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Általános tudnivalók a listákkal kapcsolatban
A programból lekért listákat minden esetben nyomtatás elıtt a képernyın is meg lehet
jeleníteni. Ez az úgynevezett „Nyomtatási kép” ablak kibıvül egy keresés és bélyegkép
funkcióval. A nyomtatási kép megjelenésekor e két funkció nem aktív.
A keresés és bélyegkép funkciók bekapcsolásához az ablak bal-felsı sarkában lévı
nyomógomboz kell megnyomni. Ekkor az ablak függılegesen kettéosztódik két átméretezhetı

részre és a bal oldali részen kap helyet a keresési és bélyegkép funkció, amelyeket a
megfelelı fülre történı egérkattintással lehet aktivizálni. A bélyegkép funkció kiválasztásakor
a bal oldalon a lista oldalai láthatóak kicsinyített formában és ezek között könnyedén lehet
navigálni, majd a kiválasztott bélyegképre kattintva a jobb oldalon is a kiválasztott oldal fog
megjelenni. A keresési funkció segítségével bármilyen szövegrészletet vagy számot meg lehet
keresni a listában nyomtatás elıtt. Ez különösen alkalmas lehet egy hosszabb számfejtési
listában annak eldöntésére, hogy az adott személy szerepel-e a listán. A „keresendı szöveg”
mezıbe be kell írni a keresendı karaktereket, majd meg kell nyomni a mezıtıl jobbra

3

található gombot. Ekkor a program a keresımezı alatti ablakrészben felsorolja azokat az
oldalakat, amelyek tartalmazzák a keresett szövegrészletet vagy számot. A kigyőjtött oldalak
bármelyikére kattintva a jobb oldali ablakrészben a kiválasztott oldal lesz látható. A megtalált
szövegrészt a program nem jelöli meg az oldalon belül. A keresendı szöveg megadására
szolgáló mezı fölött található egy gomb, amely csak akkor használható, ha a gépen telepítve
van az Acrobat Reader program. Ennek a gombnak a megnyomásával az éppen nézegetett
listát meg lehet jeleníteni az Acrobat Reader programban. Ekkor lehetıség van arra, hogy az
Acrobat Reader fejlettebb keresı funkcióját használva a listában a keresett szövegrészlet
vagy szám oldalakon belüli pontos elhelyezkedését is meg lehessen keresni.
Az Acrobat Reader másik elınye, hogy segítségével elektronikus formában (PDF
formátumban) is le lehet menteni a listákat és azokat késıbb a Win-Mankó program
használata nélkül is bármikor ki lehet nyomtatni.
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Lekérdezések - Általános modul
Általános modul / Törzsadatok / Háztartás adattár karbantartás
Háztartás törzskarton kérdezhetı le a rögzítési képernyın kijelölt családról a Nyomtatás nyomógomb
alkalmazásával. Láthatjuk a háztartás jellemzıit, és a háztartáshoz tartozó személyek felsorolásra
kerülnek
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Általános modul / Törzsadatok / Személy adattár karbantartás
Személyi törzskarton kérdezhetı le a rögzítési képernyın kijelölt személyrıl a Nyomtatás
nyomógomb alkalmazásával.

Látható a kartonon a személyhez berögzített legfontosabb információk, a háztartás adatai, és a
személlyel egy háztartásban élık adatai felsorolásra kerülnek.
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Általános modul / Törzsadatok / Támogatási jogcímek adatainak karbantartása
A Támogatási jogcímekrıl papír alapú lista is lekérdezhetı, a rögzítési képernyın a Nyomtatás
nyomógomb alkalmazásával.
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Lekérdezések - Szociális modul
LEVELEZÉS

Levelek elıállítása szőrıfeltételek alapján
E menüpontban készíthetık csoportos
levelek, különbözı feltételekkel.
Bármilyen jellegő kimutatás is készíttethetı,
mivel a szőrıfeltételekkel kigyőjtött adatok
EXCEL formátumba is elmenthetık.
Szövegminta választása minden esetben
szükséges.
A szőrt adatok 3 szinten mutathatók ki.
1. Személlyel kapcsolatos kimutatások,
levelek esetén a megfelelı szőrési feltételek
beállításával lehet egy személyre vonatkozó
kimutatást is készíttethetünk.
A személyi adattárunkban lévı összes
személlyel kapcsolatos kimutatások is
készíttethetık. Pl. a születési idıintervallum
beállításával egy korosztálynak ki lehet
nyomtatni a leveleket, vagy EXCEL táblába
a személy alapinformációit. (Név, Születési
idı, TAJ szám, Lakcím, a háztartáshoz
tartozó gyerekek felsorolása )
Iskolai végzettség, vagy családi állapot,
szakképzettség meghatározásával lehet még
kombinálni a lekérdezési feltételeket.

A Háztartás „fül” szőrési feltételeinél
Pl. egy konkrét családra vonatkozó
információt kérdezhetünk le, vagy a
háztartásra jellemzı adatok megjelölésével
szőrhetünk az adatok között.
Ha kíváncsiak vagyunk pl. az egy utcában
lakó személyekre, akkor ezt is le tudjuk
kérdezni, vagy az elızı „fül” szőrési
feltételeit is alkalmazva, egyre szőkítettebb
listát kaphatunk.
Pl A Huszár utcában lakó 70 éves személyek
listáját is kinyomtathatjuk.
Ezen szőrıfeltételek kombinálásával sokrétő
lekérdezés, táblázat készíttethetı.
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Képernyıre az Adatkigyőjtés nyomógomb
segítségével kerülnek az adatok.
A „kigyőjtött adatok fül”
képernyın
megjelennek a szőrıfeltételnek megfelelı
adatok, amelyek között még lehet válogatni.
A
kijelöléssel
lehet
a
felhozott
információkon változtatni. Amennyiben a
felkínált adatokat levél formátumba
kívánjuk kinyomtatni, akkor a „levelek
megtekintése nyomógombra kell kattintani.

Ha valamilyen kimutatást szeretnénk
készíteni, akkor
„A kigyőjtött adatok
mentése Excel táblába” nyomógomb
segítségével tehetjük meg.
Ekkor a képernyın megjelenik a fájl neve,
és mentési helye, amelyet külön kell az
EXCEL programba megnyitni.

Az adatok tovább szerkeszthetık a kívánt formátumba az EXCEL program segítségével.
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2. Kérelem adatok hozzáadásával is készíttethetık kigyőjtések.
Ugyanúgy a személy és háztartás adatok
szőrési lehetısége is megmarad, de tovább
bıvíthetı a beadott kérelmek adatainak
szőrésével.
Tehát kimutathatjuk egy bizonyos idıszakban
beadott kérelmekhez kapcsolódó adatokat,
illetve ezt jogcímre is le lehet szőkíteni.
Szintén az „Adatkigyőjtés” nyomógomb
segítségével tekinthetjük meg az adatokat,
amelyeken
módosíthatunk,
majd
elkészíthetjük a leveleket, vagy az Excel
táblába történı átemelést.

3. A fenti beállításokat tovább szőrhetjük a „Határozat” adataival.
Az elızı információk felhasználásával
például RÁT-ra 2009.01.01 – 2009.06.30.
beadott kérelmekre szőrjön a program és
csak azokat a személyeket hozza ki, akiknek
január hónapban érvényes határozatuk van.

Összefoglalva: az önkormányzat részére
különbözı kimutatások kérdezhetık le,
csoportos levelek készíttethetık akár ellátás
jogcímenként is.

Levelek készítése esetén az etikett címkék is
elállíttathatók.
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Lekérdezések / Kérelem jegyzék

Papír alapú lista kérdezhetı le a
benyújtott
kérelmekrıl
szőrési
feltétellel.
Pl. gyors lista kérdezhetı le egy család
beadott kérelmeirıl egy idıszakra
vonatkozóan.

Látható a listában a család minden tagja, aki kérelmet nyújtott be az adott idıszakra. Láthatók a
kérelemre vonatkozó adatok, idıpont iktatószám és a jogcímek.
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Lekérdezések / Határozatjegyzék
Papír alapú lista kérdezhetı le a benyújtott
kérelmekrıl szőrési feltétellel.
Pl. gyors lista kérdezhetı le egy család
érvényben lévı határozatairól egy idıszakra
vonatkozóan.
Itt lehet listát lekérdezni egy- egy ellátás jogcím
felülvizsgálatára vonatkozóan.
Ki lehet mutatni egy-egy intézmény felé
küldendı határozatokat. (ahol a kifizetés
kedvezményezettje az intézmény ).
Határozat jellege meghatározással pl.
Kimutatható egy idıszakban elutasított, vagy
megszüntetett határozatokat.

Láthatók a listában a határozat berögzített adatai.
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III. KSH adatszolgáltatás
A szoftver fejlesztıi folyamatos kapcsolatot tartanak a KSH munkatársaival. Az évenként
változó statisztikai jelentések módosításait megkapjuk a Hivataltól. Ennek ismeretében
a szoftverünk alkalmas arra, hogy elkészítse az adatlapot, illetve a lemezes feladást. Feltétele,
hogy a felhasználó a megfelelı kódszótáras adatokhoz felvezesse a KSH azonosító adatokat,
illetve az ellátásokat teljes évben a rendszerünkkel készítse, számfejtse.
1206-os kimutatás

Mágneslemezes feladás:
A feladás évenkénti változásával a felhasználóink minden év elején megkapják az aktuális
program verziót, amely megfelel a KSH adat struktúrájának.
Jelenleg ez az adatszolgáltatási kötelezettség szünetel.

13

Lekérdezések / Pénzügyi adatok
Lekérdezések / Számfejtési adatok / Pénztári kifizetés

Számfejtési lista kérdezhetı le a kívánt idıszakról a megfelelı szőrıfeltételek beállításával.
A képernyı adattartalmát kitöltve a jogcímekrıl az alábbi információk kérdezhetık le:
Pénztári kifizetési jegyzék
Utalási lista
Összesítés a könyvelés felé.
A

Szőrési

alapadatok

meghatározható

mely

”fül”
jogcímet

képernyın
kívánjuk

lekérdezni.
A számfejtési év/hónap mezı adata felülírható,
tehát már pénzügyileg lezárt idıszakra esı lista
is lekérdezhetı.
Kifizetési csoport választásával, ha szükséges,
elkülöníthetıek a kifizetési listák.
Adatösszevonás jelölést akkor alkalmazzuk, ha
egy személynek történik több határozat alapján
is kifizetés.
A „Számfejtési listán szerepeljen” szőréssel
bejelölhetık, milyen információkat szeretnénk a
listán megjelentetni a személyeknél. A szőrési feltételekkel beállított lista EXCEL
formátumba kiíratatható. Az útvonal kiírásra látható a bejelölés mellett.

Kifizetési
kitöltésénél

mód

szőrése

rendezhetık

„fül”

adattartalmának

a számfejtett

adatok

különbözı listákra. Amennyiben pénztári kifizetést
kérünk csak le, akkor választhatunk, hogy aláíró
jegyzék formában kérjük-e le a listát.
A

különbözı

utalások

elkészítéséhez

az

intézmények, posta felé ha szükséges külön-külön
elkészíttethetık a listák, az egyéb személy, vagy
intézmény választással.
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AM
Meeggtteekkiinntt nnyyoom
móóggoom
mbb hatására megjelenik a képernyın a nyomtatott formátumú lista.
Egy hónapban leszámfejtett egy jogcímhez tartozó ellátottak listája:

Látható a listán az oszlopokban a támogatás összege, a levonások ( TB és nyugdíjbiztosítás,
egyéb levonás ), a fizetendı összeg. Amennyiben nem pénztári aláíró jegyzéket kérünk le,
akkor a következı oszlopokban megjelenítésre kerülnek az önkormányzat által fizetendı
járulékuk is (nyugdíj, eü. hozzájárulás ).
Az utolsó sorban pedig összesítésre kerülnek a számfejtett adatok.

Akkor, ha pénztári kifizetés listáját kérjük le, akkor aláíró jegyzék formában is lehetséges a
lista. Ekkor az önkormányzat által fizetendı járulékok helyére az aláírás oszlop kerül, a
névvel. Ha nem az igénylı veszi fel az ellátást, akkor a határozatnál megadott kifizetés alanya
( személy vagy intézmény ) kerül kiírásra.
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Aláíró jegyzék kérése esetén a számfejtési jegyzék
utolsó

oldala

a

pénztári

címletjegyzék

kerül

kinyomtatásra.

„Egyéb szőrés fül” képernyın lehet még
beállítani egyéb szőrési lehetıségeket.
Tehát pl. az elızı képernyın beállított ellátás
jogcímre vonatkozóan lehet szakképzettség,
iskolai

végzettség,

életkor

szerinti

lekérdezéseket kezdeményezni.
Lehetıség

van

segélyben

a

részesülı

rendszeres

szociális

személyekrıl

a

támogatás mértékének meghatározásával is
listákat készíteni.

Ezen szőrési feltételek kombinációjával az
önkormányzat

különbözı

jelentéseket,

kimutatásokat tud készíteni.
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Ezek a listák ugyanúgy kiírathatók EXCEL formátumba, és szerkeszthetık.
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Lekérdezések / Számfejtési adatok / Banki terminálon történı utalás és elıkészületei
1. Az üzemeltetı önkormányzat adatainál a pénzintézet pontos beállítása szükséges:

A program a pénzintézeti ( elsı nyolc szám ) számlaszámból tudni fogja az utalási formátumot.

2. Törzsadatok / Személyek adatai / Pénzügyi beállítások képernyın ahhoz a személyhez, akinek a
támogatását utalni fogja az önkormányzat, a folyószámla számát be kell írni
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3. Az ellátott határozatának berögzítése során a kifizetési mód mezı kitöltésével lehet

meghatározni azt, hogy az adott támogatás milyen módon kerüljön kifizetésre. A
segélyezett, egyéb személy illetve intézmény folyószámlájára történı utalás beállítása esetén
a program közvetlen banki terminálon keresztüli utalást tud készíteni.

4. A havi adatok leszámfejtésével elıáll az utalandó összeg, ezek után az alábbiakban ismertettek
szerint kell eljárni.

19

Javasoljuk elıször egy próba utalás készítését, amelyet néhány személlyel készíttessünk el, és ezt az
állományt hálózaton keresztül, vagy floppyra másolva kell befogadni a banki terminál programba.

5. Az utalás elkészítése közvetlenül pénzintézeti terminálon keresztül

Pénzügyi modul hetedik – itt látható – ikonját kell kiválasztani.

A megjelenı ablakban a szokásos módon elıször a kigyőjtendı támogatási jogcímet és a
tárgyhónapot kell megadni.
A Kifizetési csoport mezıben csak akkor kell megadni értéket a kódszótárból történı
választással, ha a támogatásokat a határozat berögzítése során is különbözı csoportokba
soroltuk be és az egyes csoportok utalásait külön kell elkészítenünk.
A Segélyezett mezı kitöltésével egy kiválasztott személy részére is el lehet készíteni az
utalást.
Az Utalási összeg típusa mezıben lehet megadni azt, hogy az utalásban csak segélyösszegek,
csak letiltás összegek vagy esetleg mindkét típusú összegek is szerepeljenek. A választást a
kívánt összegtípusok mellett lévı mezık kipipálásával lehet megtenni.
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A Terhelendı bankszámlaszám megnevezéső keretben kell meghatározni a terhelendı
bankszámlaszámot. Amennyiben az önkormányzat alapadatinál a pénzintézet és a számlaszám
be van állítva, akkor a program ezt hozza alapértelmezettnek, amit lehet módosítani.
A banki utalási fájl formátuma és neve a meghatározott terhelendı bank-számlaszámtól függ.
A bankok által kért formátumok kis mértékben ugyan, de eltérnek egymástól, így a
számlaszám megadásával tulajdonképpen az utalási fájl formátuma és neve is meghatározásra
kerül.
Az OTP terminál esetében két verzió használatos, attól függıen, hogy az önkormányzathoz
melyik programverziót telepítették, ennek megfelelıen „Új formátum használata” jelölést
kell alkalmazni.

Az ablak legalsó keretében az utalási fájl egyéb paramétereit lehet meghatározni. Itt kell
megadni az elıállítás és esedékesség dátumát, valamint a napon belüli sorszámot. Erre azért
van szükség, mert egy napon belül több utalást is lehet készíteni és a napon belüli sorszám az
utalások megkülönböztetésére szolgálnak. A napon belüli sorszám szerepel a fájlnévben is,
tehát több feladást is lehet készíteni ugyanarra a mágneslemezre.

A létrehozandó utalási fájl helyét a „Könyvtárváltás” megnevezéső gomb használatával lehet
meghatározni. A gomb megnyomásakor megjelenik egy a Windows-ban megszokott tallózási
ablak, ahol a megfelelı könyvtárat ki lehet választani. A gomb alatt lévı sorban a program
tájékoztató jelleggel kiírja, hogy milyen útvonalon és milyen néven fog elkészülni az utalási
fájl.

Kifizetési mód szőrése ”fül” képernyın lehet csoportosítani az utalandó tételeket.
Külön el lehet készíttetni a programmal csak a segélyezettek részére, vagy egyéb személy
választással csak a választott személy felét történı utalási listát. Itt lehet külön csoportosítani
egy intézmény részére történı utalásokat is ( áramszolgáltató, iskola stb. )
Ha nem alkalmazzuk a bejelölést, akkor minden utalás egy feladásba kerül át a pénzintézet
felé.
Az utalás elkészítéséhez meg kell nyomni a Megtekint nyomógombot. Ekkor a program
kigyőjti a szükséges adatokat és létrehozza az utalási fájlt, de közben összeállít egy listát is,
amelyben szerepelni fognak az utalási fájlba lekerült adatok. Ezzel a módszerrel lehetıség van
ellenırizni az adatok helyességét. A lista fejlécében látható a kiválasztott bank megnevezése a
formátum azonosítása érdekében, valamint a jogcím és a tárgyhónap. Alatta a program kiírja a
21

párhuzamosan elkészített fájl elérési útvonalát és helyét. A szőrıfeltételeknél olvasható, hogy
a lista milyen típusú összegeket tartalmaz.

Amennyiben egy segélyezett esetében az utalási idıszakra vonatkozóan a személy pénzügyi
beállításainál nincs megadva érvényes lakossági folyószámlaszám, akkor a program a listában
a kifizetés sorszáma helyett kérdıjeleket fog megjeleníteni és a személyt csak az ellenırzı
listán fogja szerepeltetni, de az utalási fájlba nem teszi le a hiányos adatokat. A lista alapján a
hiányzó folyószámlaszámot lehet pótolni és a feladást újra el lehet készíteni.

A banki feladás elkészítése elıtt a program a kiválasztott banki formátumtól függıen
különbözı kérdéseket tesz fel. Az itt megadott válaszok alapján a program különbözı jelzıket
helyez el az utalási fájlba:
Az OTP Bank esetében például a program megkérdezi, hogy az önkormányzat átvállalja-e a
zárlati díjat.
Raiffeisen Bank esetében azt kell eldöntenünk, hogy az utalás jóváírásos-e vagy sem.
OTP Bank esetében az OTP felé történı utalásokat és az egyéb bankok felé történı
utalásokat külön utalási fájlban kell feladni, így az utalás elkészítése elıtt a program még azt
is megkérdezi, hogy külsı banki utalást szeretnénk-e készíteni. Természetesen az itt megadott
nemleges válasz esetében OTP-s belsı utalást lehet készíteni a program segítségével.
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6. Az elkészített fájl beolvasása a pénzintézeti terminál programján keresztül.

Utalások elıkészítése postautalványon keresztül:
A fentiekhez hasonlóan kell eljárni, ha az utalást pénzintézeten keresztül postautalványra kell
elıkészíteni.
Az utalási formátum elkészítésénél a
Pénzügyi modul / Utalások / Utalás
postautalványon nyomógombbal
készíttethetı el az a formátum, amelyet a
bankunk felé leadva, a posta felé tudja
továbbítani az utalandó állományt.

Ha nem töltjük ki a pénzintézet azonosítót,
akkor közvetlen a posta felé továbbítható az
állomány.

A megjelenı képernyı adattartalmát a fentiekben ( 5. pontban ) leírtak alapján kell kitölteni.

Megkérdezi a program a lista készítése elıtt:
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Lekérdezések / Jogcím összesítı
Ezt a lekérdezést használják a könyvelés felé történı feladásokra:
- Kimutatást tudunk lekérdezni az egy hónapban történt összes jogcímre történt kifizetésekrıl.

Információ kérdezhetı le egy adott idıszakra egy jogcímre történı kifizetésekrıl
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Kimutatás készíttethetı például az egy idıszakban egy családra vonatkozóan kifizetett ellátásokról

A fenti szőrési feltételek kombinálásával a kifizetésekrıl különbözı információk kérdezhetık le.
Ezen listák nem szerkeszthetık, csak nyomtathatók és továbbíthatók.
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Lekérdezések / RSZS Igénylılap adatainak lekérdezése
A számfejtett adatok alapján készíti el a program a kigyőjtést.

A lista végén jelenik meg az összesítés
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Lekérdezések / RÁT Igénylılap adatainak lekérdezése

A lista utolsó oldalán található az összesítés
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Adatszolgáltatások / Igazolás kiadása a személyi jövedelemadó bevallásához – M30

A programban az M30–as jelő nyomtatvány kitöltésének a lehetıségét is biztosítjuk. Ennek a
nyomtatványnak a segítségével lehet kiadni a munkáltatói igazolást - az ápolási díjban
részesülteknek – az éves személyi jövedelemadó bevalláshoz.

Az igazolások elkészítéséhez a „Pénzügyi modul” M30-jelő ikonját kell kiválasztani.
A megjelenı ablakban csak azt kell eldönteni, hogy egy személyre vagy minden
ápolási díjban részesült személy részére akarjuk-e kiállítani az igazolást. Az ablakon lévı
jelölı négyzetbe egy pipát helyezve a program lehetıséget biztosít arra, hogy a szokásos
választó ablak segítségével egy konkrét személyt válasszunk ki. A Megtekint nyomógomb
megnyomása után

megjelenik a kiválasztott személy(ek) részére kiállított M30-as

nyomtatványok listája.

Természetesen a programnak ez a része csak abban az esetben használható, ha mind az
alanyi, mind pedig a méltányossági ápolási díjat a tárgyév

folyamán a programmal

számfejtették és a program által számfejtett adatok alapján fizették ki.
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Adatszolgáltatások / NYENYI lappal kapcsolatos adatszolgáltatás
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