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1 Bevezetés

Tisztelt Felhasználó!

Mitől jó egy program, pontosabban mitől jó egy könyvelési program? Szinte biztos, hogy mindenki más
sorrendet állítana fel az általánosságban felsorolható főbb szempontokat figyelembe véve:

· megfizethető ár és megfizethető követés
· legyen naprakész
· könnyű kezelhetőség
· testreszabható
· gyors adatbevitel
· széleskörű adatlekérdezési lehetőségek
· munkaszám, költséghely, költségviselő
· megbízható működés
· hálózatos használati mód
· felhasználói jogosultság kezelés
· adatfogadási és exportálási lehetőségek
· deviza bank és pénztár (súlyozott átlag vagy FIFO)
· külföldi, belföldi vevők és szállítók
· árfolyam nyereség, veszteség
· különféle automatizmusok
· adatbázis szerver a háttérben
· integrált programcsomagok

De a sorrend nem is lényeges, ha ezek a szolgáltatások és megoldások rendelkezésre állnak. És ha
ezen túl még az ügyviteli  területen eltöltött 20 év fejlesztési tapasztalatot is ide soroljuk, akkor joggal
bízunk abban, hogy olyan szoftvert fejlesztettünk Önöknek, amit megelégedéssel fognak használni.

A szoftver a Firebird nyílt forráskódú, ingyenes relációs adatbázis-kezelőt használja, amelyik alkalmas
mind egyedi gépen, mind pedig hálózati körülmények közötti használatra.

Célunk,  hogy  további  olyan  funkciók  álljanak  majd  rendelkezésre  a  folyamatos  fejlesztésnek
köszönhetően, amelyek nem tartoznak szorosan (vagy egyátalán nem) a könyvelési feladatokhoz, de
mégis Önöktől várják el azok elkészítését. Ehhez kérjük a továbbiakban is javaslataikat, ötleteiket.

Tisztelettel: Infotéka Kft.
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2 Telepítés

A telepítés  előtt  megmutatjuk  a  javasolt  topológiákat,  de  ezen  felül  még  továbbiak  is  elképzelhetők,
amelyeket  a  dokumentáció  végén  még  ismertetünk.  Azért  fontos  ezek  megismerése,  hogy  ki  tudja
választani  az  Ön  számára  megfelelőt,  mert  a  telepítési  folyamatot  befolyásolja.  Előtte  ismerkedjünk
meg néhány szóban a Firebird relációs adatbázis kezelővel:

A  Firebird  adatbázis-kezelő  egy  nyílt  forráskódú,  ingyenes  relációs  adatbázis-kezelő  (RDBMS).  A
Firebird  adatbázis-kezelő  szabványos  ANSI  SQL  környezetet  kínál.  A  szerver  futtatható  Linuxon,
Windowson és számos más Unix alapú platformon. Kiérlelt konkurens használattal, adattárolással és
tranzakció kezeléssel rendelkezik. Három tulajdonságának köszönheti, hogy rendkívül elterjedt.

· Ingyenes és szabadon felhasználható.
· Nagyon egyszerűen telepíthető, nem kell adminisztrálni és stabilan működik.
· Kis-közép  vállalatok  adattárolási  igényeit  teljeskörűen  képes  kielégíteni  a  legmodernebb

adatbázis technológia használatával.

Javasolt topológiák

1. Önálló gépre való telepítés

Computer

- Firebird relációs adatbázis kezelő (RDBMS)
- Adatbázisok
- Cégek adminisztrációja
- Felhasználói ügyviteli alkalmazás

A  számítógépére  telepítenie  kell  az  infotéka  Kontír  FB  programot,  valamint  Firebird  szervert  is.  A
programból a cégek létrehozása a beépített automatizmusra bízható.

2. Hálózati megvalósítás (1)

Munkaállomás 1. Munkaállomás 2. Munkaállomás 3. Munkaállomás  n.

Szerver
  - Firebird relációs adatbázis kezelő (RDBMS)
  - Adatbázisok

Munkaállomások
  - Firebird kliens szoftver
  - Cégek adminisztrációja
  - Felhasználói ügyviteli alkalmazás

A  szerverre  csak  a  Firebird  telepítendő,  a  munkaállomások  mindegyikére  az  infotéka  Kontír  FB
program, valamint a Firebird kliens. Ennek a megoldásnak az az előnyei:

· minden cég adatbázis a szerveren található
· új cég adatbázis létrehozását a munkaállomásról lehet létrehozni
· munkaállomásonként csak azokat a cégeket kell felvenni a cégválasztás ablakban, amelyekkel

az adott helyen dolgoznak
· gyors adatkezelés

Hátránya:
· a szoftver frissítést minden munkaállomáson végre kell hajtani
· a regisztrációt minden munkaállomáson végre kell hajtani
· új  cég  létrehozása  és  a  munkaállomás  cégválasztás  ablakában  való  megjelenítése  minimális,

de megtanulható ismereteket igényel
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3. Hálózati megvalósítás (2)

Munkaállomás 1. Munkaállomás 2. Munkaállomás 3. Munkaállomás  n.

Szerver
  - Firebird relációs adatbázis kezelő (RDBMS)
  - Adatbázisok
  - Cégek adminisztrációja
  - Felhasználói ügyviteli alkalmazás

Munkaállomások
  - Firebird kliens szoftver

A szerverre az infotéka Kontír FB és a Firebird is telepítendő, a munkaállomások mindegyikére csak a
Firebird kliens telepítendő. Ennek a megoldásnak az az előnyei:

· minden cég adatbázis a szerveren található
· új cég adatbázis létrehozását a munkaállomásról lehet létrehozni
· gyors adatkezelés
· frissítéskor csak a szerveren kell lecserélni az alkalmazást
· egyszerűbb cégnyitási mechanizmus
· A regisztrációt csak egyszer kell elvégezni

Hátránya:
· minden munkaállomás cégválasztás ablakában minden létrehozott cég automatikusan meg fog

jelenni

A telepítés

Helyezze  a  telepítő  lemezt  a  meghajtóba.  Ha  nem  indul  el  automatikusan,  akkor  a  CD  kontirfb
könyvtárából  indítsa  el  a  kontirfbinstall.msi  állományt.  A  telepítést  bemutatása  most  úgy  történik,
ahogyan egyedi gépre kell elvégezni.



Infotéka Kontír FB6

© 2011 ... Infotéka Kft.

  

Kattintson  az   gombra.  Ezt  követően  el  kell  fogadnia  a  szoftver  Licenc  és  Garancia
szerződést. Kérjük figyelmesen olvassa el. 

Ha nem fogadja el a szerződést, akkor kattintson a   gombra és a telepítés befejeződik:
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A következő ablakon határozhatja meg a telepítés útvonalát. A felkínált könyvtár:
C:\Program Files\Infotéka\infotéka Kontír FB

Ez az útvonal a  gomb megnyomásával módosítható.
A következő ablakon el kell dönteni, hogy a Firebird adatbázis kezelőt is telepíteni akarja-e. Ha ennek
legalább  a  2.1x  verziója  már  megtalálható  a  gépén,  akkor  nem  kell  bejelölnie,  egyébként  telepítse,
mert a program futtatásához nélkülözhetetlen.  Ha mégsem teszi  ezt  meg,  és a program indulásakor
kiderül a hiánya, akkor a telepítő lemezről utólag is megteheti, vagy a program telepítés könyvtárából
indítsa el az fb.exe alkalmazást, ami szintén telepíti.
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Még szükséges a telepítés elindítása előtt egy megerősítés:

Ha ezt megtette, elindul a program telepítése:
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Ha kérte a Firebird adatbázis kezelő installálását is, akkor az infotéka Kontír FB telepítését követően:

Ha nem kérte:
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A  telepítés  nyelvének  kiválasztása  után  ellenőrzésre  kerül,  hogy  található-e  már  Firebird  az  adott
gépen, szerveren. Amennyiben igen:

Ha a létező verzió legalább 2.1, akkor a telepítést sikeresen befejezte, lépjen ki  az  gomb
megnyomásával.  Ha  a  gépen  található  verzió  ezt  megelőző,  akkor  az  ablakban  megadottak  szerint
járjon el. Ennek bővebb ismertetését szintén a mellékletben találja: "Firebird leállítása és eltávolítása".
Ha még nincs telepítve:
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A tovább gombra kattintva fogadja el a szerződést:

Majd olvassa el az információkat:
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Hagyja jóvá a felajánlott telepítési útvonalat:

Az összetevők kiválasztásánál is fogadja el a felkínált beállításokat:
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Válasszon mappát a Start menüben vagy fogadja el a felkínáltat:

A kiegészítő feladatokat hagyja a felajánlott beállításban:
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Az ellenőrző ablakon nyomja meg a  gombot.

A telepítési ablakban futó csík és állapot kiírás jelzi  az  installálás folyamatát.  Ennek végeztével  még
egy információs ablak jelenik meg:
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Az utolsó  ablakon  dönthet  arról,  hogy  azonnal  elindítja-e  az  adatbázis  szerver  szolgáltatását.  Tegye
ezt meg!

A Befejezés gombra kattintva minden alkalmazás a megfelelő helyre került, indulhat a kezdő lépések
megismerése, amelyben végigvezetjük a legfontosabb teendőkön.
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3 Cégek létrehozása, kiválasztása

Indítsa el a programot a Start menüből vagy a telepítés könyvtárából. Cég létrehozásához nem kell a
szoftvert  regisztrálnia,  de  ha  ezt  mégis  meg  akarja  tenni  előtte,  olvassa  el  a  regisztrációról  szóló
fejezetet. A telepítést követő indítás után a cégek ablaka üres lesz.

Cég létrehozása önálló gépen

Önálló gépen való használat esetén nyomja meg az  gombot, majd azt követően gépelje
be a megnevezést:

A tárol gomb hatására a cég megjelenik és kiválasztható könyvelésre:



Infotéka Kontír FB18

© 2011 ... Infotéka Kft.

Ilyenkor  a  program  automatikusan  a  könyvelés  könyvtárában  található  "data"  alkönyvtárban  hozza
létre  az  adatbázist  egy  generált  néven.  Ezt  a  nevet  és  útvonalat  úgy  lehet  láthatóvá  tenni,  hogy  a
cégnév fölé visszük az egeret és várunk néhány pillanatig:

Milyen megoldással érhető el, hogy más módon is látható legyen az adatbázis útvonala, sőt beszédes
nevet lehessen annak adni? Az ismertetésre kerülő módszer odafigyelést igényel. Ha nem biztos
benne,  hogy  végre  tudja  hajtani,  ne  végezzen  módosítást,  hiszen  az  hibákat  okozhat  a  cég
kiválasztásánál!

Ha az előbb ismertetett új cég létrehozásakor a tárol gomb helyett a Szerver gombot választjuk, ...

... láthatjuk az adatbázisra vonatkozó jellemzőket:
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Új cég felvitelénél a generált adatbázis név módosítható (az angol abc karaktereit  használjuk szóköz
nélkül),  így elérhető, hogy a későbbiekben ez a név beszédes lesz.  Az adatbázis név kiterjesztése
kötelezően "fdb", annak módosítása hibát fog eredményezni!

Nyomjuk meg a rendben, majd az új cég ablakon a tárol gombot.

Cég létrehozása hálózati környezetben

Ha nem önálló gépre történt a telepítés, akkor ügyeljen arra, hogy az alábbi könyvtárak a felhasználók
számára legyenek megosztva:

Hálózati megvalósítás (1)
· nem kell megosztani az adatbázisok könyvtárát

Hálózati megvalósítás (2)
· az infotéka Kontír FB könyvtára
· adatbázisok könyvtára vagy könyvtárai

Az  új  cég  létrehozása  hasonló  az  önálló  gépen  való  létrehozáshoz,  csak  ebben  az  esetben  a  cég
nevének  megadása után kötelezően válasszuk a Szerver gombot:
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Látszik, hogy az alapértelmezett, helyi gépre szóló beállítások jelennek meg:

Milyen információra van szükség ahhoz, hogy a hálózati hozzárendelést és az adatbázis útvonalát meg
tudjuk  határozni?  A  legfontosabb  annak  a  gépnek  az  IP  címe,  amelyet  szerverként  használunk,
valamint  az  a  könyvtárstruktúra,  ahová  az  adatbázist  létre  akarjuk  hozni  (és  természetesen  előtte
megtörtént a megosztása). 

· a szerver IP címe legyen: 10.0.0.29
· a protocol kötelezően TCP (amit ki kell választani)
· az  adatbázis  elérésének  szintaktikája  Windows  esetében:  [szerver]:[meghajtó]:[útvonal]

\[adatbázis neve]
Linux esetében: [szerver]:/[útvonal]/[adatbázis neve]
A szerveren a c:\Kontir FB\data könyvtárat hoztuk létre
Ennek megadása kiválasztással nem lehetséges, kézzel kell szerkeszteni! 

Nézzük, ezt követően a szerver adatok ablakában minek kell látszódnia: 

Az adatbázist a "10.0.0.29" szerveren regisztráljuk, és az adatbázis útvonala ugyanennek a gépnek a
"C" meghajtóján a képen látható útvonalon és néven fog létrejönni, vagy ha már létezik, akkor ez kerül
hozzárendelésre az új céghez.
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A szerver  kapcsolatot  a   gombra  való  kattintással  ellenőrizhetjük.  Ha  minden  telepítés
helyesen történt, akkor az alábbi képernyőt kell kapnunk:

Ha  ehelyett  hibajelzést  kapunk,  akkor  ellenőrizni  kell  a  jogosultságokat,  a  tűzfal  beállításait,  amihez
célszerű a rendszergazda szakszerű segítségét igénybe venni. A Firebird a 3050 porton kommunikál,
így tűzfal estén a kivételek között meg kell adni.

Az  adatbázis  kapcsolódási  teszt  lefuttatása  új  cég  létrehozása  esetén  felesleges,  ugyanis  a  még
létrehozott  adatbázissal  nem  rendelkezünk,  csak  meghatároztuk  a  tervezett  útvonalát  és  nevét.
Fizikailag az első cégválasztás alkalmával jön létre. Más a helyzet, ha a kliens gépen úgy veszünk fel
céget  (jellemzően  az  első  számú  topológia  alapján),  hogy  a  céghez  már  létrehozott  adatbázist
rendelünk. Ekkor az adatbázis kapcsolati teszt futtatásával ellenőrizzük, hogy a paraméterek jól lettek-
e megadva.

Amennyiben minden beállítást megfelelőnek találtunk, akkor válasszuk a Rendben, majd a cég nyitás
ablakon a tárol gombot.

Mi a különbség és az azonosság a két javasolt hálózati megvalósítás között?
· Mindkét esetben a céget a leírtak szerint hozzuk létre. 
· Az  1.  módszer  szerint,  a  program  a  saját  gépünkre  lett  telepítve,  így  az  újonnan  létrehozott

cégek is csak a saját gépünkről láthatók, mivel a cégek regisztrációja a program könyvtárában
található.  Ha  valaki  ugyanezt  a  céget  szeretné  látni  a  saját  gépéről,  akkor  az  új  cég
létrehozásakor  az  adatbázis  megadásakor  a  már  általunk  létrehozott  nevet  és  útvonalat  kell
megadni, nem pedig új adatbázist létrehozni.

· A 2. módszer szerint a program a szerverre lett telepítve, onnan is kerül indításra, mivel a saját
gépén senkinek nem található meg. A cégek regisztrációja a program könyvtárában található és
bárki is indítja azt, az összes létrehozott céget látja.
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4 A szoftver regisztrálása

A szoftver regisztráció hiányában demó módban működik. Azt minden gépen és könyvtárban, ahová a
szoftvert telepítette végre kell hajtani! A regisztráció jellemzően két fő lépésből áll:

Regisztrációs kulcs megadása 

A  szoftver  vásárlása  során  az  Ön  számára  kiállított  regisztrációs  kódot  a  cégválasztás  ablakán
található regisztrál gombra kattintva tudja megadni. 

A regisztráció vonatkozhat minden cégre,  illetve csak egy kiválasztottra.  A kiválasztott  az,  amelyiken
éppen áll a a gomb megnyomásakor. Ha semmi nem indokolja, akkor az általános típust válassza!

Ügyeljen  a  helyes  bevitelre,  e-mailben  kapott  regisztráció  esetében  válassza  a  kijelölést,  majd  a
másol,  beilleszt  funkciókat.  A  Regisztrál  gomb  megnyomására  meg  kell  jelennie  a  vásárláskor  kért
felhasználói  névnek.Ha  "Hibás  regisztráció"  üzenetet  kap,  akkor  a  megadott  kódsorozat  beírása
közben elütés történt.
Ezzel a program regisztrálásának első része befejeződött.
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Ellenőrző kódfájl lekérése a honlapról

Böngészőjéből  indítsa  el  a  http://www.infoteka.hu  oldalt.  A  kódfájl  igénylését  csak  olyan  felhasználó
végezheti,  aki  a  honlapon  regisztrált.  Ennek  a  folyamatnak  a  leírása  és  filmen  való  bemutatása
megtalálható az oldalon. A film megtekintéséhez kattintson az ikonra: 

A  honlapon  történő  sikeres  regisztrációt  követően  megjelennek  az  oldalon  az  Ön  által  vásárolt
programok. A kódfájl letöltésének ismertetését az alábbi dokumentumban találja: http://www.infoteka.
hu/kodfajl.pdf , de ennek folyamatát is megnézheti filmen:

Az e-mailben megkapott kódfájl program könyvtárba való másolását követően a regisztráció folyamata
befejeződött,  a  program  korlátozás  nélkül  használható.  A  képernyőn  a  névjegyen  illetve  alatta
megtalálhatók azok az információk, amelyek frissítési és ügyfélszolgálati jogosultságra vonatkoznak:

Ön  addig  a  napig  jogosult  a  szoftverkövetésre  illetve  az  ügyfélszolgálat  igénybevételére,  amit  a
képernyőjén lát. A szoftver vásárlásával ez automatikusan 1 évet jelent, ami további éves időszakokra
megújítható  a  frissítési  díj  megfizetésével.  Hosszabbítás  esetén  (javasolt)  a  kódfájlt  az  előbb
ismertetett  módon  újból  kérni  kell.  A  meghosszabbítás  elmaradása  a  program  további  használatát
nem befolyásolja, de a képernyőjén látható dátumot követően kiadott frissítések nem indulnak el. Ha a
szolgáltatás  igénybevétele  nem  folyamatos,  akkor  az  aktuális  verzióhoz  csak  a  termék  újbóli
megvásárlásával lehet hozzájutni.

http://www.infoteka.hu
http://www.infoteka.hu/regiszt.html
http://www.infoteka.hu/kodfajl.pdf
http://www.infoteka.hu/kodfajl.pdf
http://www.infoteka.hu/frissit.html
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5 Kezdő lépések

Az előző pontokban bemutatásra kerültek a szoftver használatba vételéhez szükséges lépések:
· telepítés
· cég létrehozás
· szoftver regisztrálás (regisztráció nélkül demó üzemmódban működik a szoftver)

Tekintsük át, milyen beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a cég kiválasztását követően.

A cég kiválasztásához álljon arra a cégre, amelyikkel foglalkozni szeretne és kattintson az OK gombra:

Adja meg a bejelentkező nevet és jelszót. Alapértelmezett belépés:

Név: Tulajdonos
Jelszó: nincs megadva

Első alkalommal kerül létrehozásra a cég adatbázisa (Bővebben: Cégek létrehozása....). Ezt a státusz
soron  végigfutó  csík  is  jelzi.  Ahhoz,  hogy  a  munkát  el  lehessen  kezdeni,  minimum  egy  időszak
létrehozása szükséges.

Időszak létrehozása

Az  időszak  jellemzője,  hogy  kezdete  és  vége  szabadon  beállítható,  nem kell,  hogy  egy  naptári  évet
foglaljon  magába.  Ez  lehet  attól  rövidebb,  hosszabb  is,  akár  naptári  év  átfedéssel.  Válasszuk  a
Paraméterek, Időszak menüpontot:
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Az időszak karbantartása ablakon kattintson az "Új időszak" gombra:

Adja meg az időszak nevét, kezdetét és végét. Az időszak nyitás alapja lehet a megelőző időszak, a
programhoz  kapott  előre  elkészített  számlatükör  alapján,  illetve  a  program  tools  menüpontjában  az
"Időszak nyitáshoz paraméter állomány előállítása" szerint:

A  tárol  gombra  kattintva  az  időszak  megnyitásra  kerül.  A  folyamat  végrehajtását  jelzi  a  státuszsor
helyén  végigfutó  csík.  Sikeres  művelet  esetén  az  alábbi  üzenetet  kapja,  ami  már  tartalmazza  a
következő lépések meghatározását is:
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Felhasználók és jogok 

Válassza a Paraméterek, Felhasználók és jogok menüpontot:

A felhasználókat csoportokba lehet sorolni. Az egy csoportba tartozók jogai azonosak (bár ettől el lehet
térni).  A  "Tulajdonos"  nevű  felhasználó  a  Kiemelt  felhasználók  közé  tartozik,  ezért  válassza  azt  a
csoportot, majd a felhasználóra vonatkozó műveletek közül kattintson a "Módosít" gombra.
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Az aktuális időszakhoz válassza ki a legördülő menüből a 2010. évet. Mint látható, ezen a képernyőn a
jelszó  megadásától  kezdve  ellenőrző  bizonylatok  megadásáig  sok  minden  beállítható,  de  ezekről
részletesebben majd a menüpont kifejtésekor olvashat. Kattintson a Tárol gombra, és ezzel az időszak
beállítás  megtörtént.  Egy  adott  felhasználóhoz  egyszerre  csak  egy  időszak  adható  meg,  de  ez
bármikor módosítható. Ez biztosítja az időszakok párhuzamos könyvelését.

Általános paraméterek

Az  időszak  sikeres  megnyitását  követően  a  másik  ellenőrzési  pont  az  általános  beállításokra
vonatkozott. A részletes leírás a menüpont kifejtésénél olvasható, itt csak a főbb dolgokat emeljük ki.
Nézzük most ezt a menüpontot (Paraméterek, Általános paraméterek):
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A Főkönyvi  számok fülön  megadott  beállítások  adják  meg a  program számára  a  speciális  feladatok
elvégzéséhez szükséges alapokat. Ebbe tartoznak a 

· pénztár és bank forint és deviza főkönyvi számai
· valuta és deviza főkönyvi számoknál a devizanem hozzárendelése
· a belföldi, EU és harmadik országok
· áfa főkönyvi számok (könyvelési tételek ellenőrzéséhez)
· Áfa automatizmus EU szállító és fordított áfa esetére

Kattintson az egyéb fülre:
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Itt adhatók meg az 
· alábontások könyvelésének beállításai (munkaszám, költséghely, költségviselő)
· egyedi bizonylat azonosító használatára vonatkozó opció
· automatikus árfolyam különbözet könyvelési főkönyvi számai
· deviza könyvelésre vonatkozó automatizmusok és módszerek

Kattintson az áfa gyűjtőkódok fülre:

Ha az áfa gyűjtőkódok tábla és a paraméterek nem tatalmaznak adatokat,  akkor a Tools /  Apeh
nyomtatványok Cégre vonatkozó adatok fülön végezze el a betöltést.
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Itt dönthet az áfa gyűjtőkód alkalmazásáról, ami alapját képezi a 65-ös áfa nyomtatvány kitöltésének.
Az  alatta  található  speciális  felsorolások  az  egyes  oldalak  kitöltését  segítik.  Az  áfa  gyűjtőkódok  a
felhasználó  által  nem  módosíthatók,  szükség  esetén  a  paraméterezés  frissítésével  biztosítjuk  azok
aktualitását.

Vezérlő rekord

A könyvelés  akkor  végezhető  egy  adott  időpontra,  amennyiben  a  vezérlő  rekordban  az  adott  hónap
engedélyezve van könyvelésre. Ezt a szabályozást a Paraméterek, Vezérlő rekord menüpontban teheti
meg:
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Amelyik hónapot engedélyezni akarja, kattintson a sor elején található négyzetbe. A könyvelésre való
engedélyezést a megjelenő pipa mutatja. A hónap tiltása ugyanígy érhető el. Fontos, hogy a beállítás
után nyomja meg a Tárol gombot, és csak azt követően a Bezár-t. Ha olyan dátumra könyvel, amelyik
nincs engedélyezve, a rögzítéskor figyelmeztető üzenetet ad a program.

Ezzel  minden  akadály  elhárult,  hogy  a  tételek  rögzítése  megkezdődjön.  Olvassa  el  a  törzsadatokra
vonatkozó  leírásokat  is,  mert  azok  is  kihatással  vannak  a  rögzítés  menetére,  bár  azok  a  könyvelés
során is bővíthetők, módosíthatók.
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6 Paraméterek

6.1 Felhasználók és jogok

Itt  adható  meg  azok  a  felhasználók  akik  az  adott  cégbe  beléphetnek,  valamint  meghatározható
jogosultsági körük is. Lépjen be a Paraméterek / Felhasználók és jogok menüpontba:

A  jogosultság  függvényében  más  és  más  érhető  el  ezen  az  ablakon.  Először  nézzük  meg,  hogy  a
legfőbb  felhasználó  milyen  feladatokat  láthat  el,  majd  egy  kisebb  jogosultsággal  rendelkező
felhasználó  szempontjából  is  megvizsgáljuk  a  lehetőséget.  Fontos  itt  az  elején  kiemelni,  hogy  a
Tulajdonos  jogköre  nem  korlátozható,  csak  a  neve,  jelszava  és  a  könyvelés  során  használható
ellenőrzési  lehetőségek  módosíthatók.  Tehát  most  a  "Tulajdonos"  nevű  felhasználóval  léptünk  be  a
cégbe és a menüpontba való belépéskor az alábbi ablak látható:

Alapértelmezésként  a  programban  két  csoport  van  definiálva.  A  kiemelt  felhasználók  minden
jogosultságot  megkapnak,  a  "Felhasználók"  csoport  pedig  semmilyen  jogosultságot  nem  kap
alapértelmezésként.  Eszerint  az  alapértelmezett  csoportok  közül  csak  a  Felhasználók  csoportjában
van értelme a jogosultságok kiosztásának. Ezek közül egyik sem törölhető, illetve az újonnan felvettek
közül  csak  az,  amelyikhez  nincs  még  felhasználó  rendelve.  A  felhasználói  csoport  használatának
előnye,  hogy  csak  egyszer  kell  meghatározni  azokat  a  jogokat,  amelyek  több  személyre  is
vonatkozhatnak. Szükség esetén személyre szabottan ez még tovább finomítható. Vegyünk fel egy új
csoportot:
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Ha a csoport  neve mellett  az  érvényesség  vége is  kitöltésre  kerül,  akkor  csak  eddig  a  dátumig  lesz
érvényes  a  csoportba  tartozó  felhasználók  meghatározott  jogosultsága.  A  "Tárol"  gombra  kattintva
látszik, hogy egy új csoport keletkezett:

A csoporthoz jogokat határozhat meg a "Jogok" gombra kattintva:

A  könnyebb  áttekintés  végett  a  jogokat  a  főmenü  pontok  alapján  kisebb  egységekre  bontottuk.
Amelyik  jogosultság  előtti  mezőbe  kattint,  ott  egy  pipa  fog  megjelenni,  ami  azt  jelzi,  hogy  ennek  a
csoportnak jogosultságot engedélyezett a funkcióhoz. A szükségesnek ítéltek pipálása után a "Tárol"
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gombbal lehet érvényesíteni a beállítást. Ahhoz, hogy a működési elve jól szemléltethető legyen, csak
a képernyőképen is látható jogosultságokat biztosítjuk a csoportnak.

A  csoporthoz  tartozó  felhasználóknál  az  új  gombra  kattintva  vehető  fel  új  felhasználó  ehhez  a
csoporthoz:

A  céghez  történő  bejelentkező  név  és  jelszó  biztosítja  a  belépést  az  új  felhasználónak.  A  név  lehet
(javasolt)  a  felhasználó  teljes  neve,  ez  jelenik  meg  a  bejelentkezést  követően  a  státuszsorban.  A
felhasználóhoz  időbeni  korlát  is  állítható,  vagyis  csak  addig  a  napig  tud  belépni  az  adott  cégbe,
ameddig  itt  meghatározzuk.  Ha  ezt  nem  akarja  korlátozni,  akkor  a  mezőt  üresen  kell  hagyni.
Beállítható továbbá egy időszak,  ami már bejelentkezéskor  aktív  lesz,  vagy a "Nincs"  opción hagyva
majd az új felhasználó beállítja azt. Megadhatók továbbá azok az opciók, amelyek a könyvelés során a
véglegesítéskor az ellenőrzést teszik könnyebbé, illetve arról nyomtatott bizonylatot állítanak elő. Ilyen
az  ellenőrző  érték  bekérése,  amelyik  a  véglegesítéskor  a  könyvelési  naplóban  és  fiókban  (majd
ezekről később) lévő tételek összértékének összehasonlítására ad lehetőséget.
A  könyvelés  során  négy  alapnaplót  alkalmaz  a  program.  Itt  állítható  be,  hogy  az  egyes  naplókban
rögzített  tételek  véglegesítésekor  készüljön-e  rögzítési  bizonylat.  A  napló  neve  utáni  négyzetbe
kattintva  egy  pipa  jelenik  meg,  ami  azt  jelzi,  hogy  kéri  ezt  az  opciót.  A  beállítások  véglegesítése  a
"Tárol" gombra való kattintással történik.
A felhasználóhoz a csoporthoz rendelt  jogosultságon túl  további  funkciók  elérhetőségét  is  biztosítani
lehet. Fontos, hogy itt a csoport jogokból elvenni nem lehet, hanem csak újat hozzáadni, akár időbeni
korlátozással. A Jogok gombra kattintva a következő ablakot kapjuk:
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A már  ismert  módon  a  jog  elnevezése  előtti  négyzetbe  kattintva  engedélyezhető  a  hozzáférés,  amit
egy  pipa  fog  jelezni.  Ha  időben  is  korlátozni  akarjuk  annak  elérését,  akkor  ki  kell  tölteni  az
érvényesség  dátumát.  Ez  a  "finomhangolás"  lehetőséget  ad  arra,  hogy  ne  egy  egész  csoportnak,
hanem  akár  egyetlen  személynek  is  adható  legyen  jogosultság  egy  funkcióhoz.  Nagyon  jól
használható ez a megoldás a helyettesítések, szabadságok időszakában.

Nézzük  most  az  újonnan felvett  felhasználó  oldaláról  a  belépést  és  azt,  hogy  az  a  néhány  jog,  amit
biztosítottunk neki,  hogyan jelentkezik  a  cég  könyvelésébe  belépve.  A nyitva  lévő ablakokat,  majd  a
céget is bezárva lépjünk be az alábbi adatokkal:

A  belépést  követően  megfigyelhető,  hogy  csak  azok  a  menüpontok  érhetők  el,  amelyeket  az  előbb
engedélyeztünk:
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Látható,  hogy  a  Felhasználók  és  jogok  menüpont  helyett  a  Jelszó  módosítása  érhető  el.  Új
felhasználót csak a "Kiemelt felhasználók" csoport tagjai vehetnek fel, a többi csoport tagjai csak
jelszavuk  módosítását  tudják  elvégezni.  A  jogkörök  nem  csak  menüpontokra  vonatkoznak,
vonatkozhatnak. Erre példa, hogy az időszak menüpont elérését engedélyeztük a felhasználónak, de
az időszak karbantartását már nem, amint az a jogosultság adási képernyőképen is megnézhető:

Látható,  hogy  a  karbantartást  biztosító  gombok nem aktívak,  így  csak  megtekintési  lehetősége van.
Ezek alapján nézze át a beállítási lehetőséget és csak azokat engedélyezze a felhasználónak, amire
szüksége  van  a  munkájához.  Ha  minden  munkatársát  teljes  jogkörrel  szeretné  a  céghez  rendelni,
akkor a legegyszerűbb, ha a kiemelt felhasználók csoportjába veszi fel őket.

6.2 Általános paraméterek

A  szoftver  egész  működésére  kiható  opciókat,  beállításokat  lehet  elvégezni  az  általános
paraméterekben. Azt is lehet mondani, hogy a program működésének az alapjai fektethetők itt le. Az
általános  paraméter  időszakhoz  tartozó  beállításokat  tesz  lehetővé!  Lépjen  be  a  Paraméterek  /
Felhasználók és jogok menüpontba:
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A beállítások sokrétűsége nem tette lehetővé, hogy minden opció egy panelen jelenhessen meg, azért
tulajdonságaik alapján a fülekre kattintva lehet választani. Ne felejtsen el a "Tárol" gombra kattintani az
ablak bezárása előtt, ha módosításait menteni akarja.

Főkönyvi számok fül

A főkönyvi számok fülön található paraméterek és azok hatása a program működésére:

A Könyvelés menü pénztár naplójának rögzítésekor azokból a főkönyvi  számlaszámokból  választhat,
amelyeknek  a  kezdő  karakterei  megegyeznek  a  pénztár  vagy  valuta  pénztár  mezőben  folsoroltak
valamelyikével.  Ha  többet  ad  meg,  akkor  azokat  vesszővel  kell  elválasztani  egymástól.  A  valuta
pénztár számlaszámokra még vonatkozik egy olyan kitétel  is,  hogy a konkrét  számlaszámhoz hozzá
kell rendelni a devizanemet. Ennek hiányában hiába szerepel a felsorolásban, nem lesz kiválasztható.
A hozzárendeléshez kattintson a mezőt követő "Devizanem" gombra:



Paraméterek 41

© 2011 ... Infotéka Kft.

Megjelennek azok a főkönyvi számok, amelyeknek a kezdő karakterei megegyeznek a felsorolásban
megadottakkal.  A  főkönyvi  szám  mellett  található  legördülő  mezőből  válassza  a  főkönyvi  számhoz
rendelendő devizanemet. Ha végzett a beállításokkal, kattintson a "Tárol" gombra.

A  Könyvelés  menü  bank  naplójának  rögzítésekor  azokból  a  főkönyvi  számlaszámokból  választhat,
amelyeknek  a  kezdő  karakterei  megegyeznek  a  bank  vagy  deviza  bank  mezőben  folsoroltak
valamelyikével. Ha többet ad meg, akkor azokat vesszővel kell elválasztani egymástól. A deviza bank
számlaszámokra  még  vonatkozik  egy  olyan  kitétel  is,  hogy  a  konkrét  számlaszámhoz  hozzá  kell
rendelni  a devizanemet.  Ennek hiányában hiába szerepel  a felsorolásban,  nem lesz kiválasztható.  A
hozzárendeléshez kattintson a mezőt követő "Devizanem" gombra:

Megjelennek azok a főkönyvi számok, amelyeknek a kezdő karakterei megegyeznek a felsorolásban
megadottakkal.  A  főkönyvi  szám  mellett  található  legördülő  mezőből  válassza  a  főkönyvi  számhoz
rendelendő devizanemet. Ha végzett a beállításokkal, kattintson a "Tárol" gombra.

A  következő  hármas  egység  a  vevőkre,  illetve  szállítókra  vonatkozó  ellenőrzéseket  és  folyamatok
indítását biztosítja. 
A könyvelés során a vevő naplón csak olyan tételek könyvelhetők, ahol vagy a tartozik vagy a követel
oldalon található számlaszámok valamelyikének kezdő karakterei megegyeznek az itt felsorolttal (ebbe
bele tartozik a belföldi vevő, EU vevő, harmadik ország vevő mezők tartalma).
A  könyvelés  során  a  szállító  naplón  csak  olyan  tételek  könyvelhetők,  ahol  vagy  a  tartozik  vagy  a
követel  oldalon  található  számlaszámok  valamelyikének  kezdő  karakterei  megegyeznek  az  itt
felsorolttal (ebbe bele tartozik a belföldi szállító, EU szállító, harmadik ország szállító mezők tartalma).
Az  EU  szállító  sor  a  programra  még  olyan  módon  is  kihat,  hogy  az  ilyen  karakterekkel  kezdődő
főkönyvi számok könyvelésekor a közvetlen áfa számlaszámra való könyvelés tiltásra kerül, és majd a
tétel  tárolását  követően  automatikusan  megjelenik  a  speciális  áfa  tételek  vegyes  bizonylatként  való
könyvelését generáló ablak.

Adja  meg  a  bevételi  és  kiadási  áfa  főkönyvi  számokat.  A  program  a  könyvelés  során  csak  olyan
főkönyvi számot fogad el az áfa főkönyvi szám mezőben, amelyiknek kezdő karakterei megegyeznek
az itt felsoroltak valamelyikével.

Az ablakon még két automatizmus alapértelmezése állítható be. Az egyik a már említett EU szállítók
vegyes  könyvelési  tételként  generálandó  tételeinek  képezi  az  alapját,  a  másik  a  fordított  áfás
szállítókra  vonatkozó  automatizmus.  Ez  a  második  működési  elvében  megegyezik  az  EU
automatizmussal,  de  még  fel  kell  sorolni  azokat  a  konkrét  főkönyvi  számokat,  amelyeknél  ez
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működésbe lépjen.

Egyéb fül
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Az egyéb fülön első három opciójában eldöntheti, hogy a felbontások közül melyeket akarja használni
a  könyvelés  során.  A  munkaszámot,  költséghelyet  és  költségviselőt  követő  négyzetbe  kattintva
engedélyezheti, illetve tilthatja ezeket. Engedélyezett az opció, ha a négyzetben "pipa" található.

A következő két lehetőség a könyvelés során a kitöltendő mezőket szabályozza. Itt döntheti el, hogy az
egyedi  bizonylat  azonosító  adta  lehetőséggel  élni  kíván-e,  illetve  pénztár  bizonylatszámot  kötelezeő
legyen-e  kitölteni  a  pénztár  napló  rögzítésekor.  Az  egyedi  bizonylat  azonosító  használatával  a
könyvelési naplókon számolásra kerül a bizonylat összesen mező, ami a rögzítés ellenőrzését segíti.

A felbontások történhetnek nettó illetve bruttó összegre is. Válassza ki a legördülő menü segítségével,
melyiket akarja alkalmazni.

Szintén legördülő mezőből válaszhatja ki az áfa bevallás gyakoriságának intervallumát. Ez lehet havi,
negyedéves vagy éves.

A valuta pénztár, illetve deviza bank könyvelésekor a forintérték kerekítését döntheti el.

A valuta pénztárban az elszámolásra kiadott összegeket a kiadáskori árfolyamon kell visszavételezni.
Mivel a kiadási árfolyam a deviza számlaszámok forintérték számolásakor kerül megállapításra, ezért
visszavételezéskor  ezt  a  program  még  nem  tudja.  Így  ezeknek  a  tételeknek  a  visszevételezése
speciálisan  történik,  amikor  hivatkozni  lehet  a  kiadott  tételre.  A  program  úgy  tudja  felkínálni  az
elszámolásra kiadott bizonylatokat, ha magadja neki az ellenszámlát, amire a kiadások történnek.

Az alkalmazás képes az árfolyam nyereség és veszteség számolására és a vegyes könyvelésbe való
áttételésre.  Az  automatizmushoz  szükség  van  a  vevőkkel  illetve  szállítókkal  szembeni  nyereség,
veszteség főkönyvi számokra.

Nyereség Veszteség

Tartozik Követel Tartozik Követel

Vevő Vevő főkönyvi szám Árfolyam nyereség Árfolyam veszteség Vevő főkönyvi szám

Szállító Szállító főkönyvi szám
 

Árfolyam nyereség Árfolyam veszteség Szállító főkönyvi szám 

Döntse  el,  hogy  a  könyv  szerinti  árfolyam kezelése  milyen  módon  történjen.  A  program  lehetőséget
biztosít a FIFO és a súlyozott átlag szerinti módszernek. Ez időszakhoz kötött és addig változtatható,
ameddig értékelés nem történt.

Határozza  meg,  hogy  a  devizás  pénzeszközök  értékelése  melyik  pénzintézet  árfolyam  alapján
történjen.

ÁFA gyűjtőkódok fül

Akár több adóév is szerepelhet egy időszakban, annak kezdetétől és végétől függően. Ennek alapján
szükséges az adóévhez tartozó bevallásokra vonatkozó paraméterek kiválasztása. Ha a paraméterek
nem tatalmaznak adatokat, akkor a Tools / Apeh nyomtatványok menüponton keresztül végezze el a
bevallások betöltését.
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Az áfa gyűjtőkódok alapján történik az Abevjava program nyomtatványaiba az adatok átadása. Először
el kell döntenie, hogy akarja-e egyátalán használni ezt a lehetőséget. Amennyiben igen, akkor az Áfa
gyűjtőkódok használata mező utáni négyzetbe tegyen "pipát" (kattintson a négyzetbe). Ha több adóév
is  tartozik  az  időszakhoz,  akkor  a  legördülő  menüben  válassza  ki  a  megfelelő  évet,  így  annak
beállításait láthatja, módosíthatja.

EU termék import áfagyűjtőkódok
Az A60-02 lap közösségi termék beszerzések részletezése
Apeh nyomtatvány szerkesztésben ezen sorok eléréséhez szükséges jel : %
Használható változók:
impeualap EU import alap összesen ezer forintban
impeuorsz EU import partner eu. adószám ország
impeuszam EU import partner eu. adószám szám

EU szolgáltatás import áfagyűjtőkódok
10A60-03 Közösségi szolgáltatás igénybevételek részletezése 
Apeh nyomtatvány szerkesztésben ezen sorok eléréséhez szükséges jel : &
Használható változók:
impeualap EU import alap összesen ezer forintban
impeuorsz EU import partner eu adószám ország
impeuszam EU import partner eu adószám szám

EU termék export áfagyűjtőkódok
10A60-01 Közösségi termék értékesítésének részletezése 
Apeh nyomtatvány szerkesztésben ezen sorok eléréséhez szükséges jel : ^
Használható változók:
expeualap EU export alap összesen ezer forintban
expeuorsz EU export partner eu adószám ország
expeuszam EU export partner eu adószám szám
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EU szolgáltatás export áfagyűjtőkódok
10A60-03 Közösségi szolgáltatás nyújtások részletezése 
Apeh nyomtatvány szerkesztésben ezen sorok eléréséhez szükséges jel : ~
Használható változók:
expeualap EU export alap összesen ezer forintban
expeuorsz EU export partner eu adószám ország
expeuszam EU export partner eu adószám szám

Nem EU import áfagyűjtőkódok
1065-02  Termékimportot  terhelő,  a  VPOP   kivetése  alapján  fizetendő  adóból  levonható
(visszafizetendő) általános forgalmi adó részletezése
Apeh nyomtatvány szerkesztésben ezen sorok eléréséhez szükséges jel :#
Használható változók:
vpopbefb Befizetési bizonylat száma
vpopfiz Fizetendő adó összege ezer forintban
vpopft Fizetett adó összege ezer forintban
vpophdat Vámhatározat kelte
vpophsz Vámhatósági határozat száma
vpopmdat Megfizetés időpontja

Amikor az APEH nyomtatvány feladásakor a fent felsorolt jelek valamelyikét megtalálja a program, az
első  előfordulásnál  leválogatja  az  általános  paraméterekben  megadott  áfagyűjtőkódoknak  megfelelő
sorokat, a jel következő előfordulásakor pedig veszi a leválogatott tételek közül a következőt. Így lehet
az adott lapokra dinamikusan rátölteni a szükséges tételeket.

6.3 Munkaállomás paraméterek

Itt  állíthatók  be  a  programnak  a  környezetével  kapcsolatos  opciói.  Lépjen  be  a  Paraméterek  /
Munkaállomás paraméterek menüpontba:
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Az infotéka  Kontír  pdf  illetve  excel  táblázatokat  készít  kimenetként.  Minden  lista  a  készítésekor  kap
egy  alapértelmezett  nevet  (ami  természetesen  módosítható).  Itt  beállíthatja,  hogy  mely  könyvtárak
legyenek  azok,  ahova  a  listák  készülnek.  Ha  módosítani  akar,  akkor  az  útvonal  mezőjének  végén
található pontokra kattintva lehet a mappák között tallózni és a megfelelőt kiválasztani.
A  pdf  listák  megjelenítése  történhet  közvetlenül  a  programból,  vagy  az  Adobe  Reader  külső
programként  való  meghívásával.  Ez  utóbbi  javasoljuk,  ekkor  a  Reader  verzió  váltásai  nem
befolyásolhatják a listák megjelenítését.
Megadhatja, hogy adatrögzítés közben az aktív mező háttere és font színe milyen legyen. Válasszon
olyan színkombinációt, ami hosszú időn keresztül is nyugtató hatással van a szemére. Modosításhoz
kattintson arra a színgombra, amit másra szeretne állítani.
A módosításokat a "Tárol" gombra kattintással érvényesítheti.

6.4 Vezérlő rekord

A vezérlő rekordban állítható be, hogy a könyvelés során mely hónapokra engedélyezi,  illetve tiltja  a
könyvelést. Komoly segítséget adhat az időszakok párhuzamos könyvelésénél azzal, hogy a megfelelő
engedélyeztetéssel  a  bizonylat  más  időszakra  könyvelése  kizárható.  Ha  a  felhasználói
jogosultságoknál  tiltja  ennek  a  menüpontnak  az  elérését,  akkor  a  munkatársak  nem  tudnak  olyan
dátumra könyvelni  az  Ön tudomása és engedélye nélkül,  aminek a lezárása már megtörtént  (pl.  áfa
bevaláás szempontjából). A menüpontot a Paraméterek / Vezérlő rekord útvonalon éri el:

A megjelenő ablakban az időszak hónapjai jelennek meg:
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Az ismert  módon a  hónapok előtti  négyzetbe  kattintva  engedélyezze a  szükséges hónapokat  (illetve
ugyanezzel  a  módszerrel  vonja  vissza  az  engedélyezést).  Amennyiben  a  könyvelés  során  azt  az
üzenetet adja a program, hogy "Ez a dátum a vezérlő rekordban nincs engedélyezve, nem könyvelhet
rá!",  erre  a  funkcióra  mutat  vissza.  Az  már  szubjektív  módon  döntendő  el,  hogy  valóban  az
engedélyezési  lépés  maradt  ki,  vagy  hibásan  lett  a  dátum  megadva.  A  véglegesítéshez  először  a
"Tárol" gombra kattintson. Sikeres módosítás esetén az alábbi üzenetet kapja:

Kattintson a "Rendben" gombra, és ha már nem akar módosítani a beállításokon, akkor bezárhatja a
vezérlő rekord ablakát.

6.5 Időszak

A  könyvelés  egysége  az  előző  verzióktól  eltérően  nem  az  év,  hanem  az  időszak.  Ez  magában
hordozza az alábbi lehetőségeket:

· az időszak továbbra is lehet egy naptári év
· az időszak rövidebb vagy hosszabb is lehet egy naptári évnél
· az időszak kezdete és vége nem kell, hogy ugyanazon évhez tartozzon
· a számviteli nyitás és zárás is időszakokra vonatkozik

Ezek  a  lehetőségek  biztosítják  azt,  hogy  előtársaságot,  felszámolás  alatt  lévő  céget,  naptári  évtől
eltérő számviteli évet lehessen a programmal kezelni!
A menüpontot a Paraméterek / Időszak útvonalon éri el:
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Az  ablakban  látható(k)  a  már  létrehozott  időszakok,  illetve  itt  lehet  a  módosítást  és  új  létrehozását
indítani.

Nézzük, hogy új időszak létrehozásakor milyen adatokat kell megadni:

Az ablakon megadható az időszak megnevezése, valamint az időszak záró dátuma. A kezdő dátum
minden  esetben  az  utolsó  időszak  záró  dátumát  követő  nap.  Az  időszakok  között  lyuk  nem
keletkezhet,  ezért  a  kezdő  dátum  nem  módosítható.  Elsőként  azt  a  legkorábbi  időszakot  nyissa
meg, amelyikre még könyvelni akar, új időszak csak a már megnyitottak után vehető fel! 
Az időszak nyitás alapja az előző időszak, de választható a telepítéssel adott számlatükör és más, a
programból készített alapbeállítás. Ilyen jellegű állományok a tools rendszerben hozhatók létre (Tools/
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Időszak nyitáshoz paraméter állomány előállítása). A sikeres nyitást az alábbi üzenet jelzi:

A  kezdő  lépésekben  már  ismertetett  módon  végezze  el  az  üzenetben  megadott  lépéseket.
Megfigyelhető, hogy a nyitást megelőző időszakban már a záró dátum sem módosítható!

6.6 Cégadat

A cégadatok az alapvető nyilvántartási adatokat tartalmazzák, amire egy bevallásnál,
kapcsolattartásnál szükség lehet, gyakorlatilag mindig "kéznél van". A menüpontot a Paraméterek /
Cégadat útvonalon éri el:

A Cégadatok és a Címadatok fülön adhatók meg az értékek. Ezek részben a listák fejlécében,
részben a táblázatokban felhasználható adatok, amelyekre változókkal lehet hivatkozni:
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Az adatok módosítását a Tárol gombbal érvényesítheti.

A használható változók:
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Mező Hivatkozási név
számlavezető bank neve {banknev}
cégbíróság {cegbirosag}
alakulás dátuma {alakulasdatum}
Ügyintéző neve {ugyintezo}
székhely ország {szekhelyorszag}
székhely irányítószám {szekhelyirszam}
székhely település {szekhelytelepules}
székhely közterület neve {szekhelykozternev}
székhely közterület jellege {szekhelykozterjelleg}
székhely házszám {szekhelyhazszam}
székhely épület {szekhelyepulet}
székhely lépcsőház {szekhelylepcsohaz}
székhely emelet {szekhelyemelet}
székhely ajtó {szekhelyajto}
levelezési cím ország {levelorszag}
levelezési cím irányítószám {levelirszam}
levelezési cím  település {leveltelepules}
levelezési cím közterület neve {levelkozternev}
levelezési cím közterület jellege {levelkozterjelleg}
levelezési cím házszám {levelhazszam}
levelezési cím épület {levelepulet}
levelezési cím lépcsőház {levellepcsohaz}
levelezési cím emelet {levelemelet}
levelezési cím ajtó {levelajto}

A fenntieken kívül a táblázatoknál még két változó használható:
{szekhely}
{levelcim}

amelyek a fentiekből összefűzött székhely illetve levelezési címet tartalmazzák
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7 Törzsadatok

7.1 Partnertörzs

A  könyvelés  során  vannak  olyan  gazdasági  események,  elsősorban  a  folyószámlával  összefüggők,
amelyeket  partnerhez  kell  rendelni.  Ez  a  törzs  azt  segíti  elő,  hogy  a  munka  során  a  partnerrel
kapcsolatos adatokat csak egyszer kelljen rögzíteni, a további alkalmak során már csak kiválasztani.
Ez  a  törzs  nem  köthető  időszakhoz,  minden  megnyitottban  látható  és  karbantartható.  Az  adatok
kezelésére (bővítés, módosítás, törlés) nem csak ezen a menüponton keresztül van lehetőség, hanem
a gazdasági események rögzítésekor is. A szoftverek integrált alkalmazásával elérhető, hogy ugyanazt
a  törzset  lehessen  kezelni  mindegyikben.  Bármelyikben  végzett  művelet  a  többi  alkalmazásban  is
megjelenik. A menüpontot a Törzsadatok / Partnertörzs útvonalon éri el:

A képernyőn az alábbi fő csoportok láthatók:
· funkciók
· partnerek a kiválasztott sorrendben
· sorrend állítás, keresés
· adott partner főbb adatai

Nézzük  először  egy  új  partner  rögzítését.  Ehhez  a  funkciók  részben  kattintson  az  "Új  partner"
gombra:
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Az  infotéka  Kontír  FB  által  használt  és  szükséges  mezők  a  névre  és  szükség  esetén  az  EU
adószámra korlátozódnak. Ne feledjük azonban, hogy integrált  csomag egyik szoftveréről  beszélünk,
ahol további adatok kitöltése szükséges lehet. Nem véletlen, hogy a címadatok is az e-számla javasolt
szerkezete szerint lettek megbontva. Az előző partneradat belső azonosítója akkor töltendő ki, ha egy
cég  történetét  is  vezetni  akarja.  Ilyenkor  annak  a  cégnek  a  belső  azonosítójára  lehet  itt  hivatkozni,
amelyiknek a jogutódja az újonnan felvett.  A belső azonosító a "partnerek a kiválasztott  sorrendben"
képernyő részen a megnevezés előtt találhatók.
Ha  külföldi  partnerünk  EU  adószámmal  rendelkezik,  akkor  ezt  a  mezőt  töltse  ki,  ugyanis  az
APEH nyomtatványra az adat innen kerül át! A rögzítést a "Tárol"  gombra kattintva vagy a "Ctrl  + T"
billentyű kombinációval fejezheti be.

A partner adatainak módosításához a funkciók részben kattintson az "Módosít" gombra. A megjelenő
ablak  azonos  az  új  partner  rögzítésének  ablakával,  de  itt  néhány  mező  biztosan  ki  lesz  töltve.  A
módosított mezők az integrált alkalmazások mindegyikében a tárolás után így fognak megjelenni.

Törölni addig lehet egy partnert, ameddig valamelyik alkalmazás nem használta. A "Töröl" gomb csak
akkor aktív, ha a partner törlése megengedett. Arra is van lehetőség, hogy kivegye a megjelenítésből
azokat a partnereket,  amelyeket nem akar láttatni.  Ehhez a módosítás ablakban a "Logikailag törölt"
szöveg  mögötti  négyzetbe  kattintva  egy  pipát  kell  elhelyezni.  Ettől  kezdve  a  könyvelés  és  a
lekérdezések  során  csak  akkor  fog  megjelenni,  ha  a  "Logikailag  törölt  is  látható  opciót"  kipipálja  az
adott ablakon.

7.2 Deviza, bank, árfolyam

Ebben  a  menüpontban  árfolyamokat  rögzíthet,  bankon  belül  devizanemekre.  Itt  is  hangsúlyozzuk,
hogy az infotéka Kontír  FB program egy  integrált  csomag részeként  is  működhet,  az  itt  vagy a  más
alkalmazásokban elvégzett műveletek mindegyikben érvényesek lesznek. Az árfolyamokat a program
a könyvelés  során  felkínálja,  de  a  felajánlott  módosítható,  sőt  a  törzs  is  bővíthető.  A  menüpontot  a
Törzsadatok / Deviza, bank, árfolyam útvonalon éri el:
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A képernyőn az alábbi felosztás látható: bankok, devizanemek, árfolyamok:

A  három  részhez  önálló  funkciók  tartoznak,  amint  az  a  színezésből  is  látszik.  Tehát  bármelyik
bővíthető, módosítható és amennyiben a feltételeknek megfelel, törölhető is.
Nézzük  először  a  bank  törzs  műveletei  közül  a  bővítést.  Ehhez  kattintson  a  funkciók  közül  az  "Új"
gombra:

Töltse ki a bank rövid és teljes nevét,  majd a "Tárol"  gombbal érvényesítse azt.  A módosítás ablaka
megegyezik a bővítés ablakával, de ha a bank már a könyvelés során legalább egyszer használva volt,
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a rövid név már nem írható át. A program a cég megnyitásakor elhelyezi az MNB sort, annak törlésére
és rövid nevének módosítására nincs lehetőség. Törlésre addig van lehetőség a felvitt  bankok közül,
ameddig  árfolyam  nincs  rögzítve  hozzá  és  a  módosításhoz  hasonlóan  a  könyvelésben  még  nem
szerepel. A devizanemek bővítéséhez kattintson a felette található funkció sorból az "Új" gombra:

Töltse ki  a deviza típus rövid nevét (ISO kód),  majd teljes nevét.  A "Tárol"  gombbal  érvényesítheti  a
bővítést. A deviza típus módosításának ablaka megegyezik a bővítés ablakával, de a rövid név csak
addig  módosítható,  ameddig  a  könyvelés  során  nem  került  felhasználásra  legalább  egyszer.  A
program  a  cég  megnyitásakor  elhelyezi  az  EUR,  USD  sorokat,  így  azok  törlésére  és  rövid  nevük
módosítására  nincs  lehetőség.  Törlésre  addig  van  lehetőség  a  felvitt  devizanemek  közül,  ameddig
árfolyam nincs rögzítve hozzá és a módosításhoz hasonlóan a könyvelésben még nem szerepel.

Az  árfolyam  bővítés  és  módosítás  mindig  arra  a  bankra  és  devizanemre  vonatkozik,  amelyik  ki  lett
választva. Ha az MNB USD árfolyamát akarja karbantartani, akkor válassza a bankok közül az MNB-t
(kattintson rá), a devizanemek közük az USD-t (kattintson rá) és az árfolyam fölött található funkciók
erre a párosra fognak vonatkozni. A bővítés és módosítás ablaka:

Az  értékeket  1  egységre  vonatkoztatva  kell  megadni!  A  változtatásokat  a  "Tárol"  gombra  kattintva
érvényesítheti. Az eddigi változtatásokat figyelembe véve a deviza, bank, árfolyam ablak a következőt
mutatja:
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Mégegyszer kiemeljük, hogy a bővítésekre nem csak itt, hanem könyvelés közben is lehetőség
van, valamint a felkínált árfolyamok módosíthatók!

7.3 Áfa típus

Az itt  megadott  kulcsok alapján lehet a könyvelés során a tételekhez az áfa adatokat  hozzárendelni,
kiválasztani.  Itt  sem  szabad  arról  elfeledkezni,  hogy  ezeket  az  adatokat  az  integrált  programok
bármelyike  bővíti,  módosítja,  a  változás  megjelenik  mindegyikben.  Megfelelő  mélységű  részletezés
esetén  a  különböző  bevallásokat  egyszerűen  el  lehet  készíteni.  Ebben  segítségére  lesznek  a
későbbiekben  ismertetésre  kerülő  áfa  kódok,  amivel  gyakorlatilag  az  APEH  áfa  nyomtatványai  is
kitöltethetők. A menüpontot a Törzsadatok / Deviza, bank, árfolyam útvonalon éri el:

A cégnyitás során az általunk feltöltött sorokat láthatja a megjelenő ablakban:



Infotéka Kontír FB58

© 2011 ... Infotéka Kft.

A könyvelési  munka megkezdése előtt  tekintse át ezeket a sorokat és egészítse ki  a cégre jellemző
egyedi  szempontok  alapján.  Az  áfa  típus  adatok  között  egy  áfa  százalék  akár  többször  is  felvehető.
Nézzük a bővítés és a módosítás funkciókat,  ezek ablaka megegyezik,  legfeljebb módosításnál  nem
mindent lehet javítani:

Töltse ki a megnevezést, valamint a százalék értékét. Az érvényesség vége akkor töltendő ki, ha egy
áfa kulcs attól a dátumtól kezdve nem használható.  Ez a könyvelés során azt fogja jelenteni,  hogy a
program csak azokat az áfa kulcsokat fogja felkínálni, amelyeknél az érvényességi vége nincs kitöltve
vagy  későbbi  mint  a  könyvelés  dátuma.  A  rögzítést  és  a  tárolást  a  "Tárol"  gombra  kattintva  tudja
érvényesíteni.
A  módosítás  során  az  áfa  százaléka  csak  akkor  javítható,  ha  még  a  könyvelés  során  nem  került
felhasználásra.  Ha  igen,  akkor  csak  a  nevét  és  az  érvényesség  végét  lehet  módosítani.  A  törlésre
szintén igaz ez a feltétel. Ezeknél a soroknál a "Töröl" gomb nem is érhető el (inaktív).

7.4 Munkaszám, költséghely, költségviselő

Minden vállalkozásnak magának kell eldöntenie, hogy megelégszik-e kizárólag a fokönyvbol nyerheto
adatokkal,  vagy  további  szempontok  szerint  is  szeretné  áttekinteni  a  könyvelés  során  megadott
adatokat,  információkat.  Ezt  segíti  a  munkaszám,  költséghely  és  költségviselo  kódok  használatának
lehetosége.  Az  általános  paraméterekben  engedélyezheti,  illetve  tilthatja  ezek  használatát.
Amennyiben  ezek  használata  mellett  dönt,  itt  adhatja  meg  ezeket  a  kódokat,  megnevezéseket,  de
természetesen  a  könyvelés  során  is  lehetoség  van  mindezek  bovítésére.  A  használat  tervezéséhez
fontos  információ,  hogy  a  könyvelés  során  a  tételekhez  rendelt  kódok  tetszoleges  alábontásban  és
sorrendben kérhetok le. A hierarchia meghatározható a lista ablakán! A menüpontot a Törzsadatok /
Munkaszám, költséghely, költségviselő útvonalon éri el:
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A  cég  nyitásakor  nem  kerülnek  előre  feltöltött  sorok  ezekhez  a  felbontásokhoz,  hiszen  ez  cégre
jellemző. A képernyő képen találhatóak csak mintaként szolgálnak:

A  választó  fülekkel  válthat  a  munkaszám,  költségviselő  és  költséghely  karbantartások  között.  A
funkció gombok arra a kódhalmazra lesznek hatással, amelyiket a választó füleken kijelölte. Nézzük a
bővítés  módosítás  folyamatát,  hiszen  az  ablak  azonos  lesz,  különbségként  csak  annyi  lesz
érzékelhető, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén nem mindegyik adatmező lesz módosítható:

Adja meg a rövid nevet (ez lesz az egyedi azonosító), a megnevezést illetve szükség esetén az idegen
nyelvű  megnevezést.  A  rövid  név  hossza 13 karakter,  így  az  EAN 13 vonalkód rendszer  használata
sem ütközhet akadályba. Döntse el, hogy az adott kód aktív vagy sem. A könyvelés során csak azok a
kódok  fognak  megjelenni,  amelyek  aktívak.  A  bővítés  és  a  módosítás  érvényesítését  a  "Tárol"
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gombbal végezheti el. Ha az adott kód már szerepel a könyvelésben, akkor a rövid név módosítására,
illetve  akód  törlésére  nincs  lehetőség.  A  törlés  gomb  csak  azoknál  a  soroknál  érhető  el  (aktív),
amelyek az előző feltételnek nem felelnek meg.

Ha sok kódot használ, akkor a kereső mezőbe gépelve a nevet pozícionál a megfelelő sorra.

7.5 Számlatükör

A  számlatükör  következetes  és  tervezett  felépítése  a  sikeres  munka  feltétele.  A  szoftver  a  cég
megnyitásakor  a  PM  által  javasolt  számlatükröt  felkínálja  használatra,  amelynek  módosítására,
bővítésére természetesen lehetősége van. A menüpontot a Törzsadatok /  Számlatükör útvonalon éri
el:

A  számlatükör  időszakhoz  rendelt,  ami  azt  jelenti,  hogy  nem  kell  megegyeznie  csak  a  szükséges
mértékben az egymást követő időszakokban.
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Minden esetben az ablak megnyitásakor a felhasználóhoz megadott időszak számlatükre jelenik meg.
Az  időszak  legördülő  menüben  van  lehetőség  másikat  is  kiválasztani.  A  műveletek  mindig  a
kiválasztott  időszakra  vonatkoznak.  A  főkönyvi  számok  területén  a  sötétebb  sorok  az  összesítő
főkönyvi számokat jelzik, így vizuálisan láthatók. Nézzük először a bővítés és módosítás lehetőséget.
Ezek az ablakok gyakorlatilag megegyeznek, legfeljebb a főkönyvi szám nem módosítható, ha az már
a könyvelés során használva volt:

A  főkönyvi  szám  csak  0..9  karaktereket  tartalmazhat  és  hossza  maximum  10  karakter.  Lehetnek
összesítő  és  könyvelhető  főkönyvi  számok.  Az  összesítő  főkönyvi  számra  könyvelni  nem  lehet,  de
listákon  az  "alárendelt"  főkönyvi  számok  összegeit  tartalmazza.  Megadható  magyar  illetve  idegen
nyelvű  megnevezés  is.  A  valós  mérleg  illetve  a  hozzá  hasonló  tulajdonságú  listák  főkönyvi  szám
egyenlegének  meghatározásához  ki  kell  választani,  hogy  a  tartozik  értékből  kell  a  követel  értéket
kivonni vagy pedig fordítva. A felvitelt illetve módosítást a "Tárol" gombbal érvényesítheti.

A  törlés  feltétele  azonos  a  főkönyvi  szám  módosíthatóságával.  Ha  az  adott  főkönyvi  szám  már
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szerepel  a  könyvelésben,  akkor  annak  törlésére  nincs  lehetőség,  a  "Töröl"  gomb  nem  érhető  el
(inaktív).

A  kereső  mezőbe  ha  elkezd  begépelni  egy  főkönyvi  számot,  akkor  a  program  folyamatosan  a
karakterek  bevitele  szerint  pozícionál  (pl.:  3-as  billentyű  leütésekor  az  első  3-mal  kezdődő  főkönyvi
szám, utána az 1-es, az első 31-el kezdődő főkönyvi szám....)

A főkönyvi törzset listázhatja az alábbi opciók megadásával:

A  listázás  időszaka  eltérhet  az  előző  ablakon  kiválasztottól.  Megadható  a  főkönyvi  számok
intervalluma, a megnevezés nyelve, valamint a fájl típusa (lehet pdf vagy excel). Pdf lista esetén még
a tájolás (álló vagy fekvő) valamint a lista betűtípusa is megadható.

7.6 Automata kontírkód

Az  automata  kontírkódok  nem  mások  mint  sablonok.  Azoknak  a  gyakran  előforduló  könyvelési
tételeknek a sablonjai, aminek használatával a munka jelentősen gyorsítható és a hibázási lehetőség
minimálisra  csökkenthető.  Ez  a  törzs  is  időszakhoz  kötött,  így  más  és  más  lehet  különböző
időszakokban. Elegendő a sablon nevére (kódjára) hivatkozni a könyvelési ablakban, máris kitöltésre
kerülnek a főkönyvi számok, megnevezés, megjegyzés a könyvelés típusától függően. A menüpontot
a Törzsadatok / Automata kontírkód útvonalon éri el:

Az automata kontírkódok a könyvelés típusai szerint tagolódnak:
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A funkciók  a kiválasztott  könyvelési  típusra és időszakra vonatkoznak.  A kiválasztáshoz  kattintson a
típus  neve előtti  körbe.  A kontírkódok területén  megjelennek  a  már  rögzített  sablonok.  A  bővítés  és
módosítás ablaka megegyezik. Nézzünk egy felvitelt a pénztár típushoz:

Az  egyes  könyvelési  típusokhoz  más-más  adatokat  rögzíthet  a  sablonban.  A  pénztárnál  nem  kell
megadni csak az ellenszámla jellegét, az ellenszámlát és az áfa főkönyvi számot, mivel könyveléskor
a pénztár főkönyvi szám adott lesz. Ugyanakkor egy vevő vagy szállító sablonnál mindhárom főkönyvi
számot meg kell adni. A felvitt, módosított adatokat a "Tárol" gombbal lehet véglegesíteni.

A "Törlés" gomb mindegyik sablon sornál elérhető, az automata kontírkód nem kerül a kontírozáskor
tárolásra. A törlés megerősítést követően hajtódik végre.

A  kereső  mezőbe  ha  elkezd  begépelni  egy  automata  kontírkódot,  akkor  a  program  folyamatosan  a
karakterek bevitele szerint pozícionál.

A sablonokat nyomtathatja is a "Listáz" gombra kattintva. Annak a könyvelési típusnak és időszaknak
az automata kontírkódjai kerülnek listázása, amelyiket kiválasztotta.

7.7 Késedelmi kamat

A  vállalkozások  egymás  közötti  kapcsolatában  előfordul,  hogy  valamelyik  fél  késedelmesen  teljesíti
fizetési kötelezettségét. Ennek törvényileg is lefektetett szankciója  késedelmi kamat, ami általában a
jegybanki  alapkamat  kétszerese.  Mivel  ez  egy  változó  érték  lehet,  így  ennek  nyilvántartása  a
számoláshoz szükséges. A menüpontot a Törzsadatok / Késedelmi kamat útvonalon éri el:
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A  Ptk.  301/A.  §  (1)-(3)  bekezdései  szerint  "gazdálkodó  szervezetek  között  a  késedelmi  kamatra
vonatkozó szabályokat az e §-ban foglalt  eltérésekkel kell  alkalmazni.  A késedelmi kamat mértéke a
késedelemmel  érintett  naptári  félévet  megelőző  utolsó  napon  érvényes  jegybanki  alapkamat  hét
százalékkal  növelt  összege.  A  kamatfizetési  kötelezettség  a  jogosult  fizetési  felszólításának
(számlájának)  kézhezvételétől  számított  harminc  nap  elteltétől  esedékes,  illetve  a  jogosult
teljesítésétől  számított  harminc  nap  elteltétől,  ha  a  jogosult  fizetési  felszólításának  (számlájának)
kézhezvétele a jogosult teljesítését megelőzte, vagy a kézhezvétel időpontja nem állapítható meg."

Ennek gyakorlati megvalósítása a programmal úgy valósítható meg, ha a félévi dátum első napjához
az előző napi késedelmi kamat százaléka kerül beírásra.

Az felvitt adatok időszaktól függetlenek:

A  késedelmi  kamat  százalékai  az  MNB  honlapján  közzétett  jegybanki  alapkamat  plusz  7  %  értéket
tartalmazzák a Ptk. idézett bekezdései szerint.

Nézzük ezt meg egy konkrét példán is:

Számla esedékessége: 2009.03.12.
A késedelem első napja: 2009.03.13.
A pénzügyi teljesítés dátuma: 2010.08.25.

Követelés: 150 000 Ft

Részletes számítási adatok:

Időszak Eltelt napok Késedelmi kamat Érték
2009.03.13. - 2009.06.30. 110 17,00% 7 685
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2009.07.01. - 2009.12.31. 184 16,50% 12 477
2010.01.01. - 2010.06.30. 181 13,25% 9 856
2010.07.01. - 2010.08.25. 56 12,25% 2 819

531 32 837

A program az egymást követő szakaszokra részkamatot számol, amelyek összege adja kamat teljes
értékét.

7.8 Befektetett eszköz

A  számviteli,  könyvelési  tevékenység  egyik  hangsúlyos  területe  a  tárgyi  eszközök  nyilvántartásának
vezetése.  Ez  alatt  értjük  különösen  az  eszköz  egyedi  nyilvántartását,  illetve  az  értékcsökkenések
folyamatos  elszámolását.  A  programban ezek nyilvántartására  nyílik  lehetőség.  A befektetett  eszköz
nyilvántartó  részének  a  használata  nem  helyettesíti  egy  teljeskörű  tárgyi  eszköz  program  funkcióit,
kizárólag  néhány  eszköz  használata  esetében  javasoljuk  a  használatát.  A  program  nem  tud
értékcsökkenést  számolni,  azt  a  felhasználónak  kell  megtennie  és  csak  a  vonatkozó  mozgásnem
számított  értékeinek  könyvelésére  van  lehetőség.  Ez  biztosítja  az  alapját  az  egyedi  nyilvántartó  lap
készítésének. A menüpontot a Törzsadatok / Befektetett eszköz útvonalon éri el:

A menüpont kiválasztásával megjelennek az eddig rögzített eszközök:

A befektetett eszközök nyilvántartása nem köthető időszakhoz! Nézzük meg a bővítés és a módosítás
lehetőségét, ez az ablak gyakorlatilag mindkét esetben megegyezik:
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Az  eszköz  egyedi  azonosítója  és  megnevezése  mellett  meg  kell  adnia  a  nyitás  dátumát  és  a  nyitó
bruttó  értéket.  Ha  a  könyvelés  megkezdése  előtt  már  volt  elszámolt  értékcsökkenés  (tehát  nem  új
aktiválás!),  akkor  az  is  itt  adható  meg.  Végül  szabad  szöveg  bevitelére  is  lehetősége  van,  ahol  az
eszköz  főbb  jellemzőit  meg  tudja  adni.  Módosítani  addig  lehet  az  eszköz  egyedi  kódját,  amíg
könyvelés nem történt rá. A felvitelt, illetve módosítást a "Tárol" gombbal tudja véglegesíteni.

A  törlésre  ugyanaz  a  feltétel  vonatkozik,  mint  a  módosításra,  vagyis  addig  lehet  egy  eszközt  törölni,
ameddig nem történt rá könyvelés. Ekkor a töröl gomb nem érhető el (inaktív).

A kódja alapján kereshet illetve ráközelíthet a kívánt eszközre. A kereső mezőbe ha elkezd begépelni
egy eszköz kódot, akkor a program folyamatosan a karakterek bevitele szerint pozícionál.

7.9 Átvezetési számlaszámok

A 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) kötelezően előírja, hogy évente legalább egyszer a tárgyév
zárása során a költség főkönyvi  számokat  ki  kell  nullázni  és az értéket  át  kell  vezetni  a ráfordítások
közé.  Itt  adható  meg  az  átvezetéshez  szükséges  főkönyvi  számok  kapcsolata.  Az  átvezetési
számlaszámok  időszakhoz  kötöttek,  vagyis  időszakonként  ez  más  és  más  lehet!  A  menüpontot  a
Törzsadatok / Befektetett eszköz útvonalon éri el:
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A  megjelenő  ablakban  láthatók  azok  az  átvezetési  kapcsolatok,  amelyet  a  cég  létrehozásakor  a
beépített  számlatükör  alapján  felkínálunk.  Most  a  dokumentációban  ez  üres,  hogy  a  folyamatokat
egyszerűbben lehessen ismertetni:

Az  átvezetések  minden  korlátozás  nélkül  szabadon  bővíthetők,  módosíthatók  és  törölhetők.  Fontos
kiemelni,  hogy  az  átvezetés  gyűjtő  főkönyvi  szám  esetén  az  alábontásokra  is  végrehajtásra  kerül.
Nézzük ezt egy példán:

A bővítés során (funkciók, "Új" gomb) a költség számlához az 511 főkönyvi  szám került  megadásra.
Ez majd az átvezetési  folyamat során azt jelenti,  hogy az átvezetési  számla közbeiktatásával  a "zöld
területen"  látható  minden  olyan  főkönyvi  szám  egyenlege,  ami  511-el  kezdődik  átkerül  a  ráfordítási
számlára. A bővítést és módosítást a "Tárol" gombra kattintva véglegesítheti.

A  költség  számla  alapján  kereshet  illetve  ráközelíthet  a  kívánt  átvezetésre.  A  kereső  mezőbe  ha
elkezd  begépelni  egy  költség  főkönyvi  számot,  akkor  a  program folyamatosan  a  karakterek  bevitele
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szerint pozícionál.

Az átvezetéseket a könyvelési ablak vegyes típusánál lehet megtenni, amiről bővebb ismertetése majd
ott történik meg.
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VIII
Fejezet
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8 Könyvelés

Ez  a  fejezet  a  könyvelési  munka  végzésével,  a  könyvelés  folyamatával  foglalkozik.  Itt  lesz
megismerhető  a  könyvelési  munkafolyamat,  a  különböző  naplókra  könyvelés,  a  nyitott  folyószámla
tételek felvitele. Bemutatjuk az automatikus számviteli zárást és nyitást.
A könyvelés a kettős könyvelés szabályai szerint naplókban történik. A programban a pénztár-, bank-,
vevő-,  szállító-,  vegyes-  és  befeketett  eszköz  naplók  használatára  van  lehetőség.  Az  egyes  naplók
ablakai úgy lettek felépítve, hogy azok a lehető legjobban hasonlítsanak egymásra.

A  könyvelés  egysége  az  eddigi  verzióktól  eltérően  a  bizonylat.  Minden  kontírozott  tételnek
bizonylathoz kell  kapcsolódnia,  de egy  bizonylathoz akár  több  kontírozás  is  tartozhat.  Bizonylat  ilyen
értelemben  egy  számla,  egy  banki  kivonat,  egy  bérfeladás,  stb.  A  bizonylat  tartalmazza  a  közös
információkat, a tételeknél csak az egyedi sajátosságokat kell megadni.

Az ismertetés során egy olyan képzelt cég könyvelését vesszük alapul, aki már korábban alakult, így
manuális számviteli nyitásra van szükség, valamint rendelkezik nyitott folyószámla tételekkel. Ezen túl
használ  valuta  pénztárt  és  deviza  bankot  is.  A  dokumentáció  részét  képezi  egy  kitalált  könyvelési
minta, az egyes funkciók ismertetésénél ezekre fogunk hivatkozni. A könyvelési ablak felépítéséről:

A főbb egységek:
· könyvelési napló választás
· bizonylatok
· bizonylathoz tartozó kontírozások
· bizonylat rögzítő panel
· kontírozás rögzítő panel
· munkaszám, költséghely, költségviselő felbontások
· funkció gombok

Ez  az  elrendezés  jellemző  mindegyik  naplóra,  a  különbség  mindössze  annyi,  hogy  bizonyos  mezők
elérhetők  (aktívak)  vagy  nem  érhetők  el  (inaktívak).  Ennek  ergonómiai  előnye,  hogy  az  azonos
tartalmú mezők minden naplótípusnál ugyanott találhatók fizikailag is.

Minden napló további  6 fiókra bontható.  A fiókkal  szubjektív  elkülönítést  is  lehet  végezni,  de vannak
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speciális célra felhasználtak is. Ezek a következők:
· pénztár, bank, vegyes 4-es fiók: manuális nyitás
· 6-os fiók: idegen adatok fogadása meghatározott struktúra alapján 

További általános pontok

Amennyiben  használ  bizonylat  egyedi  azonosítót  (ezt  az  általános  paraméterekben  kérheti),  akkor
lehetősége van arra, hogy a következő könyvelés fej rögzítésekor az "*" billentyű lenyomásával növelje
az első helyen megtalált numerikus értéket eggyel.  Ha változatlan, akkor üsse le az Enter-t,  bármely
más karakterre felülírásra kerül.
Például: 

· aktuális rögzített bizonylat azonosító = VEVO/247/2010
· új  bizonylat  rögzítésekor  felkínálja  és  a  "*"  gomb  lenyomására  a  bizonylat  azonosító  =

VEVO/248/2010

A dátum mezőknél (és ez nem csak a könyvelési ablakra igaz, bármely a programban használt dátum
mezőre)  a  szóköz  vagy  az  F4  billentyűre  előhozható  a  naptár,  hogy  abból  lehessen  kikeresni,
kiválasztani a szükségeset:

8.1 Könyvelés

8.1.1 Manuális számviteli nyitás

Manuális számviteli nyitásra normál körülmények között a program első használatba vételekor kerülhet
sor.  Ez  a  típusú  nyitás  történhet  vegyes,  pénztár  és  bank  napló  4-es  fiókjában.  Miért  nem  csak  a
vegyesben?  Valuta  pénztár,  deviza  bank  könyv  szerinti  árfolyam  kezelése  FIFO  módszer  szerint
történik, akkor lehetőséget kell biztosítani arra, hogy:

· több nyitó sort lehessen rögzíteni
· soronként más legyen az árfolyam

Mindkét feltételt a pénztár, bank napló elégíti ki. Az ismertetés során a minta könyvelésből emelünk ki
típusonként egy-egy mintát:

· normál nyitó tételek vegyes könyvelésen keresztül
· vevő és szállító főkönyvi nyitás
· deviza pénztár vagy bank

A menüpontot a Műveletek / Könyvelés útvonalon éri el:
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A könyvelés bevezetőjében ismertetett képernyő jelenik meg, és azon válaszuk ki a vegyes könyvelés
fület és a 4-es fiókot (kézi számviteli nyitás):

NORMÁL NYITÓ TÉTELEK 

A rögzítés megkezdéséhez a funkciók részben válassza az "Új könyvelés" gombot. Először a bizonylat
adatait kell megadni (bizonylat rögzítő panel), majd utána automatikusan elkezdheti az első kontírozás
rögzítését. Bizonylat adatai:

Mivel a bizonylat egyedi azonosító használatát az általános paraméterekben engedélyeztük, így az is
megadható.  Nyitó  tétel  révén  a  partner  nem  választható  ki,  csak  a  dátum  és  a  bruttó  összesen
megadására van lehetőség. Ezt nem töltjük ki, ezzel azt szemléltetve, hogy a bizonylat összege nem
kell, hogy feltétlenül megegyezzen a kontírozott tételek összesenjével. A bruttó beviteli mezőt elhagyva
kezdődhet a tételek rögzítése. A dátum és bizonylatszám már adott, így csak az egyéb jellemzőket kell
megadni (kontírozás rögzítő panel):

Látható, hogy a kontírozás rögzítő panelen a vegyes napló rögzítésekor előforduló mezők közül csak
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azok  érhetők  el,  amelyek  a  nyitáshoz  szükségesek.  Az  adatbeviteli  mezőket  kitöltve  az  Enter
billentyűvel  léphetünk tovább.  Az utolsó mezőt  követően a tárol  gomb lesz az aktív,  amin szintén az
Enter  billentyű  leütését  követően  vagy  a  kontírozás  folytatódik  egy  tétel  rögzítésével,  vagy  egy  úgy
bizonylat  rögzítése  indul.  Ezt  a  program  a  beépített  algoritmusa  szerint  dönti  el.  Ha  a  felkínált
továbblépés  nem  megfelelő  (nem  akar  új  kontírozást  rögzíteni,  nem  akar  új  bizonylat  felvitelt
megkezdeni), akkor kattintson a "Mégsem" gombra vagy nyomja le az "Esc" billentyűt. Jelen esetben
vigyünk fel még egy kontírozást a bizonylathoz:

A  "Tárol"  gombon  is  az  Enter  billentyűt  leütve  a  következő  kontírozást  indítja  automatikusan,  amit
fejezzünk be az ESC billentyűvel, vagy a "Mégsem" gombbal. Miért is kínálja a következő kontírozási
lehetőséget? A bizonylat összegének nulla érték lett megadva, az első kontírozás sor 50.000 értéket
tartalmazott,  és  a  második  sor  rögzítésekor  a  bruttó  mezőben  a  felkínált  érték  -  50  000  volt.  Azért,
hogy a bizonylat végösszegének megfelelő "maradékot" felkínálja. És mivel a második tétel után sem
lett  a  tételek  összesenje  azonos  a  bizonylat  értékével,  így  további  kontírozást  indít.  Ez  a  funkció
különösen hasznos lesz majd abban az esetben,  ha egy bizonylatot  több részre kell  bontani,  vagy a
banki  kivonat  rögzítésekor.  A  második  tételt  is  rögzítve  a  bizonylathoz,  nézzük  meg  milyen  változás
történt a képernyőn:

Látható,  hogy  a  bizonylatok  között  megjelent  egy  sor  a  rögzített  adatokkal,  valamint  a  bizonylathoz
tartozó két kontírozás sor is. A bizonylat és a kontírozás panelen minden esetben annak a sornak az
adatai  láthatók,  amelyiken  éppen  aktív  (a  nyilak  is  ezt  szemléltetik).  Mivel  használtuk  a  bizonylat
egyedi azonosítót, így az ehhez rögzített tételeknek a bizonylat összesenje is megjelenik.
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Milyen további lehetőségeink vannak ezt követően?
Bizonylatra vonatkozóan:

· az aktiv bizonylat sor adatainak módosítása ("Könyvelés fej módosít" gomb)
· új bizonylat rögzítésének kezdése ("Új könyvelés" gomb)

Tételekre vonatkozóan:
· az aktív kontírozás sor adatainak módosítása ("Kontírozás módosít" gomb)
· az aktív kontírozás sor törlése ("Kontírozás töröl" gomb) megerősítés után
· új kontírozás sor felvitele az aktív bizonylathoz

Lezárással kapcsolatban:
· a rögzítések ellenőrzés ("Ellenőrzés" gomb)
· rögzített bizonylatok és tételek listája ellenőrzéshez ("Lista" gomb)
· a rögzített bizonylatok és tételek végleges tárolása ("Véglegesítés" gomb)

A  bizonylatra  és  a  tételekre  vonatkozó  funkciók  a  fentiek  megismerését  követően  további
magyarázatot  nem  igényelnek,  így  most  a  lezárással  kapcsolatos  funkciókat  vizsgáljuk  meg
részletesen.

Ellenőrzés

A beépített algoritmusok alapján a belső összefüggések vizsgálata. Ez történhet az adott kontírozásra,
az  adott  bizonylathoz  tartozó  kontírozásokra,  vagy  a  fiókban  található  összes  bizonylat  összes
kontírozására. Ennek eldöntésére akkor van lehetőség, amikor az "Ellenőrzés" gombra kattint:

Válassza ki a megfelelőt. Ha minden rendben zajlott, akkor a következő üzenetnek kell megjelennie:

Ha  a  belső  összefüggéseket  vizsgáló  ellenőrzés  hibát  talált,  akkor  azt  (vagy  azokat)  részletesen
felsorolja.

Lista

A  rögzített  tételekről  készíthető  nyomtatott  lista,  így  a  véglegesítés  előtt  vizuálisan  is  lehetőség  van
ellenőrzésre.

Véglegesítés

A  rögzítési  állományból  a  bizonylatok  áthelyezése  a  könyvelésbe,  ahol  már  csak  részleges
módosításra, illetve naplózott törlésre nyílik lehetőség.

VEVŐ ÉS SZÁLLÍTÓ FŐKÖNYVI NYITÁS 

Csak az eltérések illetve  figyelembe veendő szempontokat  ismertetjük.  Ez  a  nyitás  nem a vevők  és
szállítók  analitikus  nyitásáról  szól,  hanem  a  főkönyvről.  Ezeknek  az  egy  összegben  lekönyvelt
vevőknek  és  szállítóknak  a  részletes,  analitikus  nyilvántartása  a  Műveletek  /  Nyitó  folyószámla
könyvelése ponton keresztül történik és ott kerül ismertetésre.
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A bizonylat adatainak rögzítése változatlan:

A tételek  rögzítése is  változatlan,  de figyeljük  meg,  hogy  a  4542  külföldi  szállítónál  (aktív  kontírozás
sor) is egy összegben és forint értékben került rögzítésre a nyitás!

DEVIZA PÉNZTÁR VAGY BANK

A deviza pénztár és bank nyitó tételeket a pénztár vagy bank napló 4-es fiókjában kell rögzíteni! Itt van
lehetőség  árfolyam  megadására.  Ha  a  könyv  szerinti  árfolyam  kezelése  FIFO  és  a  nyitás  annak
jellegéből adódóan nem egy tételből áll, akkor a rögzítés sorrendje a nyitó bizonylat kontírozott tételein
belül dátum szerinti sorrendben a legkorábbitól kezdve legyen! A jelenlegi példa deviza bank nyitásra
fog vonatkozni két különböző árfolyammal. Válasszuk ki a bank könyvelés fület és a 4-es fiókot (kézi
számviteli  nyitás),  majd  a  legördülő  menüben  a  devizabetét  számlát.  Ne  feledje,  hogy  csak  azok  a
főkönyvi számok fognak megjelenni itt,  amelyeket felsorolt  az általános paraméterekben és a deviza
főkönyvi számokhoz deviza nemet is rendelt.

A főkönyvi szám kiválasztását követően látszik azonnal a devizanem, ami ehhez a főkönyvi számhoz
lett rendelve. A könyvelést (bizonylat és kontírozott tételek) ugyanúgy hajtjuk végre, mint az eddig. De
közben  megismerkedünk  a  program  egyik  fontos  funkciójával  is.  Ha  ugyanazokat  az  azonosítókat
adjuk, amelyeket az eddigi felvitelek során, akkor visszajelzést ad a program, hogy erre a bizonylatra
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már történt könyvelés, és mit szándékozunk tenni? Kiválasztjuk a bizonylatot és így rendeljük hozzá az
új  kontírozásokat  vagy  a  "Mégsem"  gombra  kattintva  továbblépünk.  Ez  a  visszajelzés  egy
figyelmeztetés is, amit ha komolyan veszünk kiszűrhető a tételek dupla könyvelése:

Nézzük, hogy a rögzítés után mi látható a képernyőn:
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A  bizonylatok  panelen  ott  látható  a  bizonylat,  valamint  a  kontírozásokon  a  hozzá  rendelt  két  sor.  A
tárolást  követően  a  jobb  felső  sarokban  a  deviza  egyenleget  mutatja  a  program,  de  az  ellenőrzés
segítésére a bizonylat összesen mező a forint értéket tartalmazza.

Összefoglalva:  minden  nyitó  könyvelést  a  vegyes  napló  4-es  fiókjában  kell  végezni,  ez  alól  kivételt
csak a pénztár valuta és deviza bank rögzítése jelent.

A  következő  időszaktól  ezt  a  munkát  a  program  elvégzi  automatikusan  (akár  többször  is
megismételhetően) a Számviteli zárás és nyitás menüponton keresztül.

8.1.2 Forint és valuta pénztár

A menüpontot a Műveletek / Könyvelés útvonalon éri el:

A könyvelés ablakán válassza ki a pénztár fület, valamint a legördülő menüből azt a pénztár főkönyvi
számot, amelyikre a könyvelést végzi:

A legördülő menüben azok a főkönyvi számok jelennek meg, amelyeket az általános paraméterekben
· felsorolt a pénztár számlaszámoknál
· felsorolt a valuta pénztár számlaszámoknál és a mögötte található devizanem gombra kattintva

devizanemet is rendelt hozzá.
A  pénztár  könyvelése  attól  függően  lesz  forint  vagy  valuta,  hogy  a  legördülő  menüben  található
főkönyvi  számok  közül  melyiket  választja  ki.  A  kiválasztást  követően  a  képernyő  felső  részén
megjelenik  az  időszak  eddig  könyvelt  tartozik  és  követel  értéke  valamint  egyenlege  forintban  vagy
abban a devizanemben, ami a pénztár főkönyvi számhoz hozzá lett rendelve. 

A  két  rögzítési  folyamat  minimálisan  tér  el  egymástól.  Az  értékadatok  mindig  a  főkönyvi  számhoz
rendelt devizanemben kerülnek rögzítésre. Nézzünk egy példát a EUR bevételre:
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A  legördülő  menüből  kiválasztva  a  3821  főkönyvi  számot,  a  bizonylat  rögzítő  panel  devizaneme
felvette a a hozzá rendelt EUR-ót és az ablak felső részén található T, K, E értékek is. A devizanem
nem módosítható! A rögzítés innentől kezdve megegyezik az eddigi pontokkal már ismertetettel, azzal
a  különbséggel,  hogy  itt  meg  kell  adni  az  árfolyamot,  mivel  bevételről  van  szó.  Az  árfolyam  értéke
felkínálásra  kerül  a  deviza,  bank  árfolyam  törzsből.  A  bank  az  áltakános  paraméterekben  beállított
devizás  pénzeszközök  értékelése  pontnál  megadott.  A  felkínált  árfolyam  módosítható.  A  bizonylat
összesen a kontírozás sorokból képezett bruttó valuta érték szorozva az árfolyammal.

Valuta kiadás esetében az árfolyam nem adható meg és egészen addig nulla lesz az értéke, ameddig
nem kerül lefuttatásra a deviza számlaszámok forintérték számolása. 

Elszámolásra kiadott valuta visszavétele
Valuta  pénztár  esetében  még egy  fontos  dolgot  meg  kell  itt  említeni:  az  elszámolásra  kiadott  valuta
visszavételét. A visszavételnek a kiadási árfolyamon kell  megtörténnie, ezért a visszavételt  kapcsolni
kell  a  kiadáshoz.  Ez  az  automatikus  csatolást  a  "Visszavétel"  gombra  kattintva  érhető  el.  A  feljövő
ablakban felkínálásra kerülnek azok a kiadási bizonylatok, amelyeknek az ellenszámlája az általános
paraméterekben megadott főkönyvi szám és még a visszavétele nem történt meg:

A visszavétel folyamata:
· az elszámolásra kiadott előlegek táblázatból kattintson a visszavételezendő sorra
· állítsa be a visszavétel dátumát (ez kerül be automatikusan a könyvelésbe)
· kattintson a kiválaszt gombra
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A  könyvelésben  megjelenik  a  visszavétel,  a  mezők  értéke  felveszi  a  kiadáskor  megadottakat.  A
visszavétel  esetén a  kontírozás  módosítására,  új  kontírozás  sor  felvitelére  nincs  lehetőség!  Ha nem
eszerint történik az elszámolásra kiadott előlegek visszavétele, az árfolyam számolási algoritmus nem
tudja elvégezni a feladatát.

Vevő, szállító kiegyenlítése pénztáron keresztül:
Ha  a  megadott  ellenszámla  része  az  általános  paraméterekben  felsorolt  vevőknek,  szállítóknak
(belföldi,  EU,  külföldi)  az  áfa  főkönyvi  szám  és  áfa  gyűjtőkód  nem  tölthető  ki,  viszont  a  hivatkozási
szám megadása kötelező:

A  partner  és  az  ellenszámla  alapján  felkínálja  azokat  a  bizonylatokat,  amelyek  még  nem  kerültek
kiegyenlítésre. A hivatkozási szám rovatba ezek közül kell valamelyiknek a bizonylatszámát megadni.
A  mezőben  való  gépeléskor  minden  karakter  leütése  után  pozícionál  arra  a  bizonylatszámra,
amelyiknek a kezdő karakterei megegyeznek a begépelttel. Ha már a megfelelő soron áll, üsse le az
Enter billenytűt.
Ha  a  bizonylat,  amelyet  kiegyenlítenek  még  nem  szerepel  a  vevő  szállítói  bizonylatok  között,  akkor
gépelje be a hivatkozási számot és lépjen tovább a tabulátor billentyűvel.

Fordított adózás szabályai szerinti rögzítés

· A bizonylat panelen a partner nevét ki kell tölteni
· A kontírozás során az áfa főkönyvi szám megadásakor nyomja le az "F" billentyűt. A mező alatt

megjelenik:

A kontírozás  tétel  végén a  "Tárol"  után  megjelennek  a  fordított  adózás  vegyes  könyvelési  tételeinek
generálásához  szükséges  adatok,  amelyeknek  nagy  részét  az  általános  paraméterekben  megadott
alapértelmezett értékekkel feltölti:

Válassza ki az áfa gyűjtőkód értékét. Ez határozza meg, hogy az áfa bevallás melyik rovatába fognak
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kerülni.  Az áfa összegét  felkínálja  a program a bruttó érték  és az áfa kulcs alapján.  A "Tárol"  gomb
hatására két tételt generál a program, amelyek a vegyes naplóban jelennek meg.
Ez az automatizmus csak új kontírozás sor esetén működik, módosításkor figyeljen arra, hogy
amennyiben a vegyes tételeket is érinti a változtatás, akkor ott is vezesse át!

VPOP által kivetéssel megfizetett áfa könyvelése (készpénzes fizetés esetén)

Példánkban a vámhatározatban 10500 vámot, és 42500 ft  áfát  vetettek ki.  Ezeket két külön tételben
kell  rögzítenünk.  A  vámot  ugyanarra  a  főkönyvi  számra  könyveljük  itt,  ahová  a  vámolással  érintett
import számlát.

Első lépés: vám könyvelése (áfa nincs)

Második lépés: vám áfa könyvelése (áfa van, de nettót nullázni kell)
A vám áfa könyvelése esetén a bruttó összegbe írja be a vám áfa összegét, töltse ki az áfa %-át (amit
a VPOP a termékre meghatározott, valószínűleg 25%), majd a nettó összeg mezőbe szereplő értéket
javítsa nullára, és az áfa össze mezőbe írja be a teljes bruttó összeget. Az áfa gyüjtőkód 58-as legyen,
kivetéssel megfizetett áfa kód:
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Az 58-as áfa gyűjtőkód, szerepel az általános paraméterek nem EU import áfagyűjtőkód felsorolásban
hatására a "Tárol" gomb után feljövő ablakban lehet megadni az alábbiakat:

1065-ös  nyomtatvány  helyes  kitöltése  érdekében  töltse  ki  a  mezőket,  a  felajánlottakat  pedig
ellenőrizze le:
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8.1.3 Forint és deviza bank

A menüpontot a Műveletek / Könyvelés útvonalon éri el:

A  könyvelés  ablakán  válassza  ki  a  bank  fület,  valamint  a  legördülő  menüből  azt  a  bank  főkönyvi
számot, amelyikre a könyvelést végzi:

A legördülő menüben azok a főkönyvi számok jelennek meg, amelyeket az általános paraméterekben
· felsorolt a bank számlaszámoknál
· felsorolt  a  deviza  bank  számlaszámoknál  és  a  mögötte  található  devizanem  gombra  kattintva

devizanemet is rendelt hozzá.
A bank könyvelése attól függően lesz forint vagy deviza, hogy a legördülő menüben található főkönyvi
számok  közül  melyiket  választja  ki.  A  kiválasztást  követően  a  képernyő  felső  részén  megjelenik  az
időszak  eddig  könyvelt  tartozik  és  követel  értéke  valamint  egyenlege  forintban  vagy  abban  a
devizanemben, ami a bank főkönyvi számhoz hozzá lett rendelve.

A  két  rögzítési  folyamat  minimálisan  tér  el  egymástól.  Az  értékadatok  mindig  a  főkönyvi  számhoz
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rendelt  devizanemben  kerülnek  rögzítésre.  Nézzünk  egy  példát  forint  kivonat  rögzítésére  (a
pénztárban már látható volt a deviza rögzítés folyamata):

A  bizonylat  adatainál  meg  kell  adni  a  kivonaton  található  terhelés  és  jóváírás  összesen  adatokat.
Bankonként változik, hogy melyik összeg szerepel sorrend szerint előbb, így az adatok megadásánál
fokozottan  figyeljen.  A  kontírozás  egyik  sajátossága,  hogy  csak  az  ellenszámla  jellege  és  az
ellenszámla  adható  meg,  az  áfa  főkönyvi  szám  tiltva  van.  Az  ellenszámlától  függ,  hogy  partner  név
vagy  a  megnevezés  töltendő  ki.  Ha  az  ellenszámla  része  a  vevőknek  vagy  szállítóknak,  akkor
kötelezően kiválasztandó a partner  és meg kell  adni  a hivatkozási  számot  is,  ahogyan azt  a pénztár
leírásánál megadtuk. 
A kontírozási tételek felajánlása addig folytatódik, amíg a terhelés összesen és jóváírás összesen nem
"fogy el". Ha meg akarja szakítani a kontírozás folyamatát, nyomja le az Esc billentyűt.

Deviza számla kiegyenlítése forint bankból/bankba
Ha  forint  bank  esetében  olyan  ellenszámla  számot  ad  meg,  amelyik  része  az  EU  vagy  külföldi
vevőknek, szállítóknak, akkor elérhetővé válik a deviza neme, bank, árfolyam típus, árfolyam értéke,
deviza értéke. Mivel  ezt  a számlaszámot nem rendeltük a deviza számlaszámokhoz,  így az utalás  a
forint  bankból/bankba  történik,  nem  befolyásolja  a  deviza  bank  egyenlegét  és  így  nincs  hatással  a
forintérték számolásra sem:

8.1.4 Belföldi és külföldi vevők

A menüpontot a Műveletek / Könyvelés útvonalon éri el:
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A könyvelés ablakán válassza ki a vevő fület:

Nézzük, milyen azonosságok és eltérések találhatók a pénztár és bank naplóhoz képest:
· a partnert kötelező a partnertörzsből választani
· a bizonylat fej panelen megjelent az esedékesség kelte
· a bizonylat devizaneme megadható, alapértelmezett a forint
· a  kontírozás  panelen  a  tartozik  és  követel  főkönyvi  számok  is  kitöltendők,  amelyekből  az

egyiknek az általános paraméterekben felsoroltak szerint vevőnek kell lennie
· deviza bizonylat esetén elérhető a bank, árfolyam típus, árfolyam és deviza érték, amelyeknél az

általános  paraméterek  devizás  pénzeszköz  értékelése  rovatban  kiválasztott  bank
középárfolyama kerül felkínálásra

Mindez egy konkrét példán:

Forint  számla  rögzítése  és  két  tételre  való  kontírozása  látható  a  képernyő  képen.  Mivel  az  első  sor
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kontírozásának  bruttó  értéke  nem  egyezett  meg  a  bizonylat  bruttó  összesenével,  ezért  a  második
kontírozás sor automatikusan elkezdődött a "Tárol" után.

Csak kicsit más és bővebb a rögzítés export számla esetében:

Ki kell emelni, hogy a bizonylat fejlécében a deviza nem alapértelmezettről a számlán szereplő típust
kapta meg, és a kontírozás során a vevő főkönyvi szám is a külföldi vevők közül kerül ki. Az áfa gyűjtő
kód megfelelő kitöltése esetén kerülnek az értékek a bevallás megfelelő celláiba.
A  bizonylat  panelen  csak  akkor  adható  meg  a  deviza  bruttó  összesen,  ha  valamilyen  devizanem
kiválasztásra kerül. Ilyenkor elégséges csak a deviza összeget megadni.

8.1.5 Belföldi és külföldi szállítók

A menüpontot a Műveletek / Könyvelés útvonalon éri el:

A könyvelés ablakán válassza ki a szállító fület:
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A vevő és szállító könyvelési folyamatok néhány speciális esettől eltekintve megegyeznek egymással.
Ezeket a speciális eseteket vizsgáljuk most meg. 

EU-ból történő beszerzés könyvelése

A bizonylat panelen látható, hogy a devizanem nem az alpértelmezett "forint",  így a kontírozás során
lehetőség  van  a  bank,  árfolyam  típus,  árfolyam  és  deviza  érték  megadására.  Az  általános
paraméterek  devizás  pénzeszköz  értékelése  rovatban  kiválasztott  bank  középárfolyama  kerül
felkínálásra,  ha a  mezőket  az  Enter  billentyűvel  hagyjuk  el.  A  rögzítés  során  a  szállítói  számlaszám
megadásakor  vizsgálatra  kerül,  hogy  része-e  az  általános  paraméterekben  megadott  EU  szállító
számlaszámoknak. Amennyiben igen (mint jelen esetben is) az áfa és hozzá kapcsolódó adatok nem
tölthetők ki. Ebben az esetben a "Tárol" gombot követően az alábbi ablakot kapjuk:
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A felkínált értékek az általános paraméterekből kerülnek kitöltésre, csak az áfa gyűjtőkód megadására
és a felkínált érték elfogadására (vagy módosítására) van szükség. Ezt követően  automatikusan két
vegyes tétel generálására kerül sor. Ahhoz, hogy az A60 nyomtatvány a programból kitölthető legyen,
ezeknél a partnereknél az EU adószámot meg kell adni!

Import esetén, ahol fizetendő áfa keletkezik, de az áfa nem vonható le

Ehhez a 466 levonható áfa mellett az általános paraméterezések között a kiadási áfa számlaszámok
mezőben a 8671-es főkönyvi számnak is szerepelnie kell! Ekkor e vegyes tételek generálása ablakon
a levonandó áfa főkönyvi szám ez legyen és az áfa gyűjtőkód a 44-es.

Nem EU-s szállítók könyvelése

Ha az  EU-s  és  nem EU-s  szállítóknak  a  számlatükrünkben  nincs  külön  főkönyvi  száma,  akkor  nem
EU-s  tétel  könyvelése  esetén  is  megjelenik  a  vegyes  áfa  ablak.  A  vegyes  áfa  tételek  ablakot  ilyen
esetben a „mégse” gombbal lépjük át, itt nem kell áfás tételeket képezni, gyüjtőkódot se kell adni, mert
az import áfáját majd a VPOP vámhatározata alapján kell könyvelni. Ha a nem EU-s szállítóknak van
külön főkönyvi száma, akkor a kontírozási tétel rögzítésekor az áfa főkönyvi szám rovatot ne töltse ki,
lépjen tovább.
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8.1.6 Vegyes tételek

A menüpontot a Műveletek / Könyvelés útvonalon éri el:

A könyvelés ablakán válassza ki a "vegyes" fület:

A manuális számviteli nyitás ismertetésénél már látható volt, hogy többek között milyen fontos szerepe
van  ennek  a  könyvelési  naplónak.  Itt  rögzítendő  minden  olyan  tétel,  ami  nem  kapcsolható  pénztár,
bank  illetve  folyószámla  mozgáshoz.  Elsőként  nézzünk  egy  általános  felhasználási  módot,  majd  a
napló speciális lehetőségeit:

Bérfeladás könyvelése
Amennyiben  az  Infotéka  Kft   bérprogramját  használja,  úgy  az  abból  készített  feladást  a  vegyes
könyvelésbe,  a  6-os  fiókba  töltse  be,  ellenőrizze  le  az  adatokat,  majd  tárolja  le  a  könyvelést.  Kézi
könyvelés esetén a tételeket egyenként kell rögzítenie:

A könyvelési tételek gyakorlatilag az alap adatokra korlátozódnak. Az új kontírozás sort addig kínálja
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fel automatikusan a program, amíg a bizonylat panelen megadott bruttó összesen nem egyezik meg a
kontírozott tételek bruttó összesen értékével.

A kontírozás panelen két speciális feladat végezhető el:

Tétel könyvelése vegyes naplón keresztül úgy, hogy az megjelenjen az áfa analitikában

Tétel könyvelése vegyes naplón keresztül úgy, hogy az megjelenjen a folyószámla kimutatáson
Akkor  tehető  meg  ez,  ha  a  tartozik  vagy  követel  főkönyvi  szám  része  az  általános  paraméterekben
felsorolt  vevő  vagy  szállító  főkönyvi  számoknak.  Ilyenkor  elérhetővé  válik  a  hivatkozási  szám mező,
valamint  meghatározható  a  jellege,  vagyis  a  folyószámlán  az  előírás  vagy  a  kiegyenlítés  oszlopok
között jelenjen meg a tétel.

A  kontírozás  panelen  jól  látható  a  változás  az  előző  képhez  képest.  A  kontírozás  panel  ennek  a
felhasználásnak  egy  példáját  is  mutatja:  árfolyam  nyereség  veszteség  könyvelése.  Felhívjuk  a
figyelmét,  hogy  a  program  alkalmas  arra,  hogy  a  kiszámolt  árfolyam  nyereség  veszteség  tételeket
átadja a vegyes könyvelésnek!

Átvezetés

A  könyvelési  ablak  tetején  a  fiókok  mellet  található  az  átvezetés  gomb.  A  2000.  évi  C.  törvény
(számviteli törvény) kötelezően előírja, hogy évente legalább egyszer a tárgyév zárása során a költség
főkönyvi számokat ki kell nullázni és az értéket át kell vezetni a ráfordítások közé. A gombra kattintva
megadható,  hogy  az  átvezetési  számlaszámoknál  megadott  kontírozásokat  milyen  dátummal
generálja le a program ide, a vegyes könyvelésbe:

Az  átvezetés  a  pillanatnyi  egyenlegeket  az  ablakban  megadott  dátummal  generálja.  Ezt  a  generált
csomagot még véglegesíteni kell, a folyamat "csupán" a rögzítést helyettesíti.

8.1.7 Befektetett eszközök

A menüpontot a Műveletek / Könyvelés útvonalon éri el:
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A könyvelés ablakán válassza ki a "befektetett eszközök" fület:

Az vegyes könyveléstől mindössze annyiban különbözik, hogy megadható a befeketett eszköz száma
és  mozgásának  iránya.  A program értékcsökkenést  nem számol,  így  a  mozgásnemmel  határozható
meg, hogy a könyvelt érték az eszköz értékét milyen módon befolyásolja:

A rögzítés módja megegyezik az eddigi menüpontokban már "megszokottal".

8.1.8 Kontírozás nélküli bizonylatok

A menüpontot a Műveletek / Könyvelés útvonalon éri el:

A könyvelés ablakán válassza ki a "Nincs kontír" fület:

Az  ablakban  azok  a  bizonylatok  jelennek  meg,  amelyekhez  nem  tartozik  kontírozás.  Hogyan
keletkezhetnek  ilyen  bizonylatok?  A  könyvelési  naplókban  a  véglegesítés  előtt  lehetőség  van
bizonylathoz  tartozó  kontírozás  törlésére.  Ha  az  adott  bizonylat  minden  rögzített  kontírozását  törli,
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akkor az "eltűnik" a napló bizonylatai közül és itt jelenik meg.
A  kiválasztott  bizonylatot  átteheti,  visszateheti  valamelyik  könyvelési  naplóba  vagy  törli  magát  a
bizonylatot is:

Könyvelési naplóba átrakás esetén az ablak vált az adott naplóra és a bizonylat panelen megjelennek
az adatok, az első bekérendő mező a kontírozás panelen található.

8.1.9 Idegen adatok fogadása

A program alkalmas arra, hogy más alkalmazásokból adatokat fogadjon. Ehhez valamelyik könyvelési
napló fiókjai közül ki kell választani a hatost:

Ekkor a funkciók sorban megjelenik a "Betöltés" gomb. Erre kattintva:

Itt kiválaszthatja a betölteni kívánt fájlt és a betöltés gombra kattintva az alábbi fogadási struktúrában
leírtak szerint a tételek a megfelelő naplókba kerülnek, ahol elvégezheti azok ellenőrzését és
véglegesítését.

Fogadási struktúra

_________1_________2_________3_________4_________5_________6_________7_____
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345
 
^programname  Kontir 2000 Win32
^version      2 . 0
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^codepage     <kódlap>
^date         <rendszerdátum>
^time         <rendszeridő>
^firmname     <cég neve>
^user         <feladást végző személy neve>
^star t record
^type  <t ípus>
^ f i e l d <mezőnév> <érték>
.
.
.
^startworknumber
^ f i e l d <mezőnév> <érték>
.
.
^endworknumber
.
.
.
^startworknumber
^ f i e l d <mezőnév> <érték>
.
^endworknumber
^endrecord
^star tar fo lyam
MKB EUR 2010.01.01     280.1234     280.1234     280.1234 
^endarfolyam

Részletes ismertetés:

^programname  

Kezdési pozíció: 1. karakter
A fogadást végző program neve, megadása kötelező. 
Értéke kötelezően: Kont i r 2000 Win32 
Az érték kezdési pozíciója: 15. karakter

^version      

Kezdési pozíció: 1. karakter
A feladási állomány verziója, megadása kötelező.
Értéke kötelezően: 2 . 0
Az érték kezdési pozíciója: 15. karakter

^codepage 

Kezdési pozíció: 1. karakter
A feladási állomány karakterkészletének definiálása
Értékkészlete: D (DOS)

W (Windows)
Mindkét beállítás feltételezi a szabványos magyar ékezetes karakterek használatát.
Az érték kezdési pozíciója: 15. karakter

^date      

Kezdési pozíció: 1. karakter
A feladási állomány készítésének dátuma, megadása kötelező.
Értéke kötelezően: a feladást készítő gép rendszerdátuma
Formátuma: éééé.hh.nn.
Az érték kezdési pozíciója: 15. karakter
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^time      

Kezdési pozíció: 1. karakter
A feladási állomány készítésének időpontja, megadása kötelező.
Értéke kötelezően: a feladást készítő gép rendszerideje
Formátuma: óó:pp
Az érték kezdési pozíciója: 15. karakter

^firmname      

Kezdési pozíció: 1. karakter
A cég neve, amelyről a feladás készül, megadása kötelező. Értéke célszerűen a cégválasztás során
megadott cégnév.
Kitöltése kötelező
Formátuma: A30
Az érték kezdési pozíciója: 15. karakter

^star t record      

Kezdési pozíció: 1. karakter
Egy feladási tétel kezdetét jelenti. Minden feladási tételt ez a karaktersorozat kell, hogy kezdjen.
Amennyi tétel szerepel a feladási állományban, annyi ^star t record kell, hogy legyen.

^endrecord

Kezdési pozíció: 1. karakter
Egy  feladási  tétel  befejezését  jelenti.  Minden  feladási  tételt  ez  a  karaktersorozat  kell,  hogy  zárjon.
Amennyi tétel szerepel a feladási állományban, annyi ^endrecord kell, hogy legyen.

Tételre vonatkozó értékadások

A ^star t record és az ^endrecord között találhatók a tételre vonatkozó értékadások. 

^type 

Kezdési pozíció: 1. karakter
A tétel naplóhoz rendelése, megadása kötelező.
Formátuma: N1
Az érték kezdési pozíciója: 8. karakter
Értékkészlet: 1 pénztár

2 bank
3 vevő
4 szállító
5 vegyes
6 befektetett eszköz

^ f i e l d

Kezdési pozíció: 1. karakter
A tételhez rendelhető mezők felsorolása. Minden tételen belüli mezőt ezzel a hivatkozással kell
kezdeni. Ezt követi a mező neve.
A mezőnév kezdési pozíciója: 8. karakter. 
Az  alábbi  táblázat  tartalmazza,  hogy  mely  mezőneveket  lehet  felsorolni  a  feladás  során  és
azokhoz milyen formátumú adat rendelhető hozzá.

Mezőnevek a tételen belül:

A táblázat 1-6 oszlopai a típus szerint jelölik azokat a mezőket, amelyek a fogadás során értelmezésre
kerülnek.
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Mezőnév Magyarázat Hossz Típus/Értékkészlet 1 2 3 4 5 6

sorszam Bizonylat egyedi azonosító 14 Alfanumerikus * * * * * *

s05 Hónap 2 Numerikus * * * * * *

s10 Nap 2 Numerikus * * * * * *

s20 Áfa főkönyvi szám jellege 1 Alfa
T tartozik
K követel

*  * * *  

s25 Tartozik főkönyvi szám 10 Numerikus * * * * * *

s27 Követel főkönyvi szám 10 Numerikus * * * * * *

s30 Áfa főkönyvi szám 10 Numerikus *  * * *  

afadat Áfa teljesítés dátuma 11 Dátum (éééé.hh.nn.) *  * * *  

s35 Bizonylatszám 14 Alfanumerikus * * * * * *

pbiz Pénztár vagy bank bizonylatszám 14 Alfanumerikus * *     

s40 Hivatkozási szám 14 Alfanumerikus * *

s75 Partner név 30 Alfanumerikus * * * * *  

s50 Megnevezés 30 Alfanumerikus * * * *

s45 Megjegyzés 15 Alfanumerikus * * * * * *

s60 Bruttó érték 16 Numerikus ( 2 tizedes) * * * * * *

afakey Áfa egyedi azonosító 2 Egész *  * * *  

s55 Áfa kulcs 5 Numerikus (2 tizedes) *  * * *  

s65 Nettó érték 16 Numerikus (2 tizedes) *  * *  

s70 Áfa 16 Numerikus *  * *  

s85 Esedékesség kelte 11 Dátum (éééé.hh.nn.)   * * *  

devtip Deviza típusa 3 Alfa (pl.: EUR) * * * *

devbank Bank neve 3 Alfa (pl.: MNB) * * * *

devarf Árfolyam típusa 1 Alfa
V vételi
E eladási
K közép

* * * *

arfolyam Deviza árfolyama 16 Numerikus ( 4 tizedes) * * * *

devertek Deviza értéke 16 Numerikus (2 tizedes) * * * *

s90 Befektetett eszköz azonosító 10 Alfanumerikus *

s95 Befektetett eszköz mozgása 1 Alfa
1 bruttó értéket növel
2 bruttó értéket csökkent
3 écs-t növel
4 écs-t csökkent

*

afabais A tétel áfa analitikába kerülése 1 Alfanumerikus *

hivjell Folyószámlába tétel típusa (FO,
PB)

2 Alfanumerikus
*

afagyujt Áfa gyűjtőkód 2 Alfanumerikus * * * *

Csak azoknak a mezőknek a meghatározása kötelező, amelyek értéket is tartalmaznak.
A mezőnevet követi az érték, amelyiknek kezdő pozíciója a soron belül a 18. karakter.

Speciális mező: s75 (partner név)

Itt a név mellett megadhatók a további adatok is:

Adat pozíció soron belül hoszz
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Partner neve   18 A30
Adószám   49 A20
Bankszámla szám    70 A24
Cím irányítószám   95  A8
Cím település 104 A30
Cím utca, házszám 135 A30
Ország 166 A20

Munkaszám feladása

Egy tételhez több munkaszám is rendelhető. A munkaszámo(ka)t a ^star t record és az
^endrecord között kell megadni.

^startworknumber

Kezdési pozíció: 1. karakter
A munkaszám kezdetét jelenti a tételen belül

^endworknumber

Kezdési pozíció: 1. karakter
A munkaszám befejezését jelenti a tételen belül

A munkaszámon belüli mezők megadása ugyanúgy történik, mint a sornál.

Mezőnevek a munkaszámon belül:

Mezőnév Magyarázat Hossz Értékkészlet

m01 Munkaszám 13 Alfanumerikus

Kh_kod Költséghely 13 Alfanumerikus

Kv_kod Költségviselő 13 Alfanumerikus

m02 Érték 16 Numerikus (2 tizedes)

Mivel egy sorhoz több munkaszám is tartozhat, a soron belül annyi ^startworknumber
^endworknumber szekciót lehet felvenni, ahány munkaszám megadásra kerül. A szekción
belül a munkaszám, költséghely, költségviselő mezőkből legalább az egyiknek szerepelnie kell.
Az érték kitöltése kötelező!

Import áfa adatok feladása

Az import áfa adatokat a ^startvpo és az ^endvpo között kell megadni.

^startvpo

Kezdési pozíció: 1. karakter
Az import áfa kezdetét jelenti a tételen belül

^endvpo

Kezdési pozíció: 1. karakter
Az import áfa befejezését jelenti a tételen belül

Az import áfán belüli mezők megadása ugyanúgy történik, mint a sornál.

Mezőnevek az import áfa szekción belül:
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Mezőnév Magyarázat Hossz Értékkészlet

hatsz Vámhatósági határozat száma 14 Alfanumerikus

hatd Vámhatározat kelte 11 Dátum (éééé.hh.nn.)

fizado Fizetendő adó összege 16 Numerikus (2 tizedes)

befbsz Befizetési bizonylat száma 30 Alfanumerikus

megfdat Megfizetés időpontja 11 Dátum (éééé.hh.nn.)

fizetett Fizetett adó összege 16 Numerikus (2 tizedes)

Árfolyam feladása

Az árfolyamokat a ^startarfolyam és ^endarfolyam szekciók között kell megadni.
Minden sornál vizsgálatra kerül, hogy az ott megadott bank, illetve deviza azonosítóhoz az adott
napra található-e árfolyam. Ha nem, akkor a sor felvitelre kerül.

A sor felépítése:

Adat pozíció soron belül hoszz
Bank azonosító    1  A3
Deviza azonosító   5  A3
Árfolyamváltozás dátuma    9 A10
Eladási árfolyam   20 N12.4
Vételi árfolyam  33 N12.4
Közép árfolyam  46 N12.4

Általános szabályok

4 A feladási állományba megjegyzés sorokat lehet megadni. Ekkor a sor kezdete kötelezően a
következő karakter kell, hogy legyen: ;  

Megjegyzés csak a fejlécsorok után helyezhető el, az első stratrecord szekcióig! 

4 Az értéknél a tizedes elválasztó kötelezően vessző ,  (pl.: 34567,00)
4 A dátum szeparátora kötelezően pont .  (pl.: 2002.10.24)

Példa

^programname  Kontir 2000 Win32
^version      2.0
^codepage     W
^date         2010.05.03
^time         15:25
^firmname     Teszt Kft.
^user         Rögzítő
; példa feladási állományra
^startrecord
^type  3
^field s05       02     
^field s10       12     
^field s20       K      
^field s25       311    
^field s27       911    
^field s30       467    
^field afadat    2010.02.12



Könyvelés 97

© 2011 ... Infotéka Kft.

^field s35       bizonylatszám
^field s45       megjegyzés
^field s60       40000,00
^field s55       25,00  
^field s65       32000,00
^field s70       8000   
^field s75       Partner név
^field s85       2010.02.22
^startworknumber
^field m01       mszam1
^field kh_kod    Költséghely
^field kv_kod    Költségviselő
^field m02       20000,00
^endworknumber
^startworknumber
^field m01       mszam2 
^field m02       12000,00
^endworknumber
^startvpo
^field hatsz     VH0001/2010 
^field hatd      2010.01.10 
^field fizado    20000,00 
^field befbsz    Befbiz-001-2010 
^field megfdat   2010.01.10
^field fizetett  20000,00
^endvpo
^endrecord
.
.
.
^startrecord
.
.
^endrecord

8.1.10 Munkaszám, költséghely, költségviselő rögzítése

A  könyvelési  tételek  tovább  bonthatók  munkaszámra,  költséghelyre,  költségviselőre  illetve  ezek
tetszőleges  kombinációira.  Az  általános  paraméterekben  dönthet  arról,  hogy  melyeket  akarja  ezek
közül használni. A felbontás vagy a tétel rögzítése során megadható (ilyenkor az összeg 100 %-a kerül
a rá), a tárolást követően a véglegesítés megtörténte előtt, illetve a véglegesítés után az archív adatok
karbantartásánál.

Felbontás a tétel rögzítésekor

Mivel csak a munkaszám lett engedélyezve az általános paraméterekben, így a tétel rögzítésekor csak
ez a mező érhető el. Segítségként a törzsadatoknál felvitt felbontások látszanak és a kód gépelésével
rááll arra, amelyiket ki akarja választani. A képernyőn látszik, hogy anélkül lehet új felbontást felvenni,
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illetve  módosítani,  hogy  el  kellene  indítani  a  Törzsadatok  menüponton  belül  a  Munkaszám,
költséghely,  költségviselő  ablakot.  Ehhez nem kell  mást  tennie,  mint  az  "Új",  vagy a  szükséges  sort
kiválasztva a "Módosít" gombra kattintani.

Felbontás rögzítése a tétel tárolását követően

A tétel tárolását követően elérhetővé válik a felbontási műveletek gomb.

Kattintson a gombra:

Az  ablakban  megjelennek  a  már  rögzített  felbontások,  amelyeket  lehet  módosítani,  törölni.  Most  a
"Bővít" gombra kattintva vigyünk fel egy újat:

Az ablakon megtalálható a felbontható összeg aszerint, ami az általános paraméterekben beállítottak
szerint a nettó vagy a bruttó érték. Az előző ponthoz hasonlóan a törzsből kiválasztható a munkaszám,
majd  megadható  a  hozzárendelt  összeg  (százalék  megadása  esetén  felkínálja).  Ha  mindhárom
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felbontás  engedélyezve  volt,  akkor  bármilyen  variációban  kitölthető  egy  felbontás  sor.  A  feltétel
mindössze  annyi,  hogy  a  munkaszám,  költséghely  és  költségviselőre  rögzített  értékek  külön-külön
nem haladhatják meg a felbontható értéket.

Az Archív adatok karbantartásánál a felbontás módszere megegyezik az ebben a pontban leírtakkal.

8.2 Nyitó folyószámla rögzítése

A menüpontot a Műveletek / Nyitó folyószámla könyvelése útvonalon éri el:

A manuális számviteli nyitással egy összegben rögzített rendezetlen vevői és szállítói bizonylatokat kell
itt  rögzíteni.  Természetesen  a  főkönyvre  rögzített  és  az  itteni  analitikus  nyilvántartásnak  meg  kell
egyeznie.  Ezek  a  bizonylatok  csak  a  folyószámlával  kapcsolatos  listákban  és  nyilvántartásokban
jelennek meg.  A  rögzítő  ablakon  csak  azokat  az  adatokat  kell  megadni,  ami  ezekhez  szükséges.  A
forint és devizás bizonylatok felvitele is itt történik. Ez a példa egy devizás szállító rögzítését mutatja:

A devizás rögzítéshez szükséges árfolyam adatok megadásának feltétele,  hogy olyan főkönyvi  szám
kerüljön  megadásra,  amelyik  része  az  általános  paraméterekben  megadott  külföldi,  EU  vevő  vagy
szállító számlaszámoknak. Ilyen esetben a bizonylat panelen is adja meg a devizanemet!
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8.3 Számviteli zárás, nyitás

A menüpontot a Műveletek / Számviteli zárás, nyitás útvonalon éri el:

A  számviteli  nyitás  alapkövetelmény  ahhoz,  hogy  a  pénztár  bank  könyvelése  egy  új  időszakban
elkezdhető  legyen.  Különösen  igaz  ez,  ha  valuta  pénztárról,  deviza  bankról  beszélünk.  Ezen  nyitó
adatok nélkül a kiadási árfolyam számolása hibás adatokat fog eredményezni.
Fontos  tehát,  hogy  mielőtt  egy  új  időszak  tényleges  könyvelése  elkezdődik,  az  előző  időszakban
legelább  a  pénztár  és  bank  főkönyvi  számok  könyvelését  véglegesíteni  kell.  Ezt  követően  történhet
egy  számviteli  zárás  az  előző  időszakban,  majd  egy  számviteli  nyitás  az  újban.  Mivel  ezek  a
folyamatok többször megismételhetők, így ha a többi főkönyvi szám zárása még nem is történt meg,
ez  az  ideiglenes  zárás  és  nyitás  biztosítja  a  pénztár  és  bank  helyes  értéken  való  könyvelését.  Ha
később  megtörténik  a  végleges  zárás  és  nyitás,  ezeket  a  főkönyvi  számokat  nem  befolyásolja,  ha
valóban korrekt és pontos volt az ideiglenes zárásban.

A megjelenő ablakon négy fül található:
· számviteli zárás 
· számviteli nyitás
· számviteli zárás törlése
· számviteli nyitás törlése

Számviteli zárás

A  megadott  időszak  zárása  és  a  előkészítése  a  következő  év  számviteli  nyitásának.  A  zárás
kontírozásai az itt megadott főkönyvi számokkkal kerülnek meghatározásra.

Számviteli nyitás

A  zárás  során  előkészített  tételek  alapján  az  automatikus  nyitás  elvégzése.  Meg  kell  adni,  hogy  a
valuta pénztárra illetve deviza bankra történt-e év végén átértékelés, mert az befolyásolja ezeknek a
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főkönyvi számoknak a nyitó algoritmusát. Automatikus nyitás csak akkor hajtható végre, ha van előző
időszaki automatikus zárás.

Átértékelés

A  külföldi  pénzeszközök  év  végi  értékelésekor  a  valutapénztárban  lévő  valutakészletnek,  a
devizaszámlán  lévő devizának  meg  kell  állapítani  az  üzleti  év  mérleg  fordulónapján  a  könyv  szerinti
értékét. Meg kell állapítani a választott értékelési eljárásnak megfelelő fordulónapi árfolyam és a könyv
szerinti  érték  közötti  különbözetet.  Ha  ez  jelentős  és  történik  átértékelés,  akkor  a  nyitás  során  ezt
jelezni kell a program számára.
 
Az  általános  paraméterekben  meghatározásra  került  a  könyv  szerinti  árfolyam  kezelése,  ami  lehet
FIFO vagy súlyozott átlag. Ennek függvényében a számviteli zárás és nyitás során az alábbi variációk
történhetnek:

1. Előző időszak FIFO, az új időszak is FIFO és nem történt átértékelés:
˙ Az  előző  időszakból  a  főkönyvi  szám  deviza  egyenlegének  meghatározása  nyitástól  az

utolsó hónapig záró értékek nélkül
˙ Az egyenlegnek megfelelően azon utolsó bevételi  bizonylatok kiválasztása,  amelyeken a

deviza érték > 0, és amelyek fedik azt
˙ Ezeknek  a  tételeknek  az  új  időszakra  való  áthozatala  olyan  sorrendben,  hogy  a  dátum

szerinti legkorábbi legyen az első. 
˙ Több sor is lehet a főkönyvi számhoz a nyitó tételekben

2. Előző időszak FIFO, az új időszak is FIFO és történt átértékelés:
˙ Az  előző  időszakból  a  főkönyvi  szám  deviza  egyenlegének  meghatározása  nyitástól  az

utolsó hónapig záró értékek nélkül
˙ A  nyitó  sor  létrehozása  oly  módon,  hogy  a  forintérték  azonos  a  záró  sor  értékével,  a

deviza érték megkapja az egyenleget, az árfolyam pedig a forintérték és a devizaegyenleg
hányadosa lesz 4 tizedes pontossággal.

˙ Csak egy nyitó sor keletkezik
3. Az előző időszak FIFO, az új időszak súlyozott átlag (az átértékelés opció nincs rá hatással)

˙ Módszere azonos a 2. pontban leírtakkal
4. Az elősző időszak súlyozott átlag, az új időszak is súlyozott átlag (az átértékelés opció nincs rá

hatással)
˙ Módszere azonos a 2. pontban leírtakkal

5. Az előző időszak súlyozott átlag, az új időszak FIFO (az átértékelés opció nincs rá hatással)
˙ Módszere azonos a 2. pontban leírtakkal

Számviteli zárás és nyitás törlése

A számviteli zárás és nyitás korlátozás nélkül ismételhető. Ennek feltétele, hogy a meglévőt törölni kell.
Ezt a törlést lehet megtenni ezeken a füleken.
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8.4 Deviza számlaszámok forintérték számolása

A program alkalmas a könyv szerinti árfolyam FIFO vagy súlyozott összeg szerinti kezelésére. Ezt az
időszak elején lehet állítani az általános paraméterek között.
A könyvelés során az alábbi feltételek szerint lehetett (kellett) rögzíteni a valuta pénztári illetve deviza
banki tételeket:
bevétel, jóváírás esetén az árfolyam kitöltése kötelező (felkínálásra kerül)
kiadás, terhelés esetén az árfolyam nem érhető el
pénztárban elszámolási előleg visszavételét a kiadási bizonylat kiválasztásával lehet megtenni, így egy
hivatkozás alakul ki, amit a számolási algoritmus figyelembe fog venni.

A rögzítésnek nem kell feltétlenül gazdasági események szerinti sorrendben történnie, ez a számolási
algoritmus a megfelelő sorrendbe teszi a tételeket.

A képernyőn  megjelennek  azok a  pénztári  és  banki  számlaszámok,  amelyeket  felsorolt  az  általános
paraméterekben a  valuta  pénztár  és  deviza  bank  főkönyvi  számok  között  és  devizanemet  is  rendelt
hozzájuk.  Itt  ezek közül  kiválaszthatja  azokat,  amelyekre  a  számolási  algoritmust  le  akarja  futtatni  a
záró dátum mezőben megadott időpontig.

A "számol" gombra kattintva megtörténik a kiadási bizonylatokhoz az árfolyam és forintérték számolás
a  megadott  módszer  szerint.  Ameddig  nem  kerül  lefuttatásra  valamelyik  főkönyvi  számra  az
algoritmus, addig a listákon mind a forintérték, mind pedig az árfolyam nulla értékkel jelenik meg. Az
ellenőrzéshez használja a listázások közül a deviza pénztár, bank analitika kimutatást.

A  számolási  algoritmus  nem  megismételhető  folyamat,  ezért  csak  akkor  futtassa  le,  ha  biztos
benne, hogy a megadott záró dátumig teljes a rögzítés!
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9 Listák

Listák fájlformátumai

PDF formátum
Ez  a  formátum  a  világ  egyik  legismertebb  fájlformátuma.  Megjelenítéséhez  az  Adobe  Reader
programra  van  szükség  a  számítógépen.  Ez  a  program  díjmentesen  letölthető  az  Internetről  is,  de
kollégáink  is  szívesen  segítenek  ennek  a  költségekkel  nem  járó  beszerzésében.Azonban  a  listák
megfelelő  megjelenítéshez  mindenképpen  szükség  van  ennek  a  programnak  a  telepítésére  a
számítógépre.
Excel formátum
Ez  a  fájlformátum  a  Microsoft  cég  táblázatkezelő  programjának  a  fájlformátuma.  Ennek  a
megjelenítéséhez nem szükséges az MsExcel  programnak a megléte,  ingyenes (xls)  fájl  megtekintő
program tölthető le az Internetről, illetve ennek beszerzésében munkatársaink is szívesen segítenek.
Azonban, ha a listaként kapott (xls) táblázatot tovább szeretnék formázni, alakítani, abban az esetben
már szükség van az MsExcel táblázatkezelő programra is.

A  megjelenő  listákat,  mind  a  két  esetben,  az  adott  fájlformátum  programjából  nyomtathatjuk.  Tehát
teljeskörűen rendelkezésre állnak, mind az Acrobat Reader, mind az MsExcel program rendkívül fejlett
nyomtatási lehetőségei!
Amennyiben az elkészült listákat meg szeretnénk őrizni, vagy el szeretnénk küldeni másnak is, abban
az  esetben  az  Adobe  Reader,  illetve  z  MsExcel  programban  válasszuk  a  Mentés  másként..  vagy
Másolat  mentése..  menüpontot,  és  ezekben lehetőség van  a  listafájl  elnevezésére,  illetve  a  mentési
könyvtár meghatározására.

Dátumok bevitele

Azokban  az  esetekben  amikor  a  program  dátum  beírását  várja  el  tőlünk,  abban  az  esetben  két
lehetőség van annak megadására:
Első lehetőség
A hagyományos módon begépeljük a szükséges dátumot a megfelelő helyre.
Második lehetőség
Minden olyan helyen, ahol dátum bevitelére van lehetőség, van egy speciális dátumbeviteli megoldás.
Ennek  a  lehetőségnek  az  aktiválása  olyan  módon  történik,  hogy  a  dátumbeviteli  mezőre  egérrel
kétszer kattintunk, és ekkor megjelenik az alábbi ablak:

Ebben a megjelenő naptárban elegendő rákattintani  a kívánt  naptári  napra,  és a dátum teljeskörűen
(év - hónap -  nap) átmásolásra kerül  a dátum mezőbe. Ez a lehetőség akkor is nagyon hasznosnak
bizonyulhat,  ha  éppen  nem  vagyunk  teljesen  biztosak  egy  időpontban,  és  mindenképpen  naptárat
kellene elővenni ennek a meghatározásához.

Partnerek kijelölése

A  partnerek  körének  meghatározására  gyakran  szükség  van  a  listák,  kimutatások  készítése  során.
Erre ott van lehetőség, ahol ezt a nyomógombot láthatjuk.

Általában  egy  ilyen  ablakrészletben  található  ez  a  nyomógomb,  és  akkor  válik  aktívvá,  ha  a  Kijelölt
partnerek beállítást választjuk:
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A Partnerek kijelölése gombra kattintva az alábbi ablakot kapjuk:

Ha a bal alsó részben található minden partner opció ki van pipálva, akkor a teljes partnertörzs látható
az ablakban, azok is, amelyek logikailag töröltek.

A listázás azokra a partnerekre fog vonatkozni, akik előtt a jelőlő négyzetben pipa van. Úgy lehet egy
partnert aktívvá tenni, hogy a jelőlő négyzetre kell az egérrel kattintani. A megszűntetésnek szintén ez
a módja.

A jobb alsó részen található gombok a teljes partnertörzset kijelölik ("Mind"), vagy az összes kijelölést
megszűntetik ("Mind vissza").

9.1 Részletes főkönyvi kivonat

Vélhetően az egyik  leggyakrabban használt  könyvelési  kimutatás a főkönyvi  kivonat.  Ez a menüpont
egyúttal lényegesen többet is nyújt, mint egy átlagos főkönyvi kivonat, ugyanis ebben a menüpontban
nem  csak  ennek  áttekintésére  van  lehetőség,  hanem  elhagyása  nélkül  tekinthetjük  át  az  egyes
főkönyvi  számokhoz  tartozó  főkönyvi  kartonokat  is,  ami  által  lényegesen  csökkenthető  a  főkönyvi
egyeztetésre fordítandó idő.

A Részletes főkönyvi kivonat menüpontot választva az alábbi ablakot kapjuk:
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A leválogatás  típusától  függően  a  kiválasztott  időszakra  kérhető  lista  lehet  havi  vagy  napi  jellegű.  A
képernyő képen látható, hogy havi típus esetében az időszak hónapjai közül választható ki  kezdő és
záró hónap. Két sajátossága van ennek a kiválasztásnak: az időszak első hónapját megelőzi az "adott
időszak nyitó", az utolsó hónap mögött pedig megjelenik az "adott időszak záró".

Főkönyvi szám intervallum
Általában  a  főkönyvi  kivonattól  azt  várjuk  el,  hogy  az  összes  főkönyvi  számunk  szerepeljen  benne.
Amennyiben ettől el kíván térni, akkor ezekbe a mezőkbe kell a főkönyvi szám kezdő és záró értékét
beírni.  Ha  a  program  által  felajánlott  0-9999999999  intervallumot  fogadja  el,  akkor  az  összes
számlaszámot tartalmazó főkönyvi kivonatot kapja!

A főkönyvi kivonat alatt található panelen dönthetőek el az alábbiak:

Az opció úgy aktiválható, ha az előtte található jelölő négyzetbe kattint.  Ezek közül külön kiemeljük a
havi részletezést, amikor a főkönyvi számok alatt havi részletezettséggel megjelennek a részértékek.

A "Listáz" gombra kattintva az alábbi képet kapjuk:
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A kivonat megjelenítése előtt  lehetőség van arra,  hogy az egyes főkönyvi  számokhoz tartó értékeket
meg lehessen nézni.  A keresés mezőbe a főkönyvi  szám kezdő karaktereit,  "rááll"  a kívánt  sorra.  A
"Karton"  gomb  az  aktív  sorban  található  főkönyvi  számnak  a  kartonját  készíti  el,  így  ellenőrizhető
azonnal az értékek helyessége. A karton lekérő ablakában a főkönyvi kivonat értékei jelennek meg az
egyes opcióknál, amelyeken természetesen még módosíthat.

A "Nyomtat" gomb készíti el a részletes főkönyvi kivonatot.

A listaképen jól látható, hogy az opciók között kértük a számlaosztályonkénti automatikus összegzést,
valamint azt, hogy csak a nullától eltérőeket hozza.

9.2 Speciális főkönyvi kivonat

A speciális főkönyvi kivonatban lehetőség van a számlaszámok tetszőleges összevonására.
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A  leválogatás  lehet  havi  vagy  napi  jellegű.  Ennek  függvényében  választható  ki  a  legördülő  mezők
segítségével a hónaptól,  hónapig terjedő intervallum vagy napi esetében a dátumtól dátumig terjedő.
Mindkét leválogatásnál eldönthető, hogy a nyitó illetve záró tételek szerepeljenek-e benne.
A  szűrési  lehetőségek  számát  biztosítja  a  főkönyvi  szám  intervallumának,  illetve  munkaszám
intervallumának a meghatározhatósága.
Amennyiben  karton  jellegű  a  kért  lista,  az  oszlopokban  a  kiválasztás  szerinti  hónapok  adatai
szerepelnek.

A  kivonatok  szabadon  módosíthatók.  Alapértelemezettként  a  "Gyors  eredménykimutatás"  és  az
"Adótartozások" vannak beállítva. Ezeken túl 8 darab üres biztosítja, hogy létrehozhasson újabbakat.

Szerkesztéshez válassza ki a kivonatot és kattintson a "Speciális  főkönyvi  kivonat megszerkesztése"
gombra:
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A  speciális  kivonat  szerkesztése  hasonló  a  táblázatok  szerkesztéséhez.  Sorokat  lehet  felvenni  az
aktuális alá ("Új sor beszúrás") vagy a végére ("Új sor a végére"). A "Módosít" gombbal szerkeszthető
az aktuális sor.

A sor jellegét a sortípussal lehet meghatározni:

Normál sor esetében van lehetősége megadni azokat a főkönyvi  számokat, amelyeket  csoportosítva
kíván megjeleníteni. Ez a táblázatoknál ismertetett SUM függvény egyszerűbb megvalósítása.

A  balra,  jobbra,  középre  igazított  típus  csak  a  megnevezést  jeleníti  meg  a  sorban  az  előírt
elhelyezéssel.

9.3 Főkönyvi törzs részletes lekérdezése

Ebben a  menüpontban  halmozottan,  havi  bontásban  tekinthetjük  át  a  főkönyvön  rögzített  könyvelési
értékeket.  Mind  a  valós,  mind  a  nem  valós  (5-ös  fiókban  rögzített)  tételek  értékei  láthatóak  a
képernyőn:
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A  megjelenő  ablak  bal  oldalán  választható  ki  az  áttekinteni  kívánt  főkönyvi  számlaszám,  és  ezzel
egyidőben  a  képernyő  jobb  oldalán  azonnal  láthatók  az  aktuális  számlaszámhoz  tartozó  halmozott,
havi bontású értékadatok.

Időszak
Ebben a legördülő mezőben választható ki a könyvelési időszak
Keresés
A mezőbe  folyamatosan  begépelve  a  keresendő  főkönyvi  számot  "rááll"  az  áttekinteni  szándékozott
főkönyvi számlaszámra.
Speciális gombok
Az időszak összesen értékére nincsenek hatással. A kijelöltek összesen rész azoknak a hónapoknak
az  összértékét  tartalmazza,  amelyek  előtti  jelölő  négyzetben pipa  található.  A  hónapok  kijelölésének
többféle módja is lehetséges:

· a hónap előtti jelölőnégyzetbe kattintva kijelölhető, illetve megszűntethető a kijelölés
· a "+" gombra kattintva minden hónap kijelölésre kerül
· a "-" gombra kattintva minden hónap kijelölése megszűnik
· a  "*"  gombra  kattintva  a  kijelölt  hónapok  jelölése  megszűnik,  a  nem  jelöltek  pedig  kijelöltek

lesznek

9.4 Főkönyvi karton, gazdasági események

Ebben  a  menüpontban  a  legrészletesebb  főkönyvi  kimutatás,  a  főkönyvi  karton  elkészítésére  van
lehetőség. A főkönyvi kartonok áttekinthetők egyenként, de lehetőség van akár az összes listázására
is  egyidőben  (például  év  végi  zárás  során  a  végleges  karton  nyomtatása).  Az  itt  található  főkönyvi
karton készítési  lehetőség elérhető még a főkönyvi  kivonat  listázási  folyamata során is.  Amennyiben
több  főkönyvi  karton  áttekintésére  van  szükség  rövid  időn  belül,  akkor  javasoljuk  annak  a
lehetőségnek a használatát.
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Számtalan opció biztosítja az információk minél célirányosabb elérését. Adott a lehetőség egy főkönyvi
szám intervallum megadására, amelyen belül megtalálható számlaszámok kartonja elkészül a további
opciók  szerint,  de  több  főkönyvi  szám  is  felsorolható,  ekkor  csak  egyetlen  karton  készül  az  opciók
szerint.  Főleg  a  költségvetési  kapcsolatok  terén  fordul  elő,  hogy  más  főkönyvi  számra  történik  az
előírás  és  a  kiegyenlítés.  Így  a  "valós"  egyenleg  karton  lekérdezhető  egyetlen  listában,  nem kell  két
vagy több karton összevetése ennek megállapítására.

A lista készítését az alábbi speciális opciók befolyásolják még (az opció akkor használt, ha a mögötte
lévő jelölőnégyzetre kattintva kipipáltuk azt):

Folyamatos nyomtatás
Amennyiben  azt  szeretnénk,  hogy  az  egymás  után  következő  főkönyvi  számokat,  folyamatosan,
lapdobás nélkül nyomtassa a program, akkor tegyünk 'pipát'  a négyzetbe, ellenkező esetben hagyjuk
üresen azt. Ekkor minden főkönyvi számhoz új oldalon fog kezdődni.
Minden főkönyvi számot
Amennyiben a négyzetbe 'pipát teszünk, azt választjuk, hogy minden főkönyvi számot mutasson meg
számunkra a program a beállított  főkönyvi  szám-,  és  idointervallumon belül,  ellenkező  esetben csak
azok a főkönyvi kartonok kerülnek megjelenítésre, amelyeken található gazdasági esemény.
Pénztár bizonylatszám és megjegyzés szerepeljen a listán
A  négyzetbe  'pipát'  téve  arról  dönthetünk,  hogy  a  főkönyvi  kartonon  megjelenjen-e  a  gazdasági
eseményhez  tartozó  pénztárbizonylat  száma,  illetve  a  gazdasági  eseményhez  fűzött  rövid  szöveges
indoklás.
Bizonylat azonosító megjelenjen a listán
A  könyvelési  tételek  rögzítése  során  lehetőség  van  egyedi  gyűjtési  szempontok  megvalósítására
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alkalmas bizonylat azonosító felvitelére is. A négyzetbe 'pipát' téve arról dönthetünk, hogy a könyvelési
tételek mellett a hozzá tartozó bizonylat azonosítót is szeretnénk látni a főkönyvi kartonon.
Összevonás bizonylat azonosítóra
Előfordulhat olyan eset, hogy egy bizonylaton, (amelyhez csak egy bizonylat azonosító tartozhat), több
külön  könyvelendő  tétel  található,  azonban  dönthetünk  úgy  a  négyzetbe  'pipát'  téve,  hogy  nem
kívánjuk  külön-külön  látni  az  egy  bizonylat  azonosítóhoz  tartozó  tételeket,  hanem  megelégszünk  a
bizonylat azonosítóra összegzett értékével.

A számviteli nyitás a könyvelési időszak első napjára, a számviteli zárás pedig az utolsó napjára kerül.
Ezért  a karton még tovább szűkíthető oly módon, hogy beállítható az,  hogy minden mozgás jelenjen
meg, csak a nyitó vagy csak a záró.

9.5 Folyószámla kimutatás

Ebben a menüpontban, a vevői-, és a szállítói folyószámlákat tekinthetjük át, akár többféle szempont
szerint  is.  A  korosított  lista  (0-30  nap,  30-60  nap  stb.)  elkészítésére  azonban  nem  itt,  hanem  a
Tartozások  intervallumonkénti  besorolása  menüpontban  van  lehetőség.  Elöljáróban  fontos  még
megemlíteni, hogy a program késedelmi pótlékot az adott partnernél csak kiegyenlített követelés után
számol, addig nincs is értelme ilyen adatot lekérni!

A  lista  gyakorlatilag  időszaktól  független,  csak  azon  opciók  felkínálására  van  hatással,  amelyek
időszaktól függenek.

Dátum szűrés
Itt  kell  beállítani  a  listázandó  folyószámla  kezdő-,  és  végdátumát.   A  kezdő  dátum  legyen  minél
korábbi, akár több évvel korábbi is (a nyitó folyószámla menüpontban felvitt tételek is megjelenjenek),
így teljesen biztosak lehetünk abban, hogy egy bizonylat sem marad ki a folyószámla kimutatásból.

Ezen a panelen azt határozzuk meg:

hogy a vevői vagy a szállítói folyószámlát kívánjuk áttekinteni, és azt, hogy ezen belül a belföldi az EU-
s vagy a harmadik országbeli bizonylatokat. Az általános paramétereknél beállítottak alapján felkínálja,
hogy a kiválasztott variációhoz milyen főkönyvi számok lettek megadva.
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Megadott számlaszámok
Az  általános  paramétereknél  előzetesen  beállított  főkönyvi  számlaszámokat  láthatók  itt.  Sőt,
amennyiben további vevő vagy szállítói főkönyvi számot ír ebbe a mezőbe, akkor azok is figyelembe
lesznek  véve  a  folyószámla  kivonat  összeállításakor.  Természetesen  arra  is  lehetőség  van,  hogy
töröljünk  a  számlaszámok  közül.  Minden  esetben  csak  a  mezőben  látható  számlaszámokat  érintő
folyószámlás tételek fognak megjelenni a kimutatásban.

Listázandó partnerek
Ennél  a  beállítási  lehetőségnél  arról  dönthetünk,  hogy  az  összes  partnerünk  folyószámláját  át
kívánjuk-e  tekinteni,  vagy  csak  egy  részének,  esetleg  csak  egy  adott  partnerünkét.  A  kiválasztás
részletes leírása megtalálható a Listázások fő menüpont alatt.

Listázandó adat
Itt két lehetőség közül választhatunk, amellyel azt dönthetjük el, hogy a folyószámla kimutatásunkban,
egy adott bizonylatnál, az utolsó oszlopban melyik információt szeretnénk látni. Ha a késedelmi kamat
beállítást választjuk, akkor az utolsó oszlopban a számított késedelmi kamat összegét tekinthetjük át.
Az  eredmény  a  késedelmesen  teljesített  összeg,  a  késedelmes  napok  és  a  Törzsadatok-Késedelmi
kamat menüpontban rögzített késedelmi kamat szorzataként képződik az ott leírtak szerint. Kizárólag
kiegyenlített tételek esetén van eredménye a késedelmi pótlék számításnak!

Listázandó számlák
Itt azt dönthető el, hogy az összes bizonylat megjelenjen a folyószámla kimutatáson, vagy csak azok,
amelyek már teljesen kiegyenlítésre kerültek, illetve csak azok, amelyek részben- vagy egészben nem
kerültek még kiegyenlítésre.

Lista sorrendje
A  program  többféleképpen  képes  megjeleníteni  a  folyószámlás  tételeket.  Lehetőség  van
partnerenként, bizonylatszám szerint, könyvelés dátuma szerint és az esedékesség kelte szerint sorba
rendezni a folyószámlát érintő bizonylatokat. Az alapbeállítás a partnerenkénti sorba rendezés, amely
esetében nem csak az egyes partnerekhez tartozó bizonylatok tekinthetők át jól elkülönítve, hanem az
adott partnerhez tartozó vevő-, vagy szállító bizonylatok összevont egyenlege is.

Partnerenként új oldal
Amennyiben  a  négyzetbe  'pipát'  teszünk,  minden  partnerünk  megjelenítése  illetve  nyomtatása,  akit
listázásra kiválasztottunk, új oldalon fog kezdődni.

Összevonás bizonylat azonosítóra
Amennyiben a négyzetbe 'pipát' teszünk, és korábban bizonylat azonosítót is rögzítettünk a könyvelés
során,  abban  az  esetben  a  listán  az  adott  bizonylatazonosítóval  rendelkező  tételek  összevontan
lesznek megjelenítve.  (egy  bizonylatazonosítóhoz  több  tétel  is  rögzítésre  kerülhet,  például  akkor,  ha
egy számlán több különböző főkönyvi számlára könyvelendő tétel is van!)

Deviza kijelzése
Amennyiben  a  négyzetbe  'pipát'  teszünk  és  az  adott  bizonylathoz  deviza  érték  is  lett  rögzítve
(jellemzően  a  külföldi  vevői  és  szállítói  számlák  esetében),  abban  az  esetben  a  listán  a  forintérték
mellett a rögzített devizaérték is megjelenítésre kerül.

9.6 Deviza folyószámla kimutatás

Az általános paraméterekben megadott és ez alapján felkínált EU és harmadik ország vevői és
szállítói folyószámla listája készíthető el csak devizában.
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A folyószámla kimutatás listához képest a beállítható opciók száma kevesebb, de jelentésük
megegyezik.

9.7 Részletes folyószámla kimutatás

A  folyószámla  kimutatással  elkészült  lista  nem  tartalmaz  minden  olyan  adatot,  ami  egy  főkönyvi
könyveléssel,  vagy  partnerrel  egyeztetésnél  mindenben  segítene.  Ezért  készült  el  a  részletes
folyószámla kimutatás, ami a különböző szűrők beállítása után bizonylatszámra összesítve tud olyan
folyószámla  listát  készíteni,  ami  egyrészt  tartalmazza  az  adott  folyószámlát  érintő  tételek  főkönyvi
számlaszámait  (kontírozást),  másrészt  nem  cégenként,  hanem  bizonylatszámonként  gyűjti  össze  a
könyvelt  tételeket.  Vagyis  amennyiben  okkal,  vagy  hibásan  egy  adott  bizonylattal  kapcsolatban  több
partnert is könyveltünk, akkor a folyószámlával ellentétben nem az adott partnereknél jelenik meg az
ahhoz a céghez tartozó könyvelési tétel, hanem azokat bizonylatszámra összevonva látjuk, még akkor
is,  ha  esetleg  több  partner  érintett.  Ezzel  bizonylatszinten  tudjuk  kiszűrni  a  kiegyenlített,  illetve  még
nyitott folyószámlás tételeket, partnertől függetlenül.
Amennyiben egy adott időpontra (pl.: dec. 31-re vonatkozóan szeretnénk folyószámla listát  készíteni,
amit  a  folyószámla  kimutatással  készítettünk,  akkor  egyrészt  jelöljük  be  a  "csak  kiegyenlítéseket  is
listázza"  kockát  annak  érdekében,  hogy  a  folyószámlához  nem  kapcsolódó  "függő"  banki,  pénztári
tétel is megjelenjen a listában, másrészt a szűrési időintervallumnak (esedékességtől eltelt napokhoz)
 a (0) - (-9999) időszakot adjuk meg, viszonyítási alapnak pedig a dec. 31-et, valamint kérjük a csak
rendezetlen tételeket.
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9.8 Számlatükör

A  számlatükör  nyomtatását,  illetve  excel  táblába  való  exportálását  lehet  megvalósítani  ebben  a
menüpontban.

Időszak
Ebben a legördülő mezőből választható ki  azt  a könyvelési  időszak,  amelyikhez tartozó számlatükröt
listázni  akarja. Minden könyvelési  időszakhoz külön el  van tárolva a számlatükör,  így a korábbi évek
számlatükrei a későbbiekben is változatlan tartalommal tekinthetők át.

Nyelvi választások
Amennyiben  a  számlatükör  rögzítése  során  rögzítettünk  második  nyelvet  is,  abban  az  esetben
lehetőség van azon a nyelven is megjeleníteni a számlatükröt.

Főkönyvi szám intervallum
Ezekbe a mezőkbe írható be a listázandó számlatükör elvárt kezdő és végső számlaszáma.
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9.9 Áfa kimutatás

Ebben a menüpontban kérhető le az időszaki áfa bevallás alátámasztásához szükséges áfa analitika.
A  program  készítői  ebben  a  menüpontban  két  célt  tartottak  szem  előtt.  Az  első,  hogy  mindenben
megfeleljen  a  kapott  kimutatás,  a  hatályos  áfa  törvény  elvárásainak,  a  második  az  volt,  hogy  a
kimutatás  összeállítása  minél  egyszerűbb  legyen.  Reményeink  szerint  mind  a  két  célt  megfelelően
teljesült.

Az ismertetést három pontra szedjük. Először megnézzük a lehetőségeket, utána megismerkedünk a
tájékoztató adatok összeállításával, majd az áfa lista paraméterezésével.

Időszak
Ebben  a  legördülő  mezőből  választható  ki  azt  a  könyvelési  időszak,  amelyikhez  tartozó  gazdasági
eseményekről Áfa kimutatást szeretnénk készíteni.

Listázandó partnerek
Ebben a részben azt választhatjuk ki, hogy a vevőket vagy a szállítókat érintő áfa kimutatást kívánjuk
megjeleníteni.

Sorrend
Lehetőség van áfa kulcsonként, vagy áfa gyűjtőkódonkénti  sorrendet  kérni.  Az áfa gyűjtőkód szerinti
lista kiváló analitikát biztosít az APEH átadás menüpontot belül beállított feladásnak.

Áfa számlaszámok
Azok a főkönyvi szám(ok) jelennek meg a mezőben, amelyet az Általános paramétereknél  állítottunk
be.

Időintervallum
Ebbe a mezőbe beírt dátumok teszik lehetővé azt, hogy az Áfa bevallás mindenben megfelelhessen a
hatályos jogszabályi elvárásoknak.

· Kezdő dátum – Az áfa bevallási időszak kezdő dátuma
· Befejező dátum – Az áfa bevallási időszak záró dátuma

Az alábbi két beállítás kizárólag akkor jelenik meg, ha a szállítói Áfa tételeket listázzuk, mivel ez a rész
a  szállítói  analitika  beállításaihoz  szükséges.  (a  hatályos  Áfa  törvény  szerint  ha  áfát  akarunk
visszaigényelni, akkor a ki nem egyenlített szállítókat is vizsgálni kell!)

· Szállítói analitika kezdete – A szállítói analitika intervallumának kezdete. Ez a dátum nem az Áfa
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tárgyidőszak kezdő dátuma, hanem az a dátum, amelytől  figyelembe kívánjuk  venni  a szállítói
analitikát. (folyószámlát)

· Bevallás  lezárásának  dátuma  –  Ennek  a  dátumnak  meg  kell  egyeznie  az  áfa  bevallásra  írt
dátummal, mert ez a dátum is kulcsfontosságú szerepet játszik a szállítói tételek értékelésénél.

Szállítói analitika
Amennyiben  a  négyzetbe  'pipát'  teszünk,  abban  az  esetben  megjelenítésre  kerül  az  Áfa  analitikát
követően  a  szállítói  analitika  is,  ellenkező  esetben  nem.  Ez  az  opció  csak  akkor  jelenik  meg,  ha  a
kiválasztás szállítóra vonatkozik.

Részletes
Amennyiben  a  négyzetbe  'pipát'  teszünk,  abban  az  esetben  tételesen  megjelenítésre  kerül  az  Áfa
analitika összes bizonylata. Ellenkező esetben kizárólag az egyes Áfa kulcsokhoz tartozó Áfa alapok
és Áfa összegek fognak megjelenni.

Megjegyzés is szerepeljen a listán
A négyzetbe 'pipát' téve azt választjuk, hogy a könyvelésnél rögzített megjegyzést is kérjük kiíratni az
áfa analitikán.(Sokszor megkönnyíti az áttekintést)

Pénztár bizonylatszám a listán
A négyzetbe 'pipát' téve azt választjuk, hogy a pénztárbizonylatok is megjelenítésre kerüljenek az Áfa
analitikán.

Bizonylat azonosító a listán
A négyzetbe 'pipát' téve azt választjuk, hogy a bizonylat azonosítók is megjelenítésre kerüljenek az Áfa
analitikán.

Áfa lista paraméterezése

Az  alapbeállításokon  túl  lehetőség  van  további,  egyéni  szempontok  érvényesítésére  is  az  Áfa
kimutatásainkban.  Ilyen  szempont  lehet  például  a  készpénzes  tételek  elkülönítése,  az  átutalással
fizetendő  és  egyéb  tételektől,  ami  az  egyeztetések  során  lényegesen  képes  leegyszerűsíteni  a
bizonylatokkal  való  munkát,  hiszen  általában  a  pénztári  tételek  elkülönítve  kerülnek  irattározásra,
lefűzésre.  Ha szeretne ilyen,  vagy  ehhez  hasonló  további  szűrési  szempontokat  érvényesíteni  akkor
kattintsunk az alábbi nyomógombra:
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Ebben az ablakban állítható be az áfa analitika tovább tagolása, itt most az van beállítva, hogy az áfa
analitikában  a  program  a  beszerzéshez  kapcsolódó  készpénzes  tételeket  külön  gyűjtse  össze  adott
áfa kulcson belül. E mellett természetesen az adott áfa kulcs összegzésre is kerül, tehát amellett, hogy
könnyebbé vált a pénztárban rögzített számlák áfa tartalmának ellenőrzése, a lista tökéletes alapot fog
nyújtani a szükséges áfa bevallás kitöltéséhez is.

Időszak
Ebben  a  legördülő  mezőben  választható  ki  azt  a  könyvelési  időszak,  amelyikhez  tartozóan  további
szempontokat szeretnénk megadni az Áfa analitikában.

Paraméter típusa
Ebben a legördülő mezőben választható  ki  azt,  hogy  az  értékesítés,  a  beszerzés vagy a  tájékoztató
adatok paramétereit kívánjuk beállítani.

Az  értékesítés  paraméterei  a  fizetendő  Áfa  kimutatásra,  a  beszerzés  paraméterei  az  előzetesen
felszámított  Áfa  analitikájára  vonatkoznak,  míg  a  tájékoztató  adatok  paramétereivel  az  Áfa  bevallás
kiegészítő adatainak összegyűjtésére van lehetőség.

Funkciók
Új – A gombra kattintva adhatunk meg újabb gyűjtési szempontot az Áfa analitikának.
Módosít – A gombra kattintva módosíthatjuk a már meglévő gyűjtési szempontokat.
Töröl – A nem kívánt gyűjtési szempont törölhető az analitikából.
Tárol – A gombra kattintva tárolásra kerül az aktuálisan rögzített, módosított gyűjtési szempont.

Tájékoztató adatok listázása

Amennyiben  paraméterezett  tájékoztató  adatokat  is  az  Áfa  lista  paraméterezése  lehetőségnél,  és
ezekből listát szeretne készíteni, abban az esetben válasszuk az alábbi gombot:

9.10 Befektetett eszközök

A  törzsadatok  között  felvitt  eszközök  megjelenítése  nyomtatható  formában,  a  befektetett  eszköz
könyvelés fülön rájuk vonatkozó mozgásokkal együtt.
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A  részletes  lista  mutatja  meg  az  eszköz  adatait  és  időszaktól  függetlenül  a  könyvelt  mozgásokat,
minden eszköz után egyenleget számolva.

Az összesítő lista az eszközökről a bruttó értéket, értékcsökkenést és egyenleget mutatja, és az opció
szerinti (összes vagy kijelölt) eszközök után összesítést végezve ezekre az oszlopokra.

A főkönyvi kivonat típus egy olyan speciális kivonat, amelyik a kiválasztott időszakban az eszközökre
könyvelt tételek értékeit tartalmazza.

Az eszközök kijelölésének módszere megegyezik a partnereknél ismertetett megoldással.

9.11 Napló

A bizonylatok rögzítése naplókban, idősorosan történik. Így volt ez régen a papíralapú könyvelés
idejében, és így van ez napjainkban, a korszerű programok használata esetében, így ebben a
programban is.
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A lista szűrései vonatkoznak időszakra, azon belül dátumra, főkönyvi szám intervallumra és naplókra.
Az alábbi adatok csak akkor jelennek meg a listán, ha az előttük található négyzetbe kattintva
"kipipálják":

A szűrési feltételekhez még megadható, hogy a nyitó, illetve záró tételek megjelenjenek-e a listán.

Hogyan kérhető le azoknak a tételeknek a listája, amelyek az első negyedévre vonatkoznak, de a
könyvelésük csak április 20. után történt? Erre szolgál egy plusz szűrési funkció, a szűrés rögzítés
dátuma szerint:

Ez lehetőséget biztosít a bevallási időszak határidőt követő mozgásainak egyszerű kiderítésére.

9.12 Költséghely, költségviselő, munkaszám kivonat

Napjainkban  a  gazdasági  verseny  soha  nem  látott  mértékével  szembesülhetnek  a  vállalkozások.
Ennek következtében a Társaságok egyre 'költségérzékenyebbek', illetve egyre nagyobb fontosságot
kap a vállalkozások életében a végzett tevékenységek minél részletesebb elemzése. Az elemzéshez
információk  szükségesek  a  gazdálkodásról,  amelyet  elsősorban  a  könyvelésből  nyerhetünk.  Sok
esetben a főkönyvi számlatükör tovább részletezése már nem tud elegendő mennyiségű és megfelelő
minőségű  információt  szolgáltatni  a  vezetés  számára  kézi  gyűjtések  nélkül.  Ezekben  az  esetekben
szükséges  lehet  további  csoportosítási  szempontok  megadása  is.  Ilyen  csoportosítás  lehet,  a
munkaszámra illetve a költséghely, költségviselőre történő gyűjtés. Ezeket a gyűjtési szempontokat a
bizonylat  rögzítése  során  hozzárendelhetjük  az  adott  könyvelési  tételhez,  kontírozáshoz.  Ez  által
gyakorlatilag  érdemi  többletmunka  nélkül,  komoly  elemzési  lehetőségekhez  juthatunk.  Ebben  a
menüpontban  a  könyvelés  során  a  tételekhez  rögzített  munkaszámok,  illetve  költséghely,
költségviselőkből nyerhető listák elkészítésével ismerkedhetünk
meg.
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Az  ablak  működése  első  pillantásra  összetettnek  látszik  azonban  a  gyakorlatban  nagyon  könnyű
beletanulni  a  használatába,  és  szinte  minden  olyan  információt  képes  lesz  rövid  idő  alatt  kinyerni  a
programból, amelyre szüksége lehet.

Időszak
Ebben  a  legördülő  mezőben  azt  a  üzleti  évet  választhatja  ki,  amelyre  vonatkoztatva  listákat  kíván
készíteni.

Dátum szűrés
Az az időintervallum adható meg, amelyiket át szeretné tekinteni az adott üzleti évben.

Főkönyvi szám intervallum
Ezekben a mezőkben a megjelenítendő főkönyvi számlák körére végezhet szűrést

Csak a nullától eltérőeket listázza
A  négyzetbe  'pipát'  téve  arról  dönthet,  hogy  a  kimutatásain  kizárólag  azok  a  sorok  jelenjenek  meg,
amelyeknek van egyenlege, és tartozik hozzá munkaszám, költséghely vagy költségviselo, vagy akár
mindhárom.

Partnerek kiválasztása
A  lista  kérhető  minden  partnerre  vagy  csak  azokra,  amelyeket  megjelölt.  A  kiválasztásról  a  listák
fejezetben talál részletes ismertetést.

Lista fajták
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Részletes
Ez a lista egy olyan főkönyvi kivonatot készít, amely főkönyvi kivonat minden olyan adatot összesítve
fog  számunkra  megmutatni,  melyeket  a  listázandó  adatok  köre,  illetve  az  intervallumok  beállítása
során kiválasztottunk.

Részletes felbontással
Ez a lista egy olyan főkönyvi kivonatot készít, amely főkönyvi kivonat minden olyan adatot részletesen
fog  számunkra  megmutatni,  melyeket  a  listázandó  adatok  köre,  illetve  az  intervallumok  beállítása
során  kiválasztottunk.  A  gyakorlatban  ez  azt  jelenti,  hogy  a  csoportosítás  meghatározása  során
kiválasztott  sorrendben  láthatjuk  minden  főkönyvi  számnál  a  hozzá  rögzített  munkaszámot,
költséghelyet, illetve költségviselőt.

Részletes főkönyvi szám szerint
Ez a lista azt mutatja meg részletesen főkönyvi számonként, hogy az adott kiválasztás, mely főkönyvi
számokra  teljesül.  Ez  azt  jelenti,  hogy  ha  például  azt  a  csoportosítás  választjuk,  hogy  munkaszám-
költséghely-költségviselő, akkor megtudhatjuk adott például 1-es munkaszám, 1-es költséghely és 1-
es költségviselő a főkönyvi számok mely köréhez és milyen értékben lett rendelve.

Főkönyvi szám szerint
Ez  a  lista  azt  mutatja  meg  összevont  értékben,  hogy  az  adott  kiválasztás,  mely  főkönyvi  számokra
teljesül.  Ez azt jelenti,  hogy ha például  azt  a csoportosítás választjuk,  hogy munkaszám-költséghely-
költségviselő,  akkor  megtudhatjuk  adott  például  1-es  munkaszám,  1-es  költséghely  és  1-es
költségviselő milyen összegben lett főkönyvi számokhoz rendelve.

Napló
Ez  a  napló  tulajdonképpen  a  klasszikus  főkönyvi  napló  annyiban  továbbfejlesztett  változata,
amennyiben lehetőség van benne arra,  hogy a kiválasztott  listázandó adatok és a hozzá kiválasztott
csoportosítás  (például  munkaszám-költséghely-költségviselő)  szerinti  sorrendben  tekinthesse  át  a
rögzített könyvelési adatait.

Munkaszám-főkönyvi szám karton
Munkaszámon  belül  minden  olyan  főkönyvi  számra  elkészíti  a  kartont,  ami  a  szűrési  feltételeknek
megfelel.

A listázandó adatok köre azt jelenti,  hogy a lehetséges felbontások közül  melyekkel akarunk a listán
foglalkozni.  Ez  a  kiválasztás  kihat  a  lehetséges  csoportosításra  is.  Ha  például  mind  a  hármat  meg
akarjuk jeleníteni, akkor a sorrend ezek összes lehetősége:

Hogy ezekből melyiket választja, azt csak az Ön által elképzelt felbontási hierarchia határozza meg, a
program a teljes palettát felkínálja.

Amikor  a  listázandó  adatok  körét  kijelöli,  akkor  alapértelmezett  értékként  annak  a  típusnak  az
intervallum szerinti teljes készletét felkínálja:

Ez  az  intervallum  természetesen  szűkíthető,  illetve  megtehető  az,  hogy  csak  bizonyos  értékeket
válasszon ki a lehetőségek közül:
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Ekkor jelölje meg, kattintson a kijelölt munkaszámok (jelen esetben) előtti körbe és elérhetővé válik a
kijelölő ablak, aminek használata azonos a partner kiválasztással. 
A munkaszám. költséghely és költségviselő törzsadatok kezelésénél lehetőség van arra, hogy ne csak
ki lehessen törölni egy sort, amíg nem volt használva, hanem inaktívvá is lehet tenni. Ezen a panelen
adható  meg  az  is,  hogy  azokat  a  felbontásokat  is  fegyelembe  vegye  a  program  a  lista  elkészítése
folyamán, amelyek inaktívak vagy sem.

9.13 Vevő, szállító

Itt azokat (kizárólag azokat) a partnereinket és a hozzájuk tartozó könyvelési tételeket tudjuk listázni,
akiknek áfát érintő könyvelési tételei vannak.

Időszak
Ebben a legördülő mezőben azt a üzleti évet választhatja ki, amelyre vonatkoztatva át kívánja tekinteni
azokat a tranzakciókat, amelyek érintettek áfát.

Időintervallum
Azt az időintervallumot adhatja meg, amelyiket át szeretné tekinteni az adott üzleti évben.

Részletes lista
Amennyiben  a  négyzetet  „kipipálja",  megkapja  partnerei  szerinti  felsorolásban  az  összes  olyan
tranzakciót,  amely  áfát  érintett(a  képernyőn  látható  esetben  a  fizetendő  adót  tartalmazó  könyvelési
tételeket).

Áfa számlaszámok
Ebbe a mezőbe azokat az Áfa főkönyvi számokat kell beírni, amelyeket érintő tranzakciókat szeretné
áttekinteni. (például 467, 466)

Értéket növeli / Értéket csökkenti
Ez  a  beállítás  az  áfa  fokönyvi  számhoz  viszonyít,  és  ennek  alapján  jelenik  meg  helyesen  vagy
helytelenül  a  kimutatás.  A fizetendő áfa  főkönyvi  szám (467)  használata  esetén válassza  az  Értéket
növeli - Követel beállítást, míg az előzetesen felszámított áfa főkönyvi szám (466) használata esetén
válassza az Értéket növeli - Tartozik beállítást.
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A  lista  vonatkozhat  az  összes  partnerre  vagy  csak  azokra,  amelyeket  kijelöl  a  listák  menüpontban
ismertetett módon.

9.14 Árfolyam nyereség, veszteség

Itt  tudja  a  program  segítségével  kiszámolni  a  devizás  tranzakcióink  során  keletkezett  árfolyam-
nyereséget,  veszteséget,  de  lehetőség  van  a  számított  értékek  közvetlen  átadására  a  vegyes
könyvelésbe.

Időintervallum
A mezőkbe beírt teljesítési dátumok közé eső bizonylatok tekintetében lehetséges lekérni az árfolyam
nyereség-veszteség listát.

Listázandó partnerek
Itt választható ki, hogy a devizában rögzített vevőket vagy szállítókat szeretné áttekinteni.

Csak a devizában kiegyenlítettek
A  négyzetbe  'pipát'  téve  azt  állíthatjuk  be,  hogy  a  listákon  kizárólag  azok  a  tételek  jelenjenek  meg,
amelyek devizában  teljesen ki lettek kiegyenlítve.

Csak azok a tételek, amelyekhez van árfolyam nyereség/veszteség
A négyzetbe 'pipát' téve az állítható be, hogy kizárólag azok a tételek kerüljenek a listára, amelyeknél
keletkezett árfolyam nyereség vagy veszteség.

Rendezetlen tétel esetén a befejező dátum legyen a kiegyenlítés napja
December  31.  dátum  megadásával  elérhető  az,  hogy  meghatározható  legyen  az  év  végi  árfolyam
nyereség, veszteség értékelése.

Ha  kéri  az  árfolyam  nyereség,  veszteség  tételeinek  vegyes  könyvelésbe  való  áttételét  a  lista
készítésével párhuzamosan, akkor kattintson az azt megelőző négyzetbe. Ekkor módosíthatóvá válik
az  általános  paraméterekből  felkínált  nyereség  illetve  veszteség  főkönyvi  száma,  valamint
meghatározható  az  a  dátum  is,  amelyre  a  tételek  kerüljenek.  Fontos,  hogy  a  könyvelés  nem  kerül
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azonnal véglegesítésre, hanem csak a vegyes könyvelési napló Ön által itt meghatározott fiókjába.

Fontos  megemlíteni,  hogy  deviza  bankból,  valuta  pénztárból  történt  kiegyenlítések  esetében
addig  nem  tartozik  a  kontírozáshoz  árfolyam,  ameddig  a  deviza  számlaszámok  forintérték
számolása nem történt meg!

A kontírozás automatikus felépítése az ablakban megadott változók figyelembe vételével:

Nyereség Veszteség

Tartozik Követel Tartozik Követel

Vevő Vevő főkönyvi szám Árfolyam nyereség Árfolyam veszteség Vevő főkönyvi szám

Szállító Szállító főkönyvi
szám 

Árfolyam nyereség Árfolyam veszteség Szállító főkönyvi szám 

9.15 Vevő szállító karton

Egy  speciális  keresési  lehetőséget  ad  az  infotéka  Kontír  FB  alkalmazás.  Megkereshetjük  azon
partnereinket, akiknél egy speciális kontírozás előfordul (pld. a következő könyvelési tétel (T 31- K 91).
Megkérdezhető  azt  is  a  programtól,  hogy  egy  általunk  kiválasztott  partnernél  előfordul-e  az  adott
gazdasági esemény.

A partner kiválasztása listák menüpontban leírtak szerint történhet.

9.16 Táblázatok

A  programba  beépített  táblázat  szerkesztési  lehetőség  az  infotéka  Kontír  FB  program  egyik
leghasznosabb  része.  Ennél  a  menüpontnál  lehetőség  van  minden  olyan  adat  előhívására  és
megjelenítésére,  amelyeket  a  programban  a  könyvelés  során  rögzítettünk.  Ezeket  az  adatokat
összerendezhetjük, táblázatokba szerkeszthetjük.
Itt  gyakorlatilag  bármilyen,  a  főkönyvi  törzsben  rögzített  adat  illetve  egyéb  konstans  értékek
felhasználásával  lehetőség  van  kimutatások  összeállítására.  Itt  volt  a  legegyszerűbb  a  Számviteli
törvénynek megfelelő mérleg elkészítése is, így azt is itt található. 
Úgy  gondoljuk,  hogy  e  minta  alapján  tényleg  nagyon  könnyen  egyéb,  saját  igényeiket  kielégítő
kimutatások összeállítása, megjelenítése is lehetővé válik.
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Nézzük a lehetőségeket:

Időszak
Ebben a  mezőben azt  a  üzleti  évet  választhatjuk  ki,  amelyre  vonatkoztatva  meg  kívánja  jeleníteni  a
következő  mezőben  kiválasztott  táblázatot.  A  listánál  majd  látható  lesz,  hogy  az  egyes  oszlopoknak
más  és  más  időszakot  is  lehet  adni,  az  itt  kiválasztott  inkább  arra  vonatkozik,  hogy  ebből  lehessen
kiválasztani a táblázatokat és fel lehessen kínálni a lista indításakor. Mindezekből következik, hogy a
táblázatok időszakhoz kapcsolódnak, időszakonként más és más szerkezetű, tartalmú kimutatásokat
lehet felépíteni az aktuális elvárások szerint.

Táblázat
A  programban  táblázatnak  hívjuk  azokat  a  kimutatásokat,  amelyeket  ebben  a  menüpontban
készíthetünk.  A  táblázatok  jellemzői,  hogy  legfeljebb  négy  oszlopból  állhatnak,  ebből  az  első  a
megnevezés oszlopa, míg a maradék három oszlop tartalmazza a számadatokat.

A táblázat tulajdonságai közül módosítható annak neve, valamint a fejléce. A fejléc szerkezete kihat a
táblázat paraméterezésére is. Kattintson a "Fejléc módosítás" gombra:
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Ezen az ablakon határozhatja meg, hogy a rendelkezésre álló három számolási oszlop közül melyeket
akarja  használni.  A  használathoz,  illetve  a  használat  megszűntetéséhez  kattintson  az  oszlop  előtt
található négyzetbe. Ha a négyzetben pipa látszik, akkor az oszlop szerepelni fog a listán és a sorok
paraméterezésében is megadható hozzá képlet.

A beszúr, hozzáad, módosít, töröl gombok segítségével szerkeszthető a táblázat.

Beszúrás esetén az aktuális sor mögé kerül  az újonnan létrehozandó sor, míg hozzáadás esetén az
utolsó  sor  után.  Az  ablak  az  első  három  funkció  esetében  megegyezik,  ezért  a  módosítás  gombot
nyomja meg valamelyik soron:
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Az ablak felső részén láthatóak azok a választási lehetőségek, amelyek meghatározzák a sor jellegét:

Táblázati sor

Ezzel  a  sortípussal  van  lehetőség  a  programban  tárolt  adatok  elérésére,  konstansok  (kívülről
származó  értékek)  megadására,  illetve  akár  több  sort  is  érintő  számolások  elvégzésére,  vagy  akár
több sor értékének összegzésére is. A képernyő képen látható, hogy mely mezőket és értékeket lehet
itt meghatározni:
A sorszám mező egy olyan belső azonosító, amelyikre a táblázaton belül lehet hivatkozni. Ez látszik az
utolsó oszlop meghatározásánál  is,  ahol  (jelen esetben 1)  a  "b"  oszlop  1.  sorszámú mező értékéből
kivonásra  kerül  az  "a"  oszlop  1.  sorszámú  mező  értéke.  Ez  a  hivatkozás  természetesen  bármelyik
sorazonosítójú sorra vonatkozhat, így a teljes táblázatban lehet kereszthivatkozásokat elvégezni.
A megnevezés a lista első oszlopában jelenik meg és a listázás opciójától függően a magyar vagy az
idegen nyelvű megnevezés kerül oda.
A képletek szintaktikájának ismertetése előtt  vissza kell  emlékeznünk a számlatükör módosításakor,
bővítésekor megjelenő ablak egyik fontos elemére: az egyenleget hogyan kell képezni (T-K vagy K-T).
Ugyanis  a  használható  függvények  ennek  megfelelően  végzik  el  a  főkönyvi  számlaszámok
egyenlegének képzését.
Milyen elemeket lehet használni a cella értékek kiszámolásához?

SUM

A paraméterként  kapott  főkönyvi  számok összesítése a  lista  elkészítésekor  az  oszlopra  megadandó
időszakra.
Példa.: sum('E1')+sum('E351')+sum('E352')
Ez a függvény összeadja az 1, 351 és 352 karakterekkel kezdődő főkönyvi számok egyenlegét. Az 'E'
paraméter egyenleget képez a leírtak szerint. Ha ehelyett 'T' paramétert ad meg, akkor csak a tartozik
oldali összegek, míg a 'K' paraméter esetében a követel oldali összegek kerülnek kiértékelésre.
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HA

Három paramétere van a függvénynek, amelyeket ";" választ el egymástól. Ha az első paraméterben
felállított  feltétel  igaz,  akkor  a  második  paraméter  szerinti  számolás  eredményét  adja,  ha  nem  igaz,
akkor a harmadikét. 
Példa: ha(sum('E358')>0;sum('E358');0)
Ha a 358 karakterekkel kezdődő főkönyvi számok egyenlege nagyobb nullánál, akkor azt adja vissza,
ha nem, akkor nulla értéket.

HIVATKOZÁS
A  táblázati  sor  ismertetőjében  már  kiemelésre  került  a  táblázaton  belüli  kereszthivatkozások
használata.  Annyi  plusz  fűzhető  hozzá,  hogy  a  három  kiértékelhető  oszlopra  az  elnevezéstől
függetlenül, "a", "b" és "c" változókkal lehet hivatkozni. 

Vonal típus
A lista  elkészítésekor  egy vízszintes elválasztó vonalat  lehet  kérni,  a  megadandó érték  mindössze a
vonal vastagsága tized milliméterben.

Lapdobás
Hatására a következő sor új oldalon kezdődik.

Szöveg
A  táblázatban  szövegsort  lehet  elhelyezni,  a  beállításától  függően  balra,  középre  vagy  jobbra.  Ne
feledkezzen  meg  arról,  hogy  a  cégadatoknál  ismertetett  változókat  ennél  a  sortípusnál
alkalmazhatja!

Mező Hivatkozási név
számlavezető bank neve {banknev}
cégbíróság {cegbirosag}
alakulás dátuma {alakulasdatum}
Ügyintéző neve {ugyintezo}
székhely ország {szekhelyorszag}
székhely irányítószám {szekhelyirszam}
székhely település {szekhelytelepules}
székhely közterület neve {szekhelykozternev}
székhely közterület jellege {szekhelykozterjelleg}
székhely házszám {szekhelyhazszam}
székhely épület {szekhelyepulet}
székhely lépcsőház {szekhelylepcsohaz}
székhely emelet {szekhelyemelet}
székhely ajtó {szekhelyajto}
levelezési cím ország {levelorszag}
levelezési cím irányítószám {levelirszam}
levelezési cím  település {leveltelepules}
levelezési cím közterület neve {levelkozternev}
levelezési cím közterület jellege {levelkozterjelleg}
levelezési cím házszám {levelhazszam}
levelezési cím épület {levelepulet}
levelezési cím lépcsőház {levellepcsohaz}
levelezési cím emelet {levelemelet}
levelezési cím ajtó {levelajto}

A fenntieken kívül a táblázatoknál még két változó használható:
{szekhely}
{levelcim}

amelyek a fentiekből összefűzött székhely illetve levelezési címet tartalmazzák

Fejléc
Ekkor  a  programot  arra  utasítja,  hogy  a  lista  készítésekor  ennek  a  sornak  a  helyén  jelenjen  meg
ismételten a fejléc (fejléc paraméterezéseiből a megnevezések)
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Nem nyomtatandó sor
Ennek  a  sortípusnak  a  felépítése,  beállítása,  működése  teljesen  megegyezik  a  Táblázati  sortípus
működésével,  azzal  a  különbséggel,  hogy  az  itt  végrehajtott  számítások,  elvégzett  műveletek  nem
jelennek meg a kimutatáson. Ezt a lehetőséget elsősorban háttérszámítások végzésére használjuk.

Eljutottunk a lista elkészítéséhez:

Itt  határozható  meg  oszloponként  az  az  időszak  és  azon  belüli  intervallum,  amelyik  a  képlet
kiértékelésekor kerül felhasználásra. Nem kell, hogy az egyes oszlopok időszakai azonosak legyenek!

9.17 Adatrögzítési statisztika

Napjainkban  az  élőmunka  a  egyik  legdrágább  termelési  tényező,  így  komoly  súlyt  kell  fektetni  a
munkaidő  minél  jobb  kihasználására.  Fontos  lehet,  például  a  könyvelő  irodáknál,  az  ügyfelekkel
történő  precíz  elszámoláshoz  annak  ismerete,  hogy  mennyit  dolgozott  az  adott  cég  könyvelésén  a
könyvelő, az adott felhasználó. Ehhez az elszámoláshoz nyújt hatékony segítséget ez a menüpont.
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Dátum szűrés
Ebben a mezőben azt az idointervallumot adhatja meg, amelyiket át szeretné tekinteni az adott üzleti
évben.

Listázandó felhasználók
A felhasználó  neve elé,  a  négyzetbe  'pipát'  téve  választható  ki  azt  a  felhasználó,  vagy  felhasználók,
akikre vonatkozóan át szeretnénk tekinteni az adatrögzítési statisztikát.  A kijelölést  a "+ -  *"  gombok
segítik.  A  "+"  gombra  kattintva  mindegyik  felhasználó  kijelölésre  kerül,  a  "-"  gomb  hatására  minden
felhasználó kijelölése megszűnik, míg a "*" gombbal a kijelölés fordítható meg.

A négyzetbe 'pipát' téve arról dönthet, hogy havi bontásban is át kívánja-e tekinteni a kimutatást.

9.18 Excel kapcsolat

Az infotéka Kontír FB program minden olyan listát tartalmaz, amely a szokásos napi könyvelési munka
során  szükséges  lehet.  Találhatunk  benne  egy  olyan  menüpontot  is,  ahol  egyedi  táblázatok
összeállítására  is  mód  van.  A  gyakorlatban  azonban  még  számos  olyan  további  listázási,  riport
készítési igény merülhet fel, amely ezekkel lehetőségekkel nem valósítható a megfelelő minőségben,
vagy megfelelő hatékonysággal.
Ilyen igények  felmerülése  esetén általában  a  könyvelők,  a  gazdasági  szakemberek  a  táblázatkezelő
programokat  hívják  segítségül.  A  táblázatkezelő  programok  közül  a  leggyakrabban  az  MsExcel
táblázatkezelőt választják. Ez viszont azzal jár, hogy kézzel kerülnek átírásra a program listái alapján
az  adatok  a  táblázatokba,  ami  a  munkaigényessége  mellett  magában  hordozza  az  átírási  hiba
lehetőségét is.
Ennek  a  menüpontnak  a  használatával  gyakorlatilag  meg  lehet  szüntetni  a  kézi  adatátmásolásból
származó  problémákat,  a  program  képes  átírni  a  képletekkel  meghatározható  értékeket  az  előre
elkészített Excel táblák megfelelő cellájába/celláiba. A menüpont használatához, elegendő alapszintű
ismeretekkel rendelkeznünk az MsExcel programról.

Képzeljenek  el  egy  olyan  előre  elkészített  táblázatot,  ami  a  legteljesebb  mértékben  kielégíti  az
információ igényüket, csak...       ...  időközönként bizonyos mezőket ki  kell  tölteni  a főkönyvi  számok
egyenlegei  vagy  egyéb  ebből  kiszámolható  feltételek  alapján.  Ennek  a  menüpontnak  a  használata
meg fogja szűntetni a kézi kitöltés fáradságos és nagy figyelmet igénylő munkáját. Csak egyszer kell a
feladatot jól meghatározni a programnak.
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A menüpont bemutatásában a következő lépéseket tesszük:

· Excel fájl kapcsolat felvétele
· Az excel fájlhoz adat átadási sorok felvétele
· Átadás

Excel fájl kapcsolat felvétele

A "Bővít" gombra kattintva az alábbi ablakot kapjuk:

Elsőként  adjunk  meg  egy  tetszőleges  azonosítót,  majd  egy  megnevezést,  ami  segíti  az  átadás
céljának megismerését. Majd ezt követően ki kell választani egy Excel fájlt, amibe az átadás történik.
Ebből következik, hogy a feladat csak meglévő fájlra hajtható végre! Kitöltés után:
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Tárolás után:

Az excel fájlhoz adat átadási sorok felvétele

A  "Képletek"  gombra  kattintva  lehet  meghatározni,  hogy  az  imént  felvett  (illetve  ahhoz  a  sorhoz,
amelyiket kiválasztotta) kapcsolathoz milyen adatokat és konkrétan hova szeretne átadni:

Kattintson a "Bővít" gombra:
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A program felkínálja  az  excel  tábla  munkalapjait,  így  csak  választani  lehet  közülük.  Adja  meg,  hogy
melyik cellába kéri az átadást (sor, oszlop), majd azt a képletet, ami alapján kiszámított érték átkerül.
Példaként adjuk át a '31' kezdetű főkönyvi számok egyenlegét úgy, hogy az egyes hónapok adatai az
egymás melletti  oszlopokba kerüljenek. Ehhez azt kell  kijelölnie, hogy az átadáskor meghatározandó
időszak hónapjainak  megfelelő  cellákat  töltse  fel  egy  sorban  úgy,  hogy  az  első  hónap  cellája  az  A1
lesz.

A képlet szintaktikája megegyezik a táblázatoknál leírtakkal, néhány apróbb bővítéssel:

A képlet jelentése az ily módon beírt esetében megegyezik azzal, hogy sum('E31')
Mit  jelentenek  akkor  azok  a  plusz  paraméterek?  A  számolás  indításakor  a  végrehajtott  időszak  és
azon belül a kezdő és záró év valamint hónap kerül kiválasztásra. Ez alapján:

evtol = kezdő intervallumból az év
tol = kezdő intervallumból a hónap
evig = befejező intervallumból az év
ig = befejező intervallumból a hónap

Csak  ezek  a  változók  használhatók,  vagy  beírhatók  fix  adatok  is?  Igen,  az  időszak  paraméterei
lehetnek fix adatok is.  Ha például  csak a nyitó értéket  szeretné átadni,  akkor  az a következőképpen
nézne ki: sum('E31';evtol;0;evig;0)

Átadás
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Ha  megvan  a  kapcsolati  adat  és  képleteket  is  rendelt  hozzá,  akkor  mehet  az  átadás.  Célszerű  az
ablak  tetején  található  "Számolás  után  az  Excel  indítása"  opciót  kipipálni,  hogy  az  eredmény  rögtön
meg  is  jelenjen.  Kattintson  a  "Számol"  gombra  és  az  átadandó  adatok  mennyiségétől  függően
megjelenik  az  excel  táblázat  a  kitöltött  adatokkal,  sőt  ha  ezek  az  adatok  csak  egy  kimutatásnak  az
alapjait biztosítják, akkor azok is az aktuális értékeket tartalmazuva. És még folytathatnánk mindezt a
különböző grafikonok megjelenítésével...

Nézzük még, milyen további funkciók találhatók az ablakon:

Törlés
A "Töröl"  gombra kattintva az aktuális  kapcsolati  definíció eltávolításra  kerül  megerősítés után.  Nem
csak a kapcsolati leírás, hanem a hozzá kapcsolódó képletek is törlésre kerülnek.

Módosítás
A "Módosít" gombra kattintva az aktuális kapcsolati definíció adatai módosíthatók. 

Duplázás
Ha egy  új  kapcsolatot  akar  létrehozni,  ami  nagyon  hasonlít  valamelyik  meglévőre,  akkor  a  "Dupláz"
gombra  kattintva  megadhat  egy  új  azonosítót,  amire  elkészül  a  másolat  és  a  szükséges  adatokat
módosíthatja mind a kapcsolati definícióban, mind pedig a képleteknél.

Export, import
Ha  már  felépített  egy  cégnél  ilyan  kapcsolatot,  de  azt  szeretné  a  további  cégekben  is  felhasználni
(vagy  mások  számára  is  elérhetővé  tenni),  akkor  használja  az  exportálás  funkciót.  A  fájlba  mentett
beállításokat az importálással tudja beolvasni. Sőt a beolvasásnál ki is választhatja azokat, amelyeket
be  kíván  tölteni.  Ha  vannak  azonos  kapcsolatok  a  betöltésre  várók  és  a  cégben  meglévők  között,
akkor választhatja a felülírást.

Főkönyv export
A  rendszeresen  időszaki  jelentéseket  készítő  szakembereknek  általában  a  főkönyvben  található
adatok  teljes  körére  szüksége  van.  Ez  a  lehetőség  nekik  jelent  különösen  nagy  segítséget,  mivel
lehetőség  van  arra,  hogy  az  aktuális  (kék  háttérben  fehér  betű)  paraméter  sorhoz  egy  olyan  képlet
sorozatot  hozzanak  létre  automatikusan  (manuális  beavatkozás  nélkül),  amely  az  összes  főkönyvi
számot,  és  a  hozzájuk  tartozó  összes  tartozik  és  követel  forgalmat  havi  bontásban  képes  átadni  az
MsExcel  felé.  Ha  ez  a  paraméter  sor  elkészül,  ezután  már  nincs  más  teendő  csak  le  kell  futtatni  a
"Számol" funkciót.

9.19 Tartozások intervallumonkénti besorolása

A mai gazdasági környezetben a vállalkozások számára kiemelt fontosságú a pénzügyi helyzetük, és
ezen  belül  a  követeléseik  és  a  kötelezettségeik  nyilvántartása.  A  főkönyvben  ennek  az  eszköze  a
folyószámla nyilvántartás.
Ennek a menüpontnak a használatával lehetőség van a folyószámla nyilvántartás ’korosított’ formában
való  megjelenítésére,  ami  lényegében  azt  jelenti,  hogy  a  vevői  és  szállítói  állományainkat  egy  olyan
táblázatos formában tekinthetjük át, amely esedékesség szerint tartalmazza a vevői követeléseket és
a  szállítói  tartozásokat.  (nem  lejárt,  30  napnál  nem  régebbi,  31-60,  61-90,  91-180,  181-360  napok
közötti, 360 napon túli esedékességű bontásban).



Infotéka Kontír FB136

© 2011 ... Infotéka Kft.

Időszak
Az üzleti év, amit át kívánunk tekinteni

Dátumtól
A  lista  kezdő  dátuma,  amikortól  a  program  figyelje  a  vevői  és  szállító  számlákat.  Olyan  dátumot
érdemes itt megadni, ami biztosan tartalmazza a legkorábbi nyitott tételt is.

Dátumig
A lista záró dátuma, ameddig a program figyelje a vevői és szállító számlákat.

Viszonyítás dátuma
Az  az  időpont,  amelyhez  viszonyítva  készíthetjük  el  a  listát.  A  példa  alapján,  a  kimutatásunkban,
(függetlenül  attól,  hogy  mikor  készítjük  a  kimutatást)  a  2010.01.01  és  2010.12.31  közötti
esedékességű számlák fognak szerepelni. Az eltelt napokat pedig 2010.12.31-i dátumhoz viszonyítjuk
Amennyiben  az  esedékesség  időpontja  ezen  az  időszakon  kívüli  a  számla  nem  fog  megjelenni  a
kimutatásban.

A  vevők  vagy  szállítók  megjelölésével  a  program  felkínálja  az  általános  paraméterekben  megadott
főkönyvi számokat, amelynek bővítésére vagy szűkítésére még lehetőség van.

Eldönthető  még,  hogy  azok  a  tételek  is  szerepeljenek-e  az  összesítésben,  illetve  jelenjenek  meg  a
listán, amelyek előírással nem rendelkeznek, de ugyanakkor vevői vagy szállítói kiegyenlítések.

A  lista  lekérhető  a  teljes  partner  állományra,  vagy  csak  a  kijelöltekre.  A  kijelölésről  részletes
ismertetést talál a listák menüpont alatt.

Részletes  lista  esetén  minden  sor  megjelenik  a  listán,  amelyik  rendezetlen,  míg  e  nélkül  partnerre
összesítve.

9.20 Csoportosított folyószámla lista

A  programban  található  folyószámla  kimutatás  tartalmazza  a  vevői-,  és  szállítói  számlákhoz
kapcsolódó  gazdasági  eseményeket,  tehát  nyilvántartja  az  előírásokat,  és  követi  a  kiegyenlítéseket.
Azonban nem ad információt azokról a gazdasági eseményekről, amelyek egy a teljesítéssel közvetlen
összefüggésben  kiállított  bizonylat  (főbizonylat)  kiállítását  megelőzően,  illetve  azt  követően  hatást
gyakorolnak  az  főbizonylat  értékére,  az  elszámolandó  összeg  valódi  nagyságára.  Ezek  között  a
módosító bizonylatok között értjük különösen az előleg-, és a helyesbítő számlákat.
Ez  a  menüpont  arra  biztosít  lehetőséget,  hogy  ezeket  az  önálló  számlaszámmmal  rendelkező,  de
egyazon gazdasági eseményt érintő bizonylatokat egymáshoz rendelhessük, és egy külön erre a célra
létrehozott folyószámla kimutatásban áttekinthessük!
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Még  mielőtt  megkezdjük  a  menüpont  bemutatását,  elöljáróban  fontos  megmagyarázni  két  általunk
használt fogalmat:
· Főbizonylat  –  A  főbizonylat  alatt  azt  a  bizonylatot  értjük,  amely  a  szerződéses  teljesítéssel

legközvetlenebbül  érintett,  amelyhez  viszonyítjuk  az  összes  többi  számlafajtát  (előleg-,  különféle
módosító számlák). Ehhez a bizonylathoz fogjuk hozzárendelni az összes többi albizonylatot.

· Albizonylat – Az albizonylat megnevezés alatt értünk minden olyan bizonylatot, amelynek kizárólag a
főbizonylattal  együtt  van  értelme,  de  hiányában  a  gazdasági  esemény  teljes  körűen  nem  lenne
értelmezhető. (ide nem értve természetesen azt az esetet, amikor egy adott gazdasági eseményről
kizárólag főbizonylat kerül kiállításra).

Nézzük  először  a  csoportosítás  fülön  található  lehetőségeket  (annak  ellenére,  hogy  a  lista  ablakán
alapértelmezésben nem ez a kiválasztott)

Az  ablak  felvázolt  szerkezete  alapján  keressük  meg  azt  a  partnert,  akinél  bizonylat  összevonást
kívánunk elvégezni. Alatta látszanak a bizonylatai. Ha ez megtörtént, kattintsunk az "Új" gombra:
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Adjuk  meg  azt  a  bizonylatot,  amelyikhez  továbbit  akarunk  rendelni,  majd  a  kapcsolódó
bizonylatszámot.  A  megjegyzés  a  későbbiekben  az  összerendelés  indokához  nyújthat  segítséget.
Nézzük meg a tárolás utáni állapotot:

Látszik,  hogy  a  partnerhez  megjelent  az  imént  felvitt  összerendelés.  Nézzük  meg  ezt  követően,
hogyan is jelenik meg ez a listán.
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Az opciók szerint belföldi vevőt kérünk, kijelölt partnerrel (akinél az iménti összerendelés zajlott) és az
összes bizonylatot:

9.21 Átlagos napi készpénzforgalom és készpénz záróegyenleg

2009.  január  01-től  a  készpénz  napi  záró  állományának  naptári  hónaponként  számított  napi  átlaga
nem haladhatja  meg az előző üzleti  év  –  éves szintre  számított  –  összes bevételének  2  százalékát,
illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 2 százaléka nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az
500 ezer forintot.

Az  átlag  számításánál  az  adott  hónap  naptári  napjainak  záró  készpénz  állományát  kell  figyelembe
venni.  Mindaddig,  amíg az előző üzleti  év  összes bevétel  adata nem áll  rendelkezésre,  addig  az  azt
megelőző  üzleti  év  összes  bevételét  kell  alapul  venni.  A  jogelőd  nélkül  alapított  gazdálkodónál  az
alapítás üzleti évében az összes bevételt a tárgyévi várható adatok alapján kell figyelembe venni.
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Adja meg a dátum intervallumot és a főkönyvi számokat, a program elvégzi a szükséges számításokat
a "Listáz" gombra kattintva.

9.22 Deviza pénztár, bank analitika

A lista a bevételek, kiadások, egyenleg szerinti kimutatás a valuta pénztár és deviza bank főkönyvi
számoknál mind devizában, mind pedig forintban.

A lista egy kiválasztott időszakon belül meghatározott dátum intervallumra készül el. Jól látható, hogy
itt is csak azok a főkönyvi számok jelennek meg a legördülő mezőben, amelyek az általános
paraméterekben szerepelnek a valuta pénztár, deviza bank felsorolásban és ugyanakkor devizanem is
lett rendelve hozzájuk.

A lista készítésekor (ha még nem történt meg a deviza számlaszámok forintérték számolása)
előfordulhat, hogy nem lesz minden sornál (kiadási) árfolyam.
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10 Karbantartás (Tools)

10.1 Archív adatok karbantartása

Amikor a bizonylatok rögzítésével végeztünk, a könyvelési tételeket tároljuk a főkönyvre, véglegesítjük.
Ennél a menüpontnál van lehetőség a tárolt adatok közül néhánynak az utólagos módosítására.

A menüpont kiválasztása után, a Könyvelés menüpontban megismert rögzítési  képernyő jelenik meg
előttünk. A különbség csupán annyi,  hogy a naplók alatt  láthatóak a főkönyvön véglegesített  tételek.
Figyelem! Amely naplónál  a könyvelésnél főkönyvi  számot  kellett  kiválasztani  (pld.  pénztár),  azt  itt  is
meg kell tenni és csak ezután jelennek meg az archivált tételek.
Fontos  megemlíteni,  hogy  a  főkönyvi  adatok  közül  csak  a  bizonylat  azonosító,  a  bizonylatszám,  a
pénztárbizonylat  szám,  a  hivatkozási  szám  és  a  megjegyzés  rovat  módosítható  az  archív
állományban! Lehetőség van még továbbá ebben a menüpontban a munkaszám, a költséghely és a
költségviselő  utólagos  hozzárendelésére,  illetve  módosítására  is.  Minden  más  esetben  a
megváltoztatni  kívánt  tételt  ellenkönyveléssel  javítani,  vagy  törölni,  és  ezt  követően  újra  rögzíteni
szükséges!
A megjelenő alsó ablakban kattintsunk a módosítani kívánt sorra, azon a soron megjelenik a "kiemelt
színű sor", ezután kattintson a "Kontírozás módosít" vagy a "Bizonylat módosít" gombra (attól függően,
hogy  a  módosítandó  adat  melyik  panelen  található),  majd  a  szükséges  módosításokat  elvégezve,  a
munkát fejezze be a "Tárol" gombbal.
A képernyő jobb felső sarkában beállíthatja a bizonylatok sorrendjét és a mellette található mezőben a
karakterek gépelésével rááll arra a sorra, amelyiknek a kezdete megegyezik a bevitt karakterekkel.

Naplózott törlés
Felhasználóink  részéről  az  évek  során  rendszeresen  igényként  merült  fel,  hogy  nem  szeretnének
minden elrontott tételt ellenkönyveléssel javítani, e helyett inkább kitörölnék a hibásan rögzített  tételt,
majd ezt követően újra rögzítenék.
A  programunkban  erre  a  célra  szolgál  a  naplózott  törlés  funkció.  Ez  a  megoldás  egyrészt  kitörli  a
főkönyvi  kimutatásokból  a  hibásan  rögzített  tételt,  másrészt  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  a  törlés
során naplózzuk a törlés okát, illetve a későbbiekben visszakereshessük a törölt  tételt. A "Kontírozás
sor töröl" gombra kattintva az alábbi ablakot kapjuk:



Karbantartás (Tools) 143

© 2011 ... Infotéka Kft.

A megjegyzés mezőbe beírható a törlés oka, majd a "Tárol"  gombra kattintva,  egy ellenőrző kérdést
követően, végrehajtódik a törlés.

Törlési napló
A "Törlési  napló"  gombra kattintva,  a napló időintervallumát meghatározva,  megkapjuk a  kiválasztott
időszakban  törölt  tételek  listáját,  és  amennyiben  rögzítettünk  hozzájuk  megjegyzéseket,  abban  az
esetben a törölt tételekhez kapcsolódó megjegyzések is megjelennek a kapott listán.

10.2 Rendezett számlák kipontozása

A  menüpont  célja,  hogy  a  rendezetté  vált  tételek  megjelölésre  kerüljenek  az  adatbázisban.  A
könyvelés során,  amikor  a hivatkozási  számnál  az adott  partnerhez tartozó lista  megjelenik,  akkor  e
menüpont lefuttatása után már csak azokat a tételeket kínálja fel a programunk, amelyek nem kaptak
jelölést, ezért ennek a menüpontnak a futtatását célszerű gyakran elvégezni.

A mezőkben meg kell adni az időszakot, amelyben a rendezett tételek megjelölését el kívánja végezni,
majd  kattintson  a  "Kipontoz"  gombra.  Az  algoritmus  az  időszak  minden  tételén  végrehajtja  a
számolást,  ezért  ha  egy  kipontozott  bizonylatra  újabb  könyvelés  történik  (pl.:  kétszer  utalták  el  az
összeget), akkor elveszíti ezt a tulajdonságát.

10.3 Időszak nyitáshoz paraméter állomány előállítása

Ezt  a  menüpontot  legjobban  azok  a  könyvelők  tudják  kihasználni,  akik  egyszerre  több  céget
könyvelnek,  illetve  gyakran  van  arra  szükségük,  hogy  új  cégek  könyvelését  kezdjék  meg.  Ők
jellemzően  a  könyvelő  cégeknél  dolgozó  könyvelők,  akik  általában  minden  új  cég  könyvelését  úgy
kezdik el, hogy a régi jól  megszokott könyvelési  eljárásaikat alakítják hozzá, általában nagyon kevés
változtatással, az új könyvelendő cég elvárásaihoz. Ebben a menüpontban arra van lehetőség, hogy a
jól bevált, megszokott beállításokat ne kelljen minden alkalommal az új cég nyitásakor ismét és
ismét  beállítani,  hanem  'lemásolhatja'  egy  olyan  cég  szinte  összes  beállítását,  amelyet  kiindulási
alapként szeretne használni az újonnan megnyitandó cég paraméterezéséhez.
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Exportálás a következő időszakból
Itt  választható ki  a legördülő mezőből,  ami az eddigi  időszakokat  tartalmazza az a konkrét,  amiből  a
minta állomány készülni fog

Export fájl képernyőn megjelenő neve
A mezőbe beírt megnevezés lesz az elnevezése annak a paraméter állománynak, amely tartalmazni
fogja  az  összes  alapbeállítását  (a  főkönyvi  számlatükrét  is)  annak  az  aktuálisan  könyvelt  cégnek,
amelyikben elindítja ezt a menüpontot. A későbbiekben, amikor új céget nyit, akkor lehetősége lesz ezt
az elnevezésű alapot is kiválasztani a Paraméterek - Időszak menüpontban.

Export fájl neve
A  lemez  ikonra  kattintva  adható  egy  megnevezés  annak  a  fájlnak,  ami  tartalmazni  fogja  az
exportállományt. Célszerű ugyanazt a nevet adni neki, amelyet a képernyőn kíván megjeleníteni.

Az  "Export"  gombra  kattintva  a  program  elkészíti  az  aktuálisan  könyvelt  cég  paraméterezései,
alapbeállításai  alapján  (a  főkönyvi  számlatükör  is  másolásra  kerül)  a  minden  további  újonnan
létrehozandó cég számára alapbeállításként elérhető paraméter állományt.

10.4 infotéka Kontír adatok átvétele

Adatok átvételére az infotéka Kontír programból addig van lehetőség, ameddig művelet nem történik a
cégbe való belépést követően. Ezért a cég létrehozását követően az első belépést követően célszerű
ezt megtenni. Lépjen be a Tools / Kontír 2000 Win32 adatok átvétele menüpontba:

Az átvételi lehetőséget két csoportba lehet sorolni:
· A teljes könyvelési anyag átvétele
· Nem rendezett vevői és szállítói tételek átvétele
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Első lépésként ki kell választania azt a céget, amelyiknek az adatait át akarja venni. Ehhez kattintson a
"Kontír  adatok  útvonala"  sor  végén található  ".  ."  gombra.  A tallózó  segítségével  keresse  meg  azt  a
könyvtárat, ahol a program is található és kattintson a "ceg.db" állományra. Ekkor megjelenek a cégek,
amelyek közül választhat:

Kattintson a betöltendő cég nevére, majd a "Kiválaszt" gombra.
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A  kiválasztott  cég  útvonala  és  neve  megjelent  a  panelen.  A  kiemelt  területen  látható  törzsadatok
átvételéhez kattintson a nevük előtt található négyzetbe.
A migrálandó  cég  kiválasztását  követően még egy  fontos  információ  megjelenik:  Könyvelés  átvétele
2007.  évtől  2010.  évig  (jelen  esetben).  Ezt  az  időszakot  a  program  úgy  határozza  meg,  hogy
megkeresi  a  időrendben  az  első  és  utolsó  évet,  amelyikhez  található  "Kxxxxsav.db"  állomány,  ahol
xxxx = év.

A teljes könyvelés átvétele a törzsekkel együtt:

Törzsek és csak a nyitó folyószámla adatok átvétele:
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A módszer eldöntése után kattintson a tovább gombra:

Először a partnerek cím és levelezési adataival kapcsolatos kell beállítani, majd az áfa kulcsokat kell
összerendelni a migrálásra kerülő és a jelenlegi  között.  Mivel  több év adatai is átkerülhetnek, köztük
olyanok is, amikor még más áfa kulcsok is érvényesek voltak, fontos hogy mindegyikhez a megfelelő
kerüljön.  Így  akár  az  is  előfordulhat,  hogy  a  folyamatot  be  kell  zárni  és  azokat  az  áfa  kulcsokat,
amelyek csak a korábbi években léteztek fel kell venni az áfa törzsbe. Most erre mutatunk egy példát:

Ahol nem talált a program megfelelőt, ott a "Nincs" felirat jelenik meg. Ezeket gyűjtsük össze (minden
évet átnézve a panelen) és a szükségeseket fel kell venni az áfa törzsbe.

Ha ez megtörtént indítható újra a migrálás folyamata. Az összerendelés panelen minden korábbi áfa
kulcsnak  megtalálható  a  jelenlegi  párja,  kattintson  a  "Tovább"  gombra.  Figyelmeztetés,  hogy  ez  a
művelet  az  évek  és  tételek  számától  függően  hosszabb  időt  is  igénybe  vehet.  Az  "Átvesz"  gombra
kattintva indul a tényleges migrálás.

Sikeres adatimport esetében:
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Egy  közepes  képességű  gép  esetében  ez  a  7  perc  11  mp  30.000  tétel  migrálását  tette  lehetővé.
További tapasztalati érték, hogy az adatállomány mérete mindössze 25 %-a az eredetinek.

Az átvételt követően ellenőrizze le minden esetben legalább a főkönyvi kivonat, karton, áfa analitika és
folyószámla  egyezőségeket.  Ha  eltérés  van  a  korábbi  és  a  migrált  állományok  között,  akkor
tapasztalataink  szerint  már  a  kiindulásnál  is  probléma  volt.  Milyen  lehetőségek  vannak,  ha  hiba
jelentkezik a migrálás során vagy nem egyezőség lép fel a korábbi adatokkal szemben:

· A cég adatbázisát törölni kell (a cégnyitáskor meghatározott útvonalom és néven található) és az
adatátvétel másik módját kell megpróbálni.

· A cég adatbázisát törölni kell (a cégnyitáskor meghatározott útvonalom és néven található) és a
migrálás során jelzett hibát javítani kell

· Meg kell keresni az eltérés okát és korrigálni
· Időszak elején kezdeni az éles könyvelést és a nyitó folyószámla tételeket rögzíteni

Az  adatátvétel  során  azt  is  tapasztaltuk,  hogy  abban  az  esetben,  ha  a  jelenlegi  könyvelés  során
minden egyezőség fennáll, akkor az átvétel sikeres lesz!
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11 APEH feladások

11.1 Nyomtatványok

A  menüpontba  belépve  az  első  lapon  a  nyomtatványok  paraméterezésével  kapcsolatos  beállítások
végezhetők el.  Első belépéskor  az ablak üres,  ezért  importálnunk kell  a  nyomtatványokat.  Abban az
esetben,  ha  változnak  az  APEH  vonatkozó  nyomtatványai,  frissíteni  kell  ezek  paraméterezését
(szintén az "Import" gombbal).

Az "Import" gombra kattintva:

eldönthető, hogy egy olyan fájlt akarunk betölteni, frissíteni, aminek a paraméterezését az Infotéka Kft.
már elvégezte, vagy az APEH oldaláról letöltött fájlt akarjuk betölteni, aminek a paraméterezését majd
mi  magunk  akarjuk  megcsinálni.  Válasszuk  a  paraméterezett  nyomtatvány  betöltése  opciót
(alapértelmezett), majd kattintás a "Rendben" gombra:
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Az aktuális évhez tartozó állományt válasszuk ki, majd a "Megnyitás" gombra kattintva elvégezhetjük
az abban található tartalom betöltését. Ez a betöltés nem csak a nyomtatványokra vonatkozik, hanem
az  ellenőrző  listákra  és  a  második  fülön  található  cégre  vonatkozó  adatokra  is.  A  betöltés,  frissítés
végén információ jelenik meg az importált adatokról.

Nem  csak  importálhat  nyomtatványokat,  hanem  további  felhasználásra  fájlba  is  mentheti  azokat  az
"Export"  gombra kattintva.  Ily  módon lehetősége van,  hogy  egyéni  módosításait,  önállóan  elkészített
nyomtatványait majd más cégekbe is importálja, vagy közreadja másoknak.

Fontos,  hogy  az  Abevjava  program  útvonalát  ellenőrizze  és  szükség  esetén  módosítsa,  különben  a
feladás nem fog működni!

A "Módosít" gombbal a nyomtatvány nevét tudja megváltoztatni:



Infotéka Kontír FB152

© 2011 ... Infotéka Kft.

A  "Paraméter  gombra  kattintva  láthatóvá  válik  az  átadás  "lelke".  Itt  találhatók  az  egyes
nyomtatványokhoz tartozó mező azonosítók, az átadást biztosító képletek és változók, stb.

A "Módosít" gombra kattintva az átadás képletét lehet változtatni vagy új cellákhoz átadási parancsot
létrehozni. Ekkor elérhetővé válnak az alábbi gombok is:

Változók: megmutatja melyek azok a lehetőségek, amik felhasználhatók, sőt kiválasztást követően a
képlet mezőbe be is szúrja:

Függvények:  megmutatja,  milyen  függvényeket  képes  az  átadáskor  értelmezni  a  szoftver,  sőt
kiválasztást követően a képlet mezőbe be is szúrja:
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A  sorokhoz  még  meg  kell  határozni  azt,  hogy  ha  a  számolás  eredménye  nulla,  akkor  az  átadásra
kerüljön-e  az  APEH  programnak.  Ha  szeretné  a  nullát  is  átadni  az  adott  sornál,  akkor  pipálja  ki  az
opciót.

Gyűjtőkódok: megmutatja az aktuális gyűjtőkód halmazt, sőt kiválasztást követően a képlet mezőbe be
is szúrja:

Hogyan történik a feladás?

Előtte ellenőrizze, hogy a cégadatok megfelelően ki lettek töltve, majd kattintson a "Felad" gombra:
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A feladás arra a nyomtatványra történik, ami akkor aktív. Meg kell határozni a kezdő és záró dátumot,
majd egy fájl nevet kell adni, amit a program elkészít "imp" kiterjesztéssel. Ezt a fájlt fogja az Abevjava
program  beolvasni.  A  mezőknek  ad  egy  alapértelmezett  értéket  a  program,  csak  azt  módosítsa,
amelyik  nem  megfelelő.  A  "Rendben"  gomb  hatására,  a  megerősítést  követően  elindul  a  fájl
összeállítása.

Ha a művelet sikeresen befejeződött, akkor az alábbi ablakot kapja:

Az  üzenet  megjelenésével  párhuzamosan  meghívásra  kerül  az  Abevjava  program,  ami  az  elkészült
állományt megpróbálja beolvasni és erről tájékoztatást is küld:
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Összehasonlítás
Ha több feladás is készül, akkor lehetőség van ezek összehasonlítására:

A  "Hasonlít"  gombra  kattintva  az  alkalmazás  összeveti  a  két  feladási  állomány  tartalmát  és  vagy  a
különbözőségeket jeleníti meg, vagy visszajelzést ad, hogy nincs eltérés.

Ellenőrző lista
A menüpont használatával ellenőrizni tudja az Apeh feladást. A listán ugyanabban a csoportosításban
láthatók az adatok, ahogy azok a 65-ös nyomtatványra átadásra kerültek.

Szerkesztés
Az előző ellenőrző lista szerkesztésére biztosít lehetőséget. 
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A lista paraméterezését lehetőség van megváltoztatni. Törölhet, bővíthet vagy módosíthat a meglévő
sorokon.
A sor típusa lehet:

· Részletes
· Összesítő
· Szöveges
· Üres

A  sor  vagy  az  értékesítéshez,  vagy  a  beszerzéshez  tartozik.  A  megnevezés  tetszőleges  lehet,  a
gyűjtőkódok  oszlopban  pedig  azokat  a  kódokat  kell  vesszővel  elválasztva  beírni  amelyeket  listázni
kívánunk.

Áfa gyűjtőkód
Az áfa gyűjtőkód időszaktól és adóévtől független állomány, szerkesztésére nincs lehetőség. Változás
esetén az általunk kiadott paraméter alapján lehet frissíteni.

A frissítéshez kattintson az import gombra:
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Válassza ki a paraméter állományt, majd kattintson a frissít gombra.

11.2 Cégre vonatkozó kiegészítő adatok

A nyomtatványok paraméterezésekor a hivatkozott változók konkrét értékei adhatók meg ezen a fülön.

Ha az ablak nem tartalmaz bekérhető mezőket, vagy frissíteni akarja a rendelkezésre álló változókat,
lépjen át a "Nyomtatványok" fülre és végezze el "Import" funkciót.

A cégadatok alapján az azonos adattartalmú mezőkbe átkerülnek az adatok. 

A "Módosít" gombra kattintva adható meg az azonosító szöveghez a cégre jellemző, konkrét adat.



infotéka Kontír FB

XII
Fejezet



Időszak kezdéstől zárásig (minta könyvelés) 159

© 2011 ... Infotéka Kft.

12 Időszak kezdéstől zárásig (minta könyvelés)

Az  alábbi  minták  alapján  a  program  használatba  vétele  reményeink  szerint  sokkal  egyszerűbb  lesz.
Nyisson egy olyan céget, ahol csak próba könyveléseket végez, így láthatja miként hat ki a művelet a
teljes folyamatra. Javasoljuk, hogy az itt bemutatott rögzítéseket végezze el.

Nyitó tételek felvitele (devizabankot és devizapénztárt kivéve), 4-es fiókban, vegyes naplón

Vevő/szállító karton egyenlegének egyösszegben történő felvitele
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Nyitó  tétel  felvitele  devizapénztár  és  devizabank  esetén,  4-es  fiókban,  banknaplón/
pénztárnaplón.
A  főkönyvi  szám  meghatározza,  hogy  milyen  devizanemben  könyvelünk,  illetve  az  általános
paraméterekben  beállítottaknak  megfelelően  (FIFO)  kell  a  nyitó  tételeket  felvinni  (példánkban  2
különböző árfolyam miatt 2 tételben vittük fel a nyitó adatokat)

Vevő/szállító nyitó folyószámla analitika felvitele
A  vegyes  naplóban  egyösszegben  felvitt  vevő/szállító  egyenleget  a  folyószámlára  bizonylatonként
vigyük  fel.  Az  adott  főkönyvi  számra  így  felvitt  tételes  bizonylatok  összege  egyezzen  meg  a  4-es
fiókban, a főkönyvi könyvelésben felvitt adott főkönyvi számra könyvelt összeggel.
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Ugyanitt rögzítsük a nyitott szállítókat is, függetlenül, hogy belföldi, vagy külföldi szállítóról van szó:

Szállítói számlák könyvelése
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Eu-ból történő beszerzés könyvelése

a./ számla rögzítése

b./ import áfa könyvelése
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c./  ahhoz,  hogy  az  áfa  bevallással  együtt  benyújtandó  10A60-as  nyomtatvány  is  hibátlan  legyen,  a
partner adatinál legalább az EU-s adószámot hibátlanul ki kell tölteni

d./ olyan import esetén, ahol fizetendő áfa keletkezik, de az áfát nem vonhatjuk le:
ehhez a 466 levonható áfa mellett  az általános paraméterezések között a kiadási áfa számlaszámok
mezőben a 8671-es főkönyvi számnak is szerepelnie kell
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e./ nem EU-s import számla könyvelése

Ha az  EU-s  és  nem EU-s  szállítóknak  a  számlatükrünkben  nincs  külön  főkönyvi  száma,  akkor  nem
EU-s  tétel  könyvelése  esetén  is  megjelenik  a  vegyes  áfa  ablak.  A  vegyes  áfa  tételek  ablakot  ilyen
esetben a „mégse” gombbal lépjük át, itt nem kell áfás tételeket képezni, gyüjtőkódot se kell adni, mert
az import áfáját majd a VPOP vámhatározata alapján könyveljük
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Vevőszámla könyvelése

Export értékesítés
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VPOP által kivetéssel megfizetett áfa könyvelése (készpénzes fizetés esetén)
A  vámhatározatban  10500  vámot,  és  42500  ft  áfát  vetettek  ki.  Ezeket  két  külön  tételben  kell
rögzítenünk. A vámot ugyanarra a főkönyvi számra könyveljük a példában, ahova a vámolással érintett
(kínai) import számlát.

a./ vám könyvelése (áfa nincs)

b./ vám áfa könyvelése (áfa van, de nettót nullázni kell)
A vám áfa könyvelése esetén a bruttó összegbe írjuk be a vám áfa összegét,  töltsük ki  az  áfa %-át
(amit  a  VPOP  a  termékre  meghatározott,  valószínűleg  25%),  majd  az  ezutáni  nettó  összeg  mezőt
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nullázzuk  ki,  és  az  áfa  össze  mezőbe  írjuk  be  a  teljes  bruttó  összeget.  Az  áfa  gyüjtőkód  58-as,
kivetéssel megfizetett áfa kód.

c./  1065-ös  nyomtatvány  helyes  kitöltése  érdekében  töltsük  ki  a  tárolás  gomb  megnyomása  után
megjelenő ablakocska ki nem töltött mezőit, a kitöltötteket pedig ellenőrizzük le:
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Bérfeladás könyvelése (vegyes naplón)
Amennyiben  az  Infotéka  Kft   bérprogramját  használja,  úgy  az  abból  készített  feladást  a  vegyes
könyvelésbe,  a  6-os  fiókba  töltse  be,  ellenőrizze  le  az  adatokat,  majd  tárolja  le  a  könyvelést.  Kézi
könyvelés esetén a tételeket egyenként kell rögzítenie.

Pénztárból kifizetett, fordított áfás tétel könyvelése
A könyvelés során az áfa főkönyvi szám rovatba „F” betűt írjunk, ekkor a mező alatt megjelenik az „FÁ
generálása” szöveg. Fontos még az ilyen tételeknél, hogy a Partner mezőt töltsük ki, mert csak akkor
generálódik a 2 db vegyes könyvelési tétel.
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Az áfa gyüjtőkódot a könyvelés befejezése után felugró vegyes ablakban tudjuk megadni:

Ha  sem  pénztárban,  se  vevő,  se  szállító  naplóban  nem  tudunk  lekönyvelni  könyvelési  tételt,  amit
viszont  szeretnénk,  ha  az  áfa  analítikába  is  bekerüljön,  az  alábbi  módon  tehetjük  meg  (pl.  bérlistán
levonjuk a dolgozóktól az általuk fizetendő étkezési térítést, ami a cégnek áfás bevétel, a dolgozónak
levonás). A könyvelést 2 tételben tudjuk elvégezni, először az alapot, majd az áfa összegét könyveljük
le.

a./ Az „Áfa analítikába” mezőben az „Alapra” lehetőséget válasszuk ki.
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b./ az áfa tételnél az „Áfa analítikába” mezőbe az „Áfára” lehetőséget válasszuk ki:

A képernyő további mezőit is töltsük ki:
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Könyveljük le a forintos és a deviza bank tételeket is úgy, hogy abban az esetben, ha a bankunk az
adott hónapról csak egy bizonylatot ad ki, a könyveléskor a bizonylat fejlécébe a banki kivonat száma
mellett  annak  kiállítási  dátumát  adjuk  meg.  A  kontírozás  esetén  viszont  a  kivonaton  szereplő
napoknak megfelelő mozgásokat könyvelhetjük.

Amennyiben  devizás  banki/pénztári  tételeket  is  könyveltünk,  időszakonként  azok  forintos  értékét  a
programmal ki kell számoltatni. (Műveletek / deviza folyószámla tételek forintérték számolása.) Miután
a  program  menüpont  lefutott,  az  általános  paraméterek  között  beállított  „könyv  szerinti  árfolyam
kezelés” mezőben beállítottaknak megfelelően vagy FIFO, vagy átlagárfolyam kerül megállapításra, és
ennek megfelelően lesz forintosítva az adott devizás tétel.

Időszakonként  futtassuk le  a  listák  között  található  „Árfolyam nyereség/veszteség”  menüpontot,  ahol
az árfolyamnyereség listázása mellett lehetőség van annak automatikus lekönyvelésére is.
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A  program  által  kiszámított  és  generált  tételek  a  vegyes  könyvelési  fülre  kerülnek,  ahol  esetleges
pontosítás után véglegesíthetjük azokat.
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13 Mellékletek

13.1 Firebird verzió ellenőrzése

Indítsa el a Vezérlőpultot (Start menü / Beállítások)

Ha a Firebird telepítve van a gépen, akkor az megtalálható a vezérlőpulton:

Már a megnevezés is árulkodik a verzióról, de duplán kattintva a következő látható:
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Az infotéka Kontír FB program futásához a 2.1.x vagy későbbi verzió szükséges!

13.2 Firebird leállítása és eltávolítása

A Firebird verziójának ellenőrzése szerinti lépéseket végrehajtva eljut az alábbi ablakhoz:

Itt kattintson a , majd az  gombra, és ezzel megtörtént az adatbázis szerver
leállítása. Ha az adott verziót el szeretné távolítani a számítógépről, akkor a vezérlőpulton válassza a
programok telepítése és törlése pontot:
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Keresse meg a Firebird programot (névsorban követik egymást az alkalmazások), és kattintson rá:

Majd nyomja meg az "Eltávolítás" gombot.

 

Az Igenre kattintva megkezdődik az alkalmazás eltávolítása. Közben egyes fájlokra megerősítő
kérdést tehet fel, amiket hagyjon jóvá. A sikeres törlést az alábbi üzenet jelzi:

Ezt követően a telepítő lemezről az újabb verzió feltehető, vagy a legfrissebb letölthető az alábbi
címen:

http://www.firebirdsql.org/

Rendszergazdáknak:
Ha nem találja a Vezérlőpulton a Firebird bejegyzést, de a telepítő jelezte, hogy a számítógépen
installálva  van  egy  bizonyos  verzió,  akkor  az  előző  linkről  töltse  le  annak  a  verziónak  a
telepítőjét.  A  szolgáltatásokban  állítsa  le  azt,  majd  végezze  el  a  régebbi  verziónak  az  újbóli
telepítését. Ezt követően a leírtak szerint eltávolítható a Firebird korábbi verziója.

13.3 Az adatbázisok mentése

Mint  minden  programban,  az  infotéka  Kontír  FB  programban  is  szükséges  a  rendszeres  mentés  a
biztonságos  munkavégzéshez.  Ebben  a  menüpontban  van  erre  lehetőség.  Fontos!  Mentsen
lehetőleg minden nap a munka végeztével!
A menüpontot a File / Mentés, visszatöltés útvonalon éri el akkor, ha nincs egyetlen cég sem nyitva:

http://www.firebirdsql.org/
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Az alábbi ablak lesz látható:

Válassza ki azt a céget, amelyről mentést akar készíteni vagy egy korábbi mentést vissza akar tölteni
rá, majd kattintson a "Mentés" vagy "Visszatöltés" gombra.
Nézzük először a mentést:  Válassza ki  a mentési  útvonalat  és fogadja el  vagy írja át azt  a fájlnevet,
amit a program felkínál. Sikeres művelet esetén:

Visszatöltéskor  a  tallózó  segítségével  válassza  ki  azt  a  fájlt,  amit  a  kiválasztott  céghez  vissza  akar
tölteni. Kiválasztást követően a fájlról megjelennek azok az információk, amelyek ismeretében dönthet
a folytatásról:
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Ha rendben vannak az adatok, kattintson az "Igen" gombra. Sikeres művelet esetén:

A mentés  funkció  csak  akkor  használható,  ha  az  adatbázis  helyi  gépen  van  és  az  adatbázis
útvonala  LOCAL  beállítású.  Amennyiben  az  adatbázis  szerverre  van  telepítve,  akkor  a
szerveren lévő operációs rendszer mentési funkcióját kell használni!

13.4 Adatfogadás más programokból

A lehetőség részletesen kifejtésre került az idegen adatok fogadása ismertetőnél.
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