismertetıt megadunk, annál pontosabb a szőrés. A szőrés eredménye az őrlap melletti informciós részben 
lesz látható. Ha itt megjelenik a megfelelı elıirányzat, akkor rákattintva annak sorszámára, az azonnal 
beíródik az „Elıirányzat” rovatba. Következı lépésként rákattintunk a képernyı jobb oldalán lévı 
„Kontír” ikonra és a program elkészíti az elıirányzathoz tartozó pénzforgalmi kontírozást. 
Azokat a sorokat, amelyek automatikusan nem töltıdnek ki, úgymint: 

- „Név” 
- „Áfa” 
- „Összesít”: (Ha igenre állítjuk, akkor összeadja egy hónapon belül az adott analitika típuson 

elkészült tételeket /Pl.: étkezés, segélyek/) 
- „Csoport” 
- „Túlf./Hátr.”: (Beállíthatjuk, hogy a program figyelje. Az analitikus nyilvántartásoknál van 

jelentısége. Ekkor az igen szónak kell megjelennie a képernyın.) 
- „Felszólító” 
- „Nyitó”: (Ha itt az „igen”-t választjuk, akkor a program figyeli a nyitó egyenleget a túlfizetés vagy 

hátralék számításánál. A „nyitó”-t csak ott szabad beállítani ahol tételes analitika van.) 
Ha a szükséges adatokat kitöltöttük, a képernyı jobb oldalán lévı „Hozzáad” ikonra történı kattintással 
rögzıdik az analitikatípus. A rögzített analitikatípus az „Analitika Törzs” címő képernyın (9. kép) lesz 
látható. 
 
FONTOS megjegyezni, hogy az analitikatípusokat csak egyszer kell lekontírozni évközben. A forgalmi 
tételek felvitelénél már csak a nevét kell kiválasztani, és a program beadja a kontírozást. 
A szállító analitikatípust nem tudjuk lekontírozni, mivel annak számtalan formája lehet. Ezek a bejövı 
számlák „kötvál” és „elıirányzat”–hoz való csatolásával kontírozódnak le. (Errıl részletesen majd a 
számla csatolás leírásánál olvashatnak.) 

 
Az analitika Törzs képernyıjének (9. kép) felsı részében látható „szolgáltatások” ikonjai közül a 
másodikat választva, a már meglévı analitikatípusokat lehet szőrni. Itt részletesen megadott paraméterek 
alapján lehet keresni a listában. (Ha név alapján szeretnénk szőrni, azt megtehetjük az Analitika Törzsben 
is.) 

 
Részletes szőrés megadásának módja, a második ikon kiválasztásával: 
 

A kezdıbető begépelésével a 
legördülı menübıl könnyen 
kiválasztható a kívánt megnevezés, 
mert a program a begépelt 
kezdıbetővel induló szavakra ugrik. 



 10 

 
12. kép 

 
A fenti képen látható paraméterek megadásával történhet a szőrés. Minél több paramétert adunk meg, 

annál pontosabb lesz az eredmény. Legördülı menü segítségével választhatjuk ki a kívánt részt. A fel- és 
lefelé álló nyilak segítségével az adatokat a kiválasztott szempont szerint növekvı sorrendbe tudjuk 
állítani.  

Az adatok begépelésekor elég az elsı karaktereket megadni, a % jel helyettesítı karakterként szolgál. 
 
Az analitika törzsben (9. kép) lehetıség van az aktuális lista nyomtatására is. Ezt a funkciót a képernyı 

bal felsı sarkában lévı harmadik (nyomtatót ábrázoló) ikon segítségével érhetjük el. 
 
A negyedik ikon segítségével, a megjelenítendı mezıket tudjuk beállítani az analitika törzsben. 
 

 
13. kép 

 
A választás egyszerően, a mezınevek elıtt levı jelölınégyzetekbe történı kattintással tehetı meg. Az 

analitikatípusok az itt kiválasztott részletezéssel jelennek meg az „Analitika Törzsben”. 
 

A kijelölt mezıket 
ezzel a gombbal 
tudjuk jóváhagyni. 

Ezzel a gombbal az összes 
jelölınégyzet kipipálható 

A korábban elhelyezett pipákat 
egy gombnyomással lehet törölni 

A listázó őrlapra jutunk 
vissza, aminek a mezıit 
beállítottuk. 

A beállított szőrési feltételeket törli 
és az alapértelmezett értéket állítja 
vissza. 

A kezdıbető begépelésével a 
legördülı menübıl könnyen 
kiválasztható a kívánt megnevezés, 
mert a program a begépelt 
kezdıbetővel induló szavakra ugrik. 

A gomb megnyomásával 
elindul a szőrés. 
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5.) „ Fıkönyvi sz. törzs” : Itt töltjük fel az elıirányzat és forgalmi számlákat (kontírozható fıkönyvi 
számlákat) és beírjuk a megfelelı mozgásnemeket. Azoknál a fıkönyvi számláknál melyeknek nincs 
elıirányzata / függı, átfutó/ természetesen csak a forgalomhoz írjuk be a fıkönyvi számot. (14. kép) 

 

 
14. kép 

 
A felület felépítése és az új fıkönyvi számlák felvitelének módja hasonlóképpen történik, az 1.) 

„Költséghely törzs” pontban leírtakkal.  
 

 
15. kép 

 
6.) „ Fıkönyvi csoport törzs” : Ez a tábla a beszámoló /K11/ 75-ös őrlapjának sorait tartalmazza. Az 

adatok feltöltésének módja és a képernyı felépítése itt is hasonlóképpen történik az 1.) pontban 
leírtakhoz. 

 

Elıirányzat 
számla száma 

Forgalmi számla 
száma 

Forgalmi mozgásnem 

Elıirányzat 
mozgásnem 

A „0”-ás számlaosztály 
könyvelésekor összegzést ad. 
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16. kép 

 
 
7.) „Bankszámla fk.szám törzs”: Ebben a törzsben töltjük fel a pénztári- és a bankszámlák fıkönyvi 

számát. Az adatok feltöltésének módját és a képernyı felépítését itt már nem részletezzük, mert 
hasonlóan történik az 1.) pontban leírtakhoz. 

 
8.) „Termék Törzs”: Termékek feltöltésének helye, amely nélkülözhetetlen a kimenı számlák 

elkészítéséhez. Nagyon fontos, hogy amikor egy terméket viszünk be a rendszerbe, megadjuk az analitika 
típusát. 

 
 
 

  
17. kép 

Az analitika 
típus megadása 
nagyon fontos! 
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A képernyı felépítése: jobb oldalon található az őrlap, melynek kitöltését legördülı menük segítik. Az 

„Elıirgenerál” sort alapértelmezésként „igen”-el kell jelölni (a program ezt hozza is), azonban ha a 
kimenı számlák készítésénél olyan terméket akarunk felvinni, ahol az elıírást nem akarjuk elkészíttetni, 
mint pl. a segélyek, ott a „nem”-et kell választani.  

„Kibefiz generál”: itt „igen”-t kell választani abban az esetben, ha olyan terméket számlázunk ki, 
amelyiket a számlán meg akarunk jeleníteni, de a készült elıírás azonnal bankkivonatolásra kerül anélkül, 
hogy pénzmozgás történne pl. az étkezések esetében a természetbeni juttatás. 

Az adatok megadása után a „Felvitel” gombra kattintva a termék bekerül a rendszerbe és megjelenik a 
képernyı bal oldalán lévı listában. A már bevitt termékek listájában szőrésre is van lehetıség. 

 
9.) „Részletek Törzs”: E törzs felvétele nem feltétlen szükséges a késıbbi munkához, viszont az itt 

felvett adatok (név és szám) segítséget nyújtanak a pénzforgalmi lekérdezéshez.  
A képernyı felépítése és új részletezések felvétele hasonlóan történik a korábbi törzseknél 

olvasottakhoz. 
 
10.) „Szakfeladat Törzs”: Ebben a törzsben rögzítjük a hivatal által használt szakfeladatok 

megnevezését és számát.  
 
11.) „Intézmény Törzs”: Tartalmazza a hivatal és a részben önálló intézmény adatait, ha egy 

rendszerben történik a könyvelés. Ezt a törzset nem minden intézmény használja, feltöltése nem 
elengedhetetlen a késıbbi munka szempontjából. 

 

 
18. kép 

 
12.) „Partner Törzs”: Ide visszük fel az összes olyan partnert (céget, magánszemélyt), aki a hivatallal 
valamilyen módon kapcsolatba került (pl. adós, vevı, szállító, segélyezett, támogatott, stb.)  
Új partner felvételénél nagyon fontos, hogy megadjuk az analitika típusát, (Analitikáról részletesen 
késıbb írunk.) mert ez az adatok feldolgozásánál és lekérdezésénél nélkülözhetetlen lesz. 
Ha a partner szállító, akkor csak adószámmal lehet felvinni. Ezzel védi ki a rendszer, hogy ugyanaz a 
szállító ne kerüljön be többször a törzsbe. (19. kép) 

 

A felvett intézmények 
listázása. 

A felvenni kívánt intézmény 
adatait a fenti mezıkben 
kell megadni. 
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19. kép 

 
 
13.) „Költségvetési Tábla Törzs”: Feltöltése a testületi táblák szerint történik. (20. kép) 
 

 
20. kép 

 
14.) „Költségvetési Sor Törzs”: A költségvetési táblában szereplı sorok felvétele. Nem feltétlenül 

szükséges a feltöltése a késıbbi munkához. A képernyı felépítése és az új adatok felvétele hasonlóan 
történik a 13.) pontban bemutatottakhoz. 

 
15.) „Költségvetési RészSor Törzs”: A képernyı felépítése és az új adatok felvétele hasonlóan történik 

a 13.) pontban bemutatottakhoz. 
 
16.) „Költségvetési Részlet”: A képernyı felépítése és az új adatok felvétele hasonlóan történik a 13.) 

pontban bemutatottakhoz. 
A kódtáblában szereplı további menüpontokat, úgymint „Kötvál” típus, TTG-ellenırzı, Segélytípus, 

Analitika Csoport, Mozgásnem, ÁFA, Mővelési ágak” késıbb részletezzük. 

Azoknál a 
partnereknél akik 
csoportos 
beszedéssel fizetnek, 
meg kell adni a 
csoportazonosítót is. 

A „Felvitel” gomb 
megnyomásával az új partner 
bekerül a rendszerbe. 

Adószám 
megadása szállítók 
esetében kötelezı. 

Új költségvetés 
megadása. 
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Elıirányzatok 
 
A törzsek felvitele után az elıirányzatokat kell betölteni a rendszerbe. Ennek elsı lépéseként a Nyitó 

lapról (2. kép) kiválasztjuk az „Elıirányzat Áfa” menüpontot (21. kép). Fontos, hogy azoknál az 
elıirányzatoknál, melyek Áfa-t tartalmaznak, mindig az Elıirányzat Áfa felvitelével kezdjük a 
folyamatot. Ha az elıirányzatnak nincs Áfa tartalma, akkor csak a „Nettó Elıirányzat” menüben töltjük 
fel az adatokat.  

 

ÁFA-s el ıirányzatok 
 
 
 
 
 

 
21. kép 

 
A „megjelenítendı mezık beállítása” menüpont alatt lehetıség van arra, hogy gyors hivatkozásokat 

használjunk. Az itt kiválasztott gyors hivatkozások ikonjai a képernyı jobb felsı sarkába kerülnek. Ezen 
ikonok segítségével közvetlenül elérhetjük a kívánt oldalt anélkül, hogy a nyitóoldalra visszamennénk. A 
megjelenített gyorshivatkozások bármikor megváltoztathatóak (lásd a megjelenítendı mezık beállításáról 
szóló bekezdésben. (28. oldal).  

A képernyı navigációs részén a jobbra és balra nyilakkal lapozni tudunk az oldalakon. A nyilak alatt 
láthatjuk, hogy éppen hányadik oldalon vagyunk. 

Az „Összeg módosítása” parancsot, az eredeti elıirányzatok összegének felvitelekor használjuk. A 
listában egyszerre több tételt is ki tudunk jelölni, akár az összeset is - „Mindet jelöl” ikon – és a már 
kijelölt ikonoknak a kijelölését akár egyszerre is meg tudjuk szüntetni az „Egyiket se” ikon segítségével.  

Ezen a felületen is mőködik a „Kijelölteket Átforgat” funkció, mely a következı évre történı egyszerő 
átvitelt szolgálja. (Errıl bıvebbet a „Költséghely Törzs” feltöltése alatti pontban olvashatnak az 5. 
oldalon) 

 

ÁFA-s 
elıirányzatok 
felvitele. 

Aktuális lista 
nyomtatása. 

Megjelenítendı 
mezık beállítása Nyitó oldalra 

jutunk 
Elıirányzat nettó 
oldalra visz 

Számla 
oldalra visz 

Költségvetés 
oldalára visz 

Elmentett 
szőrt listákat 
lehet behívni. 

Szőrt listát lehet 
elmenteni. 

A gomb megnyomásával 
lehet az adatokat átvinni a 
Tatigazd. számára 

Azokat a tételeket 
jeleníti meg a 
képernyın, 
amelyekre még 
terhelhetı kötvál 

Azokat a tételeket 
jeleníti meg a 
képernyın, 
amelyeknél az 
elıirányzat túl van 
terhelve kötvállal. 

Aktuális lista 
szőrése. 

Felvitt elıirányzatok 
listája. 

Azokat a tételeket jeleníti meg 
a képernyın, amelyeknél az 
elıirányzat és a kötvál összege 
megegyezik.  
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A képernyı alsó részén a lista alatt található egy információs mezı, ahol a program tájékoztat a felvitt 
Áfa-s elıirányzatok összegérıl és a felvitt tételek számáról. A képernyı jobb alsó sarkában elhelyezett 
három ikon „Plusszos keret”, „Nullas keret”, „Minuszos keret” arról tájékoztat, hogy az elıirányzatok 
hogyan vannak leterhelve kötelezettségvállalásokkal. A „Plusszos keret” ikonra kattintva megjelennek 
azok a tételek, amelyekre még terhelhetı kötelezettségvállalás. A „nullas keret” elnevezéső ikonra 
kattintva azokat a tételeket látjuk, amelyeknél az elıirányzat és a kötelezettségvállalás összege éppen 
megegyezik. A „Minuszos keret” elnevezéső ikonra kattintva pedig azok a tételek jelennek meg, 
amelyeknél az elıirányzat túl van terhelve kötelezettségvállalással. 

 
a) Az új Áfa-s elıirányzatok felvitele gombra kattintva (mely a képernyı bal felsı részén található (22. 

kép)), az alábbi képernyı töltıdik be. (24. kép) 
 
 

 
22.kép 

 
A kiemelt elıirányzat mezı automatikusan betöltıdik, ha a legördülı menübıl kiválasztjuk a fıkönyvi 

számot és a bontást (ha van bontás). Az adatlapon ki kell tölteni a szöveg mezıt, az összeget, a dátumot, a 
hibajelet, a mozgásnemet és a kódot. Ha valamelyik mezıt üresen hagyjuk, vagy hibás kódot adunk meg, 
a program a „Hozzáad” gomb megnyomása után figyelmeztetı üzenetet küld. A „Hozzáad” gomb 
megnyomásával rögzül a tétel a rendszerben.  

 
b) Az aktuális lista szőrése gombra kattintva (mely a 21. kép képernyıjének bal felsı részén található 4. 

ikon), az alábbi képernyı töltıdik be. (23. kép) 

Elsıként a fıkönyvi számot, és ha van bontás, 
akkor a bontást is meg kell adni, mert a program 
csak ezek megadása után hozza automatikusan a 
kiemelt elıirányzatot. 

A kezdıbető 
begépelésével a 
legördülı menübıl 
könnyen kiválasztható 
a kívánt megnevezés, 
mert a program a 
begépelt kezdıbetővel 
induló szavakra ugrik. 

A hibajel megadása kötelezı!  Eredeti elıirányzatnál a 
mozgásnem 2-es kód 
esetében 120, 1-es kód 
esetében 220 lehet. 

Minden esetben kell 
adatnak bekerülnie, akkor 
is, ha az összeg 0. 

A dátum és szöveg mezı 
megadása kötelezı. 
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23. kép 

 
A szőrés a 23. képen látható paraméterek megadásával történhet. Minél több paramétert adunk meg, 

annál pontosabb lesz az eredmény. Legördülı menü segítségével választhatjuk ki a kívánt részt. A fel- és 
lefelé álló nyilak segítségével az adatokat a kiválasztott szempont szerint növekvı sorrendbe tudjuk 
állítani. A szőrési feltételek megadása után a „Szőrés” gombra kattintva a kívánt paramétereknek 
megfelelı Áfa-s elıirányzatok listája jelenik meg a képernyın. A program a listát a 21. képen látható 
felületen jeleníti meg. 

 
c) Az megjelenítendı mezık beállítása gombra kattintva (mely a 21. kép képernyıjének bal felsı részén 

található 3. ikon), az alábbi képernyı töltıdik be. 
 

 
24. kép 

Szöveg alapján rendezi 
sorba a mezıket 

Kiválasztás 
jóváhagyása 

Ezzel a gombbal az összes 
jelölınégyzet kipipálható. 

A korábban elhelyezett pipák 
ezen gomb megnyomásával 
törölhetık. 

A beállított szőrési feltételeket törli 
és az alapértelmezett értéket állítja 
vissza. 

A gomb megnyomásával 
elindul a szőrés. 

Szám alapján rendezi sorba 
a mezıket 
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A képernyı bal oldalán a 21. képen (Elıirányzatok ÁFA), a felvitt elıirányzatok listájában megjelenı 

oszlopokat lehet beállítani. Az itt kiválasztott adatok jelennek meg a képernyın az adott elıirányzat neve 
mellett. A kiválasztás a négyzetbe tett pipával történik. 

A képernyı jobb oldalán az Elıirányzatok Áfa képernyıjén (21. kép) megjelenı gyors hivatkozásokat 
lehet beállítani. Ezek jobb oldalon felül a sötétkék mezıben lesznek láthatóak. A kiválasztás itt is a 
négyzetbe tett pipával történik. Ha minden látni kívánt mezıt bejelöltünk, a mentés gomb 
megnyomásával visszatérünk az Elıirányzatok Áfa oldalra és már az általunk beállított mezık jelennek 
meg a képernyın. 

 
d) Az Elıirányzatok Áfa képernyıjén (21. kép) az Üzenet sorban megjelenı 4 ikon a felvitt elıirányzatok 
listájában történı módosításokat szolgálja. Az „Összegek módosítása” gombot csak az eredeti elıirányzat 
összegének felvitelekor és javításakor használjuk. Ez úgy történik, hogy az összegeket beírjuk a 
megfelelı helyre és rákattintunk az „Összeg módosítása” gombra.  
FONTOS! Ha az összegek kitöltése után nem kattintunk az „Összegek módosítása” gombra és úgy 
váltunk át a programban másik oldalra, a felvitt számadatok elvesznek. 

 
e) A „Mentés gyorslistaként” ikon segítségével, egy szőrt listát tudunk elmenteni (olyan szőrést 

érdemes elmenteni ide, amire gyakran szükségünk lehet a jövıben). Ezt a szőrt listát késıbb a „Lista 
betöltése” ikonra kattintva bármikor behívhatjuk. Betöltéskor a program egy új ablakot nyit meg, ahol az 
addig elmentett valamennyi lista fel van sorolva, és ezekbıl választjuk ki pipa segítségével azt, amelyiket 
látni szeretnénk.  

 
Ha a felvitel során valamilyen hibát vétettünk és még nem lett átadva az elıriányzat a TTG számára, 

akkor lehetıség van a helyesbítésre, a nettó elıirányzatnál ismertetett módon (lásd. a 28. kép alatt írt 
szöveget), és az 50. képen bemutatott felületet. 

Nettó el ıirányzatok 
 
Az Áfa-s elıirányzatok felvétele után történik a Nettó elıirányzatok felvétele. Ezt a nyitó lap (2. kép) 
„Elıirányzatok nettó” menüpontját választva tehetjük meg. A gombra kattintva az alábbi felületre 
jutunk el a programban. 
 
 
 



 19 

 
25. kép 

 
Az itt megjelenı képernyı felépítése hasonlít az Áfa-s elıirányzatok képernyıjéhez, ezért itt csak 
azokról a részekrıl írunk részletesebben, amelyek különböznek az elızı pontban leírtaktól.  
A képernyı alsó részében a felvitt elıirányzatok listája alatt található információs mezıben a listában 
szereplı elıirányzatokról kapunk információt. Láthatjuk a nettó összeget a tételek számát, az áfa 
összegét (kiemelt, költséghely és részletezés alapján), Ft tételek darabszámát és a listában szereplı 
összes elıirányzat összegét. A Részletezés alatt megadhatunk egy új részletezést, ami az elızıleg 
pipával kijelölt elıirányzatra vonatkozik és az „Elıriányzatok helyben forgatása” gombra kattintva a 
kijelölt elıirányzatot újra felviszi a program úgy, hogy az, az eredeti (kijelölt) elıirányzattól csak a 
megadott részletezésben tér el. 
 
a) Az új Elıirányzat felvitele gombra kattintva (mely a képernyı bal felsı részén található (25. kép)), 

tudjuk felvinni a nettó elıirányzatot, az alább látható felületen. (26. kép) 
 

Felvitt 
elıirányzatok 
listája. 

Adatok a TTG 
számára.  

A kijelölt elıirányzat újbóli 
felvitele úgy, hogy közben az 
elıirányzat egy részletezését 
megváltoztatta. Célja a gyorsítás. 

Elıirányzatok szőrése 

Új elıirányzat 
felvitele. 
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26. kép 

 
Az őrlapot hasonlóképpen kell kitölteni, mint az Elıirányzat Áfa esetében, annyi különbséggel, hogy ha 
az elıirányzat Áfa-s, akkor hozzá kell rendelni az elızıleg már felvitt és ehhez a tételhez tartozó áfát a 
következıkben leírt módon: 

A képernyı bal alsó sarkában lévı „Áfás elıirányzat választó” részben a program felkínálja a 
költséghely, szakfeladat és részletezés figyelembevételével azt az áfa sort, ami ehhez a nettó tételhez 
tartozik. Rá kell kattintani a megfelelı áfa sor sorszámára, és beíródik az áfa bontás, a fıkönyvi szám és 
az áfa összege. (Ezeket itt átírni nem lehet.) Egy áfás elıirányzatot több nettó tételhez is hozzá lehet 
rendelni. 

Az őrlap szükséges sorainak kitöltése és az Áfa csatolása után a „Hozzáad” gomb megnyomásával 
rögzıdik a tétel. 
 
Ha a felvitel során valamilyen hibát vétettünk és még nem lett átadva az elıirányzat a TTG számára, 
akkor a helyesbítés a következıképpen történik. 
A programban a nettó elıirányzatok oldalán (25. kép), beszőrjük a hibás elıirányzatot, rákattintunk a 
sorszámára és az „Elıirányzat módosító” felületen (33. kép) megnyomjuk a „Módosítás” gombot. Ekkor 
az alábbi felületre jutunk (27. kép). 

Áfa-s 
elıirányzat 
választó 
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27. kép 

 
Ezen az oldalon bármilyen adatot lehet módosítani. Az adatok megváltoztatása után pedig a „Módosít” 

gombra kattintva a program rögzíti a változtatásokat. 
Ezen a felületen pótolhatjuk az áfa összerendelést, ha az új felvitel oldalon az elmaradt. Ha költséghely, 

részletezés és szakfeladatnak megfelelı áfás elıirányzat van, akkor az a képernyı jobb alsó részén lévı 
„Áfa-s elıirányzat választó” felületen jelenik meg. 

A sorszámra kattintva az adatok beíródnak a nettó felületre, a képernyı bal oldalán lévı megfelelı 
sorokba és ezzel hozzárendeljük az Áfa-s elıirányzatot a nettó elıirányzathoz. 

Egy elıirányzathoz tartozhat egyenes és fordított áfás elıirányzat is. Ekkor az Áfa-s elıirányzat 
választóban mindkettı megjelenik. Mindkettı sorszámára rá kell kattintani ebben az esetben és a program 
automatikusan beírja a szükséges adatokat a megfelelı helyekre.  
 
Az alábbiakban bemutatjuk egy már elkészített elıirányzat adatlapjának felépítését: 
 

 
28. kép 

Ezt a gombot csak 
módosításnál szabad 
használni (60-as napló), 
itt nem. (Lásd. 50. kép) 

Áfa-s elıirányzatok listája. 

Ezt a sort akkor szükséges kitölteni, 
ha az ÁFA és a Nettó szakfeladat 
eltér (pl. lakbér esetén). 

A kötelezettségvállalás 
számának ismeretében 
ezen őrlap segítségével 
könnyen csatolhatunk 
kötvált az adott 
elıirányzathoz. 

A gombra kattintva 
lehetıség van az 
elıirányzat adatainak 
megváltoztatására. 

A szavakra kattintva 
az elıirányzathoz 
csatolt megfelelı 
tételek listázódnak ki 
a kék mezıben. 

Információs mezı 
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Kötelezettségvállalás 
 

Az elıirányzatok feltöltése után a következı lépés a kötelezettségvállalás (lásd. „Kötvál”) felvitele, ami 
a szerzıdések felvitelét jelenti. A kötvál felvitelének kétféle módja van. 

1.) Kötelezettség felvitele – amelyek a nem csatolt listába kerülnek 
2.) Elıirányzatok oldalról kötelezettség felvitele (automatikusan csatolva lesz) 
 
1.) Kötelezettség oldaláról kötelezettség felvitele – amelyek a nem csatolt listába kerülnek 
A nyitólapról (2. kép) kiválasztjuk a „Kötelezettségvállalás” menüpontot. Ekkor az alábbi oldalra 

jutunk: 
 
 
 
 

 
 

29. kép 
 

A képernyın megjelenített ikonok nagy része már az elızı fejezetekben tárgyalásra került, ezért itt csak 
az új, eddig nem tárgyalt funkciókat részletezzük.  

Az „Új kötelezettség felvitele” ikonra kattintva a következı felületre jutunk: 
 

Nem csatolt kötelezettségvállalások 
Nyitó oldalra jutunk Elıirányzat nettó 

oldalra visz 

Aktuális lista 
nyomtatása 

Új kötelezettség 
felvitele. 

Megjelenítendı 
mezık beállítása 

Lista szőrése 

Likviditás lista Elıirányzat Áfa 
oldalra visz 

Számla oldalra visz 

Kódtábla 
oldalra visz 

Számlák szőrése 
oldalra visz 
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30. kép 

 
- Az őrlap kitöltését az analitika típus megadásával kell kezdeni, mert amíg ezt a tételt nem vittük fel, 

addig a Partner megadásához szükséges legördülı menüben nem látjuk a partnereket. Az analitika típus 
megadása után a Partnert  adjuk meg, a következıképpen. A Partner nevének elsı betőjét ki kell 
választani rákattintással a képernyın megjelenı betőkbıl. A kiválasztott bető bekerül a rövid keresı 
rovatba, ahol a név további betőit beírva szőkíthetjük a találatokat a hosszú keresırész legördülı 
menüjében. Minél több betőt ütünk be, annál jobban leszőkül a partnerlistánk és annál hamarabb találjuk 
meg a legördülı menüben a keresett nevet. Ha a partner neve még nem szerepel a partnerlistában (vagyis 
még nem lett feltöltve a partner törzsbe), akkor azt innen is megtehetjük a sor végén lévı „Új partner” 
ikonra kattintva. 

- A kötvál Száma: a program automatikusan generál egy szerzıdésszámot az őrlap rögzítésekor.  
- Szerzıdés Sz.: Ha a felvitt szerzıdésnek van saját sorszáma is, azt ide visszük fel, így 

visszakeresésnél könyebb lesz beazonosítani a kötvált. 
A következı sorok (Tárgy, Lejárat, Fizmód., Nettó, Áfa) értelemszerően töltendık ki. 
- Dátum: a szerzıdés dátumát kell beírni ebbe a rovatba.(Mindig csak aktuális évi dátum lehet, a 

program figyeli. Elızı évi, vagy következı évi dátumot nem enged felvinni a program.) 
- Megjegyzés: Ebbe a sorba a szerzıdéssel kapcsolatos bármilyen tudnivalót beírhatunk, ami fontos 

számunkra a munka során. A szerzıdések képernyıre kérésekor ez a rovat szembetőnıen megjelenik. 
- Határozatlan idejő szerzıdések esetén egy pipát kell tenni a rubrikába. 
- Lejárt:  ha egy szerzıdés lejárt, akkor egy pipát kell tenni a rubrikába és szőrés során már figyelmen 

kívül hagyja a program ezt a szerzıdést. 
- Év, Intézmény, Elızetes költséghely: sorok értelemszerően töltendık ki. 
- Növelhetı: Azokban az esetekben célszerő pipát tenni e rubrikába, amikor olyan kötvált viszünk fel, 

aminek mindig csak a számla hozzárendelésével növeljük az összegét, és csak annyival amennyirıl a 
számla szól. Vagyis, ha a szerzıdés összegét elıre nem tudom, be kell pipálni a „növelhetı” részt, és a 
program engedni fogja, hogy késıbb adjuk meg az összeget ill. növeljük a számla összegével. 

- A Kötvál típusát legördülı menübıl választhatjuk ki. 
A Hozzáad gomb lenyomásával rögzıdik a kötelezettség és a program megkérdezi, hogy szeretnénk e 

likviditást felvinni. Ha szeretnénk, akkor itt megtehetjük. Ha azt választjuk, hogy nem szeretnénk, akkor 
a program továbblép és késıbb bármikor lehetıség van arra, hogy felvigyük a likviditást.  

A program ezután megadja a kötelezettségünk sorszámát, a szerzıdés bekerül a „nem csatolt 
kötelezettségek közé”. 
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A következı lépés lehet a szerzıdések elıirányzathoz való csatolása: A 29. képen bemutatott 
képernyırıl kiválasztjuk a nem csatolt kötelezettségvállalás ikonját (bal oldalon felül a szolgáltatások 
rész 4. ikonja) 

 

 
31. kép 

 
A képernyı felsı menüsor része alatt található a szőrést szolgáló felület. Ha tudjuk a szerzıdés számát, 

a szám beírása után a Szőrés gomb megnyomásával rögtön megjelenik a kívánt szerzıdés a képernyı alsó 
részében.  

Szőrhetünk a partner nevének alapján is, ekkor az új kötelezettségvállalás felvitelénél megismert módon 
történik a szőrés (lásd. a 22. oldalon ). 

A szőrés történhet a tárgy megadásával is. Ha csak egy szót tudunk a tárgyból, akkor a következı 
módon írhatjuk be a szőrési paramétereket: „% szó %” 

Szőrhetünk továbbá év és költséghely alapján is. Arra is módunk van, hogy megadjuk mennyi tételszám 
legyen egy oldalon.  

Ha egyetlen szőrési paramétert sem ismerünk, akkor az összes rubrikát alaphelyzetben hagyva a szőrés 
gomb megnyomásával a program kilistázza az összes eddig felvitt nem csatolt szerzıdést.  

Ilyenkor is lehetıség van azonban arra, hogy az egyes paraméterek közül kiválasszuk, hogy melyik 
szerint rendezze a program növekvı-, illetve csökkenı sorrendbe a szerzıdéseket. Pl. ha sorszám szerint 
szeretnénk növekvı sorrendbe rendezni a szerzıdéseket, akkor „Száma” sor végén lévı felfelé mutató 
nyíl alatti jelölı körbe kell pipát tenni. 

A megjelenı szerzıdések közül rákattintunk annak a szerzıdésnek a számára, amelyiket csatolni 
szeretnénk egy elıirányzathoz. A kattintás után megjelenik a szerzıdés tartalma.  

 
 

Csökkenı sorrendbe rendezi 
Növekvı sorrendbe rendezi a 
szerzıdéseket 

Információs rész 

Felvitt nem 
csatolt köt.vál. 
lista 
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32. kép 

 
A 32. képen látható oldalon a kötvál csatolása elıtt még módunkban áll a csatolni kívánt kötvál 

összegét módosítani és likviditást is vihetünk fel a szerzıdéshez, ill. már felvitt likviditást törölhetünk. 
A „Ki a nemcsatoltból” billentyő megnyomásával a kötvált tudom eltávolítani a nem csatolt kötvál-ok 

listájából. Erre akkor van szükség, ha az adott kötvál-t nem akarjuk már további részekben felcsatolni az 
elıirányzatra. 

A csatolásnak is kétféle módja létezik.  
a.) A 32. képen ábrázolt képernyı bal alsó részében lévı keresı segítségével bekérjük azt az 

elıirányzatot, amit a szerzıdésünkkel le szeretnénk terhelni. 
Az elıirányzat keresése történhet költséghely, kiemelt, részletezés, bontás és fıkönyvi szám alapján. A 

szőrés gomb megnyomása után a képernyı jobb alsó részében megjelenik a kért elıirányzat. Az itt 
megjelenı elıirányzat sorszámára kattintva, a program ráírja ezt a számot a szerzıdésre. A „Hozzáad” 
gomb megnyomása után megjelenik a kötvál összege.(34. kép) Ha nem szeretnénk a kötvál teljes összegét 
rátenni az elıirányzatra, akkor ezen az összegen módosíthatunk. Ebben az esetben a maradék összeg ott 
marad a nem csatolt szerzıdések között. 

b.) Elıirányzat listából (26. kép) kiválasztani az elıirányzatot és annak sorszámára kattintva belemenni. 
Ekkor az alábbi képernyıt fogjuk látni.  

 

Elıirányzat keresı 
rész 

Elıirányzat szőrésének 
eredménye 
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33.kép 

 
A képernyı jobb oldalán felül lévı „Kötvál csatolása” mezıbıl tudjuk a kívánt kötelezettségvállalást az 

elıirányzathoz csatolni. Ehhez tudnunk kell azonban a kötelezettségvállalás számát. A felvitel gombra 
kattintva egy újabb ablak nyitódik meg: 

 

 
34. kép 

 
Itt még lehetıségünk van az összeg módosítására. Aztán a Jóváhagy gomb megnyomásával a program 

csatolja a kötvált az elıirányzathoz. Ennek eredményeként a kötvál megjelenik a 33. képernyı bal alsó 
részében lévı „Kötvál – Számla – Teljesítés – Analitika” címő mezıben. Ha tévesen csatoltuk a kötvált 
az adott elıirányzathoz, akkor ebben a mezıben a kötvál sorszámára kattintva eljutunk a kötvál 
részletezését megjelenítı felületre, ahol a „Lecsat. Elıír” gomb megnyomásával a létrehozott kapcsolatot 
(csatolást) törölhetjük, ha nincs a kötválon elıírás. 
 

2.) Elıirányzatok oldalról kötelezettség felvitele (automatikusan csatolva lesz) 
Ebben az esetben a nettó elıirányzat oldalra megyünk fel. A szőrı segítségével letöltjük a felvitt 

elıirányzat listát. Kiválasztjuk azt az elıirányzatot, ahová az újként felvitt kötelezettségvállalást 
szeretnénk csatolni, majd rákattintunk ennek az elıirányzatnak a sorszámára. Ezután bekerülünk az 
elıirányzat módosításának oldalára. (lásd 33. kép) 

Nem csatolt kötvál 
oldalára ugrik. 

Új kötelezettségvállalás 
felvitele 

Következı 
beszőrt elem 
adatait mutatja 

Elızı beszőrt elem 
adatait mutatja 

Feladás a 
TATIGAZD 
részére Információs mezı 

Likviditás 
felvitele 
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A képernyı bal felsı részén lévı ikonra kattintva tudunk új kötelezettségvállalást felvinni. Az ikon 

megnyomásával eljutunk a „kötelezettség felvitele” oldalra lásd. 30. kép. A kötvál felvitelének módja 
megegyezik a 22. oldalon leírtakkal. Ebben az esetben viszont a felvitt kötelezettségvállalás nem a „Nem 
csatolt kötelezettségvállalások” közé fog kerülni, hanem automatikusan beíródik a kiválasztott elıirányzat 
alá, és az „elıirányzat módosító” képernyı alsó részében jelenik meg.  

Lehetıség van arra, hogy ugyanazon kötelezettségvállalást több elıirányzatra is felcsatoljuk. Ezáltal a 
kötválunk bontottá válik.  

 
Az alábbiakban ismertetjük egy már felcsatolt kötelezettségvállalás adatlapjának felépítését. 
 
 

 
 

 
 
 

35. kép 
 
 

Számlák 
 
Bejövı számlák felvitele. Ezt a nyitólapról (2. kép) a Számla adat rögzítése, illetve a pénztári számla 
rögzítése menüpontból kiindulva tehetjük meg, attól függıen, hogy banki, vagy házipénztári számlát 
kívánunk-e felvinni a rendszerbe. 
 

1.) Számla adat rögzítése: 
 

A számla 
csatolására 
szolgáló őrlap. 

Elıirányzatról 
csatolja le a 
kötvált. 

A gomb megnyomásával 
lehetıségünk van a kötvál alatt lévı 
számlákat csoportosan áthelyezni egy 
olyan kötválra, amely ugyanehhez az 
elıirányzathoz van felcsatolva. 

Kötvált forgat egyik 
évrıl a másikra. 

Kötvál likviditását lehet hozzárendelni 
a gomb megnyomásával, ill. azt látjuk, 
hogy az adott kötvál teljesítését milyen 
ütemben terveztük.  

Több éven áthúzódó kötvál évenkénti 
bontásának ütemezése. 

Támogatásoknál, egy 
megkötött támogatási 
szerzıdés kifizetésének 
pénzforgalmi rendezéséhez 
automatikusan készít egy 
elıírást. 

Vissza a nettó 
elıirányzatra 

Vissza a 
kötelezettségekre 

Vissza a kötelezettségekre (üres lista) 
Vissza a kötelezettségekre (teljes lista) 

Az adott kötvál életútját 
mutatja évekre 
visszamenıleg. 

Kötvál módosítására 
szolgáló felületre 
visz 
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36. kép 

 
A szállító megadása itt is a név kezdıbetőjének kiválasztásával kezdıdik, és az új kötelezettségvállalás 
felvitelénél a Partner kiválasztása bekezdésben ismertetett módon folytatódik (lásd. 23. oldal). 
- A beérkezés dátuma, a számla tárgya, a teljesítés dátuma és a fizetési határidı megadása kötelezı. Ha 
valamelyik rubrika kitöltését elmulasztjuk, akkor a program rögzítés elıtt figyelmeztet és ennek pótlásáig 
nem is enged tovább. 
- Áfa igény: kitöltése, könyvelés elıtti ÁFA bevalláshoz nyújt segítséget 
- Számla száma: ez a számla saját sorszáma, a késıbbi visszakereséshez, beazonosításhoz nyújt segítséget 
- Analitika típus: a program automatikusan adja. 
- Szállító típus: A beszámoló 59-es őrlapjához nyújt segítséget, ha helyesen van kiválasztva a legördülı 
menübıl. 
- Áthúzódó: akkor kell itt az „igen”-t választani, ha olyan számláról van szó, amelynek a keletkezése és a 
teljesítése nem azonos évben van. Vagyis ha a számla teljesítése a következı évben lesz csak esedékes.  
- Számlaszám: a partner bankszámlaszámát lehet megadni, ill. kiválasztani.  
- Elızetes kötvál: Használata nem kötelezı. Az utalványra teszi rá a kötelezettségvállalás számát. A gomb 
megnyomásakor a program azokat a kötválakat kínálja fel, amelyek a fent kiválasztott partnerhez 
tartoznak. 
 

2.) Házipénztári számla rögzítése: 
 

A számla 
végösszege 

Ha sztornó számlát 
viszünk fel, akkor ide 
kell beírni a sztornózni 
kívánt számla 
sorszámát. A partner bankszámlaszáma kerül ide. 

A terhelendı bankszámlaszám 
kerül ide 

A program 
automatikusan kitölti 
bankkivonatoláskor. 

A számlához kapcsolható 
szerzıdés választható ki egy 
legördülı menübıl. 
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37. kép 

 
Amiben eltér a banki számlák kitöltésétıl az az, hogy itt jelölni kell, hogy bevételi vagy kiadási számláról 
van e szó. 
Ha bevételi számlát viszünk fel, akkor ki kell választani az analitika típusnál az adós ill. vevıt. Kiadási 
számláknál a program itt is automatikusan kitölti az analitika típus rubrikát. 
A többi mezı kitöltése értelemszerően történik. 
A „Mentés” gomb megnyomása után a program ad egy sorszámot a számlának és a számla bekerül a nem 
csatolt számlák közé. 
 

3.) Számlák csatolása a kötelezettségvállalásokhoz 
 
Fontos tudni, hogy csak olyan kötválhoz lehet csatolni számlát, amely elızıleg már csatolva lett egy 
elıirányzathoz. 
A számlák csatolásának is kétféle módja létezik, hasonlóan a kötválok elıirányzathoz történı 
csatolásához.  
1.) A nem csatolt számlák listájából a számla sorszámára kattintva kiválasztom a csatolni kívánt számlát 
és hozzárendelem a kötelezettségvállaláshoz. Ehhez a nyitólapról (2. kép) kiválasztjuk a „Számlák” 
menüpontot és rákattintva eljutunk a felvitt számlák oldalára (41. kép), ahol a „Nem csatolt számlák” 
ikonját választva jutunk el a 38. képen bemutatott felületre. 
 

Jelölni kell, hogy 
bevételi vagy 
kiadási számláról 
van szó 

Ebbe a rovatba beírva a bruttó 
összeget, a program automatikusan 
kiszámolja az adóalapot és az áfa 
összegét. (A bankinál nincs ilyen, ott 
manuálisan kell kiszámolni az áfa-t.) 

A számla rögzítıdik 
a programban. 
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38. kép 

 
A listából kiválasztjuk annak a számlának a sorszámát, amelyet csatolni szeretnénk. A számlaszámra 
kattintva a „Számlák csatolása” felületre jutunk. 
 

 
39. kép 

 
 

A kötelezettségek szőrésére szolgáló őrlapon a kötvál számának beírásával kiválaszthatjuk azt a 
kötelezettségvállalást, amelyhez csatolni szeretnénk a számlát, vagy abban az esetben, ha nem tudjuk a 
kötvál számát, a listát leszőrhetjük költséghely, kiemelt, részletezés, bontás és az év megadásának 
kiválasztásával, vagy az összes feltétel megadásával együttesen. A leszőrt kötelezettségvállalás v. 
kötelezettségvállalások a „Kötelezettség választó” mezıben jelennek meg. A mezıben lévı kötvál 

Szőrési feltételek 
megadása 

Nem csatolt 
számlák listája 

Kötelezettségek 
szőrésére 
szolgáló őrlap 

Azt mutatja, hogy 
mekkora összegrıl 
készült az 
utalvány.  

A száma és a Számlaszám között mi a különbség? Mindkettıre lehet kattintani. ??? 

Szám szerint növekvı és 
csökkenı sorrendbe állítja a 
tételeket 

Lehetıség van 
helyesbítı tétel 
felvételére is, errıl 
részletesebben 
késıbb olvashat.  

Információs mezı.  
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számára rákattintva a kötelezettségvállalás száma automatikusan beíródik az „Üzenet” rész alatti őrlap 
részbe a „Kötvál” sorba. 

A program egy számlát nem enged kétszer felcsatolni. Ha kétszer szeretnénk csatolni, akkor egy 
hibaüzenet jelenik meg „A maximálisan felcsatolható összeg 0 Ft.” 

A „csatolás” gombra kattintva a „Felvitel jóváhagyása” oldalra jutunk. 
 

 
40. kép 

 
Az adatok helyességének ellenırzése és a szükséges mezık kitöltése után (kötelezı pl. megadni az Áfa 

igényt, a bankszámla és a bankkivonat számát és módosíthatjuk a tárgyat) a „Jóváhagy” gomb 
megnyomásával a program a kiválasztott kötválhoz csatolja a számlát.  

 
2.) A számla csatolásának második módja: Elıirányzat oldalról csatoljuk a számlát, vagyis az 

„Elıirányzatok” oldalra kell menni (26. kép) és onnan a szőrı segítségével kiválasztani a szükséges 
elıirányzatot. A sorszámára kattintva bele kell menni az elıirányzatba és ott meg kell nézni, hogy 
csatolva van-e már az a kötvál, amire a számlát szeretnénk tenni. Ha igen, akkor kiválasztom a kötvál-t és 
a továbbiakban ismertetett módon csatolom a számlát. Ha nincs ott a kötvál amire a számlát szeretnénk 
csatolni, akkor újként kell felvenni és utána rákattintani a számára, vagy fel kell csatolni a nem csatolt 
kötválok listájából. 
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35. kép 
 
A képernyı jobb alsó részében a „Számla csatolása” alatt található őrlapon a számla számát beírva és a 

„Felvitel” gombot megnyomva az 1. pontban ismertetett „Felvitel jóváhagyása” felületre jutunk el (40. 
kép). A jóváhagy gomb megnyomásával, ha helyesen töltöttük ki a szükséges mezıket, akkor a számla 
hozzácsatolódik a kiválasztott kötvál-hoz. 

 
A felcsatolt számlák adatlapjának felépítését az alábbiakban mutatjuk be: 
 
 

 
41. kép 

 

A számla 
csatolására 
szolgáló őrlap. 

Nem csatolt számlák 

Felvitt számlák 
listája 

Számlák szőrése 

Információs rész 

Üres utalványrendelet Aktuális lista 
nyomtatása 

Megjelenítendı 
mezık beállítása 

Kivetetni ezt a 
gombot JÁNOS! 

Az ikonra kattintva 
megtörténik a csatolás. 

Számla képe 
jelenik meg. 
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Az oldal felépítése hasonló az eddigi fejezetekben leírt oldalak felépítéséhez, néhány eltérés azonban 
látható.  

- A számlák listája alatt található menüsorban lehetıség van a számlák szőrésére a számla száma 
alapján, megadhatjuk, hogy a már utalványozott, vagy még nem utalványozott számlákat, ill. az összes 
számlát akarjuk-e listázni és az összegzés, színezés rubrika bejelölésével a program elszínezi a sorokat az 
alapján, hogy a számla milyen mértékben teljesített. Ha piros színő lesz, az a túlteljesítésre utal, a szürke a 
teljesen kifizetett számlát jelöli, a zöld szín pedig a részben vagy egyáltalán nem teljesített számlát jelöli. 
A számlákat a felsı menüsorban lévı „számlák szőrése” ikonra kattintva is szőrhetjük. Ezen a felületen 
sokféle szempont alapján lehet lekérni a listát.  

- Az „Utalványrendelet” billentyőre kattintva új ablakban megnyílik a számlához kötelezıen csatolandó 
utalványrendelet, amit a megjelenı pdf fájlból ki lehet nyomtatni.  

- A képernyı felvitt számlák listája részében a számla számára kattintva eljuthatunk a számla 
adatlapjára. (42. kép) 

 

 
42. kép 

 
Az adatlapon lehetıségünk van a rendszerben már rögzített számla adatainak módosítására a „Módosít” 

ikonra kattintva. A program ekkor elvisz a számla adatok módosítása felületre. Mivel az itt látható szálák 
már fel vannak csatolva, csak a zöld mezı adatait lehet megváltoztatni. Ha mást is szeretnénk módosítani 
a számlán, akkor elıbb le kell venni a számlát a kötválról „számla lecsat kötválról”. Ekkor visszakerül a 
nem csatolt számlák közé és a „Számla adat módosítón” javíthatunk a tartalmán. Ha a számla nincs még 
kivonatolva, akkor bármikor lecsatolhatjuk a kötválról. 

- Arra is lehetıség van, hogy a számla teljes összegét, vagy egy részét másik kötválra helyezzük át. Ezt 
a „Másik Kötválra Áthelyez” ikonra kattintva tehetjük meg ugyanazon az elıirányzaton belül. 

- A „Helyesbítı tétel” mellett elhelyezett rubrikába kötelezı pipát tenni abban az esetben, ha a számla 
nem jó helyre lett felcsatolva, már bankkivonatolásra került és el lett küldve a TATIGAZD számára.  

- A „Függı tétel”-t akkor használjuk, ha a számla rossz helyre lett felcsatolva, de még nem tudjuk, hogy 
hová kell felcsatolni helyesen. Ez egy átmeneti hely. 

- A képernyı alsó részén található a „Számlához tartozó teljesítések listája” (Errıl bıvebben a 
késıbbiekben olvashatnak) és a „Helyesbítı és ellentétes tételek” listája. 

ELİÍRÁS 
 

Visszavisz az 
elızı lapra 

Visszavisz a 
számlákra 
(üres lista) 

Visszavisz a 
számlákra 
(teljes lista) 

Visszavisz a 
kötelezettségre 

Helyesbítı tételek 
listája 
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A számla felcsatolásakor a rendszer automatikusan elkészíti a számla kontírozását (bejövı számlánál). 
A másik esetben, amikor a kimenı számla elkészül, azzal együtt elkészül az elıírás is és a számlát a 
program automatikusan a megfelelı elıirányzatra felteszi.  

 
Ha olyan kiadás és bevétel van, amirıl nincs számla, vagy olyan pénzmozgások, amelyek elıirányzatot 

nem érintenek, (ezek a függı átfutó tételek), azt a napi elıírás kontírozón kontírozzuk le. Ehhez a nyitó 
lapon (2. kép) rákattintunk az „Elıírás kontírozás” menüpontra. 

 
 
 

 
43. kép 

 
Új elıírást az „Új elıírás felvitele” gombra kattintva vihetünk fel a 44. képen bemutatott felületen, 3 

féle módon: 
 

Új elıírás felvitele 

Lista szőrése Nem kontírozott 
elıírások 

Elıírások szőrési feltételeinek 
megadására szolgáló őrlap 

Összes meglévı 
elıírás kijelölése 

A kijelölés 
megszőntetése 

Kijelölt elıírások 
forgatása egyik 
évrıl a másikra 

A kivonatoló 
felületére visz 
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44. kép 

 
1.) Az elsı esetben az Analitika típus kiválasztásával kell kezdeni az adatok megadását. Az analitika 

típus kiválasztásával a program automatikusan hozza a képernyın e sor felett lévı többi adatot. Ha 
mégsem töltené ki a program a felsı mezıket a típus beírásával, akkor az „Analitika típus” mezı mellett 
lévı „Kontír” gombot kell megnyomni és a program kitölti a szükséges üres mezıket.  

A „Szöveg” mezıt tetszılegesen lehet módosítani. 
2.) Ha olyan kiadás van ami elıirányzatot érint, de nincs róla számla, akkor a kötválra kell készíteni egy 

elıírást. Fontos, hogy ebben az esetben pontosan tudjuk, hogy melyik kötválra akarjuk felvinni az elıírást 
(tudni kell a kötvál számát). A „Kötvál szám” mezı kitöltése után a program itt is automatikusan elvégzi 
a kontírozást (kitölti a szükséges üres mezıket). Ha az automatikus kontírozás mégsem történne meg, az 
ennél a sornál lévı „Kontír” billentyő segítségével el tudjuk végezni a mőveletet. 

3.) A harmadik esetben közvetlenül az elıirányzatra tudunk feltenni elıírást. Ez csak bevétel esetén 
alkalmazható. Ekkor a képernyı jobb alsó részén lévı elıirányzat szőrésére szolgáló adatlap kitöltésével 
beszőrjük a kívánt elıirányzatot. A szőrés eredménye a képernyı bal alsó részében lesz látható. A 
megjelenı listában megkeressük a szükséges elıirányzatot és annak sorszámára kattintva az 
automatikusan megjelenik az „Elıirányzat” mezıben, valamint ezzel egyidejőleg a program a kontírozást 
is elvégzi. Ebben az esetben a „Szöveg” mezı nem töltıdik ki automatikusan a kontírozás során, azt 
mindig utólag ki kell tölteni. 

- A kontírozás elvégzése után (akármelyik módot is választottuk), a bankkivonat számát kell beírni, ha 
tudjuk. A program figyelmeztet ennek elmulasztása esetén, de rögzíti az elıírást.  

- Az Áfa bontást nekünk kell elvégezni, a program nem számolja ki automatikusan.  
- Az elıírás rögzítését a „Mentés” gombra kattintva érhetjük el. 
Fontos megjegyeznünk, hogy a 44. képen bemutatott felületen a kontírozást nem lehet átírni. 
 
- Ha nem analitika típusra hozzuk az elıírást, vagyis a 2. és 3. esetben, mindig ki kell pipálni az 

„Eltekint” mezıt. Ha nem teszünk pipát, a program figyelmeztetı üzenetet küld és nem enged tovább 
lépni. 

- Azok az elıírások, amelyeket az analitika típusra vettünk fel, arra az elıirányzatra kerülnek, amelyre 
az analitika típus hozzá van rendelve. 

- Ha kötválra viszünk fel elıírást, akkor az elıírás a kötválra kerül, ill. azon keresztül az elıirányzatra. 
- A 44. képen bemutatott felületen készíthetünk helyesbítı tételeket is. Itt olyan helyesbítés 

elkészítésére van lehetıség, amikor a számlát nem tudom átmozgatni, hanem nekünk kell egy helyesbítı 
elıírást (tételt) készíteni. Errıl bıvebben a helyesbítı tételeknél olvashatnak a …. Oldalon. 

Elıirányzat 
szőrésére szolgáló 
adatlap. 

Szőrt 
elıirányzatok 
listája. 
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TÁMOGATÁSOK, SZÁMLÁHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ ANALITIKÁK 
 
A támogatások olyan kifizetések, amelyek kifizetése nem számlára, hanem támogatási szerzıdés 

alapján történik. Ennek a mőveletnek a menete a következı: 
 
1.) Elsı lépésként a „Kódtáblák” (3. kép) „Analitika törzs” menüpontjában (4. kép) felvisszük a 

támogatások analitika típusait. 
2.) Második lépésként a „Kódtáblák” (3. kép) „Partner törzs” menüpontjában (19. kép) felvisszük a 

támogatott partnert, amihez kiválasztjuk a megfelelı analitika típust (az analitika típus 
megegyezik az 1. pontban felvitt analitika típussal). Olyan esetekben, amikor kölcsönt adunk (pl. 
helyi támogatásnál, vagy munkáltatói kölcsönnél) az analitikának bevételi és kiadási oldala is van, 
mindkettıt külön-külön új analitika típusként kell felvinni, a partnerhez pedig hozzá kell rendelni 
mindkét analitika típust. 

3.) Harmadik lépésként felvisszük a támogatási szerzıdést, mint kötelezettség vállalást az elsı két 
pontban felvitt analitika típust kiválasztva hozzá. A szerzıdés felvitele megegyezik a kötvál 
felvitelénél ismertetett módon. Lásd. 23. – 28. oldalon.  

4.) Ezután készülhet az analitika kiadási elıírása. 
 

a) Rámegyünk a felvitt kötelezettség vállalásra (támogatási szerzıdésre) (42. kép) és ezen a 
felületen az „Elıír tervezés” gombra kattintva a program felkínálja az egész kötvál összegét 
egy új ablakban (lásd 45. kép). 

 

 
45. kép 

 
Az összeget célszerő módosítani az elutalt rész összegére, amelyrıl a program automatikusan elkészíti az 
elıírást és a támogatás analitikáját. 
 

b.) A nyitó lapon (2. kép) az „Analitika” menüpontot választva az új felvitel ikonra kattintva be 
kell emelni a támogatott partnert a megfelelı analitika típus alá. Egy partner akár több 
analitikában is szerepelhet. 
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46. kép 

 
 
 

 
47. kép 

 
A partner felvitele után be kell szőrni a 46. képen bemutatott felületen a támogatás analitika típusát. A 

kívánt partner kiválasztása után annak sorszámára kattintva belemegyünk a partner adatlapjába. 
 

Új analitika 
felvitele 

Elsı lépésként 
az analitika 
típust kell 
kiválasztani 

Második lépésként a 
megfelelı partnert 
választjuk ki 

A hozzáad gomb megnyomásával 
a partner bekerül az analitikába. 

A kiválasztott 
analitikatípus 
nyomtatása. 

A legördülı menübıl 
papír alapú analitika 
nyomtatására van 
lehetıség.  

Ha egy partner több 
támogatást vesz 
igénybe, akkor 
egyszerre lehet 
szőrni a különféle 
támogatásokat. 
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48/a. kép 

A képernyı jobb felsı részében lévı őrlapot kel kitölteni. Meg kell adni a támogatás összegét, a 
dátumot, vagy az idıintervallumot, ha több hónapon keresztül történik a kifizetés, valamint ki kell 
választani a megfelelı kötvált amit a program csak akkor kínál fel, ha az elızıleg már fel lett csatolva az 
elıirányzatra. A „felvitel” gomb megnyomása után a képernyı alsó részében lévı lista részen megjelenik 
az elıírás. 

 
Az analitikához tartozhat bevételi oldal is pl. adott kölcsönök esetében .A törlesztı részletek 

elıírásainak felvitelét a 48/b. képen bemutatottak alapján tehetjük meg. 
 

 
48/b. kép 

 
Az analitika bevételi elıírásának elkészítése: Abban különbözik az analitika kiadási elıírásának 

elkészítésétıl, hogy a bevételi elıírásoknál ki kell tölteni a képernyı bal oldalán lévı őrlap „Túlfizetés”, 
„Hátralék”, „Nyitó2008” és „Nyitó” sorokat, ha van ilyen. 

Bankkivonatolás után látható lesz a 
teljesítések listája. 

Ezeket a mezıket 
akkor kell kitölteni, ha 
elengedik a partner 
tartozását.  

Ha a partner 
tartozását 
elengedik, a 
megfelelı mezık 
kitöltése után ezzel 
az ikonnal 
rögzíthetı a 
mővelet. 

Az elıírás listában azt láthatjuk, 
hogy a partnernek mikor és mennyi 
összeget kell visszafizetnie. 

Rossz partnerhez 
felvitt befizetés 

javítása 

Az elıírást ezen az 
őrlapon lehet 
megírni. 

Vagy hónap 
intervallumot 
adok meg, vagy 
konkrét 
dátumot.. 

Fontos 
kiválasztani a 
megfelelı kötvált. 

Szöveg megadása 
kötelezı! 

Megnyomásával 
elkészül az elıírás és az 
elıírás listában meg is 
jelenik. 

Ezeket a mezıket akkor kell 
kitölteni, ha elengedik a 
partner tartozását. 
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A fizetés elıírása kétféleképpen történhet: 
1.) negyedéves bontásban 
2.) havi bontásban 
 
1.) Ha negyedéves bontásban fizet a partner, akkor a képernyı bal felsı részében lévı őrlapot kell 

kitöltenünk és az adatok értelemszerő kitöltése után a „Negyedéves Elıírás” ikonra kattintva elkészül az 
elıírás, amely azonnal meg is jelenik a képernyı bal alsó részében lévı elıírás listában.  

 
2.)Ha havi bontásban fizet a partner, akkor a képernyı jobb felsı sarkában lévı őrlapon felvisszük az 

elıírást. A kötvál mezı és a szöveg mezı kitöltése ebben az esetben kötelezı. Ha havonta azonos 
összegeket kell fizetnie a partnernek, akkor elég egyszer beírni az összeget és megadni az 
idıintervallumot, ha havonta változó összeget kell fizetnie, akkor annyiszor kell felvinni az adott 
idıszakra szóló dátummal az összegeket, ahányszor az összeg változik. 

A felvitel gomb megnyomása után elkészül az elıírás, ami a képernyı bal alsó részében meg is jelenik. 
Az itt felvitt elıírások és teljesítések az elıirányzaton és kötelezettségvállalás oldalán is automatikusan 
megjelennek. 

 
Ha a befizetést hibásan, más partner nevéhez vittük fel és javítani szeretnénk, akkor az Elıírás listában 

meg kell keressük a helyes partnerhez tartozó elıírás sorszámát és ezt a sorszámot kell beírnunk a 
befizetések listájában a hibás partnernél a sor végén lévı „Áthelyez” ikonra kattintás eredményeként 
feljövı ablakban. 

 

Bankkivonatolás 
 
1. lépés: A bankkivonatolás elsı lépéseként a bankszámlát kell felvinnünk a bankszámla listába. Ezt a 

nyitólap (2. kép), „Bankszámla lista” menüpontra kattintva tehetjük meg, a 49. képen bemutatott oldalon. 
 

 
49. kép 

 
A pénztár, a bér, a helyesbítı bankszámla és a fordított Áfa bankszámlája is itt van feltüntetve 

bankszámlaként. 
A képernyı bal felsı sarkában lévı „Új bankszámla felvitele” gombra kattintva tudunk új bankszámlát 

felvinni, az alábbi felületen (50. kép): 
 

Fevitt 
bankszámlák 
listája 

Felvitt 
bankszámlák 
szőrésére szolgáló 
őrlap 

Új bankszámla 
felvitele 
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50. kép 
 

Az őrlap értelemszerő kitöltése után a „Hozzáad” gomb megnyomásával rögzül az új bankszámla. 
 
2. lépés: A bankszámla felvitele után, a bankszámla számlanevére kattintva eljutunk az adott 

bankszámla ill. pénztári számla oldalára, ahol fel kell vinni a számlához tartozó összes kivonatot. 
 

 
51. kép 

 
A bankkivonat felvitelére szolgáló őrlap értelemszerő kitöltése után a „Mentés” gombra kattintva 

rögzítıdik a kivonat a számlán. 
 
3. lépés: Bankkivonatolás. A nyitólap (2. kép) oldaláról a „Bankkivonat rögzítı elıírás” menüpontot 

választva jutunk el a mővelet elvégzésére szolgáló felületre. 
 

Bankszámla számát meg kell adni, 
így talált helyére a TATIGAZD-
ban a bankszámla. 

A szállító analitika típust meg kell adni. 

Elírás, 
valószínőleg 
csoportos 
kivonatolás akar 
lenni. JÁNOS 

Csak a fordított áfás bankszámla 
esetében kell „igen”-re állítani 

Számla adatai 

Bankkivonat 
felvitelére 
szolgáló őrlap 

Nem használható ikon, 
benyomásával lefagy a 
renszer! JÁNOS 
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52. kép 

 
A képernyı felsı részében lévı 3 soros őrlapon ki kell választani a szükséges bankszámlakivonatot. 

Második lépésként a képernyı alsó részében a szőrı segítségével megkeressük a kivonatolandó elıírást. 
Csak olyan számlát lehet kivonatolni, amely elızıleg már fel lett csatolva egy elıirányzatra. 

Az elıírás ID-jére kattintva jutunk el a „bankkivonatok rögzítése” címő felületre. 
 

 
53. kép 

 
1.) Ezen a felületen már csak a zöld mezıben lévı összeget kell beírni az Összeg mezıbe és a 

„Teljesítés” gombra kattintva rögzítıdik a bankkivonat. 
2.) Ha számla alapján készült az elıírás, akkor ezen a felületen a „Teljes számla” rubrikát bepipálva a 

program automatikusan beírja a mezıbe az összeget és ismét csak a „Teljesítés” gombra kell kattintani. 
 

Bankkivonatok 
szőrésére szolgáló 
adatlap 

Beszőrt 
bankkivonatok 
listája 

A felkínált összeg 
megváltoztatható, pl. 
részteljesítés esetén. 

Ha a zöld mezıben lévı összeget 
megváltoztatjuk, akkor e gomb 
megnyomásával újraszámol a program. 
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Ha a bankkivonatolás mőveletével végeztünk, akkor elkészült a könyvelés és az adatok bekerülnek a 
Naplóba, amely a nyitó lapról (2. kép) a „Naplók” menüpont alatt található. (54. kép) 

 
 
 

 
54. kép 

 
Ezen a felületen már csak azok a tételek láthatóak, amelyek bankkivonatolva lettek. Amíg nincsenek 

feladva az adatok a TATIGAZD részére, addig a kivonatolást a táblázat fejlécében (sárga mezı) lévı 
„Visszavon” sor alatti x-re kattintva le lehet szedni. Amint át lettek adva az adatok a TATIGAZD részére, 
a javítás már csak helyesbítéssel végezhetı el (30-as napló). 

 

ADÓS – VEVİS ANALITIKA (számlázásos) 
 
Ebben az esetben a támogatásoknál leírtakhoz képest annyi a változás, hogy itt csak a partnertörzset kell 
feltölteni és utána azt már nem kell az analitika típusnál beszőrni. 
A partner feltöltése után a nyitó lap (2. kép) oldaláról kiválasztjuk az analitikák menüpontot és a 
támogatásoknál már ismertetett Analitika címő felületen (46. kép) az analitika csoportra szőrünk. Ilyenkor 
az „adós – vevıs” analitika csoportot kell kiválasztanunk a legördülı menübıl, majd a szőrés gomb 
megnyomása után a feltételeknek megfelelı listából rá kell kattintani arra a tételre, amivel dolgozni 
szeretnénk.  
 

Szőrésre 
szolgáló 
őrlap 

Szőrés  
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46. kép 

 
Elıírást ezen a felületen nem hozunk létre, az a számla készítése során automatikusan kerül fel erre az 
oldalra. 
 

KIMENİ SZÁMLÁK KÉSZÍTÉSE 
 
Számlát a nyitólap (2. kép) „Számla kiállítás” menüpontja alól készíthetünk.  

 
76. kép 

 
Elsıként a vevıt kell megadnunk. A képernyın látható kezdıbetőkbıl választva a program megjeleníti a 
partnertörzsbe felvitt adatokat a legördülı menüben, ahonnan kiválaszthatjuk az adott partnert.  
Ezután az őrlap többi részét értelemszerően töltjük ki. A „Mentés” gombra kattintva a következı felületre 
jutunk: 
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77. kép 

 
Ezen a felületen ki kell választani a terméktörzset, és itt kell megadni az esedékesség idejét is, mert a 
program ezt csak akkor jegyzi meg, ha a terméket már elızıleg kiválasztottuk. Az adott mezık 
értelemszerő kitöltése után a „Termék mentése” ikonra kattintva elkészül a számla és az elıírás, mely 
utóbbi automatikusan be is kerül az analitika oldalára. 
 
A programban lehetıség van a hibásan felvitt termékek javítására akkor, ha a számla még nem lett 
kinyomtatva. Ebben az esetben a nyitó lapon (2. kép) a „Kimenı számlák” menüpontot kell választanunk.  
 

 
78. kép 

 

Segélyek és 
természetbeni 
juttatások esetében 
kötelezı megadni 
csomagszámot. 
(Természetbeni 
juttatásoknál „0” 
kerül a mezıbe.) 

A beszőrt összes számlát 
kinyomtatja. 

A beszőrt összes számla 
elınézetét megmutatja. 

Ha nyomtatás után észrevettünk egy 
hibát és még nálunk van a számla, 
akkor a nyomtatás visszavonása után 
úgy marad a rendszerben, mintha nem 
nyomtattunk volna. Itt kér egy számot, 
a nyomtatási csomag számát. 
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Elıször a „Nyomtatott” elnevezéső mezıben kiválasztjuk a nem nyomtatott számlákat („nem”) és ez 
alapján szőrünk a „Szőrés” gomb megnyomásával. A képernyı felsı részében megjelenı számlák 
listájából a hibás számla sorszámára kattintva eljutunk annak adatlapjára. 
 

 
 
 

79. kép 
 

A csúszka segítségével elmegyünk a sor végére és az ott látható „x”-re kattintva kitöröljük az adott 
terméket. 
A partner adatain kívül a kimenı számlák adatait bármikor módosíthatjuk abban az esetben, ha a számla 
még nem lett kinyomtatva. 
 

Elıirányzat módosítása 
 

Már meglévı elıirányzat módosítására bármikor lehetıség van a rendszerben. Ha nincs eredeti 
elıirányzat, akkor fel kell vinni egyet 0 forinttal és azt lehet módosítani.  

Az elıirányzat módosítását az Elıirányzat Áfa oldalon és a Nettó elıirányzat oldalon is el kell végezni.  

1.) Nettó el ıirányzat módosításának menete: 
A nettó elıirányzat oldalról (26. kép) a felvitt elıirányzatok listájának beszőrése után rá kell kattintani a 

módosítani kívánt elıirányzat sorszámára és eljutunk az „elıirányzat módosítása” címő oldalra. Itt a 
„módosít” ikonra kattintva érjük el az elıirányzat módosítására szolgáló felületet (28. kép). 

 

Rákattintva 
törlıdik az 
adott termék. 

Akkor mőködik, hogyha 
nem lett felvéve utána 
másik számla. Ha igen, 
akkor sztornózni kell a 
számlát, vagy lerontani, 
vagy helyesbíteni.  

Rákattintva meg lehet nézni, hogyan néz ki a számla. (Az 
adatokat itt még le lehet ellenırizni nyomtatás elıtt.) 

Csak ezt az adott 
számlát nyomtatja 
ki 
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28. kép 

 
Elıirányzat módosításakor általában a következı tételeket változtatjuk meg: bizonylatnem, kód, dátum, 

szöveg, mozgásnem, összeg. A kontírozást ezen a felületen nem módosíthatjuk, a program ezt nem is 
engedi.  

Az összeg rubrikába mindig az az összeg kerül, amivel módosítani szeretnénk az elıirányzatot. A 
módosító elıirányzat gombra kattintva pedig elkészül az elıirányzat módosítása. Az összeg megváltozik a 
módosított elıirányzat összegére és a képernyı jobb felsı részében lévı információs mezıben megjelenik 
az elıirányzat módosításának sora. 

 

2.) Elıirányzat Áfa módosításának menete: 
Az elıirányzatok Áfa oldalról (21. kép) a felvitt elıirányzatok listájának beszőrése után rá kell 

kattintani a módosítani kívánt elıirányzat sorszámára és eljutunk az „Áfa elıirányzat módosító” címő 
oldalra. Itt a „Módosít” ikonra kattintva érjük el az Áfa elıirányzat módosítására szolgáló felületet. 

 

Információs rész 
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55. kép 

 
Az elıirányzat Áfa módosítása megegyezik a nettó Áfa módosításánál leírtakkal. Lásd. a nettó 

elıirányzat módosításánál írtakat (45. oldal). 

Információs rész 
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Kötvál módosítása 
 

1.) Kötvál módosítása 
A felvitt kötvál-ok módosítására a „Kötelezettség módosít” oldalon van lehetıség (42. kép). Ez az oldal 
több helyrıl is elérhetı.  

1.) A „Kötvál.” oldaláról (29. kép), a szőrı ikon segítségével megjelenített listából kiválasztjuk a 
módosítani kívánt kötvál-t és annak számára kattintva eljutunk a módosítására szolgáló oldalra. (42. kép). 
Ezen a felületen a „Módosít” gombra kattintva betöltıdik a programban, a kötelezettségek módosítására 
szolgáló felület (57. kép). 

2.) Az „Elıirányzatok” oldaláról (26. kép) a beszőrt listából rákattintunk annak az elıirányzatnak a 
számára, amelyre a módosítani kívánt kötvál csatolva van. Ekkor eljutunk az „Elıirányzat módosító” 
címő felületre (33. kép). Itt a képernyı bal alsó részén lévı mezıben meglátjuk az elıirányzatra csatolt 
kötvál-ok listáját. Rákattintunk annak a kötválnak a számára, amelyet módosítani szeretnénk és így 
eljutunk az adott kötvál módosítására szolgáló oldalra (42. kép). Ezen a felületen a „Módosít” gombra 
kattintva jutunk el, a kötelezettségek módosítására szolgáló felületre (57. kép). 

3.) A programban minden olyan oldalról eérhetjük a „kötelezettség módosít” oldalt (42. kép), ahol a 
képernyı jobb felsı (fej)lécében kitettük a „Kv”, vagyis a kötelezettségvállalás oldalára ugró 
gyorshivatkozást (amennyiben erre lehetıség van az adott oldalon). A 42. képen bemutatott felületen a 
„Módosít” gombra kattintva érjük el, a kötelezettségek módosítására szolgáló felületet (56. kép). 

 

 
56. kép 

 
A szerzıdés bármely adatának változásakor ezen a felületen lehetıség van az adatok módosítására. A 

felületen lehetıség van továbbá már egy elıirányzathoz csatolt kötvál bontottá tételére is. Ehhez meg kell 
növelni a kötvál összegét. Az „összeg mód.” melletti rubrikába pipát kell tenni, és így a program a 
növekedés összegét automatikusan beteszi a nemcsatolt kötvál-ok közé a „Mentés” gomb megnyomása 
után, a már felcsatolt összeg pedig változatlanul az adott elıirányzaton marad.  

 

2.) Bontott kötvál módosítása 
Az 1. pontban leírtakkal azonos módon jutunk el a bontott kötvál-ok módosítására szolgáló felületre. 
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57. kép 

 
Az 57. képen bemutatott felületen rákattintunk az „Egész kötvál megjelenítése” gombra és ezzel egy 

újabb oldalra jutunk el (58. kép). 
 

 
58. kép 

 
A teljes kötvál összege a képernyı felsı részében lévı őrlapon látható a „Nettó összeg” és az „Áfa 

összeg” sorokban. Ha a kötvált tovább szeretnénk bontani és már az adott összeg teljes egészében fel van 
csatolva, akkor megnövelhetjük a nettó összeget és ezután a „Mentés” gombra kattintva a program a 
növelés összegét a nemcsatolt kötválok közé teszi, ahonnan késıbb lehetıség van ennek csatolására. 

A kötvál összes részét 
megjeleníti. 

A törlés gombra kattintva az adott 
kötvál részt kiveszi a program a 
csatolásból és a nem csatolt listában 
fog megjelenni. 

A gombra kattintva 
az adott kötvál rész 
összegét és tárgyát 
tudom módosítani. 

Gyors ikonok 
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Számla módosítása 
 
A számlák módosítására a nyitó lapon (2. kép) lévı „Számla adat módosítás” ill. „Pénztári számla 

módosítás” menü szolgál.  
Fontos tudni, hogy csak olyan számlát módosíthatunk, amely nem lett még kötelezettséghez ill. 

elıirányzathoz csatolva. Ezért ha már egy kötelezettséghez csatolt számlát szeretnénk módosítani, akkor 
elıbb meg kell szüntetni a csatolást és csak ezután tudjuk módosítani a számlát, majd a mővelet elvégzése 
után ismét vissza kell csatolni azt az adott kötvál-hoz.  

 

1.) A számla adat módosítása  
- A számla adat módosítása oldalon a felvitt bejövı banki számlák adatait tudjuk megváltoztatni. 
 

 
59. kép 

 
Elsı lépésként a „Számla száma” mezıbe be kell írni a módosítani kívánt számla számát, majd az alatta 

lévı mezıben meg kell adni a számla évét. A Keres billentyőre kattintva betöltıdik a választott számla 
oldala. Az adatokat itt tudjuk majd módosítani. 

 

 
60. kép 

 
- A zöld színnel jelölt mezık javításánál nincs szükség a számlák lecsatolására, mert itt olyan adatokat 

módosítunk, amelyek nem érintik a könyvelést.  

Ez mire szolgál?? A 
javítás hol jelenik meg? 
(Mert mi kipróbáltuk és 
sehol nem láttuk az 
eredményt.) JÁNOS. 
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- A kék színnel jelölt mezık javítását csak akkor tudjuk elvégezni, ha a számla nincs felcsatolva kötvál-
ra.  

- A bordó színnel jelölt mezıkben lévı adatok csak a számla behívására szolgálnak, ezt nem 
változtatjuk meg. 

A felületen a számla valamennyi adatát tudjuk módosítani. 
 

2.) A pénztári számla módosítása  
A pénztári számla módosítása oldalon a már felvitt pénztári bejövı számlák adatainak 

megváltoztatására van lehetıség. 
 

 
61. kép 

 
Elsı lépésként a „Kiad biz. szám” mezıbe be kell írni a módosítani kívánt számla számát, majd az alatta 
lévı mezıben meg kell adni a számla évét. A Keres billentyőre kattintva betöltıdik a választott számla 
oldala. Az adatokat itt tudjuk majd módosítani. 
 

 
62. kép 

 
- A kék színnel jelölt mezık javítását itt is csak akkor tudjuk elvégezni, ha a számla nincs felcsatolva 

kötvál-ra.  
- A bordó színnel jelölt mezıkben lévı adatok csak a számla behívására szolgálnak, ezt nem 

változtatjuk meg. 
A felületen a számla valamennyi adatát tudjuk módosítani.  
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Könyvelés helyesbítése 
 

A hibás könyvelés módosítása a könyvelés helyesbítésével történik, melyet ebben a fejezetben 
részletesen ismertetünk.  

Helyesbítést csak akkor tudunk indítani, ha már a TTG számára fel van adva a könyvelés. Ellenkezı 
esetben a program ezt a mőveletet nem engedélyezi. 

A helyesbítés elsı lépéseként a bankszámla listán kell felvinni a helyesbítı bankkivonatokat. Ezt a 49. 
képen ismertetett felületen, az új bankszámlák felvitele ikonra kattintva tehetjük meg. x 
 
 

 
63. kép 

 
A „Hozzáad” gomb megnyomása után bele kell menni a felvitt bankszámla adatlapjába úgy, hogy a 

listából rákattintunk az adott bankkivonat számára. 
 

 
64. kép 

 
A fent látható bankszámla módosító oldalon történik a bankkivonatok felvitele a bankszámlára. (A 

helyesbítı bankkivonatot ugyanúgy kezeljük, mint egy banki bankkivonatot.) 
 

Az adatok kitöltésénél nagyon 
pontosan kell eljárni a TATIGAZD 
számára történı átadás miatt. 

Minden dátumot 
folyamatosan, tagolás 
nélkül adunk meg. (Pl. 
20080130) 
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A helyesbítések típusai: 

1.) Amikor a számla rossz kötelezettségvállalásra l ett felcsatolva. 
Ebben az esetben a „Számlák” címő felületen (41. kép) kiválasztjuk a javítani kívánt számla sorszámát, 

és rákattintva belemegyünk az adatlapjába (42. kép).  
 

 
42. kép 

 
Az adatlapon bejelöljük, hogy helyesbítést indítunk, beírjuk a helyesbítı bankkivonat számát és 

megjelölhetjük, hogy a kötvál összegét a program a mővelet elvégzésekor mindjárt csökkentse a számla 
összegével. Az elvégzett mőveletek után rákattintunk a „Számla lecsat kötválról” ikonra. A gomb 
megnyomásával a program a háttérben elkészíti az ellentétes könyvelési tételt, ami ezután a felületen a 
„Helyesbítés és ellentétes tételek” mezıben meg is jelenik. Ezzel párhuzamosan a számla visszakerül a 
nem csatolt számlák közé (38. kép), ahonnan azonnal ajánlatos feltenni a helyes kötelezettségvállalásra a 
helyesbítı tétel és a helyesbítı bankkivonat számának megjelölésével (39. kép). 

 
 

Kötvál összegének 
csökkentéséhez 
pipát kell tenni 

A 
helyesbítéshez 
pipát kell tenni 

Beírjuk a 
bankkivonat számát 

A felvitt ellentétes 
tétel itt jelenik meg. 
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39. kép 

A csatolás módja megegyezik az új számla felvitele után történı csatolással. (Részletes leírást lásd. a 
29. oldalon). 

2.) A kötvál rossz el ıirányzatra lett csatolva.  
(A kötválon már vannak a TTG számára feladott számlák.) 
A már ismertetett módok valamelyikével megkeressük a helyesbíteni kívánt kötvál sorszámát és 

rákattintva belemegyünk a kötvál adatlapjába (35. kép). Az adatlapon az 1. pontban leírtakhoz hasonlóan 
be kell pipálni a „helyesbítı tétel” melletti rubrikát és megadni a helyesbítı bankkivonat számát. Ezután a 
„Lecsat. elıír” gombra kattintva a program automatikusan felkínálja a lehetıséget, hogy a jó helyre 
feltegyük a kötvált.  

Ezt a helyesbítési folyamatot nem lehet félbeszakítani. Lecsatoláskor annyi ellentétes elıírás készül 
amennyi fel volt csatolva az adott kötválra, felcsatoláskor pedig ugyanennyi helyesbítı tétel, tehát a 
program automatikusan viszi magával az összes kötválra felcsatolt és TTG-nek átadott számlát is. 

 

 
35. kép 

Helyesbítéskor a 
bankkivonat számát 
meg kell adni Helyesbítéskor 

kell pipát tenni a 
dobozba.  

Helyesbítéskor 
pipát kell tenni 

A helyesbítı 
bankkivonat számát 
meg kell adni 



 55 

Ha az adott kötválon van olyan számla felcsatolva, amely már bankkivonatolva lett, de még nincs 
feladva a TTG-nek, akkor a program figyelmeztet, hogy azokról nem indít helyesbítést. 

 

3.) Helyesbít ı tételek készítése a napi el ıírás kontírozón  
Napi elıírás kontírozón is készíthetünk helyesbítı tételeket pl. függı átfutó tételek és bevételek 

esetében 
A mőveletet a Könyvelési adatok rögzítése felületrıl indítjuk (44. kép). Itt vihetünk fel helyesbítı 

elıírást analitika típusra, kötválra, vagy közvetlen elıirányzatra az elıírás felvitele módjánál ismertetett 
módon (lásd. 34-36. oldal). 

A helyesbítı elıírások elkészülte után el kell készíteni a kivonatolást a bankkivonat rögzítı elıíráson. 
Ennek folyamata a (39-41. oldalon) olvasható. 

 

Adatok lekérése 
 
Ha egy már felvitt könyvelési tételrıl szeretnénk valamilyen információt, adatot lekérni, könnyen 

megtehetjük a programban lévı szőrık segítségével.  
Az adatok lekérésének lehetıségei: 1.) elıirányzatok lekérdezése, 2.) kötelezettségvállalások 

lekérdezése, 3.) számlák lekérdezése, 4.) teljes kötvál-ok lekérdezése, 5.) elıírás lekérdezése, 6.) napló 
lekérdezése, 7.) részletezés, pénzforgalmi lista lekérése, 8.) fıkönyvi számok pénzforgalmi listájának 
lekérése, 9.) havi bankkivonat összegzı, 10.) költségvetés pénzforgalom (készülıben), 11.) szállítói 
kimutatás lekérdezése, 12.) nullás számlaosztály lekérdezése 

 

1.) Elıirányzat lekérdezése 
A nyitólapról (2. kép) a Nettó elıirányzatok menüpontba belelépve a képernyı bal felsı sarkában lévı 

ikonok közül a nagyítóra kattintva lehetıségünk van az elıirányzatok közötti szőrésre (26. kép).  
A megjelenı képernyın részletes feltételek alapján van lehetıség a szőrésre. Kereshetünk az adott tétel 

könyvelési jellemzıi alapján, illetve az elıirányzatok adataira vonatkozóan is. A képernyı jobb oldali 
részében lévı négy soros őrlapon csoportosan is lehet lekérni elıirányzatokat, nem csak egyenként. Ekkor 
a kitöltendı mezıbe pl. a fıkönyvi szám esetében, beírjuk a keresett fıkönyvi szám csoport elejét, és 
utána egy % jelet „11%”. Ilyenkor a program az összes 11-el kezdıdı fıkönyvi számos tételt kilistázza a 
„Szőrés” gombra történı kattintás után.  

 

 
65. kép 

 

Csoportos lekérés 
esetén használható 

Minden szőrésnél 
ezek a nyilak a föl - 
le, illetve a növekvı 
- csökkenı rendezést 
jelentik. 
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33. kép 

 
A „Kötvál-Számla-Teljesítés-Analitika” szavakra kattintva megjelenik a felirat alatti mezıben az 

Elıíráshoz csatolt kötvál-ok, számlák, teljesítések, és analitika listája attól függıen, hogy melyik szóra 
kattintottunk. A listában megjelenı tételek számára kattintva pedig eljuthatunk az adott tétel oldalára. 
 

2.) Kötvál lekérdezése 
Nyitólapról (2 kép) a kötelezettségvállalások menüre kattintva eljutunk a kötvál-ok oldalára (26. kép), 

ahonnan a második nagyítót ábrázoló ikonra kattintva szőrhetünk különbözı szempontok alapján a tételek 
között. Lehetıségünk van külön-külön lekérni a felcsatolt és a fel nem csatolt kötelezettségvállalásokat. A 
szőrés módja megegyezik az elızı pontban leírtakkal.  

 
3.) Teljes kötvál lekérdezése   

A nyitólapról (2. kép) a Teljes kötvál menüt választva az összes kötelezettségvállalás között 
kereshetünk, de csak a kötvál-ok adatai alapján, könyvelési szempont szerint itt nincs lehetıség a 
szőrésre. E funkció kialakítása még folyamatban van, egyenlıre nem mőködik!! 

 

4.) Számlák sz őrése 
A felcsatolt és nem felcsatolt számlák szőrésére a nyitólap (2. kép) számla menüpontja alatt van 

lehetıségünk (41. kép). A számlák adatainak lekérdezése azonban egy másik menü alól is történhet. Ez 
pedig a „Számlák szőrése” (67. kép). Itt az összes számla közül kereshetünk (az összes szállítói számla 
közül), viszont csak a számla adatai alapján. Ha könyvelési szempont szerint szeretnénk szőrni, akkor a 
számla menüpontot kell választanunk. 
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66. kép 

 

5.) Elıírás lekérdezése 
 A nyitólap (2. kép) Elıírás kontírozás menüpontja alatt kérhetjük le az összes elıírást (43. kép). Ugyanitt 
vittük fel az új elıírásokat is. Egyik lehetıségként a képernyı alján lévı szőrı felületen adhatunk meg 
keresési kritériumokat, másik opcióként pedig a képernyı bal felsı részében lévı elsı nagyítóra kattintva 
érhetjük el a részletesebb keresési feltételeket is megjelenítı, valamint a fıkönyvi könyvelés szerinti 
lekérést is lehetıvé tevı őrlapot.  

 

6.) Naplók lekérdezése 
A naplók lekérdezésekor azokat a könyvelési tételeket kérdezzük le, amelyek már bankkivonatolva 

lettek. (54. kép) Ezen az oldalon nyomtathatunk kontír lapot és havi naplót. 
 

7.) Részletezés, pénzforgalmi lista lekérése 
A kész könyvelési anyagból lehet lekérdezni. Nyitólapról (2. kép) a Részletezés, pénzforgalmi lista 

lekérése menüpontból tehetjük ezt meg.  
 

A megadott szőrési 
feltételeket törli. 
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67. kép 

 
 
A képernyı alsó részében lévı szőrési feltételek megadása és a szőrés elindítása után megjelenı listát a 

bal felsı részben lévı nyomtatókra kattintva, többféleképpen lehet megjeleníteni és kinyomtatni. Az elsı 
nyomtatónál tételes listát ad ki a program és azt lehet kinyomtatni. Lehozza a részletezéseket, ezen belül 
fıkönyvi számonként, szakfeladatonként tagolja és az elıirányzat, az erre csatolt kötvál és teljesítések 
formájában jeleníti meg. 

A második nyomtatónál a program ugyanazt a listát adja le, mint az elsınél, csak összesítve, vagyis a 
teljesítések nem tételesek benne. 

A harmadik nyomtatóra kattintva a hosszú távú kötelezettségvállalások listáját adja meg a program. Ez 
fıként a tervezésnél nyújt segítséget, akkor használják a lekérését. 

A lekért listákba csak az a tétel jelenítıdik meg, aminek van kötvál-ja.  
 

8.) Fıkönyvi számok pénzforgalmi listájának lekérdezése 
A nyitólap (2. kép) Fıkönyvi szám pénzforgalmi lista menüpont alatt a fıkönyvi számok pénzforgalmi 

listáját tudjuk lekérni.  
 

Aktuális lista 
nyomtatása, 
tételes 

Aktuális lista 
nyomtatása, 
összesítı 

Következı 
évet terhelı 
kötvál-ok 

Szőrési feltételek 
megadására 
szolgáló rész 

Pipa esetén a képernyı jobb 
oldalán megjelennek a 
részletezés összegei. 
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68. kép 

 
 

9.) Havi bankkivonat összegz ı 
A programban be lehet állítani, hogy mennyi idıszakig kérjük le a bankszámla egyenlegek állapotát. A 

Ez a menüpont arra szolgál, hogy az itt megjelenı listát a TATIGAZD-os bankszámla egyenlegekkel 
összehasonlítva leellenırizhetı legyen az elvégzett könyvelés. Ha a két lista megegyezik, akkor jól 
dolgoztunk. 

 
10.) Költségvetés pénzforgalom  (készülıben van, jelenleg nem mőködik még) 

 

11.) Szállítói kimutatás lekérdezése 
A szállítói állomány könyveléséhez szükséges adatokat tudjuk lekérdezni a nyitólap (2. kép) Szállítói 

kimutatás menüpontja alól. A betöltıdött képernyın a szállítói számlák listája látható.  
 

Idıszakok beállítása 

Pipa esetén a képernyı jobb 
oldalán megjelennek az 
összegek. 
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69. kép 

 
Rákattintva a megnevezésre eljutunk az adott szállítói kimutatás módosítására szolgáló felületre. 
 
 

 
70. kép 

 
A képernyı bal oldalán lévı őrlap a szállítói számlák szőrésére szolgál. Az őrlap értelemszerő kitöltése 

után a mentés gombra kattintva, a kiválasztott kritériumok szerinti szállítói számlák listája a képernyı 
alsó részében lévı táblázatban jelenik meg. Jobb oldalon felül az információs részben pedig látható, hogy 
mennyi a szőrési feltételnek megfelelı számlák összes összege és a teljesítés összege.  

 
Az állapot elnevezéső legördülı menübıl a pluszos állapotot választva és a szőrés gombra kattintva, azt 

az állományt hozza le a program, amelynél megjött a számla, de nem lett még kifizetve. (Vagyis év végén 
ez szerepel a mérleg sorban.) A mínuszos állapotot választva az az állomány jelenik meg, ami negatív 
számlát tartalmaz. A nullás állapotot választva pedig azt az állományt hozza le a program, ami már ki lett 
fizetve.  

 

Teljesítés gombra kattintva 
csak azokat a számlákat 
hozza, amik teljesítve lettek 
már. 

Rákattintva az összes elıírás bejön 
függetlenül attól, hogy lett-e teljesítve vagy 
sem. Persze azok, amik a szőrési 
feltételeknek megfelelnek. 

Számlák nyomtatása 

Teljesítések nyomtatása 
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12.) Nullás számlaosztály lekérdezése 
A nullás számlaosztály lekérdezése a TATIGAZD-os nullás számlaosztály könyveléséhez ad segítséget. 

A nyitólapról (2. kép), a nullás számlaosztály menüpontot kell választani ehhez a mővelethez. A program 
e menüpont alatt nem csinál mást, mint összeszedi fıkönyvi számonként a kötelezettségvállalásokat és 
azok teljesítését. 

 

 
71. kép 

 

Bér könyvelése 
A bér könyvelésének vannak sajátos vonásai, ami eltér az elızı fejezetekben ismertetett könyveléstıl, 

ezért ebben a fejezetben részletesen ismertetjük a bér könyvelésével kapcsolatos teendıket. 
1.) elkészítjük az elıirányzatokat a már ismert módon. (lásd. „Elıirányzatok” címő fejezet, 20-21. oldal) 
2.) a partner törzsbe felviszünk egy bér nevő partnert. (lásd. Kódtáblák fejezetben a partnertörzs 

felvitelét, 14. oldal, 20. kép) 
3.) felveszünk egy bér nevezető analitika típust, amit nem kontírozunk le. (lásd. Kódtáblák fejezet, 

Analitika típus rögzítı, 8-11. oldal) 
4.) minden béres elıirányzatra felviszünk egy kötelezettségvállalást, aminek az analitika típusa bér. 

(lásd. a kötelezettségvállalás csatolásánál, 25-27. oldal) 
5.) felviszünk egy bér bankszámlát a bankszámla listába - jelölve a csoportos kivonatolást - , azon belül 

pedig egy bankkivonatot az adott hónapra. (lásd. 38.-41. oldal) 
6.) a napi elıírás kontírozón készíthetjük az elıírásokat. Ebben az esetben kötválra készül az elıírás, 

nem analitika típusra. A mővelet a következıképpen történik: 
- A nyitó lap (2. kép) Elıírás kontírozás menüpontjában a képernyı bal felsı sarkában lévı új 

kötelezettség felvitelére kattintunk. Az így megjelenı könyvelési adatok rögzítése címő felületen a bér 
analitika típus kiválasztása után a program csak azokat a kötválakat kínálja fel, amit a bérhez vittünk fel.  

 

Szőrési paraméterek 
megadása 

Aktuális lista 
nyomtatása, 
tételes 

Aktuális lista 
nyomtatása, 
összesítı 

Következı 
évet terhelı 
kötvál-ok 
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72. kép 

 
- A megfelelı sorok kitöltése és a kötvál kiválasztása után a program automatikusan kontíroz. Ha nem 

történne meg a kontírozás, akkor a kontír gombot kell lenyomni. 
- A mentés gombra kattintva rögzítjük az adatokat.  
7.) Az elkészült elıírásokat a bankkivonat rögzítı felületen lekivonatoljuk.  
 

 
73. kép 

 
A szőrési paraméterek megadása után a program beadja azokat a könyvelési tételeket, amiket az adott 

számú bérnaplóhoz felvittünk. Ezután megjelenik a csoportos kivonatolás ikonja, amire rákattintva, a 
program lekivonatolja a csoportba tartozó összes tételt.  

A következı hónapban, amikor újra bért könyvelünk, az elıírásokat már nem kell újra elkészíteni, mert 
lehetıség van az elıírások 0 összeggel történı átforgatására. Ezt a nyitó lap (2. kép) Elıírás kontírozás 

Ki kell választani a 
bér analitika típust. 

A kötvál keresıben az analitika típus 
kiválasztása után már csak az ennek 
megfelelı kötválok jelennek meg. 

Fontos, hogy a Bér Hivatal legyen itt 
beállítva, ha csoportosan szeretném 
kivonatolni a könyvelési tételeket. 

Ha csoportos kivonatolást akarunk, 
ide pipa kell. 

A bankkivonat számát 
FONTOS megadni. 

Erre kattintva a program az összes 
ide tartozó bért lekivonatolja. 
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menüpontjában tehetjük meg. A listából kiválasztjuk azokat a tételeket, amelyek kellenek a következı 
hónapban, és a „Forgat” elnevezéső oszlopban lévı rubrikáikba pipát teszünk.  

 

 
 

74. kép 
 

Ha minden tételt kijelöltünk, amire szükségünk van, akkor be kell írni a bankkivonat számát a 
megfelelı mezıbe. A kijelöltek forgatása ikonra kattintva a program elvégzi a mőveletet. 

Átforgatás után minden átforgatott elıírásba egyenként bele kell menni és az összegeket be kell írni, 
valamint be kell pipálni, hogy a kötvál összegét növelje meg azzal az összeggel, amit ott megadunk. 

Ezután a folyamat többi részében már úgy kell eljárni, mint az elsı hónap esetében. 
 

 

Fontos megadni a bankkivonat 
számát. 

Ide a következı havi 
bérkönyvelés dátumát kell 
megadni 

A tételszámot annyira fel kell 
állítani, hogy az összes tétel 
egy oldalon elférjen, mert a 
program csak az egy oldalon 
lévı tételeket forgatja át. 
JÁNOS ezzel lehet-e valamit 
kezdeni, hogy ne így legyen?? 


