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Általános tudnivalók 
 
• Rendszerkövetelmények: 
 

A program üzemeltetéséhez az alábbi minimális feltételeket kell biztosítani: 
IBM PC kompatibilis számítógép 
Windows 98 vagy újabb operációs rendszerrel 
128 Mbyte RAM 
100 Mbyte szabat hely 
Minimum 800*600 felbontású képernyı 
 

• Menükezelés 
 

A program egyes funkcióit menürendszeren keresztül lehet elérni. Az egyes menüpontokat az egérmutatóval 
lehet kiválasztani. A ALT billentyő és a menüpont nevében található aláhúzott bető  együttes lenyomásával, a 
billentyőzet segítségével is indíthatjuk a kiválasztott funkciót. 

 
• Képernyık kezelése 
 

Az 'Esc' billentyővel megszakítható a felvitel úgy, hogy a módosítások nem lesznek aktualizálva. Amennyiben új 
felvitelt akar végrehajtani és ilyen adat már szerepel a gépen, akkor módosításra kínálja fel az adatokat. A gépelési 
pozíciót egy villogó függıleges vonal jelzi. Ezt cursornak nevezzük. 
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1. Bevezetı 
 
 

 
A fıkönyv folyószámla áfa nyilvántartó rendszerrel egy olyan programot kap kézhez a 

felhasználó, amely a könyvelés természetes menetét követve rögzíti számítógépen a könyvelési 
tételeket. A program idısoros könyvelést valósít meg és a könyvelési tételeket fıkönyvi 
naplókhoz rendeli hozzá. A rögzítésre kerülı tételek két folytonos sorszámot kapnak. Egy 
abszolút-, és egy naplón belüli sorszámot. A rögzített könyvelési tételekbıl számos lekérdezés 
készíthetı, illetve exportálható excel formátumba. A folyószámla nyilvántartás lehetıvé teszi a 
pénzügyi modul mőködését, amely a kiegyenlítések figyelésén alapul. A rendszer törzsadatai 
tetszılegesen átalakíthatók és bıvíthetık, így minden cég saját igényeinek megfelelıen 
alakíthatja ki a számlatükrét. 

 
Fıkönyvi rendszerünk több mint 10 éves múltra tekint vissza, mely során a folyamatos 

felhasználói visszajelzések alapján bıvítettük, fejlesztettük a rendszert. Bízunk benne, hogy az 
Önök munkáját is segíteni fogja ez a rendszer, és sok sikert kívánunk a használatához! 
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2. Fımenü 
 
 

Fımenü  
 
 A fımenü az alábbi menüpontokat tartalmazza: 
 

• Környezet 
• Törzs 
• Forgalom 
• Lekérdezések 
• Pénzügy 
• Pénztár 
• Gyógyír 
• Ügyfél információ 

 

 
2.1. Környezet 
 

 A környezet menü általános funkciókat tartalmaz, amelyekkel a rendszer mőködését 
befolyásolhatja, illetve megváltozathatja programozói segédlet nélkül. 

 
 Itt az alábbi menüpontok találhatóak: 

• Segítség 
• Verzió információ 
• Névjegy 
• Nyomtatók beállítása 
• Színezés 
• Menüzár javítás 
• Terület mentés 
• Terület visszaállítás 
• Indexelés 
• Kilépés 

 
 
 

2.1.1. Segítség 
 
 A program rendelkezik egy un. 'on-line-help' résszel. Ez azt jelenti, hogy az egyes logikailag 

elkülöníthetı részekhez tartozik egy-egy leírás, amelyben megtekinthetı az adott rész feladata 
illetve használatának módja.  

 
  Hogyan használja?  
 
  A menüben a kurzormozgató billentyőkkel rá kell állni a lekérni kívánt menüpontra, majd le 

kell ütni az 'F1'-es funkciós billentyőt. Ennek hatására elıjön az aktuális témához tartozó 
segítség! 
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2.1.2. Verzió info 
 

A megjelenı leírásban található információ arról, hogy az egyes verziófrissítésekbe milyen 
javítások, fejlesztések kerültek bele. 

 
 

2.1.3. Névjegy 
 

 
Ha rendelkezik aktív internet kapcsolattal, akkor lehetısége van - a <www.globo.hu> szövegre 

kattintva - a Globo Kft. Honlapját megtekinteni! 
 

 

 
 
 
  
 

2.1.4. Nyomtatók beállítása 
 
 Itt van lehetısége beállítani, hogy a különbözı dokumentumokat melyik illetve milyen 
nyomtatóval szeretné kinyomtatni. 
 
 A <Beállítások törlése> gomb törli a mentett beállításokat és újra felveszi a telepített 
nyomtatókat. 
 
 A <Speciális beállítások> gomb a széles leporellós listák mátrixnyomtatón való 
nyomtatásához szükséges beállításokat tartalmazza. Alapértelmezetten az Epson FX-1170 és 
ezzel kompatibilis beállításokat tartalmazza. 
 

 Minden típus mellett található egy nyomógomb, mely segítségével kiválaszthatja a nyomtatót. 
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 Ezután az alábbi képernyı jelenik meg 
 

 
  
 A <Kiválasztás> gomb megnyomásával illetve a nyomtató nevére való kétszeri kattintással 
lehet a nyomtatót kiválasztani. 
 A <Mátrixnyomtató> gomb megnyomásával illetve a nyomtató típus mezıre való kétszeri 
kattintással lehet megadni, hogy a kiválasztott nyomtató mátrix típusú-e! Ekkor a "Mátrix" felirat 
jelenik meg a típus mezıben! Azt az alábbi ábra mutatja be: 
 

 
 
 A <Töröl> gomb megnyomásával törölheti a nyomtatót a listából! 
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 A kiválasztás után a nyomtató neve megjelenik a megfelelı sorban. 
 

 
 
 A beállítások után a <Mentés> gombra kattintva elmentheti a beállításokat. A mégsem 
szeretne változtatni az eredeti beállításokon, kattintson a <Mégse> gombra. 

 
 
2.1.5. Színezés 
 

 Itt van lehetısége beállítani a kezelıfelület fıbb színeit. 
 Minden típus mellett található egy [...] nyomógomb, mely segítségével kiválaszthatja az adott 

szín. 
 A <Mentés> gombra kattintva véglegesítheti a beállításokat. 
 Az <Alapszínek visszaállítása> gombbal az alább látható színeket lehet visszaállítani 
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2.1.6. Menüzár javítás 
 

 
Egyes funkciók, menüpontok csak egy példányban futtathatók egy adott területre az aktuális 

tárgyévben. (Hálózatos használat esetén elıfordulhat többszörös használat)  
Ennek védelmére a menüpontok, ha elindultak, zárolva lesznek, majd ha bezárjuk, akkor 

törlıdik a zárolás.  
Hibás mőködés esetén (pl.: áramszünet) elıfordulhat, hogy a menüpont zárolva marad. 
Amennyiben senki nem futtatja a zárolt menüpontot, lehetıség van a menüpontok 

alaphelyzetbe állítására. Ezt a reset gombok megnyomásával teheti meg. 
 

 
  
  

 

2.1.7. Területmentés 
 

Az aktuális terület-tárgyévrıl lehet mentést létrehozni, az alapértelmezett 
"meghajtó\globo\mentes" könyvtárba, vagy a hajlékony lemezes meghajtóra. 

A terület mentés NEM MENTI a közös táblákat pl. szótárak stb. A teljes mentést a 
keretrendszerbıl kell indítani. 
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2.1.8. Terület visszaállítás 
 

A mentett terület-tárgyévet lehet visszaállítani az alapértelmezett "meghajtó\globo\mentes" 
könyvtárból, vagy a hajlékony lemezes meghajtóról. 

A funkció NEM állítja vissza a közös táblákat pl. szótárak stb. 
 

 
 

 
 
  
  
  
 

2.1.9. Indexelés 
 
 Az összes adatállomány kulcs szerinti újrarendezése esetleges (pl.: áramszünet okozta) hibák 

kiküszöbölése érdekében. 
 
 
2.1.10. Kilépés 

FONTOS! 
 

Soha ne kapcsolja ki úgy a számítógépet, hogy nem lépett ki a programból. A program futása 
alatti kikapcsolás ADATVESZTÉSHEZ  vezethet! Ilyen jellegő hibák helyreállítása nem 
tartozik a garanciális kötelezettségek körébe. 
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2.2. Törzs 
 

Ebben a menüpontban kell felvinni a rendszer törzsadatait, melyek az alábbiak:       
                                

•  számlatörzs 
•  folyószámlatörzs 
•  mérlegtörzs 
•  mérleg csoportkódok 
•  Naplótörzs 
•  Ágazatkód 
•  bank – pénztár 
•  ÁFA-kulcs 
•  alap számlaszámok 
•  kódszótár 
•  késedelmi kamatok 
•  gyorsszöveg 
•  banki terminál konverzió 
•  Nemere iktató 

 
 

2.2.1. számla 
 

A számlatörzsbe kell felvinni a vállalkozás által használni kívánt fıkönyvi számlákat. A 
számlatörzs a vállalkozás számlatükre. A számlatörzs bármikor bıvíthetı, módosítható. 

 
• karbantartás 
• számlatörzs testre szabása 
• Gyorskarbantartás 

  
2.2.1.1. Karbantartás 

megjelenítési sorrend: számlaszám és megnevezés szerint 
lista: nyomtatott listát készíthetünk 
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Javítás: 
 

 
 
• Számlaszám: maximum 10 pozícióval lehet meghatározni a fıkönyvi számlát.                                                         
• Megnevezés: a vállalkozás számlatükrében meghatározott megnevezést tartalmazza.                                         

Idegen megnevezés: megnevezés más nyelven 
• Nyolcas Átvezetés: 
• Mérlegsor kódja:  a rendszer installálásakor meghatározásra kerül az a kódrendszer, amely a 

mérleg és a fıkönyvi számlák összefüggéseit tartalmazza. Ezzel a kóddal lehet azonosítani, 
hogy egyes fıkönyvi számlák milyen mérlegsorokon jelenjenek meg. A mezı kitöltése a 

mérlegkód szótár alapján történik. 
• Mérlegsor azonosítója: Ebben a mezıben a számviteli törvény szerinti mérleg illetve 

eredmény kimutatás betővel és számmal jelölt adatait írja ki a program. 
• Mérlegsor megnevezése: Számviteli törvény szerinti megnevezés.  
• Szintetika: Ebben a mezıben azokat a számlákat kell megjelölni (X jellel) amelyekhez 

folyószámla nyilvántartást kell rendelni. (pl. vevı, szállító, elılegek, dolgozói tartozások, 
letiltások, stb.) A szintetikus számla annyi pozícióra összesít ahány pozícióban a 
számlaszám mezı meg lett adva (pl. 311 azt jelenti, hogy a belföldi vevıállomány erre a 
három pozícióra kerül összesítésre a folyószámlától.) Értelemszerő, hogy a folyószámláknak 
az elsı három pozíciója ez esetben csak 311 lehet. A folyószámla kezeléssel kapcsolatos 
részletesebb leírásra a 2.2 pontban térünk ki. 

• Részletezı: A rendszer úgy készült, hogy alkalmas csak 5-ös, illetıleg hozzákapcsolódóan 
6,7-es számlák vezetésére is. A könyvvezetés, illetıleg a költségelszámolás módját a 
rendszer installálásakor kell meghatározni. Amennyiben a vállalkozás 6-7-es könyvelést is 
vezet, úgy a részletezı mezıt az 5-ös számláknál X jellel kell megjelölni. Ezzel azt lehet 
elérni, hogy az 5-ös számlákra való könyveléssel egyidejőleg a rendszer a 6-7 
számlaosztályt automatikusan kezeli. 

• Győjtıszámla: Ha egy fıkönyvi számnál csak az alábontásokra lehet könyvelni, akkor kell 
(X jellel) győjtıszámlának megjelölni. Ilyenkor a számlára összeg nem kerül, csak nem 
enged a program rákönyvelni. 
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A mérleg azonosítók kitöltése azért célszerő, mert a rendszer bármelyik pillanatban képes az 
aktuális állapotnak megfelelı mérleg és eredmény-kimutatás elkésztésére. 

 
Már meglévı számlaszámot még egyszer nem lehet felvinni! A számlatörzsbıl törlés csak 

akkor lehetséges, amíg nem történt az adott számlára forgalom felvitel. 
 

 
2.2.1.2. Számlatörzs testre szabása 
 
Számlatörzs testre szabása 

Megmutatja a nullaforgalmú számlákat, és ezek közül bármelyiket ki lehet törölni. A törléssel 
„rövidebbre szabhatjuk" a számlatörzset. 
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2.2.1.3. Gyorskarbantartás 
 

A számlatörzs tételeihez lehet hozzárendelni ágazatkódokat, amit elızıleg <Ágazatkód> 
menüpontban definiáltunk. 

Mellette meg lehet adni egy meghatározott éves terv összeget. Ennek megadása után futtassuk 
a "Forgalom -> Lezárt hónapok aktualizálását"  

Ezzel lehetıség nyílik a nem tárgyhavi fıkönyvi kivonatoknál a teljesítés százalékos 
megjelenítésére 
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2.2.2. Folyószámla 
 

Ebben a menüpontban lehet felvinni mindazokat a folyószámlákat, amelyekrıl analitikus 
nyilvántartást kíván a felhasználó vezetni. Pl.: Vevık, szállítók, elılegek, dolgozói tartozások, 
letiltások stb. 

 

 
 
Lista: 

 Ebben a menüpontban lehet lekérni képernyıre, vagy nyomtatóra a folyószámla törzs 
tartalmát.  

 Szőkíteni lehet tartomány vagy név szerint. 
 

Karbantartás: 
Számlaszám: a számlaszámnak mindig azokkal a számokkal és annyi pozícióval kell 

kezdıdni, amennyi a fıkönyvi számlatörzsben a szintetikus számlák száma, illetve pozíció 
száma. Ezt követıen tetszés szerinti sorszám adható meg pl. szintetikus számla: 311, 
folyószámla: 311001 elsı vevı. 

Az adatfelviteli képernyı további mezıi értelemszerően a folyószámla tulajdonos adataival 
töltendı ki. A halmozott tartozik, illetve követel mezık nem írhatók felül, mindig az aktuális 
forgalmat, illetve egyenleget mutatják az adott folyószámlára vonatkozóan. Az azonosító adatok 
bármikor módosíthatók, de a számlaszám csak addig, amíg könyvelés nem történt. 
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2.2.3. Mérleg 
 

Amennyiben a fıkönyvi számlatörzsbe megtörténik a mérleg azonosítók kitöltése, úgy a 
rendszer automatikusan elkészti a számviteli törvény szerinti mérleget (az adózás elıtti eredmény 
állapotáig). 
 Javítás: 

• Mérlegsor kódja:  a rendszer installálásakor meghatározásra kerül az a kódrendszer, amely a 
mérleg és a fıkönyvi számlák összefüggéseit tartalmazza. Ezzel a kóddal lehet azonosítani, 
hogy egyes fıkönyvi számlák milyen mérlegsorokon  jelenjenek meg.  

• Mérlegsor azonosítója: Ebben a mezıben a számviteli törvény szerinti mérleg illetve 
eredmény kimutatás betővel és számmal jelölt adatait írja ki a program. 

• Mérlegsor megnevezése: Számviteli törvény szerinti megnevezés.  
• idegen megnevezés: más nyelven 
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 Listázás: 
 Ebben a menüpontban lehet lekérdezni képernyıre, vagy nyomtatóra a mérlegtörzs tartalmát. 

Szőkíteni lehet tartomány vagy név szerint. 
 
 

2.2.4. Mérleg csoportkódok 
 

A mérleg csoportkód feladata, hogy az eszköz vagy forrás oldalon összetartozó fıkönyvi 
számlák egyenlegét együttesen vizsgálva a számlákat átmozgassa egy elıre meghatározott 
mérlegsorba. Pl.: ha az ÁFA számlák egyenlege negatív akkor az eszköz oldalon kell ezeket 
szerepeltetni, azonban pozitív egyenleg esetén az eredeti helyükön kell hagyni számlákat. 
 
Javítás: 

Csoportkód: Egy pozíción rögzített azonosító. 
Megnevezés: A csoport elnevezése 
Mérlegsor: Annak a mérlegsornak a kódja, ahová át kell mozgatni a számlákat, ha az együttes 
egyenlegük elıjele nem egyezik, meg a várt elıjellel. 
Elıjel: A csoportba sorolt számlák egyenlegének várható elıjele. 

 
Listázás 

  Képernyıre vagy nyomtatóra listázza a csoportkódokat és megnevezésüket. Szőkíteni lehet 
tartomány vagy név szerint. 
 
 
 

2.2.5. Ágazatkód 
 

Az ágazatkódok feladata: Ha egy gazdasági szervezeten belül szeretnénk tevékenységi 
körönként megbontva látni az adott tevékenységi kör eredményeit és költségeit, de szeretnénk 
elkerülni hogy 6-7-es számlaosztályokat kelljen használni, akkor a számlatükröt 
beparaméterezhetjük ágazatkód szerint, amennyiben a fıkönyvi számok tevékenységi körönként 
alábontottak 
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Javítás: 

Csoportkód: Két karakteres egyedi azonosító. 
Megnevezés: A csoport elnevezése 
 

 
 
 
 

2.2.6. Bank - Pénztár 
 

Az Ön által használt bankok és pénztárak nyilvántartására szolgáló menüpont. A programrész 
a következı adatokat tárolja:   

•Típus (B vagy P, a bank ill. pénztár rövidítése) 
•Azonosító (Belsı azonosító a bankok ill. pénztárak megkülönböztetésére)                                            
•Bank naplószám 
•bank-pénztár megnevezés (Bank/pénztár neve) 
•Bank megnevezés 
•Bank város 
•Saját megnevezés 
•Bank számlaszám  
•terminálból fogadó könyvtár helye 
•terminálba küldés könyvtár helye 
•Bank terminál típusa (Budapest, Elektra, Spectra stb.) 
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2.2.7. Napló 
 

Itt lehet felvinni a fıkönyvi könyvelés során használt naplókat pl. nyitó napló, vevı napló, 
szállító napló, bank napló, pénztárnapló, vegyes napló stb. A naplószám egy pozíciós. Az 
adatállomány feltöltése kötelezı, mert a könyvelés indításakor meg kell adni a napló számát.  

A halmozott tartozik, követel mezık nem írhatók felül, azok mindig az adott naplók aktuális 
forgalmát mutatják. Amennyiben a napló forgalomnak egyenlege van, azt vagy rögzítési hiba pl. 
'féllábas könyvelés ' vagy géphiba illetıleg áramszünet okozhatja. A könyvelés folytatása elıtt a 
hibát meg kell keresni, mert ez esetben a mérleg is hibás lesz. 

Megadható a naplóhoz alapértelmezett fıkönyvi szám. Ennek akkor van jelentısége, ha 
bankot, vagy pénztárat rögzítünk. Ilyen esetben a program felkínálja azt. 

 

 

Lista: 
  Ebben a menüpontban lehet 

lekérni képernyıre, vagy nyomtatóra 
a folyószámla törzs tartalmát.  

  Szőkíteni lehet tartomány vagy 
név szerint. 
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2.2.8. Áfa Kulcs 
 

Itt kell beállítani, hogy a rendszer milyen ÁFA kulcsot vegyen figyelembe beállítást követı 
könyvelésekkor. Amíg nem változtatja meg a beállítást addig a rendszer megırzi az utolsó 
beállítást, tehát nem kell minden alkalommal beállítani, amikor elindítja a programot, elég csak 
az üzembe helyezéskor, illetve ÁFA kulcs változáskor használni ezt a menüpontot. 
 

2.2.9. Alap Számlaszámok 
 
Annak érdekében, hogy a vevık és szállítók számláit, valamint az ÁFA-s tételeket könnyen és 

gyorsan könyvelhesse le, ki kell tölteni az 'Alap számlaszámok' menüben felkínált lehetıségeket. 
A kitöltendı mezık a következık: 

•   Szintetikus számla hossza - azt határozza meg, hogy szintetikus számlák létezése 
esetén hány fix pozíció van a számlaszámban. E fix pozíciók után kezdi csak meg az 
alábontást. 
• Vevı számla – A vevıi szintetikus számlákat kell itt felsorolni 
• Szállító számla – a szállítói szintetikus számlákat kell itt felsorolni 
• Felszámított ÁFA számla – jellemzıen 466 
• Fizetendı ÁFA számla – jellemzıen 467 
• Nyitó mérleg száma – jellemzıen 491 
• Záró mérleg száma  - jellemzıen 492 
• Adózott eredmény elszámolása jellemzıen 493 
• Szállító naplótörzs száma 
• Vevı naplótörzs száma 
• Pénztár napló számai  
• Bank napló számai 
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2.2.10. Kódszótár 
 
2.2.10.1. ÁFA típusok listázása módosítása 
 
2.2.10.2. AK típusok Adón kívüli ÁFA típusok listázása módosítása 
 
2.2.10.3. AM típusok Adó mentes ÁFA típusok listázása módosítása 
 

2.2.11. Késedelmi Kamatok 
 

Ahhoz, hogy késedelmi kamatot számíthasson fel a késedelmes fizetések után, ki kell töltenie 
ezt a szótár állományt. Itt rögzítésre kerül az aktuális késedelmi kamat bevezetésének dátuma, 
illetve százalékos értéke. A késedelmi kamatlábakat visszamenıleg is kitöltheti. 
 

 

 
 
 

2.2.12. Pénznem  
A különbözı pénznemek kódjait (pl.: HUF,EUR) tartalmazó szótár. A pénznem szótár induláskor egy bejegyzést 
tartalmaz: HUF, Forint , alapértelmezett. Új pénznem felvitelekor itt csak a kódot és a megnevezést kell megadni. Az 
árfolyamok külön szótárban találhatók. 
Használata: 
A képernyın a többi törzskarbantartáshoz hasonlóan megjelennek az eddig felvitt pénznemek. 
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A listából kiválasztott pénznemet tudjuk javítani: 

 
Új pénznemet lehet felvinni: 

 
Törölni csak akkor enged a program, ha még az adott pénznemmel nem rögzítettünk könyvelési tételt, és a pénznem 
nem alapértelmezett. 

 
 
 

2.2.13. Árfolyamok karbantartása 
Ebben a listában szerepeltethetjük pénznemenként a napi árfolyamokat. A fıkönyvi program csak a középárfolyamot 
használja. A vételi és az eladási árfolyam azért szerepel a karbantartó képernyın, mert más program (pl.: Sirokkó – 
számlázó) ugyanezt az árfolyam karbantartó ablakot használja.  
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Nem szükséges az árfolyamokat elıre feltölteni. Könyvelés közben is lehet bıvíteni az árfolyam szótárat. A 
könyvelı képernyı leírásánál részletesen foglalkozunk ezzel a lehetıséggel. 
 
 

2.2.14. Gyorsszöveg 
 

A könyveléskor használt leggyakoribb megnevezések (pl.: „Számla kiegyenlítés") kódok 
alapján történı felvitelét szolgálja.  

A kódokat és szövegeket megadhatja itt, valamint könyvelés közben a megnevezés mezı 
kitöltésekor. Kód alapján történı megnevezés-beírás felgyorsítja a könyvelést. 
 

2.2.15. Bank Term. Konverzió 
 

A banki terminál fogadáskor hiányzó adatú vagy más miatt nem értelmezhetı rekordok 
vannak felsorolva késıbbi korrekcióra várva 
 
 

2.2.16. Nemere iktató 
 

Cégünk a Globo Kft. által fejlesztett Nemere rendszer iktató naplóihoz lehet fıkönyvi naplót 
rendelni, a kontírozatlan fıkönyvi feladások kezeléséhez. 

 

2.3. Forgalom 
 
 Ebben a menüpontban találhatók a rögzítéshez tartozó menüpontok   

•   Könyvelés 
•   STORNO könyvelés 
•   Tételek megtekintése 
•   Számla érték felosztó 
•   Feladások fogadása 
•   Csoportos utalás 
•   Utalások nyomtatása 
•   Havi utalások nyomtatása 
•   Zárás 
•   Fıkönyvzárás - nyitás 
•   Folyószámlazárás - nyitás 
•   Lezárt hónapok aktiválása 
•   Szerviz 
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•   Szállítói ÁFA nullázás 
  

2.3.1. Könyvelés 
 

A rendszer az ÁFA-s forgalmi tételek könyvelésével egyidejőleg a jogszabályban elıirt 
tartalmú ÁFA nyilvántartást is vezet. Ebben a menüpontban kell felvinni az összes forgalmi 
tételt. Amelynek ÁFA tartalma van, pl. beérkezı számlák, kimenı számlák, ÁFA tartalmú 
pénztártételek, saját rezsis beruházások, import ÁFA stb., azoknál értelemszerően az ÁFA 
számlaszámot is ki kell tölteni. A könyvelés menüpont szolgál minden forgalmi tétel rögzítésére. 
A menüpont elindítása után a következı képernyı jelenik meg: 

 
 

Elıször a naplószámot kell kitölteni. Ha nem tölti ki, akkor a könyvelés nem indul el, a 
program újra a menüt fogja mutatni. Ha rossz (nem létezı) naplószámot ad meg, akkor a program 
figyelmeztetni, fogja, és nem engedi tovább a naplószám mezırıl. A jó naplószám megadása 
után a program a bizonylatszám mezıre (Biz.szám:) ugrik. FIGYELEM! A bizonylat szám 
mezıbe minden esetben az eredeti bizonylatszámot (számlaszámot) kell írni. A késıbbiek során a 
bizonylatszám (számlaszám) alapján is vissza lehessen keresni könyvelési tételeket. A 
bizonylatszámon kétféle keresést lehet indítani: 

• a bizonylatszám beírása után nem [ENTER]-rel megyünk tovább, hanem F2-vel, akkor 
a program kikeresi az ugyanilyen számú elıírást, és felkínálja kiegyenlítésre. 

• F5 billentyővel adott partner kiegyenlítetlen elıírásait keresheti meg, és ezek közül 
egyet kiválasztva a program felkínálja a kiegyenlítését. 

Ezután a Bevétel/Kiadás mezı következik. Ezt a mezıt csak akkor lehet használni, ha az 
éppen használatban lévı napló (Napló szám: mezı) a „Törzs/Alap számlaszámok" menüpont 
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alatt szerepel a „Bank napló számai" vagy a „Pénztár napló számai" mezıben. Ebben az esetben a 
Bevétel/Kiadás mezıbe „B" vagy „K" bető írható. Ha a bizonylatszámon keresést végeztünk, a 
program automatikusan kitölti ezt a mezıt. Ha az aktuális naplószámhoz rendeltünk 
alapértelmezett fıkönyvi számot ( pl.: a pénztár naplóhoz a 381 fıkönyvi számot) akkor a 
program képes az alapértelmezett fıkönyvi számot automatikusan beírni a „Számlaszám ALAP:" 
sor „Tartozik" vagy „Követel" oldalára. Amennyiben az aktuális napló nem bank vagy pénztár, 
ezt a mezıt a program átugorja.  A következı a belsı bizonylatszám (Belsı biz. sz.: mezı). Nem 
kötelezı kitölteni. A bizonylatszám és a belsı bizonylatszám közül legalább az egyiket viszont 
kötelezı kitölteni. Az adatok pontos visszakereshetısége miatt javasoljuk, hogy a 
bizonylatszámot mindig töltse ki, a belsı bizonylatszámot pedig akkor, ha a cégen belül a 
bizonylatokat külön iktatási számmal látják el, vagy a könyvelésre kerülı bizonylaton több 
számla, vagy azok kiegyenlítése szerepel. Pl.: bankkivonaton szerepel az eredeti számlaszám – 
amit kiegyenlítettek bankon keresztül – valamint a bankkivonat száma. A bizonylatszámba az 
eredeti számlaszám kerül, a belsı bizonylatszámba pedig a bankkivonat száma. A számlák 
kiegyenlítését a program csak akkor tudja elvégezni, ha a bizonylatszám mezıben az 
elıíráskor és a kiegyenlítéskor is azonos bizonylatszámot adunk meg.  

Ezután következik a bizonylat többi adata:                                       
· Bizonylat dátuma: például a számla kelte. 
· Teljesítés dátuma: kötelezı jelleggel kitöltendı egyrészt a jogszabályi elıírások miatt, 

másrészt amiatt, hogy a rendszer a késıbbiekben részletezett módon az ÁFA 
önrevíziós listát el tudja készíteni. 

· Esedékesség dátuma: csak az elıírás jellegő tételeknél van jelentısége, hogy a program 
az utalásokat el tudja készíteni, illetve fizetési felszólítást lehessen nyomtatni. 

 
A kontírozás: 

· számlaszám alap: itt kell megadni a Tartozik, illetve Követel számlaszámokat, amelyek 
az ÁFA nélküli értékre vonatkoznak. 

· számlaszám ÁFA: a rendszer automatikusan beírja a számlaszám alapba rögzített 
számlaszámot, amely azonban felüliható. 

· 6-7-es számla: Csak olyan 5-ös számlánál kötelezı megadni, amely „Részletezı"- nek 
van beállítva a számlatörzsben. 

 
 

 
 

Az érték rögzítése: 
• A képernyın adottak azok az adókulcsok, amelyek a mindenkor érvényes ÁFA törvény 

szerint lehetségesek. Amennyiben készpénzes számla felvitelérıl van szó, úgy a számla 
végösszege oszlopot kell kitölteni, ebbıl a program automatikusan számítja az alapot, és 
az ÁFA-t. 

• Szállító, illetve vevıszámla rögzítésekor az adó alap mezı töltendı ki, amelybıl a 
program kiszámítja az ÁFA-t. Amennyiben a számlán nem ez az ÁFA összeg szerepel 
(hibás számla) úgy az ÁFA mezı felülírható, de ebben az esetben a képernyın * jel 
jelenik meg. Ettıl függetlenül, ha a felhasználó úgy dönt a rendszer a hibás tételt is 
lekönyveli. Ez a hibajel természetesen az ÁFA kimutatás listán is meg fog jelenni. 

• Amennyiben egy bizonylaton több tétel is szerepel, úgy a bekeretezett érték mezıben a 
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tételek halmozásra kerülnek, és ezzel ellenırizhetı a számlán szereplı összes ÁFA alap, 
illetıleg ÁFA összeg. 

• Adómentes érték felvitele esetén meg kell adni a típusát, ez lehet: 
•  Tárgyi adómentes; 
•  Alanyi adómentes; 
•  Unión K ívül levonási joggal; 
•  Unión belül levonási joggal) 
•  Telefonszámla Felosztás miatt. 

• Adón kívüli érték felvitele esetén szintén meg kell adni a típusát típus,ez lehet: 
• Unión K ívül levonási joggal 
• Unión belül levonási joggal 

 
 Szállítói elıírás rögzítésekor az ÁFA sorban új mezı értéke 'V' vagy 'T' lehet. Csak akkor 

lehet megadni, ha ÁFAS a könyvelés. 'V' esetén (van ÁFA) normálisan egysoros ÁFA tételt 
készít a program. 'T' esetén (Tükör ÁFA) az ÁFA összeget beállítja visszaigénylendıbe és 
fizetendıbe is. 
 
 
2.3.1.1. készpénzes  
 ebben a mezıben a készpénzes bizonylat megnevezését lehet megadni 
  
2.3.1.2. Adón kívüli 

meg kell adni a típusát típus,ez lehet: 
• Unión K ívül levonási joggal 
• Unión belül levonási joggal 

 
2.3.1.3. Adómentes 

meg kell adni a típusát, ez lehet: 
•  Tárgyi adómentes; 
•  Alanyi adómentes; 
•  Unión K ívül levonási joggal; 
•  Unión belül levonási joggal) 
•  Telefonszámla Felosztás miatt. 

 
  
  
 2.3.1.4. Rögzítés 

• A képernyın adottak azok az adókulcsok, amelyek a mindenkor érvényes ÁFA törvény 
szerint lehetségesek. Amennyiben készpénzes számla felvitelérıl van szó, úgy a számla 
végösszege oszlopot kell kitölteni, ebbıl a program automatikusan számítja az alapot, és 
az ÁFA-t. 

 
• Szállító, illetve vevıszámla rögzítésekor az adó alap mezı töltendı ki, amelybıl a 

program kiszámítja az ÁFA-t. Amennyiben a számlán nem ez az ÁFA összeg szerepel 
(hibás számla) úgy az ÁFA mezı felülírható, de ebben az esetben a képernyın * jel 
jelenik meg. Ettıl függetlenül, ha a felhasználó úgy dönt a rendszer a hibás tételt is 
lekönyveli. Ez a hibajel természetesen az ÁFA kimutatás listán is meg fog jelenni. 
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• Amennyiben egy bizonylaton több tétel is szerepel, úgy a bekeretezett érték mezıben a 

tételek halmozásra kerülnek, és ezzel ellenırizhetı a számlán szereplı összes ÁFA alap, 
illetıleg ÁFA összeg. 

 
2.3.1.5. kontírozás 

 
· számlaszám alap: itt kell megadni, a Tartozik, illetve Követel számlaszámokat, 

amelyek az ÁFA nélküli értékre vonatkoznak. 
· Számlaszám ÁFA: a rendszer automatikusan beírja a számlaszám alapba rögzített 

számlaszámot, amely azonban felüliható. 
· 6-7-es számla: Csak olyan 5-ös számlánál kötelezı megadni, amely „Részletezı"- nek 

van beállítva a számlatörzsben. 
 
2.3.1.6. esedékesség 

· Esedékesség dátuma: csak az elıírás jellegő tételeknél van jelentısége, hogy a program 
az utalásokat el tudja készíteni, illetve fizetési felszólítást lehessen nyomtatni. 

 
2.3.1.7. Bizonylat dátuma 

· bizonylat dátuma: például a számla kelte. 
 
2.3.1.8. teljesítés 

· teljesítés dátuma: kötelezı jelleggel kitöltendı egyrészt a jogszabályi elıírások miatt, 
másrészt amiatt, hogy a rendszer a késıbbiekben részletezett módon az ÁFA 
önrevíziós listát el tudja készíteni. 

 
2.3.1.9. Belsı biz. szám 

Nem kötelezı kitölteni. A bizonylatszám és a belsı bizonylatszám közül legalább az egyiket 
kötelezı kitölteni. Az adatok pontos visszakereshetısége miatt javasoljuk, hogy a 
bizonylatszámot mindig töltse ki, a belsı bizonylatszámot pedig akkor, ha a cégen belül a 
bizonylatokat külön iktatási számmal látják el, vagy a könyvelésre kerülı bizonylaton több 
számla, vagy azok kiegyenlítése szerepel. (Pl.: bankkivonaton szerepel az eredeti számlaszám – 
amit kiegyenlítettek bankon keresztül – valamint a bankkivonat száma. A bizonylatszámba az 
eredeti számlaszám kerül, a belsı bizonylatszámba pedig a bankkivonat száma).  
 
  
 2.3.1.10. Bevétel Kiadás 

Ezt a mezıt csak akkor lehet használni, ha az éppen használatban lévı napló (Napló szám: 
mezı) a „Törzs/Alap számlaszámok" menüpont alatt szerepel a „Bank napló számai" vagy a 
„Pénztár napló számai" mezıben. Ebben az esetben a Bevétel/Kiadás mezıbe „B" vagy „K" bető 
írható. Ha a bizonylatszámon keresést végeztünk, a program automatikusan kitölti ezt a mezıt. 
Ha az aktuális naplószámhoz rendeltünk alapértelmezett fıkönyvi számot ( pl.: a pénztár 
naplóhoz a 381 fıkönyvi számot) akkor a program képes az alapértelmezett fıkönyvi számot 
automatikusan beírni a „Számlaszám ALAP:" sor „Tartozik" vagy „Követel" oldalára. 
Amennyiben az aktuális napló nem bank vagy pénztár, ezt a mezıt a program átugorja. 
 
2.3.1.11. Bizonylatszám 

FIGYELEM! A bizonylat szám mezıbe minden esetben az eredeti bizonylatszámot 
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(számlaszámot) kell írni. A késıbbiek során a bizonylatszám (számlaszám) alapján is vissza 
lehessen keresni könyvelési tételeket. A bizonylatszámon kétféle keresést lehet indítani: 

• a bizonylatszám beírása után nem [ENTER]-rel megyünk tovább, hanem F2-vel, akkor 
a program kikeresi az ugyanilyen számú elıírást, és felkínálja kiegyenlítésre. 

• F5 billentyővel adott partner kiegyenlítetlen elıírásait keresheti meg, és ezek közül 
egyet kiválasztva a program felkínálja a kiegyenlítését. 

 
2.3.1.12. naplószám 

Elıször a naplószámot kell kitölteni. Ha nem tölti ki, akkor a könyvelés nem indul el, a 
program újra a menüt fogja mutatni. Ha rossz (nem létezı) naplószámot ad meg, akkor a program 
figyelmeztetni, fogja, és nem engedi tovább a naplószám mezırıl. A jó naplószám megadása 
után a program a bizonylatszám mezıre (Biz.szám:) ugrik 

  
  
  

 

2.3.2. STORNO könyvelés 
 

 Ez a menüpont arra szolgál, hogy az esetleges hibásan könyvelt tétel automatikusan 
helyesbítésre kerüljön anélkül, hogy a teljes bizonylat tartalmát újra le kelljen rögzíteni. A törlést 
a rendszer úgy végzi el, hogy a gép által adott belsı sorszámot  kell megadni és az azon a 
bizonylaton szereplı összeget negatív elıjellel automatikusan lekönyveli. Ebbıl következik, 
hogy ezen a képernyın csak a sorszám mezıt, illetve a könyvelési hónapot kell kitölteni. 

A könyvelési hónapnak nagyon nagy jelentısége van. A program alapértelmezés szerint a 
tárgyhónapot kínálja fel, de ha a tétel a tárgyhónapot megelızı idıszakhoz tartozik, és a 
STORNO-nak is ott kell megjelennie, akkor a hónapot a megfelelı értékre kell módosítani. 
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2.3.3. Tételek megtekintése 
 

Ebben a menüpontban megtekintheti rögzítési sorrendben a könyvelési tételeket. A 
megjelenítéskor a program automatikusan a legutoljára rögzített tételt mutatja meg. Ebben a 
pontban a rendszer semmilyen módosítást nem engedélyez a rögzített adatokra vonatkozóan.  
 
 

 
 

2.3.4. Számla érték felosztó 
 

 Segítségével elıre feloszthatja a számla érték és ÁFA  értékre. 
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2.3.5. Feladások fogadása 
 

A kapcsolódó rendszerekbıl – Sirokkó Számlázó, Bóra Bérszámfejtı, stb – érkezı feladott adatfájlok 
feldolgozását teszi lehetıvé 
 
2.3.5.1. Feladás fájlok bemásolása 

 Itt van lehetısége a feladandó tételeket tartalmazó fájlokat bemásolni. Ehhez válassza ki azt a 
könyvtárat ahol a fájlok találhatóak: 
 

 
 

 Ha a megadott könyvtárba megtalálhatók a fájlok, akkor a program átmásolja ıket a megfelelı helyre. 
 
2.3.5.2. Kibocsátott számlák fogadása 

 Ha Ön rendelkezik a GLOBO Kft. Által készített „Raktárkészlet nyilvántartó, számlázó 
rendszer"-rel, akkor lehetısége nyílik a kibocsátott számlák automatikus fogadására, 
feldolgozására.  
 
2.3.5.3. ELÁBÉ fogadás 
 ELÁBÉ számlák fogadására szolgál 
 Megadható egy kiegészítı adat,mely a bizonylatszám mögé iródik. 
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2.3.5.4. Pénztár fogadás 
 

 Pénztár fogadására szolgál 
 Megadható egy kiegészítı adat,mely a bizonylatszám mögé iródik. 

 
2.3.5.5. Beérkezı számlák fogadása 
 

 Beérkezı számlák fogadására szolgál 
 Megadható egy kiegészítı adat,mely a bizonylatszám mögé iródik. 

 

 
 
2.3.5.6. Anyag feladás fogadása 
 

 Beérkezı számlák fogadására szolgál 
 Megadható egy kiegészítı adat,mely a bizonylatszám mögé iródik. 
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2.3.5.7. Fogadás BANK terminálról 
 

 Ha a könyvelt cég rendelkezik SPECTRA vagy ELECTRA nevő bankterminál programmal, 
akkor lehetıség van a bankkivonatok automatikus könyveltetésére. Ehhez a „Törzs/Bank – 
Pénztár/Karbantartás" menüpontban kell beállítani a terminál program nevét a megfelelı banknál. 
Ha olyan pénzforgalmi jelzıszám szerepel a bankkivonaton, amelyet a folyószámla törzsben nem 
talál meg a program, akkor az adott kivonatot nem könyveli le, hanem felszólítja a felhasználót, 
hogy a „Törzs/Bank term. Konverzió" menüpont segítségével rendelje össze a pénzforgalmi 
jelzıszámot egy vevı vagy szállító folyószámlával. Elıfordulhat, hogy egy folyószámlaszám 
kétszer szerepel a konverziós támlában. Ennek az az oka, hogy az adott pénzforgalmi jelzıszám 
terhelési és jóváírási mőveletnek is részese. 
 

 
 
2.3.5.8. Fogadás CROSS rendszerbıl 
 

Autókereskedések és szervizek által használt program (CROSS) által kibocsátott számlák 
fogadását teszi lehetıvé 



Fıkönyv-, Folyószámla-, ÁFA-nyilvántartó rendszer 2006 Ver.:2.24 
. 

 

 

35

 
2.3.5.9. HungaroPharma fogadás 
 

 Hungaropharma álltal küldött txt fájlok fogadására szolgál. 
 A fogadáshoz meg kell adni az ELÁBÉ számlát, partner folyószámlaszámát illetve a txt fájlban 

használt jelöléseket. 
 Ezeket az értékeket csak elsı használatkor kell megadni, utána már automatikuasn megjelennek. 

  
 

 
 

 Majd a feldolgozandó fájlt kell megadni. Ehhez kattintson a három gombbal jelölt gombra, válassza 
ki a fájlt a fájlböngészı képernyı segítségével. 

  
 A fájl megadás után kattintson az <INDÍT> gombra. 
 A fogadás befejezése után a megjelenik egy lista, ami megmutatja, hogy melyek azok a fıkönyvi 

számlák, amelyek egyenlegei megváltoztak. 
 

 A fogadott kötelezettségek csoportos utalásként jelennek meg. 
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2.3.6. Csoportos utalás 
 

Csoportos utalás segítségével, egy csoportba szervezhetı a partner kiegyenlítendı bizonylatai. 
Csoportot létrehozni az <Új csoport> gombbal lehet. 
 

 
 
A már meglévı, de még ki nem egyenlített csoportokon változtatni a <Csoport módosítása> gombbal 

lehet. 
A csoportot kiválasztani az alábbi képernyı segítségével lehet. 
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A csoporthoz a új utalást hozzárendelni a <Felvétel csoportba> gombbal lehet 
Ekkor az alábbi képernyı jelenik meg: 
 

 
 
Itt jelennek meg azok a kiegyenlítendı bizonylatok melyek csoportba rendezhetık. 
Válasszuk ki a bizonylatokat, majd kattintsunk a <Tovább gombra> 
 
Bizonylatszám kiválasztásakor egy * jelenik meg a bizonylatszám elıtt. 
 
FIGYELEM!  
Egy csoportba, csak egy partner bizonylatai rendezhetıek. 
Ha csak egy partner utalásaira vagyunk kíváncsiak kattintsunk a <Szőrés partnerre> gombra. 
Ekkor az alábbi képernyı jelenik meg! 

 
A partner kiválasztásához kattintsunk kétszer a nevére vagy a <Tovább> gombra. 
 



Fıkönyv-, Folyószámla-, ÁFA-nyilvántartó rendszer 2006 Ver.:2.24 
. 

 

38

A kiválasztott bizonylatok a következı módon jelennek meg: 
A csoport azonosítója, közleménye és összege nem módosítható. 
Az esedékesség dátumát kötelezı kitölteni. 
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2.3.7. Utalások nyomtatása 
 

 A rendszer kikeresi a megadott idıintervallumban esedékes utalásos tételeket. A lekönyvelt 
értékek, valamint a Bank - Pénztár menüpontban beállított banki azonosítók alapján szabványos 
formában leporellón lévı utalás formanyomtatványokat tölt ki. Sikertelen nyomtatás esetén 
lehetısége van újra nyomtatni az egyes utalásokat. Ha hibátlannak elfogadta a kinyomtatott 
utalásokat, akkor a továbbiakban ezeket az utalásokat már többször nem engedi a rendszer 
kinyomtatni. Ez a könyvelés biztonsága szempontjából fontos korlátozás. 

Amennyiben olyan bankot ad meg amelyhez hozzárendel banki terminál programnevet, akkor 
az átutalási megbízások nem kerülnek nyomtatásra, hanem bekerülnek a banki terminál program 
IMPORT könyvtárába. Innen lehet a terminál programba beolvastatni az átutalási megbízásokat. 
 
 

 
 

 

2.3.8. Havi utalások nyomtatása 
 

 A program lehetıséget ad arra, hogy ne csak az esedékesség dátuma alapján készítsen 
automatikusan utalásokat, hanem egyedi, illetve havonta ismétlıdı vagy egyéb rendszeres 
idıközönként jelentkezı utalásokat is nyomtathasson, amelyeket nem lehet a lekönyvelt 
tételekbıl generáltatni. 

Kiválasztva a terhelendı bankot és a kedvezményezett bankszámlát, egyenként felviheti a 
képernyın az utalásra kerülı összes adatot. 

-A terhelendı bank adatait a Törzs/Bankok-pénztárak/Karbantartás menüpont alatt 
módosíthatja, illetve viheti fel. 

-A kedvezményezett számlaszámok listáját az INS billentyő megnyomásával bıvítheti igény 
szerint. 
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Válassza ki a bankot: 
 

 
 

 
 Válassza ki az utalás helyét:  

 

 
 
 
 Majd az adatok kitöltése után kattintson a rögzítésre 
  

 
 Az utalások nyomtatására az rögzítés után kerül sor egyszerre. Minden utalást csak egyszer lehet 
kinyomtatni. 



Fıkönyv-, Folyószámla-, ÁFA-nyilvántartó rendszer 2006 Ver.:2.24 
. 

 

 

41

2.3.9. Zárás 
A rendszer havi és éves zárást készít. 
 

Az automatikus zárás-nyitás használata: 
A lépéseket az 2005-2006. év zárása nyitása példáján mutatom be. Tetszés szerinti év behelyettesíthetı a 
példába. 
 
Elıfeltételek: a könyvvizsgáló által elıírt könyvelési tételek rögzítése (pl.: osztalék.) 
 
A zárás – nyitás lépései: 
1) Lépjen be a 2005 évi könyvelést tartalmazó területre. 
2) Futtassa le a párosítást egész évre. „Pénzügy/Kiegyenlítések figyelése/Tételek párosítása” 
3) A “Forgalom/Zárás/Havi zárás” menüpont segítségével zárja le a 12. hónapot. Ekkor egy technika 13. 

hónapba fog átkerülni a tárgyidıszak. 
4) Futtassa a “Forgalom/Zárás/Adózott eredmény elszámolása” menüpontot. Ennek hatására az 8-9 

számlaosztály minden fıkönyvi számlája egyenlegét a program átvezeti az adózott eredmény 
elszámolás nevő számlára. Ez jellemzıen a 493. az 581,582 számlákat kézzel kell átvezetni! 

5) Kérjen le egy gyorskivonatot (“Lekérdezések/gyorskivonat”) ellenırzésképpen. Az 5-9 számlaosztály 
egyenlegek egyenlege oszlopának 0-nak kell lenni. 

6) Készítsen aktuális terület mentését (“Környezet/Mentés-visszamásolás/Aktuális terület mentése”) 
7) Lépjen ki az 2005. évet tartalmazó területrıl. 
8) Lépjen be a 2006. évi könyvelést tartalmazó területre. 
9) Készítsen aktuális terület mentését (“Környezet/Mentés-visszamásolás/Aktuális terület mentése”) egy 

új lemezre. Ne írja fölül az elızı tárgyévrıl készült mentést. 
10) Futtassa a “Forgalom/Folyószámla számok zárása nyitása” menüpontot. Kérni fogja a program a(z)  

a) elızı év elérési útvonalát (WINDOWS verzióban fix az elérési út) 
b) záró napló számát 
c) nyitó napló számát 

11) Futtassa a “Forgalom/Fıkönyvi számok zárása nyitása” menüpontot. Kérni fogja a program a(z)  
a) elızı év elérési útvonalát (WINDOWS verzióban fix az elérési út) 
b) záró napló számát 
c) nyitó napló számát 

12) Kérjen le egy gyorskivonatot, ellenırizze a nyitó mérlegszámlát (jellemzıen 491) 
13) Futtassa a “Forgalom/Lezárt hónapok aktualizálása” menüpontot. 
14) Futtassa a “párosítást” menüpontot. 
 
 
2001 évtıl a folyószámla és a fıkönyvi számok zárása nyitás külön menüpont. Ezzel eltérı idıben lehet a 
folyószámla és fıkönyvi számok zárás-nyitását elvégezni. 
 
Összefüggések: 

A fıkönyvi program két technikai hónapot kezel. A 0. és 13. hónapot. Az automatikus zárás-nyitás 
folyamán a záró tételek a megfelelı év 13. hónapjára könyvelıdnek le. A nyitó tételek pedig az aktuális 
tárgyév 0. hónapjára. A lezárt hónapok aktualizálása után az elızı év 13. hónapra vonatkozó 492-es 
karton forgalmának meg kell egyezni a tárgyévi 0. havi 492 számla forgalmával. És ezen számlák 
egyenlegének 0-nak kell lenni. 
Ebben az esetben biztosak lehetünk benne, hogy hibátlanul zárt és nyitott a program. 
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2.3.9.1. Havi zárás 
 

A havi zárás funkciója az, hogy az aktuális fıkönyvi és folyószámla tételeket külön 
állományba rögzíti és egyidejőleg a tárgyhónap könyvelését zárja. Ez azt jelenti, hogy utólag 
elızı havi állományba már nem enged könyvelni. Emiatt célszerőnek tartjuk, hogy a zárási 
funkció lefuttatása elıtt a szükséges egyeztetéseket el kell végezni, mert utólagos javítás nem 
lehetséges. 
 
2.3.9.2. Adózott eredmény elszámolása 

A 8-as és 9-es számlaoszttály átvezetése 493 éves mérlegszámlára. Az 57-es számlákat, ha van 
rajtuk forgalom, kézi könyvelési tétellel kell a 493 számlára átvezetni 
 

2.3.10. Fıkönyv zárás - nyitás 
 
 Éves automatikus zárás – nyitás 1-4 számlaosztályt érintı része. 
 

2.3.11. Folyószámla zárás - nyitás 
 
 Éves automatikus zárás – nyitás folyószámlákat érintı része 
 

2.3.12. Lezárt hónapok aktualizálása 
 

 Visszamenıleges könyvelési hibák, módosítások átvezetésére szolgáló programrész. Csak 
akkor kell használni, ha ténylegesen lezárt hónapra könyvelt vissza. Ha a fıkönyvi vagy folyószámla  
törzsadatokban  módosítást végzünk pl fıkönyvi szám mérlegkódját megváltoztatjuk akkor lezárt 
hónapokra csak akkor lesz érvényes a módosítás ha ezt a menüpontot lefuttatjuk. 
 

2.3.13. Szerviz 
 
  Áramszünet okozta meghibásodások esetén a forgalmi tételek alapján automatikusan 
újraszámolja a számlák göngyölített forgalmát. 
 

2.3.14. Szállítói ÁFA nullázás 
 

 Év elejétıl újraszámolja a visszaigénylendı ÁFA-t. 
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2.4. Lekérdezések 
 

Ebben a menüpontban kell felvinni a rendszer törzsadatait, melyek az alábbiak:       
                                

•  számlatörzs 
•  folyószámlatörzs 
•  mérlegtörzs 
•  mérleg csoportkódok 
•  naplótörzs 
•  bank – pénztár 
•  ÁFA-kulcs 
•  alap számlaszámok 
•  kódszótár 
•  késedelmi kamatok 
•  gyorsszöveg 
•  banki terminál konverzió 
•  Nemere iktató 

  
 

2.4.1. Napló lista 
 

 Ebben a menüpontban lehet lekérdezni meghatározott naplószámra és meghatározható 
idıtartamra vonatkozó könyvelt tételeket, nyomtatóra vagy excel fájlba. 

Részletes napló nyomtatás funkciója megegyezik a 'Napló nyomtatás' menüponttal, de a listán 
több adat lett feltüntetve. 
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2.4.2. Tárgyhavi kivonatok 
 
 Az aktuális kivonatokat kérdezheti le ebben az almenüben. Az összes érték az egész éves 
halmozott adatokat tartalmazza. 
  Fıkönyvi kivonat 
  Folyószámla kivonat 
  Mérlegsoros kivonat  
 
2.4.2.1. Fıkönyvi kivonat 
 
  Ebben a menüpontban lehet lekérdezni a bármely havi idıpontban a tárgyhavi fıkönyvi 
kivonatot az alábbiak szerint: 
   Teljes kivonat 
   Meghatározott számlaszám intervallumra vonatkozó kivonat. 
 

 A fejlécbe az aktuális idıpontot lehet beírni. A kivonat készítésekor meg lehet határozni, 
hogy a fıkönyvi számlák hány pozíciójára történjen összegfokozat képzés. A kivonat nyomtatható 
illetve exportálható 
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 Számlaszámokat megadhatja, úgy is, hogy beírja a az értéket vagy a mellette lévı gombra 
kattintva az alábbi listábol választ: 
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2.4.2.2. Tárgyhavi folyószámla kivonat 
 

 Ebben a menüpontban lehet lekérdezni a bármely havi idıpontban a tárgyhavi folyószámla 
kivonatot az alábbiak szerint: 
   Teljes kivonat 
   Meghatározott számlaszám intervallumra vonatkozó kivonat. 

 A fejlécbe az aktuális idıpontot lehet beírni. A kivonat készítésekor meg lehet határozni, 
hogy a folyószámlák hány pozíciójára történjen összegfokozat képzés. A kivonat nyomtatható 
illetve exportálható 
 

 
  

 Számlaszámokat megadhatja, úgy is, hogy beírja a az értéket vagy a mellette lévı gombra 
kattintva az alábbi listából választ: 
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2.4.2.3. Tárgyhavi Mérlegsoros kivonat 

 
 A kivonat két változatban készülhet: 
Tételes: Ebben az esetben a lista mérlegsoronként tartalmazza tételesen mindazokat a fıkönyvi 
számlákat, amelyek egyenlegei az adott mérlegsorban szerepelnek. 
Összevont: A lista csak a mérlegsorok összesített összegeit tartalmazza. 
Ez a programfunkció csak akkor mőködik, ha a számlatörzs, illetıleg a mérlegtörzs adatai 

felvitelre kerülnek. Tekintettel arra, hogy a számviteli törvény hosszabb távon meghatározza a 
mérleg és eredmény-kimutatás tartalmát, a munka megkönnyítése érdekében ezeket az adatokat 
célszerőnek tartjuk a törzsállományba rögzíteni. Ezzel elérhetı, hogy a törvény szerinti mérleg és 
eredmény-kimutatás a rendszer által szolgáltatott adatok átmásolásával elkészíthetı legyen. 

 
 

 
 



Fıkönyv-, Folyószámla-, ÁFA-nyilvántartó rendszer 2006 Ver.:2.24 
. 

 

48

2.4.3. Nem tárgyhavi kivonatok 
 
 A lezárt havi kivonatokat kérdezheti le ebben az almenüben. Az összes érték az egész éves 
halmozott adatokat tartalmazza. 
 
  Fıkönyvi kivonat 
  Folyószámla kivonat 
  Mérlegsoros kivonat  
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2.4.3.1. Nem tárgyhavi fıkönyvi kivonat 
 
 Ebben a menüpontban lehet lekérdezni a bármely havi idıpontban egy lezárt hónap fıkönyvi 
kivonatot az alábbiak szerint: 
   Teljes kivonat 
   Meghatározott számlaszám intervallumra vonatkozó kivonat. 
 A fejlécbe az aktuális idıpontot lehet beírni. A kivonat készítésekor meg lehet határozni, 
hogy a fıkönyvi számlák hány pozíciójára történjen összegfokozat képzés. A kivonat 
nyomtatható illetve exportálható 
 

 
  
 Számlaszámokat megadhatja, úgy is, hogy beírja a az értéket vagy a mellette lévı gombra 
kattintva az alábbi listából  választ: 
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2.4.3.2. Nem tárgyhavi Folyószámla kivonat 
 

  Ebben a menüpontban lehet lekérdezni a bármely havi idıpontban egy lezárt hónap 
folyószámla kivonatot az alábbiak  szerint: 
   Teljes kivonat 
   Meghatározott számlaszám intervallumra vonatkozó kivonat. 

 A fejlécbe az aktuális idıpontot lehet beírni. A kivonat készítésekor meg lehet határozni, 
hogy a folyószámlák hány pozíciójára történjen összegfokozat képzés. A kivonat nyomtatható 
illetve exportálható 
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2.4.3.3. Mérlegsoros kivonat 
 
 

Mérlegsoros kivonat  
 

 A kivonat két változatban készülhet: 
Tételes: Ebben az esetben a lista mérlegsoronként tartalmazza tételesen mindazokat a fıkönyvi 
számlákat, amelyek egyenlegei az adott mérlegsorban szerepelnek. 
Összevont: A lista csak a mérlegsorok összesített összegeit tartalmazza. 

Ez a programfunkció csak akkor mőködik, ha a számlatörzs, illetıleg a mérlegtörzs adatai 
felvitelre kerülnek. Tekintettel arra, hogy a számviteli törvény hosszabb távon meghatározza a 
mérleg és eredmény-kimutatás tartalmát, a munka megkönnyítése érdekében ezeket az adatokat 
célszerőnek tartjuk a törzsállományba rögzíteni. Ezzel elérhetı, hogy a törvény szerinti mérleg és 
eredmény-kimutatás a rendszer által szolgáltatott adatok átmásolásával elkészíthetı legyen. 
 
 

 
 

 

2.4.4. Állományváltozások 
 

 Egy adott hónap kivonatait kérdezheti le ebben az almenüben. Az összes érték a megadott 
hónap (!) halmozott adatait tartalmazza. 
 
  Fıkönyvi állományváltozás 
  Folyószámla állományváltozás 
  Mérlegsoros állományváltozás 
  Állományváltozás teljesítési idı szerint 
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2.4.4.1. Fıkönyvi állományváltozás 
 

Egy megadott hónap kivonatát listázhatja ki ebben a menüpontban. Ha valamelyik fıkönyvi 
számlán nem volt mozgás, akkor ez a számla nem kerül rá a listára. 
A listázási feltételeknél megadható, hogy a nullaegyenlegő számlaszámokat kiírja a program 
vagy ne. 

A fejlécbe az aktuális idıpontot lehet beírni. A kivonat készítésekor meg lehet határozni, hogy 
a fıkönyvi számlák hány pozíciójára történjen összegfokozat képzés.  
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2.4.4.2. Folyószámla állományváltozás 
 
Egy adott hónap folyószámla kivonatát listázhatja ki ennek a menüpontnak a segítségével. Ha 

valamelyik folyószámlán nem volt mozgás a megadott hónapban, akkor ez a számla nem kerül rá 
a listára. 

A listázási feltételeknél megadható, hogy a nullaegyenlegő számlaszámokat kiírja a program 
vagy ne. 

A fejlécbe az aktuális idıpontot lehet beírni. A kivonat készítésekor meg lehet határozni, hogy 
a fıkönyvi számlák hány pozíciójára történjen összegfokozat képzés.  

 

 
 

 
2.4.4.3. Mérlegsoros állományváltozás 
 

Egy megadott hónap adataiból készíthet mérleg és eredménykimutatást ennek a pontnak a 
segítségével. Az itt elkészített kivonatok segítségével az egyes hónapok eredményességét 
hasonlíthatja össze. 

Két változatban készülhet: 
Tételes: Ebben az esetben a lista mérlegsoronként tartalmazza tételesen mindazokat a fıkönyvi 
számlákat, amelyek egyenlegei az adott mérlegsorban szerepelnek. 
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Összevont: A lista csak a mérlegsorok összesített összegeit tartalmazza. 
 

 
 

 
2.4.4.4. Állományváltozás teljesítési idı szerint 

 
Meghatározott idıszakra és számlaszámokra kérheti le az állományváltozásokat. 
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2.4.5. Gyorskivonat 
 
 A gyorskivonat a számlaosztályok, illetıleg a naplók összesített forgalmát és egyenlegeit 

mutatja. Az 1-4 illetıleg az 5-9 számlaosztályok egyenlegei (amelyeknek egymással meg kell 
egyezni) a társaság adott idıpontra vonatkozó adózás elıtti eredményét jelzi. 

A naplóknak helyes könyvelés esetén nem lehet egyenlege. Amennyiben van, úgy azt a lista 
annál a napló fajtánál külön jelzi. Ebben az esetben azonban az 1-4 , illetıleg az 5-9 
számlaosztály egyenlege sem egyezik meg egymással. Ha  ez elıfordul a hibát feltétlenül meg 
kell keresni. A gyorskivonat fejlécébe az aktuális idıpontot kell beírni. A lista nyomtatóra, 
illetıleg képernyıre lekérdezhetı. 
 
 

 
 

 

2.4.6. Karton 
 
 

Karton megtekintése  
 
 Karton megtekintésére az alábbi menüpontok szolgálnak 
 
  Fıkönyvi - Adott számlára 
  Fıkönyvi - Több számlára 
  Folyószámla - Adott számlára 
  Folyószámla - Több számlára 
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2.4.6.1. Fıkönyvi karton - Adott számlára 
 
Ez a menüpont a hagyományos értelemben vett fıkönyvi karton kinyomtatására, 

exportálására, illetıleg megtekintésére alkalmas. 
A lekérdezésnél meg lehet határozni: 

 Kigyőjtés rendezettségét 
 Konkrét számlaszámot 
 Konkrét hónapot 
 Konkrét idıszakot: pl. 1-6 hónap. 
 A listán szerepel a rögzített tételek teljes tartalma. 
 Mátrixnyomtató esetén a papír típusát (széles vagy keskeny papír) 

 
 
 

 
 

 A számlaszám mellett található gomb megnyomásával listából választhatja ki a számlaszámot. 
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2.4.6.2. Fıkönyvi Karton - Több számlára 
 

 
Ez a menüpont a hagyományos értelemben vett fıkönyvi karton kinyomtatására, 

exportálására, illetıleg megtekintésére alkalmas. 
A lekérdezésnél meg lehet határozni: 

  Kigyőjtés rendezettségét 
  Konkrét számlaszámot 
  Számlaszám intervallumot 

 Konkrét hónapot 
 Konkrét idıszakot: pl. 1-6 hónap. 
 A listán szerepel a rögzített tételek teljes tartalma. 
 Mátrixnyomtató esetén a papír típusát (széles vagy keskeny papír) 

 

 
 

 A számlaszám mellett található gomb megnyomásával listából választhatja ki a számlaszámot. 
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2.4.6.3. Folyószámla karton - Adott számlára 
 

Ez a menüpont a hagyományos értelemben vett folyószámla karton kinyomtatására, 
exportálására, illetıleg megtekintésére alkalmas. 

A lekérdezésnél meg lehet határozni: 
  Kigyőjtés rendezettségét 
  Konkrét számlaszámot 

 Konkrét hónapot 
 Konkrét idıszakot: pl. 1-6 hónap. 
 A listán szerepel a rögzített tételek teljes tartalma. 
 Mátrixnyomtató esetén a papír típusát (széles vagy keskeny papír) 

 

 
 

 A számlaszám mellett található gomb megnyomásával az alábbi listából választhatja ki a 
számlaszámot. 
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2.4.6.4. Folyószámla karton - Több számlára 

 
Ez a menüpont a hagyományos értelemben vett folyószámla karton kinyomtatására, 

exportálására, illetıleg megtekintésére alkalmas. 
A lekérdezésnél meg lehet határozni: 

  Kigyőjtés rendezettségét 
  Konkrét számlaszámot 
  Számlaszám intervallumot 

 Konkrét hónapot 
 Konkrét idıszakot: pl. 1-6 hónap. 
 A listán szerepel a rögzített tételek teljes tartalma. 
 Mátrixnyomtató esetén a papír típusát (széles vagy keskeny papír) 

 

 
 

A számlaszám mellett található gomb megnyomásával az alábbi listából választhatja ki a számlaszámot. 
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2.4.7. Bizonylatszám keresés 
 

Ha ellenırizni kívánja, hogy adott bizonylatszám, belsı bizonylatszám, illetve ezek 
valamilyen kombinációja elıfordul-e az Ön által adott cégnek vezetett könyvelésében, akkor kell 
ezt a menüpontot használnia. Ha valamelyik mezıt nem tölti ki, akkor csak a kitöltött adatra 
keres rá a program. 
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2.4.8. Összeg keresése 
 

Összeg keresésére szolgál a bizonylatokban. Ha valamelyik mezıt nem tölti ki, akkor csak a 
kitöltött adatra keres rá a program. 
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2.4.9. Féllábas bizonylatok keresése 
 

 Bizonylatszám alapján lehet ezzel a menüponttal ellenırizni, hogy adott hónapban melyik 
bizonylatszámra lett féllábasan, könyvelve. A listán csak azok a bizonylatok jelennek meg, 
amelyek adott hónapban féllábasak maradtak. 
 Féllábas bizonylatok keresésének a menete a következı: 
 Válassza ki a naplót: 

 

 
 

 Adja meg a hónapot, és kattintson a <Nyomtat> vagy <Export> gombra. 
 

 



Fıkönyv-, Folyószámla-, ÁFA-nyilvántartó rendszer 2006 Ver.:2.24 
. 

 

 

63

 

2.4.10. Számlaforgalom 
  
Számlaforgalom lekérdezésére az alábbi menüpontok szolgálnak: 

 
2.4.10.1. Számlaforgalom adott számlára 

 
Olyan forgalmi kimutatás, amelynél a tartozik, és a követel számlaszámot is meg kell adni. 

Csak azokat a tételeket mutatja meg, amelyek a megadott módon lettek lekönyvelve.  
 Tételes és havonta összevont lista készíthetı! 
 Tételes lista esetén exportálható is! 
 Az eredmény szőkíthetı megadott hónapra vagy idıszakra. 

 

 
 

 A képernyı alján található gombok segítségével listából választhatja ki a megfelelı 
számlaszámot. 

 A gombokra való kattintás helyett használhatja az F2-F3-F4 gombokat is. 
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2.4.10.2. Számlaforgalom Adott intervallumra 

 
Olyan forgalmi kimutatás, amelynél a tartozik, és a követel számlaszám tartományt is meg kell 

adni. Csak azokat a tételeket mutatja meg, amelyek a megadott módon lettek lekönyvelve.  
 Tételes és havonta összevont lista készíthetı! 
 Tételes lista esetén exportálható is! 
 Az eredmény szőkíthetı idıszakra. 

 

 
 

 A képernyı alján található gombok segítségével listából választhatja ki a megfelelı 
számlaszámot. 

 A gombokra való kattintás helyett használhatja az F2-F3-F4 gombokat is. 
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2.4.11. ÁFA listák 
 
Részletek:  
ÁFA nyilvántartás 
Típusösszesítı 
TükörÁFA tételek 
ÁFA elszámolás 
ÁFA lista 
ÁFA módosítás 

 
2.4.11.1. ÁFA nyilvántartás 

 
ÁFA nyilvántartást lehet listázni a képernyın, nyomtatni, exportálni. Szőrés lehet számlaszám, hónap, 

dátum szerint. Sorrend lehet rögzítés, számlaszám, bizonylatszám, és belsı bizonylat szerint 
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2.4.11.2. Típusösszesítı 

 
Adómentes és adón kívüli típusösszesítı, hónap vagy teljesítési dátum szerinti szőréssel 

 

 
 
  
2.4.11.3. TükörÁFA tételek 

 
Kimutatás a TükörÁFA tételekrıl,hónap vagy teljesítési dátum szerinti szőréssel. Nyomtatás (elınézet) 

és ill. exportálás. xls fájlba választható. 
 

 
 

 
2.4.11.4. ÁFA elszámolás 

A szállítói ÁFA-t tudjuk elszámolni megadott hónapra, ha megadjuk az elızı év elérési utját 
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2.4.11.5. ÁFA lista 

 
A szállítói ÁFA-s tételeket tudjuk listázni tételesen vagy összevontan a képernyın, nyomtatni, ill. 

exportálni. xls fileba. A sorrend lehet sorszám, bizonylatszám, névsor és esedékesség szerint 
 

 
 
  
2.4.11.6. ÁFA módosítás 

Szállítói ÁFA módosítás a megadott hónapban 
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2.4.12. Önrevíziós tételek 
 

Az önrevíziós számlákat tudjuk nyomtatni ill. exportálni, számlaszám, hónap szerinti szőréssel 
 

 
 
  

 

2.4.13. 6-7 Számlák 
 

 
A 6-os és a 7-es számlákat tudjuk nyomtatni ill. exportálni akár tételesen számlaszám, hónap szerinti 

szőréssel 
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2.5. Pénzügy 
 
 

2.5.1. Kiegyenlítések Figyelése 
 

Ez a menüfunkció elvégzi a folyószámlaként kezelt számlában szereplı tételek párosítását 
(kipontozás) és elkészíti a kiegyenlítetlen tételek kimutatását. Lényeges megjegyezni, hogy a 
tételek párosítása a bizonylatszám alapján történik, vagyis a belsı bizonylatszámot nem figyeli. 
Ezért lényeges, hogy a forgalmi tételek felvitelekor a bizonylatszám egyezzen meg a banki 
átutalásokon szereplı bizonylatszámmal. Amennyiben ez nem egyezik meg, függetlenül attól, 
hogy az adott tétel kiegyenlítésre kerül, a kiegyenlítetlen tétellistán a tartozik, és követel 
forgalomban ugyanaz az összeg szerepelni fog. Amiatt, hogy e tételeket ne kelljen újra rögzíteni 
a ' bizonylatszám javítás ' menüpontban lehetıség van annak javítására. A javítást követıen a 
tételpárosítás programot újra le kell futtatni, amelynek során a program a javított tételeket is 
kipontozza.A számla nem teljes összegő kifizetése esetén, a kiegyenlítetlen tétellistán a még 
fennálló tartozás, illetve követelés összege jelenik meg.Adott folyószámlára vonatkozó 
kiegyenlítetlen összegnek meg kell egyezni a folyószámla-kivonatban ugyanerre a számlaszámra 
kimutatott egyenleggel. 

 
Részletek:  
• Tételek párosítása 
• Kiegyenlítetlen tételek listája 
• Bizonylatszám javítás 
• Határidıs kötelezettség - követelés 
• Egyenlegközlı levél 
• Késedelmi kamat számítása 
• Fizetési felszólítás 
• Partner forgalom 
• Elızı évi kiegyenlítetlen lista 
 

 
2.5.1.1. Tételek párosítása 
 

A forgalmi tételek párosítását (kipontozását) végzı program. 
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2.5.1.2. Kiegyenlítetlen tételek listája 
 

Folyószámlaszámonként lekérdezheti, hogy mely tételek nem lettek kiegyenlítve. 
Mindenképpen a Tételek párosítása menüpont lefuttatása után kell használnia ezt a programrészt. 

 

 
 

 
2.5.1.3. Bizonylatszám javítás 
 

Folyószámlaszámonként lekérdezheti, hogy mely tételek nem lettek kiegyenlítve. 
Mindenképpen a Tételek párosítása menüpont lefuttatása után kell használnia ezt a programrészt. 
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2.5.1.4. Határidıs kötelezettség - követelés listája 

 
A lejárt számlák részletezésének idıpontjait szabadon lehet beállítani (vonatkoztatási idı). Így 

a teljes folyószámla állomány lekérdezés esetén a végeredmény összehasonlítható a fıkönyvi 
kivonaton szereplı értékkel. 

 
Úgy készítettük el a lekérdezést, hogy a vevı számláknál tartozik-követel értéket, míg a 

szállítói számláknál követel-tartozik értéket, jelenítünk meg. Így ennek a listának csak akkor 
negatív az egyenlege, ha összességében túlfizetés van bármelyik oldalon. 

 
A lejárt számlákhoz létrehozhatók intervallum sablonok, pl.: 8-15-30-60-180, amelyeket 

elmenthetünk, vagy törölhetünk. Így tetszıleges határidıs listák lekérhetık. A vonatkoztatási 
idıpontot szabadon beállíthatjuk. A választó gombokkal lehetıség van számlánkénti, ill. 
partnerenkénti összesítésre. 
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2.5.1.6. Egyenlegközlı levél 
 

A kiegyenlítetlen tételek listája alapján ez a programág elkészíti az adott idıpontban aktuális 
egyenlegközlı levelet folyószámlánként. Fontos megjegyezni, hogy a 'kiegyenlítések figyelése' 
menüpont almenüje logikai sorrendben van felépítve. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy az 
egyenlegközlı levél megbízható legyen, elıször a tételek párosítását, a bizonylatszám javításokat 
és a kiegyenlítetlen tétel listát el kell készíteni. 

A párosítás után a páratlan vevı folyószámlák alapján ez a programrész összeállítja az 
egyenlegközlı nyomtatványokat. Az elıadó és a telefonszám rovatokat csak elsı alkalommal kell 
kitölteni, ezt a program területenként tárolja. A listának folyószámlaszám intervallumot lehet 
megadni paraméterként. Alapértelmezés a teljes lista. 

A <Közlemény> valamint az <Aláírás> mezık használatával tetszılegesen változtatható 
szövegrészeket definiálhat, amelyeket az egyenlegközlı elıtt illetve után nyomtat ki a program. 
Minden értesítıt külön lapra készít el a rendszer. Ha egy folyószámlaszámhoz tartozó lista 
hosszabb egy lapnál, akkor automatikusan a következı lapon folytatódik a lista. 
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2.5.1.7. Késedelmi kamat számítása 
 

Ezzel a programrésszel adott idıszakon belül kiszámíttathatja a késedelmes kiegyenlítések 
után felszámítható késedelmi kamatot. A programrész csak abban az esetben használható, ha a 
"Törzs" adatai között a "Késedelmi kamat"-ot elızıleg kitöltötte. A számítási rész figyelembe 
veszi azt is, ha a késés ideje alatt a késedelmi kamat értéke megváltozott. Az idıtartam az 
esedékesség dátumára vonatkozik. A számítás eredményét különbözı szőkítési feltételekkel 
listázhatja, ha egyenlegközlıt listáz. Megadhatja, hogy hány napnál nagyobb késés esetén, illetve 
mekkora összegnél nagyobb hátralék esetén nyomtasson egyenlegközlıt a rendszer. Ha egyedileg 
kívánja elbírálni, hogy melyik tételhez készítsen a rendszer egyenlegközlıt, akkor a  

  gombon lévı pipával azt  gombra válthatja, ahol egyenként 
megjelenik az összes késedelmes tétel, de csak azokról készül nyomtatás, amelyek mellett 
baloldalt egy '*' található. 
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2.5.1.8. Fizetési felszólítás 
 

Itt készíthet fizetési felszólító levelet, ha a vevı még nem egyenlítette ki tartozását, és az 
esedékesség ideje lejárt. 

 

 
 

 
2.5.1.9. Partner forgalom 
 

Partnerek (vevık, szállítók) forgalmát tudjuk listázni partner, hónap és ertékhatár szőkítéssel. 
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2.5.1.9.1. Vevı forgalom 
 

Vevık forgalmát tudjuk listázni partner, hónap és értékhatár szőkítéssel 
 
2.5.1.9.2. Szállító forgalom 
 

Szállítók forgalmát tudjuk listázni partner, hónap és értékhatár szőkítéssel 
 
2.5.1.10. Elızı évi kiegyenlítetlen lista 
 

 

 
 

 
 

2.5.2. Kötelezettségek-követelések 
 

Amennyiben a forgalmi tételek felvitelekor a fizetési esedékesség idıpontja kitöltésre kerül, 
úgy ez a programfunkció lehetıvé teszi a vállalkozás adott idıpontra, vagy idıszakra vonatkozó 
pénzügyi kötelezettségeinek, illetve követeléseinek kimutatását, fıkönyvi, vevı és szállító, 
valamint egyéb folyószámlánként. Ezzel a programfunkcióval lehetıvé válik a társaság likviditási 
helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. 
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Devizakönyvelés kiegészítés  
 

Pénznem  
A különbözı pénznemek kódjait (pl.: HUF,EUR) tartalmazó szótár. A pénznem szótár induláskor egy bejegyzést 
tartalmaz: HUF, Forint , alapértelmezett. Új pénznem felvitelekor itt csak a kódot és a megnevezést kell megadni. Az 
árfolyamok külön szótárban találhatók. 
Használata: 
A képernyın a többi törzskarbantartáshoz hasonlóan megjelennek az eddig felvitt pénznemek. 

 
A listából kiválasztott pénznemet tudjuk javítani: 

 
Új pénznemet lehet felvinni: 

 
Törölni csak akkor enged a program, ha még az adott pénznemmel nem rögzítettünk könyvelési tételt, és a pénznem 
nem alapértelmezett. 
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Árfolyamok karbantartása 
Ebben a listában szerepeltethetjük pénznemenként a napi árfolyamokat. A fıkönyvi program csak a középárfolyamot 
használja. A vételi és az eladási árfolyam azért szerepel a karbantartó képernyın, mert más program (pl.: Sirokkó – 
számlázó) ugyanezt az árfolyam karbantartó ablakot használja.  

 
Nem szükséges az árfolyamokat elıre feltölteni. Könyvelés közben is lehet bıvíteni az árfolyam szótárat. A 
könyvelı képernyı leírásánál részletesen foglalkozunk ezzel a lehetıséggel. 
 

Könyvelés 
Amennyiben a pénznem szótárban egynél több bejegyzés található, akkor a könyvelı képernyın megjelenik a 
pénznemválasztás lehetısége: 

 
Indításkor az alapértelmezett pénznemet írja a program a pénznem mezıbe. A bizonylat megnevezés kitöltése után 
lehet a pénznemet megváltoztatni. Mivel itt még nem lehet eldönteni, hogy milyen könyvelési tételt (ÁFA – s, vagy 
sem) fogunk rögzíteni, kontírozás kitöltése után kapunk egy új ablakot, ahol a deviza értéket meg lehet adni: 
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Ha ÁFA – s tételt rögzítünk akkor csak devizában kell megbontanunk ÁFA kulcsonként a bizonylatot. A könyvelı 
ablakba visszalépéskor minden értéket visszaszámol alap pénznemre a program. Ha nem ÁFA – s tételt 
(kiegyenlítés) rögzítünk, akkor a deviza ablak a következıképp jelenik meg: 

 
 
Ha a könyvelı képernyın megadott teljesítési dátumhoz a kiválasztott pénznemben nem tartozik még felvitt váltási 
érték (Árfolyam karbantartás listában), akkor a program felkínálja könyvelés közben az árfolyam rögzítését: 

 
Természetesen, ha az adott napon már rögzítettünk árfolyamot, többször ezt a kérdést nem teszi fel a program. 
Ha igennel válaszolunk, akkor a következı ablak jelenik meg: 
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Továbbra is igaz, hogy a Tramontana – fıkönyv program a középárfolyammal számol. Ügyeljünk arra, hogy az 
egység 0 – tól eltérı legyen, mert a váltási érték, amivel a program számol, az egységgel felszorzásra kerül.  
 
A szótárban (Árfolyam karbantartás) tárolt árfolyamtól szabadon eltérhetünk a deviza érték rögzítésekor. Minden 
egyes deviza tételhez a program eltárolja, hogy milyen váltási értékkel rögzítettük. 
 
Amikor kitöltöttük a deviza értéket és visszatérünk a könyvelı képernyıre, ott már az átszámított értékeket látjuk, és 
a pénznem mellett kerül kiírásra (tájékoztató jelleggel) a deviza érték. Ha deviza elıírást egyenlítünk ki 
(Bizonylatszámon F2- F5 gomb) keresés használatával, akkor természetesen az eredeti deviza értéket is visszakeresi 
a program. Amikor az érték megadásához érünk, akkor a kiegyenlítés teljesítés dátumára is elvégzi a program az 
átváltást. 
 

Páratlan tételek 
A párosítás elvégzésekor a program forintban és devizában is összesíti a könyvelési értékeket. 
A kiegyenlítetlen listán új lehetıségek állnak rendelkezésre, hogy a devizás tételeket listázhassuk, illetve a devizában 
kiegyenlített tételeket kihagyjuk a listából.  

 
A listán feltünteti a pénznemet és a deviza értéket is, ha devizás a könyvelési tétel: 



Fıkönyv-, Folyószámla-, ÁFA-nyilvántartó rendszer 2006 Ver.:2.24 
. 

 

80

Árf
olyam különbözet 
 
A forgalom menüben találjuk az „Árfolyam különbözet elszámolása” menüpontot. Ez az ablak akkor jelenít meg 
tételeket, ha a párosítás után a kiegyenlítetlen listán van olyan bizonylat, amely devizában kiegyenlített, de forintban 
(alap pénznemben) nem.  

 
A naplószám, bizonylat dátum és a teljesítés dátum, valamint a fıkönyvi számok (Árfolyam nyereség, veszteség 
fıkönyvi szám) kitöltése kötelezı. A bizonylatszámot nem lehet megadni, azt a program automatikusan állapítja 
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meg, hogy a kiegyenlítések figyelése hibátlan legyen. A folyószámla típusától, és az árfolyam nyereség, vagy 
veszteség figyelembevételével készíti el a <Könyvelés> gomb, a könyvelési tételeket. A listából csak azoknak a 
bizonylatoknak az árfolyam különbözetét könyveli le, amelyek a „Választ” oszlopban megjelölésre kerültek. 
Az árfolyam nyereség ás árfolyam veszteség fıkönyvi számokat az „Alap számlaszámok” menüpontban is 
megadhatók, így a program mindig felkínálja az alapértelmezett fıkönyvi számokat. 
Alapszám karbantartó: 
 

 
 


