
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programkezelıi leírás, 



SZOCX, Bentlakásos intézmények ellátottjainak pénzügyi rendszere 
Szám-Adó Kft., Tel.: +36 62 535-935, E-mail: szocx@szamadokft.hu                   oldal 2 
 

CCss ooppoorr tt ooss   bbeess zz eeddééss   mmoodduull   

 

 

A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO 

vagy BKR szabvány által meghatározott formában. 

 

Csoportos beszedést az ellátottak vagy a hozzátartozó által fizetendı térítési díjról, illetve az 

ellátott által fizetendı egyéb költségrıl (gyógyszer, telefon, hőtı, stb.) van lehetıség 

kezdeményezni. 

A modul lehetıséget biztosít arra is, hogy a jövedelem (nyugdíj, FOT, stb.) és a költségek 

különbözetérıl (zsebpénz) is elkészítse a beszedési file-t, az átutalásra kerüljön az intézmény 

számlájára és onnan egy összegő felvételt követıen az ellátottaknak a zsebpénz kifizetésre 

kerülhessen. Ezáltal mentesíti a felhasználót, az ellátottankénti megbízás havonta történı kézi 

bizonylat, meghatalmazás, stb. kitöltéstıl. 

 

Vezérlıadatok beállítása: 

A Rendszer menüponton belül a 

Vezérlıadatoknál ki kell választani a 

Csoportos beszedés „fület”. 

A Formátumnál ki kell választani azt, hogy 

milyen legyen az elkészítendı file 

formátuma. A program jelenleg az 

UGIRO vagy a  

BKR szabvány szerinti file formátumot tudja 

elıállítani. 

 

A Formátum alatt felsoroljuk az alkalmazott 

pénzügyi jogcímeket. Meg kell jelölni azokat, 

amelyek olyan költséget tartalmaznak, 

amelyet csoportos beszedésen keresztül szeretnénk az intézmény számlájára utaltatni az 

ellátott vagy a hozzátartozó számlájáról. 

A file elıállításakor csak a megjelölt jogcímek közül lehet majd választani. 
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Törzsadat elıkészítés: 

 Ellátottak: 

Azoknál a ellátottaknál kell az 

azonosítót és a bankszámlaszámot 

kitölteni, akik megbízták a 

pénzintézetet az utalásra. 

Bankszámlaszám: 24 karakter, 

megadása jelzi a modulnak, hogy 

ha az ellátottnak van megjelölt 

költsége, akkor szerepeltetni kell a 

beszedési megbízásban. 

 

 

Ügyfél azonosító:  

Az UGIRO szerinti forgalomban a „Külsı ügyfél azonosító” használata kötelezı és a 

rendszerek ellenırzik, hogy az ügyfél által adott megbízásban és a terhelési állományban ez 

az érték az adott ügyfélre vonatkozóan megegyezik-e, ha nem, visszautasítják a terhelést. 

Hozzátartozók: 

Azoknál a hozzátartozóknál kell az 

azonosítót és a bankszámlaszámot 

kitölteni, akik megbízták a 

pénzintézetet az utalásra. 

Bankszámlaszám: 24 karakter, 

megadása jelzi a modulnak, hogy ha 

az hozzátartozónak van az adott 

hónapban térítési díj fizetési 

kötelezettsége, akkor szerepeltetni 

kell a beszedési megbízásban. 

 

Ügyfél azonosító: 

Az UGIRO szerinti forgalomban a „Külsı ügyfél azonosító” használata kötelezı és a 

rendszerek ellenırzik, hogy az ügyfél által adott megbízásban és a terhelési állományban ez 

az érték az adott ügyfélre vonatkozóan megegyezik-e, ha nem, visszautasítják a terhelést. 
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Csoportos beszedés file elkészítése UGIRO formátumban: 

 

A csoportos beszedés file elkészítéséhez a Modulok 

menüben el kell indítani a Csoportos beszedés pontot. 

 

 

 

 

 

 

 

A Jogcímek / Beszedendı fülön 

kiválaszthatjuk, hogy a Vezérlıadatoknál 

megjelölt jogcímek közül melyek 

kerüljenek a beszedés file-be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben Térítési díjat is 

kijelöltük akkor a Jogcímek / 

Térítési díj forrásai fülön meg 

kell adni, hogy melyik 

jövedelmekbıl fizetett Térítési 

díjakat szeretnénk az ellátott 

számlájáról leemelni. 
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Az Alapadatok fülön kell megadni: 

 

Kezdeményezı azonosítója: 

16 karakter hosszú, kötelezı kitölteni. 

Az OIB  + az adatküldı max. 13 jegyő 

országos UGIRO-s azonosítója 

(Általában A + adószá elsı 8 jegye) 

 

Jogcím: 

3 karakter hosszú, kötelezı kitölteni. A 

beszedési jogcím UGIRO-s rövidítése. 

A Tárol gomb megnyomásával a program megırzi a beírt adatokat, és a következı 

elıállításkor azokat felkínálja a képernyın. 

 

 

A file elıállítása az Elıállítás 

nyomógomb megnyomásával 

kezdeményezhetı. 

Összeállítás dátuma / sorszám: 

A sorszám egy napon belül ne 

ismétlıdjön. A visszaállításkor (az 

adat elıállítás stornozása) a 

dátumra és a sorszámra kell 

hívatkozni. 

Esedékesség dátuma: 

(A terhelés dátuma) A 

pénzintézetbe érkezés napja + min. 2, de max. 10 naptári nap. 

Az elıállítás elıtt egy ellenırzı lista jelenik meg a képernyın. 
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A lista megtekintése illetve kinyomtatását 

követıen lehet elindítani a feldolgozást. Az Igen-t 

választva a program elkészíti az UGIRO 

formátumú file-t. 

 

 

 

 

A file a felhasználó által 

meghatározott mappába kerül. A 

helyet a megjelenı képernyın lehet 

kiválasztani.  

 

 

 

 

A TXT file jellemzıi: 

Kódkészlet:  852 

Rekordhossz:  fix 178 byte 

Rekord végjel: CR, LF (&0D, &0A) 

File név hossza: 8 + 3 karakter 

Felépítése:  1. pozíció Fix „U” 

   2-8. pozíció A fej rekord M2-es (TAZ) mezıjének 5-11. karaktere – 

     ez általában az adószám elsı 7 jegye 

Kiterjesztés: Nap + Összeállítás sorszáma „NNS” 

Csoportos beszedés file elkészítése UGIRO formátumban: 

 

A csoportos beszedés file elkészítéséhez a Modulok 

menüben el kell indítani a Csoportos beszedés pontot. 
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A Jogcímek / Beszedendı fülön 

kiválaszthatjuk, hogy a 

Vezérlıadatoknál megjelölt 

jogcímek közül melyek kerüljenek 

a beszedés file-be.  

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben Térítési díjat is kijelöltük akkor a 

Jogcímek / Térítési díj forrásai fülön meg kell 

adni, hogy melyik jövedelmekbıl fizetett 

Térítési díjakat szeretnénk az ellátott 

számlájáról leemelni. 

 

 

 

 

 

 

Az Alapadatok fülön kell megadni: 

Kezdeményezı azonosítója: 

16 karakter hosszú, kötelezı kitölteni. Az OIB  + 

az adatküldı max. 13 jegyő országos UGIRO-s 

azonosítója (Általában A + adószá elsı 8 jegye) 

Jogcím: 

3 karakter hosszú, kötelezı kitölteni. A beszedési jogcím UGIRO-s rövidítése. 
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Kezdeményezı bankszámlaszáma: 

A tételek közös (jóváíró) ellenszámlájának a száma. 

Kezdeményezı cég neve: 

Csak az elsı 32 karakter jut el a kötelezett bankjához. 

 

A Tárol gomb megnyomásával a program megırzi a beírt adatokat, és a következı 

elıállításkor azokat felkínálja a képernyın. 

 

A file elıállítása az Elıállítás 

nyomógomb megnyomásával 

kezdeményezhetı. 

Összeállítás dátuma / sorszám: 

A sorszám egy napon belül ne 

ismétlıdjön. A visszaállításkor (az 

adat elıállítás stornozása) a 

dátumra és a sorszámra kell 

hívatkozni. 

Esedékesség dátuma: 

(A terhelés dátuma) A 

pénzintézetbe érkezés napja + min. 

2, de max. 10 naptári nap. 

Közlemény: 

Csak az elsı 18 karakter jut el a kötelezett bankjához. 

 

Az elıállítás elıtt egy ellenırzı lista jelenik meg a képernyın. 
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A lista megtekintése illetve kinyomtatását 

követıen lehet elindítani a feldolgozást. Az Igen-t 

választva a program elkészíti az UGIRO 

formátumú file-t. 

 

 

 

A file a felhasználó által meghatározott 

mappába kerül. A helyet a megjelenı 

képernyın lehet kiválasztani.  

 

 

A TXT file jellemzıi: 

Kódkészlet:  852 

Rekord végjel: CR, LF (&0D, &0A) 

File név hossza: 12 + 3 karakter 

Felépítése:  1-8. pozíció  Összeállítás dátuma (ÉÉÉÉHHNN) 

   9. pozíció  Konstans „-„ 

10-12. pozíció  Összeállítás sorszáma. 

Kiterjesztés:  Konstans „121” 

 


