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VVáárr aakk oozz óókk   mmoodduull   

 

A Karbantartás menün belül a Törzsadatok almenüben található a Várakozók nyilvántartására 

alkalmas programmodul. 

 

AA  kkééppeerr nnyyıı  ffeellééppííttééss  aazz  aalláábbbbii ::  

A képernyı alján látható ÚÚjj   ggoommbbbal lehet új személyt felvinni. A MM óóddoossííttááss  ggoommbbbal lehet 

javítani a meglévı adatokban úgy, hogy elıször meg kell nyomni a módosítás gombot, majd 

ha kijavította az 

adatot, akkor a 

JJóóvvááhhaaggyy  ggoommbb-

bal lehet letárolni. 

Az EEllvveett  ggoommbb 

szolgál arra, hogy 

tárolás nélkül 

kilépjen a karban-

tartásból. A JJóóvváá--

hhaaggyy és az EEllvveett 

gombok csak 

akkor látszanak, 

hogy ha Új adat felvitelét vagy meglévı adat módosítását végzi. Személyeket véglegesen 

kitörölni a TTöörr ööll   ggoommbbbal lehet. A KK ii lléépp  ggoommbbbal lehet elhagyni az ablakot. Az ún. 

navigációs gombokkal lehet egyesével lépkedni a Várakozók között: 

 

Névsorban elsı személyre lép Névsorban utolsó személyre lép 

 Elızı személyre lép  Következı személyre lép 

 

A képernyı az alábbi „fülekbıl” áll: 

– Névsor 

– Személyi adatok 

– Kérelem adatok 

– Elıgondozás 

– Adatlapok 

 



SZOCX, Bentlakásos intézmények ellátottjainak pénzügyi rendszere 
Szám-Adó Kft., Tel.: +36 62 535-935, E-mail: szocx@szamadokft.hu                   oldal 3 

A NNéévvssoorr  „fülön” jelennek meg a már berögzített várakozók. Az ablak felsı részén lehet 

rákeresni egy – egy várakozóra, úgy hogy a keresés mezıben meg kell adni a keresett 

személy nevének egy részét vagy az egész nevet. 

A sorrendnél beállítható – a mezı végén a lefele mutató nyílra egérrel kattintva –, hogy a 

várakozók Név, Kérelem beadásának, Férıhely elfogadásának a dátuma alapján vagy 

Lakóhely + Kérelem beadása dátuma illetve Elhelyezés + Kérelem beadása dátum szerint 

jelenjenek meg. Alapértelmezésben névsorrendben vannak a személyek. 

Ha meg akarja nézni, hogy kik azok, akiknek a férıhely igénye még nem lett elfogadva, akkor 

a szőrınél – szintén a mezı végén a lefele mutató nyílra egérrel kattintva – be lehet állítani, 

hogy csak a várakozók jelenjenek meg vagy mindenki. Alapértelmezett a várakozók. 

 

SSzzeemmééllyyii   aaddaattookk részben lehet megadni az alábbi adatokat: 

NNéévv:: Szabadon 

kitölthetı mezı. 

NNeemmee:: Új adat 

rögzítésekor a Nıt 

kínálja fel a program 

egérrel vagy a 

billentyőzeten a 

nyilakkal lehet 

átváltani Férfire. 

LL eeáánnyykkoorr ii   nnéévv:: 

Szabadon kitölthetı 

mezı. 

SSzzüülleettééssii   hheellyy,,  iiddıı:: 

a születési idıt úgy is ki lehet tölteni, hogy a mezı végén levı gombra kattintva megjelenik 

egy naptár, ahol ki lehet választani a megfelelı dátumot vagy a gomb használata nélkül 

mezıbe beírható. 

AAnnyyjj aa  nneevvee:: Szabadon kitölthetı mezı. 

LL aakkóóhheellyy:: Az elsı mezıbe az irányító számot a második mezıbe a települést és az utca 

házszámot kell bevinni. 

TTaarr ttóózzkkooddáássii   hheellyy:: Ugyan úgy kell kitölteni, mint a lakóhelyet, vagyis az elsı mezıbe az 

irányító számot a második mezıbe a települést és az utca házszámot kell bevinni. 

ÁÁll llaammppoollggáárr ssáágg:: Szabadon kitölthetı mezı. 
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CCsseelleekkvvııkkééppeesssséégg  mméérr ttéékkee:: Kódszótáras mezı. A mezıben állva az ENTER billentyő 

lenyomásának hatására megjelenik egy ablak, ahol ki lehet választani a mértéket a 

billentyőzeten található le, illetve a felfelé mutató nyilak segítségével. Ha a kék kijelölı sáv 

rajta áll a kiválasztandó adaton, akkor a kiválasztás az ENTER billentyővel vagy a Választás 

gombra kattintással történik meg. Ha nincs benne a kódszótárba a keresett adat, akkor az ÚÚjj   

ggoommbbra kattintva fel lehet vinni. A kód azonosítót a program automatikusan adja csak a kód 

megnevezését kell kitölteni, és a TTáárr ooll   ggoommbbbal lerögzíteni. Majd a fent leírt módon 

kiválasztani. 

MM ááss  hhoozzzzááttaarr ttoozzóó  nneevvee,,  ccíímmee:: Célszerő úgy kitölteni, hogy külön sorban legyen a 

hozzátartozó neve és a következı sorban pedig a címe. A sorok között az ENTER-rel lehet 

mozogni, a mezıbıl a TAB-bal lehet kilépni. 

SSzzeemmééllyyii   iiggaazzoollvváánnyy  sszzáámmaa:: Szabadon kitölthetı mezı. 

TTAAJJ  sszzáámm:: Szabadon kitölthetı mezı. 

KK öözzggyyóóggyy  iiggaazzoollvváánnyy  sszzáámmaa:: Szabadon kitölthetı mezı. 

TTeelleeffoonn:: A várakozó könnyebb elérhetıségét teszi lehetıvé, ha meg van adva a telefonszám. 

TTöörr vvéénnyyeess  kkééppvviisseellıı  nneevvee,,  ccíímmee:: Az elsı mezı szolgál a képviselı nevének a kitöltésére, a 

második, pedig a cím beírását teszi lehetıvé. 

Intézményi elhelyezés: Kódszótáras mezı. A használata megegyezik a cselekvıképesség 

mértékénél leírtakkal. 

Sürgısségi kérelem: Egérrel a mezıbe kattintva lehet megadni, hogy a Várakozó elhelyezési 

kérelme sürgısségi kérelem-e. 

 

KK éérr eelleemm  aaddaattookk „fül”: Itt lehet megadni, hogy mikor adta be a várakozó a kérelmét az 

intézményi elhelyezéshez, ha elfogadták a kérelmét, és határozat született elhelyezésérıl, 

akkor a beutaló 

határozat megkül-

désének idıpontját 

is meg lehet adni. 

Ha kéri soron 

kívüli elhelyezését, 

pl.: egészségügyi 

állapota miatt, 

akkor ennek a 

kérelemnek a 
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dátumát kell beírni a megfelelı mezı-be. A soron kívüli elhelyezés iránti igény elbírálásának 

idıpontja is megadható, ha elfogadják a kérelmét, akkor az errıl készült beutaló határozat 

dátumát is be kell írni. 

 

EEllııggoonnddoozzááss „fül”: az elıgondozással kapcsolatos dátumokat lehet ide felvinni úgy, mint az 

elızetes alapvizsgálat elvégzésének idıpontja, Elıgondozás I-II idıpontja, továbbá itt lehet 

megadni az Érte-

sítés idıpontját a 

férıhely elfoglalá-

sáról és a tényle-

ges férıhely elfog-

lalási idıpontot is. 

Beírható még A 

felülvizsgálat idı-

pontja és Egyéb, 

az igénybevétellel 

kapcsolatos meg-

jegyzés is főzhetı 

az ellátotthoz. Ha 

a jogosultsága megszőnik annak módja és idıpontja is itt vihetı be. 

 

AAddaatt llaappookk:: A 9/1999 (XI. 24) SzCsM rendelet mellékletében meghatározott 

formanyomtatványok (őrlapok) kitöltésének meggyorsítását teszi lehetıvé ez a „fül”. Ahhoz, 

hogy ez a rész 

használható legyen 

a Karbantartás 

menüponton belül 

található Őrlap 

almenüben, fel kell 

rögzíteni (az őrlap 

karbantartásnál) a 

használni kívánt 

Őrlapokat. (A fent 

említett rendelet-
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ben lévı őrlapok-kal szállítjuk a programot, ha ezeken túlmenıen akar más őrlapokat 

használni, csak azokat kell bevinni. 

Az ÚÚjj   őőrr llaapp ggoommbbra történı egérkattintáskor megjelenik egy őrlapválasztás nevő ablak, ahol 

kijelölhetı az éppen rögzíteni kívánt őrlap egérkattintással, majd a KK iivváállaasszztt   ggoommbbra 

kattintva, megkezdheti az őrlapmezık kitöltését. Ha az EEllvveett  ggoommbbot választja, akkor 

visszalép ebbıl az ablakból. 

 

Az őrlap felépítése: 

– A képernyı bal felsı részén látható annak a várakozónak a neve, akihez az őrlapot rögzíti. 

– A név alatt található az őrlap elnevezése (pl.: Egyszerősített elgondozási adatlap) 

– A képernyı jobb felsı sorban található a NNyyoommttaattááss  ggoommbb, ami a berögzített adatok 

kinyomtatását biztosítja. A JJóóvvááhhaaggyy  ggoommbb használatakor a bevitt adatok letárolódnak a 

várakozóhoz lehetıvé téve az őrlap késıbbi módosítását. Az őrlap karbantartást a KK ii llééppééss  

ggoommbbbal lehet bezárni. 

– A fentiek alatt található a karbantartási felület, ahol az alapvetı törzsadatokat úgy vannak 

beállítva, hogy beemelje a program, mint pl. Név, Anyja neve, lakcím. A beviteli mezı 

lehet szöveges, szám, dátum, Igen/Nem, Választás listából vagy Törzs adat. 

Dátum típusúnál, ha rákattint, akkor a mezı végén megjelenik egy lefelé mutató nyíl, 

amire rákattintva felkínálja a naptárat és kiválasztható a rögzíteni kívánt év, hónap, nap. 

Igen/Nem típusú mezınél egy kocka jelenik meg a képernyın, amit ha kipipál (egérrel 

belekattint), akkor az azt jelenti, hogy Igen, a kérdésre a válasz ellenkezı esetben nem. 

Választás listából azt jelenti, hogy a képernyın az ilyen típusú mezınél van egy 

Választás elnevezéső gomb, amire ha rákattint megjelennek a választható kódok Pl.: 

Családi állapotnál az jelenik meg, hogy hajadon, férjezett stb. Itt ÚÚjj   ttéétteell vihetı fel, a 

meglévı kódok MM óóddoossíítthhaattóóak (pl.: ha helyesírási hiba van benne) a TTöörr llééss  ggoommbbbal 

lehet kitörölni a felesleges kódokat. Elıször rá kell kattintani az egérrel a megfelelı kódra, 

majd a KK iivváállaasszztt   ggoommbbra. EEllvveett  ggoommbbbal lehet választás nélkül kilépni. 

A Törzs adat mezıt onnan lehet felismerni, hogy ki van töltve a törzsadattal ilyenek Pl.: 

Név, Leánykori név, Lakcím. 

 

Amikor a Várakozó felvételt nyert a szociális intézménybe nem kell berögzíteni az ellátottak 

törzsbe az adatait, hanem a képernyı jobb felsı részén található FFeellvvéétteell   aazz  eell llááttoott tt ii   ttöörr zzssbbee  

ggoommbbot kell alkalmazni. A gomb lenyomásának hatására megjelenik az Ellátott törzs 

képernyı és a program beemeli a Várakozók törzsadatait. Ha olyan adatokat is fel akar vinni, 
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ami a várakozók modulban nem szerepel (pl.: elhelyezés, egyszeri befizetés) akkor beviheti, 

majd a TTáárr ooll   ggoommbbbal rögzítheti le az immár ellátott személyt. 

 

Nyomtatási ikonra rákattint, akkor vagy Törzslapot tudja lekérni ami személyenként 

egy–egy oldal és rajta van minden berögzített adat, vagy a lekérdezést választja ki. 

 

Várakozók lekérdezése: Saját listát lehet összeállítani. 

A bal oldali téglalapban található az összes berögzített adat, amiket attól függıen, hogy mit 

akar listázni, át lehet helyezni a jobb oldalra a gombbal. Az áthelyezés azt jelenti, 

hogy amik a jobb oldalon vannak azok az adatok kerülnek rá a listára, ha a Szőrı (tól) (ig) 

mezı nincs 

kitöltve akkor az 

összes várakozó, 

ha ki van töltve 

akkor csak azok 

akik megfelelnek a 

szőrıfeltételeknek.  

A gomb-

bal lehet vissza-

helyezni a kivá-

lasztott táblafej 

neveket. 

 

A kiválasztott táblafej nevek sorrendjét át lehet rendezni. A gombbal lehet feljebb 

vinni a sorban egy-egy nevet a  gombbal pedig lejjebb vinni. 

 

A MM eeggtteekkiinntt   ggoommbbbal lehet elıállítani a listát adatokkal feltöltve, ennek a képernyınek a bal 

oldalán található NNyyoommttaattááss  ggoommbb amire kattintva megjelenik a nyomtatási kép és ezen a 

képernyın újabb NNyyoommttaattáássii   ggoommbbra kattintva kinyomtatható a lista. A KK ii llééppééss  ggoommbbbal 

lehet elhagyni a nyomtatási képet. 

 

Reméljük, ez a leírás segít a modul kezelésének elsajátításában. 
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