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J.) Főkönyvi könyvelés 
 

A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve a Főkönyvi modul „fülén” lévő ikonok 

segítségével. A Főkönyv modul önállóan vagy más modulokkal összekapcsolva is működhet. 

 

 

A modulban nyilvántartásra kerülnek a felhasználó cég gazdasági eseményei, a megfelelő 

időrendi sorrendben, a meghatározott főkönyvi kartonokon. A letárolt adatokról azonnali 

információk kérhetők le, főkönyvek tételes forgalma, főkönyvi kivonat, mérleg, eredmény 

kimutatás. A gazdasági események rögzítésével az adatok előbb naplóra tárolódnak le, ahol 

még könyvelés előtt az adatok, ha szükséges módosíthatóak. A Könyvelés nyomógomb 

alkalmazásával tárolódnak le az események a megfelelő főkönyvi kartonokra. 

A program installálása során a modul alkalmazását lehet vezérelni. 

a.) A Paraméter táblában kell meghatározni a felhasználónál történő alkalmazást. 

 1. A modul a "ZEUSZ" programrendszer analitikáival hálózaton keresztül össze 

van kapcsolva, minden analitikus feladást napló szinten tud fogadni. A könyvelő munkatárs 

mentesül a sok analitikus adat berögzítésétől, csupán a feladások ellenőrzésével már 

könyvelhetők is az adatok a főkönyvekre.  

 2. A modul nincs összekapcsolva hálózaton keresztül, önállóan üzemel, de 

fogadja idegen, vagy saját "ZEUSZ" programrendszer analitikáit.  Ebben az esetben 

lehetnek olyan modulok, amelyekből fogadhat a program analitikus feladást, és lehetnek 

olyan adatok, amelyeket a könyvelő rögzít be. 

3. A modul önállóan üzemel, ( könyvelő irodák ), nincs sem idegen, sem saját 

modulból történő feladás. Minden gazdasági eseményhez tartozó adatot a felhasználó rögzíti 

be. 

b.) Meg kell határozni, hogy a főkönyvi számlaszámokon belül másodlagos főkönyvekre 

kérnek-e kigyűjtést, illetve a főkönyveken kívül a felhasználó kíván-e más gyűjtési 

szempontot, mint pl. munkaszám, elszámoló egység gyűjtést alkalmazni. A gyűjtési szempont 

megnevezését a felhasználó határozhatja meg. 

c.) Áfa bevallás gyakoriságának beállítása 
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d.) Tárgyév meghatározása szükséges 

A főkönyvi könyvelés indításához első lépésként a Számlatükröt kell berögzíteni, amely 

lehetséges az adatok rögzítése folyamán is, azonban a törzsadatoknál történő felrögzítést 

javasoljuk. A későbbi feldolgozás során egy-egy új főkönyvi szám berögzítése lehetséges a 

rögzítési képernyőröl. 

A modul alkalmazásához az Általános adatok / Törzsadatok / Főkönyvi számlaszámok 

menüpontban leírtak szerint, a felhasználónak be kell rögzítenie a saját számlatükrét. A 

számlatükör berögzítése mellett be lehet további főkönyvi információt, mint például 

mérlegsorokat, eredmény-kimutatás sorokat rögzíteni. Ezekkel az információkkal bármikor 

mérleg és eredmény-kimutatás kérhető le a könyvelésből. 

 

Általános adatok / Törzsadatok / Főkönyvi számlaszámok adatainak karbantartása:  

Ezen a képernyőn lehet beállítani a Cég főkönyvi számlatükrének megfelelően a főkönyvi 

számlaszámokat, a kiegészítő információkkal együtt. A felhasználó, igényeinek megfelelően 

csoportosíthatja, bonthatja alá a főkönyvi számlaszámait. Lehetőséget adunk a mérleg és 

eredmény kimutatás sorok számlaszámhoz történő hozzárendelésére, amely segítségével a 

munka során azonnal lekérdezhető lesz naprakészen a mérleg-, eredmény-kimutatás adat 

tetszőleges intervallumra. További főkönyvi jelzők alkalmazásával lehetőséget adunk a 

programban a kapcsolódó alrendszerek adatainak fogadására, illetve információk 

szolgáltatására a főkönyvi könyvelésből. 

 

 

AAllaappaaddaattookk::  

 Főkönyvi számla száma: Kitöltése kötelező. A számlatükörben meghatározott főkönyvi 

számlaszám, értéke csak szám lehet. 

  Főkönyv megnevezése: A 

számlatükörben rögzített 

főkönyvi számlaszám 

megnevezése, kötelező 

kitölteni. 

 Főcsoportjelző: Kötelező 

kitölteni. Azt jelöli, hogy az 

adott főkönyvi számlaszám 
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főcsoport főkönyv-e, vagy nem. Ha főcsoport főkönyv, akkor nem lehet könyvelni rá. 

Csak a szükséges kimutatásokban az összesítéseket végzünk a főcsoport főkönyvekre, az 

„alábontott” főkönyvekről. 

 Jelleg: Kitöltése csak abban az esetben szükséges, és csak azoknál  a főkönyveknél, 

amelyekről gazdálkodási tabló információt szeretnénk lekérdezni. A megjelölt főkönyvről 

a bevételek és kiadások kerülnek kigyűjtésre a gazdálkodási tablóból. 

 Költségszámla jelző: Abban az esetben szükséges a megjelölés, ha a felhasználó használ 

másodlagos főkönyveket, egyébként nem kell megjelölni a főkönyveket. A megjelölések a 

rögzítések során segítséget nyújtanak a felhasználónak abban, ha elsődleges főkönyvekre 

rögzítünk be tételt, akkor kötelező a másodlagos mező kitöltése is.  

 Elsődleges főkönyv jelzőt az elsődlegesen használt 5, vagy  6,7 számlaosztálynál kell 

 alkalmazni. 

 Másodlagos főkönyv jelzőt a másodlagosan használt 5, vagy  6,7 számlaosztálynál kell 

 alkalmazni. 

 Előző évek módosításai: jelölés csak akkor szükséges, ha a konkrét főkönyvre módosítást 

könyvelünk. 

 Analitika jelző: 

 Vevő  csak a vevő főkönyvnél kell alkalmazni pl.: 3111 Belföldi vevők 

 Szállító csak a szállító főkönyvnél kell alkalmazni pl.: 4541 Belföldi szállítól 

 Vevői áfa csak amely főkönyvekre vevői számlával kapcsolatos áfát könyvelünk 

   Pl.: 4671 Fizetendő áfa 

 Szállítói áfa csak amely főkönyvekre szállítói számlával kapcsolatos áfát  

   könyvelünk. pl.: 4661 Előzetesen felszámított áfa 

 Vevői alap csak amely főkönyvekre vevői számlával kapcsolatos áfa alapokat 

   fogunk könyvelni, pl.: 9* számlaosztály számlái 

 Szállítói alap csak amely főkönyvekre szállítói számlával kapcsolatos áfa alapokat  

   könyvelünk.  pl.: 2*, 5*,8* számlaosztály főkönyvei 

 Pénztár csak amely főkönyvek pénztár főkönyvek  pl.: 3811 Házi pénztár 

 Bank  csak amely főkönyvek bank főkönyvek pl.: 3841, 3842 

 Nyitó mérleg jelölés csak a nyitómérleg számlánál kell pl.: 491 

 Zárómérleg jelölés csak a zárómérleg számlánál kell pl.: 492 
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MMéérrlleegg  bbeeáállllííttáássookk:: Ezen a képernyőn rögzíthető a megfelelő mérleg Eszköz / Forrás sor 

az 1. – 4. számlaosztály főkönyvi számlaszámaihoz. 

Főkönyv nyitóösszegének  

- Mérlegoldala: Itt lehet megadni, hogy a főkönyvi szám nyitó összege a mérlegben eszköz 

vagy forrás oldalra 

kerül-e. 

- Mérlegsora: Az 

eszközön illetve 

forráson belül melyik 

mérlegsoron kell a 

főkönyv nyitó értékét 

megjeleníteni. 

 Főkönyv 

forgalomösszegének  

- Mérlegoldala: A 

főkönyvi számon lebonyolított forgalom a mérleg eszköz vagy forrás oldalán való 

megjelenítésére szolgál. 

- Mérlegsora: Itt lehet megadni, hogy a főkönyvi számon lebonyolított forgalom melyik 

mérlegsorra kerüljön. 

EErreeddmméénnyy  kkiimmuuttaattááss  bbeeáállllííttáássookk:: A megfelelő eredmény kimutatás sorok meghatározása az 

5. – 9. számlaosztály főkönyvi számlaszámaihoz. 

 

 

ÁÁllttaalláánnooss  aaddaattookk  //  TTöörrzzssaaddaattookk  //  GGyyűűjjttééssii  lleehheettőősséégg  mmeegghhaattáárroozzáássaa::  

Gyűjtő1,2,3: Főkönyvi számokon kívüli gyűjtési lehetőségeket itt lehet beállítani. 

Pl.: Munkaszám 

 Gyűjtő típus: Jelen esetben a gyűjtő típusa az, hogy munkaszám. Nem módosítható adat. 

 Azonosító: Kötelező kitöltésű. A munkaszám azonosítója, amelyre lehet hivatkozni. 

 Főcsoportjelző: Kötelező kitöltésű. Ha a munkaszám főcsoport akkor, adatrögzítésnél 

nem kerül felkínálásra, csak összesítések készülnek rá. Ha nem főcsoport akkor 

adatrögzítéskor kiválasztható. 

 Megnevezés: Az adott munkaszám megnevezése. Kötelező kitöltésű.  
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II..  FFőőkköönnyyvvii  kköönnyyvveellééss  //  ÁÁllttaalláánnooss  bbeeáállllííttáássookk  

Könyvelési hónap zárása:  

E menüpontban lehet havonta lezárni a könyvelt adatokat. A felhasználó a rögzített tételeit 

egy-egy hónap könyvelése után lezárhatja, ezekre a hónapokra már visszamenőleg nem lehet 

könyvelni! 

Áfa hónap zárása 

A felhasználó igényeinek megfelelően 

az áfa időszakokat is lezárhatja. A 

lezárt időszakra ( hónap, negyedév ) a 

program nem fogad el rögzítést. 

A megfelelő sszzöövveeggeess  nnyyoommóóggoommbbrraa történő egérkattintásra megjelenik egy kérdés: " Biztos 

le akarja zárni a kijelölt hónapot?". A JJóóvvááhhaaggyy  nnyyoommóóggoommbb megnyomásával zárható le  

példánk szerint a 2003. január hó. Az EEllvveett  nnyyoommóóggoommbb hatására a kijelölést 

megszüntethetjük, a KKiillééppééss  nnyyoommóóggoommbb hatására pedig kiléphetünk a menüből. 

 

Költség összefüggések meghatározása 

E menüpontban kell meghatároznia a felhasználónak az automatikus  költségátvezetéshez szükséges 

összefüggéseket. 

 - 5* főkönyvek egyenlegét a hozzárendelt 59* főkönyvön keresztül a megfelelő 8* főkönyvekre, 

vagy 

 - 6* főkönyvek egyenlegét a hozzárendelt 69* főkönyvön keresztül a megfelelő 8* főkönyvekre 

Költség főkönyv: mezőben ütött 

Enter billentyű hatására az átvezetni 

kívánt költség főkönyvet 5*, vagy 6* 

főkönyveket kell kiválasztani a 

választóablakból. 

Költség ellenszámla főkönyv: az 

Átvezetési költségfőkönyvet kell 

beírni, vagy az Enter billentyűt 

megnyomva a választó ablakból 

kiválasztani. 59*, 69* 

Ráfordítás főkönyv: főkönyvek beírhatók, vagy az Enter billentyű hatására a választó ablakból ki 

lehet választani a megfelelő főkönyvet. 

Gazdasági esemény: A fenti főkönyvekhez a kívánt gazdasági esemény beírható, amely az 

automatikus átvezetés indításakor a főkönyvi könyvelés gazdasági eseményébe fog kerülni. 
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IIIIII...    FFFŐŐŐKKKÖÖÖNNNYYYVVVIII   KKKÖÖÖNNNYYYVVVEEELLLÉÉÉSSS:::   

   

FFFooorrrgggaaalllooommm   rrrööögggzzzííítttééésss   

A felhasználó a munka folyamán e menüpontot alkalmazza a napi gazdasági események 

rögzítésénél. Új gazdasági eseményt az ÚÚÚjjj    aaadddaaattt   gggooommmbbbbal lehet felvinni. A MMMóóódddooosssííítttááásss gggooommmbbbbal 

a már rögzített gazdasági esemény adataiban lehet módosítani. A TTTööörrrlllééésss   gggooommmbbbbal lehet 

kitörölni a tévesen berögzített adatot. Az adatok letárolása az adatállományba, aaa   JJJóóóvvváááhhhaaagggyyy   

gggooommmbbb  lenyomásakor történik, amelynek hatására a naplóba letárolódnak az adatok. Az EEElllvvveeettt   

gggooommmbbb  választásával a rögzített információk nem tárolódnak le. 

A képernyő további tartalma attól függően változik, hogy hogyan lettek a paraméterek 

beállítva. illetve, milyen beállítás szerint használja a felhasználó a főkönyvi modult. 

A továbbiakban a """ZZZEEEUUUSSSZZZ"""   ppprrrooogggrrraaammmrrreeennndddssszzzeeerrrbbbeeennn   hhhááálllóóózzzaaatttooosss   fffooorrrmmmááábbbaaannn   hhhaaassszzznnnááálllttt    FFFőőőkkkööönnnyyyvvviii   

kkkööönnnyyyvvveeelllééésssiii    mmmoooddduuulll  rögzítése kerül ismertetésre. 

 

Ezzel  a beállítással a legtöbb adatot napló formában kapja meg a Főkönyv modul az 

analitikus modulokból. 

Fogadhatók adatok az alábbi modulokból: 

Ahhoz, hogy az analitikus modulokból 

fogadható adatok legyenek, követelmény, 

hogy a megfelelő modulokból, az aktuális 

hónapra elkészüljenek a leellenőrzött 

feladások. Minden modulból a felhasználó 

beállításának megfelelően az adott szűrési 

feltételeknek megfelelően tételes, vagy 

összegzett könyvelési tételekkel 

elkészíthetők a feladások. A modulokból 

eltérő állománynevekkel és kiterjesztéssel 

készülnek el az adatok. A fogadás indításakor a program a megfelelő modulból feladott 

állománynevet engedi csak kiválasztani. A kiválasztás után pedig beemeli a rögzítési 

képernyőre  az adatokat. Az ablakban "gridben" láthatóvá válnak a tételek, amelyeken, ha 

szükséges módosítások végezhetők el. Ha a könyvelés úgy kívánja, akkor egy-egy tétel 

összevonható, illetve szétbontható.  

Ha a program feltöltéskor úgy került beállításra, hogy hálózaton keresztül használják, akkor 

az analitikus nyilvántartásokkal kapcsolatban részletesebb kimutatások készíttethetők el a 
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főkönyv felől, mint nem hálózatos alkalmazás esetén. Abban az esetben, ha nem kíván 

valamely analitikus feladást a felhasználó az analitikából fogadni, úgy a rögzítési képernyőn 

be tudja rögzíteni pl. a pénztár(ak), készlet, tárgyi eszköz, bérfeladásokat a megfelelő napló 

kiválasztásával. Azonban abban az esetben, ha géppel készítenek minden analitikát, akkor a 

dupla rögzítések kiküszöbölése érdekében javasoljuk az adatok fogadását.  

Jelenleg a banki értesítők berögzítését kell minden esetben elvégezni, mivel a számla 

teljesítésekből ( utalásokból ) nem készítünk főkönyv felé feladást 

 

A napi forgalom rögzítése, a nyitás és zárás teendőinek rögzítése külön-külön 

menüpontokban történik, mert a programnak tudnia kell, melyek a nyitó és melyek a záró 

tételek. A későbbiek során ezeket a műveleteket a program automatikusan el fogja végezni. 

nem kell a felhasználónak nyitnia és zárnia az évet. 

 

 

IIIIII///    111...    NNNYYYIIITTTÁÁÁSSS   

A programban a nyitást bármikor elvégezhetjük. Ahhoz, hogy a forgalmi adatok rögzítését 

megkezdjük, nem szükséges a nyitást elvégeznünk. Elégséges az előző év biztos záró 

adatainak ismeretében megkezdeni a nyitó adatok rögzítését. Amely nyitó adatokat már 

tudjuk, és célszerű az egyeztetéshez - Bank, Pénztár nyitó tételeket - előre javasoljuk 

felvezetni, a többi tételt később rögzíthetjük. 

Amennyiben a felhasználó már az előző év adatait e programmal rögzítette, és az automatikus 

zárást lefuttatta, úgy a program elkészítette az automatikus nyitáshoz  szükséges adatokat, 

amelyek beemelhetők a nyitó naplóra. 

A Nyitás menüpont indításával megjelenik a Nyitás 

rögzítő képernyője, ahol a FFFooogggaaadddááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb  

segítségével meghatározhatjuk a fogadandó nyitó 

állományt. 

Forrásként a Főkönyvi nyitást kell megjelölni, a 

FFFooogggaaadddááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb  hatására a Főkönyvi nyitó 

állomány választó ablaka jelenik meg, ahonnan ki 

kell választani a megfelelő állományt. A záró 

adatokkal egyidőben készült állományt a program a 

múlt évi könyvtár alatt lévő  

pl.: ZEUSZ2003 \ ADAT \ MENTES könyvtárba készíti el, a fájl neve NYITAS2004.NYI. 
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amelyet ki kell jelölni és a 

MMMeeegggnnnyyyiiitttááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb  hatására 

elindul az előző  évi záró adatok 

alapján készült nyitó tételek 

beemelése a tárgyévi NAPLO 

adatok közé. 

Sikeres fogadás után a NAPLÓ 

adatai lekérdezhetők, 

nyomtathatók, könyveltethetők. 

Amennyiben már előbb kézzel 

megnyitásra került a Bank vagy  

Pénztár főkönyv, mint az automatikus nyitás, úgy a naplóból ki kell törölni azokat a sorokat, 

amelyek az automatikus nyitásban is szerepelnek!!!! 

 

Rögzítéssel történő nyitás esetén a Nyitás menüpont indításával megjelenik a Nyitás rögzítő 

képernyője, ahol elvégezhető a rögzítés. A Nyitást, mint gazdasági eseményt az ÚÚÚjjj    aaadddaaattt   

gggooommmbbbbal lehet felvinni. A MMMóóódddooosssííítttááásss gggooommmbbbbal a már rögzített nyitó tétel adataiban lehet 

módosítani.  

A képernyő tartalmát az alábbiak szerint kell kitölteni: 

Napló: A mező nem tartható karban, nyitás a Vegyes naplón lehetséges. 

Dátum: A nyitás keltét kell berögzíteni, pl.: 2003.01.01. A mező kitöltése kötelező! 

Bizonylat jele: A nyitás bizonylatának jele, pl.: "V". A mező kitöltése nem kötelező. 

Bizonylat száma: A nyitás bizonylatának száma, a mező kitöltése nem kötelező. 

Gazdasági esemény: Az esemény megnevezése, pl.: "Nyitás". A mező kitöltése kötelező! 

Főkönyvi szám: A nyitás jelű főkönyvi számlaszámok közül lehet választani csak, 

amennyiben egy nyitó főkönyvet használ a felhasználó, úgy a program automatikusan 

felkínálja a főkönyvet. Kitöltése kötelező!Ellenszámla szám: A megfelelő nyitni kívánt 

főkönyvi számlaszám kiválasztása. Üres mezőben nyomott Enter billentyű hatására a  

Főkönyvi törzsből felkínálásra kerül az összes eddig rögzített nem főcsoport jelű számlaszám, 

amely közül ki lehet választani a megfelelőt. Amennyiben új főkönyvet kell felvinni, úgy a 

KKKaaarrrbbbaaannntttaaarrrtttóóó    gggooommmbbb  lenyomásakor vihető fel a törzsbe. A felvitel után a KKKiiivvvááálllaaassszzzttt    gggooommmbbbbal 

lehet a számlaszámot a mezőbe kiíratni. A mező kitöltése kötelező! 
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T / K jelző: Tartozik / Követel  meghatározása mindig az ellenszámlára vonatkozóan 

történik. A megfelelő rádiógombra történő kattintással, vagy a bal/jobb nyíllal és az Enter 

billentyű lenyomásával kiválasztható a megfelelő megjelölés. A választás kötelező! 

Áfa kulcs: A mezőt nem kell kitölteni a lefelé nyíllal átléphető mező! 

Összeg: A megfelelő nyitó értéket kell berögzíteni, a mező kitöltése kötelező! 

A további mezőket nem kell kitölteni! 

JJJóóóvvváááhhhaaagggyyy   gggooommmbbb  lenyomásakor az eddig képernyőn berögzített adatok kiíródnak a napló 

állományba. A "grid"ben még láthatóak az adatok, módosíthatók. 

A TTTööörrrlllééésss   gggooommmbbbbal lehet kitörölni a tévesen berögzített adatot 

KKKööönnnyyyvvveeelll   gggooommmbbb  lenyomásakor annak a tételnek a könyvelése történik meg, amelyen a 

kurzorcsík áll a "grid"ben. A könyvelt tételek rákerülnek a főkönyvekre, nem látható már a 

naplóban és nem is módosíthatók az adatai. 

EEElllvvveeettt   gggooommmbbb  választása azt jelenti, hogy az eddig berögzített adatok elvesznek, nem lesznek 

kiíratva az adattáblába.  

A NNNyyyooommmtttaaatttááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb hatására azokról a 

tételekről, amelyek még nem kerültek 

könyvelésre ellenőrző lista kérhető le. 

A Nyitó rögzítő képernyőt a KKKiiilllééépppééésss   gggooommmbbbbal 
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lehet bezárni. 

A nyitó tételek ellenőrzése, könyvelése után kimutatások kérhetők le: 

Nyitó napló 

Nyitó főkönyvi kivonat 

Mérleg 
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II./ 2 Forgalom rögzítés 

   

ÚÚÚjjj    aaadddaaattt   gggooommmbbbbal lehet új gazdasági eseményt rögzíteni. 

A MMMóóódddooosssííítttááásss gggooommmbbbbal a már rögzített gazdasági esemény adataiban lehet módosítani. 

TTTööörrrlllééésss   gggooommmbbbbal lehet kitörölni a tévesen berögzített adatot. 

Az adatok letárolása az adatállományba, aaa   JJJóóóvvváááhhhaaagggyyy   gggooommmbbb  lenyomásakor történik, amelynek 

hatására a naplóba letárolódnak az adatok. 

KKKööönnnyyyvvveeelll   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb hatására a gazdasági esemény amelyet rögzítünk, illetve amelyen a 

kurzorcsík áll a "gridben" azonnal letárolásra kerül a főkönyvekre. Nem lesz tovább látható a 

Napló állományban. 

EEElllvvveeettt   gggooommmbbb  választásával a rögzített információk nem tárolódnak le. 

FFFooogggaaadddááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb  hatására az analitikus modulok által előkészített állományok 

fogadhatók a napló állományba az alábbiak szerint: 

A nyomógomb megnyomására meg kell 

határozni, melyik analitikus modulból 

szeretnénk adatot fogadni. Példánk szerint a 

Pénzügyi modulból a vevői számlákat 

szeretném fogadni. 

Még azt is kérem a programtól, hogy fogadás 

közben a vevői számla tételekhez rögzített 

főkönyvi számlaszámokat és gyűjtőket 

( munkaszám, elszámoló egység) ellenőrizze a 

törzsekhez. Tehát ezzel azt szeretném, hogy a főkönyvi számlaszám törzsben létezzenek ezek 

az azonosítók. 

A VVViiisssssszzzaaallléééppp   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb  hatására kilép a program a fogadásból, visszatérünk a rögzítő 

képernyőre. 

A FFFooogggaaadddááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb  hatására a 

program felkínálja azt a MUNKA nevű 

könyvtárat, ahová elmentettük a 

feladandó állományt a vevő analitika 

felől, és felkínálja azokat a fogadandó 

állományokat, amelyek még nem lettek 

a főkönyvi modul felé feladva. A 

példánkban a "2003031.vev" nevű állomány a fogadatlan a vevői számlák közül. Kiválasztjuk 
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és a Megnyitás nyomógombbal fogadjuk az adatokat. A nyomógomb hatására már láthatók is 

a "gridben" a fogadott tételek. A VVViiisssssszzzaaallléééppp   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal tudunk a rögzítési képernyőre 

visszajutni. A le/fel nyíl segítségével lapozhatunk a fogadott adatok között. Amelyik adatnál 

esetleg módosítani kívánunk, ott a kurzort a megfelelő sorra visszük és a kurzorsoron 

egérkattintással, vagy a MMMóóódddooosssííítttááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbra   ütött Enterrel módosíthatunk. 

   

ÚÚÚjjj    aaadddaaattt---   ééésss  MMMóóódddooosssííítttááásss nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal a gazdasági esemény rögzítésénél a következő 

adattartalomra kell figyelnünk a feldolgozás során: 

Napló: Fogadott adat esetén a mező nem tartható karban. Új adat rögzítése esetén 

választható a mező értéke. A mező végén lévő kis nyílra kattintva a lenyíló ablakból, vagy a 

mezőn állva a balra/jobbra nyíl segítségével lehet választani. A mező kitöltése kötelező! 

Dátum: Fogadott adat esetén a gazdasági esemény keltét jelenítjük meg: 

vevői / szállítói számla  a számla teljesítés dátuma 

pénztár analitika  a pénztár bizonylat kelte 

egyéb modulok  a feladás kelte 

Új adat esetén a gazdasági esemény keltét kell megadni.A mező kitöltése kötelező! 

Bizonylat jele: A rögzített bizonylat jele, pl.: "V"egyes.  A mező kitöltése nem kötelező. 

Bizonylat száma: A bizonylat száma, a mező kitöltése nem kötelező. 
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Gazdasági esemény: Fogadott adat esetén a gazdasági esemény megnevezésébe  

vevői / szállítói számlánál a számla tételek megnevezését 

pénztár analitika a pénztár bizonylat tételeinek gazdasági esemény 

megnevezését 

egyéb modulok a feladásban szereplő gazdasági eseményeket 

jelenítjük meg. 

Új adat esetén a gazdasági esemény kitöltése kötelező! 

Főkönyvi szám: Fogadott tételek esetén a feladásnál meghatározott főkönyvi számlaszámot 

jelenítjük meg. Amennyiben nem került a feladásnál főkönyv meghatározás, úgy a MMMóóódddooosssííítttááásss   

nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal külön berögzíthetők a kiválasztott tételhez a számlaszámok. Üres mezőben 

ütött Enter esetén a Főkönyvi számlaszám törzsből felkínálásra kerül az összes eddig rögzített 

nem főcsoport jelű számlaszám, amely közül ki lehet választani a megfelelőt. Amennyiben új 

főkönyvet kell felvinni, úgy a KKKaaarrrbbbaaannntttaaarrrtttóóó    gggooommmbbb  lenyomásakor vihető fel a törzsbe. A felvitel 

után a KKKiiivvvááálllaaassszzzttt    gggooommmbbbbal lehet a számlaszámot a mezőbe kiíratni.  

Pénztár napló rögzítése esetén a Főkönyvi számlaszám mezőben csak Pénztár jelű főkönyv 

lehet. ( Lásd. Általános adatok / Főkönyvi számlaszámok karbantartása menüpont.) 

Bank napló rögzítése esetén a Főkönyvi számlaszám mezőben csak Bank jelű főkönyv lehet. 

( Lásd. Általános adatok / Főkönyvi számlaszámok karbantartása menüpont.) 

A mező kitöltése kötelező! 

Ellenszámla szám: Fogadott tételek esetén a feladásnál meghatározott főkönyvi 

számlaszámot jelenítjük meg. Amennyiben nem került a feladásnál főkönyv meghatározás, 

úgy a MMMóóódddooosssííítttááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal külön berögzíthetők a kiválasztott tételhez a számlaszámok. 

Üres mezőben ütött Enter esetén a Főkönyvi számlaszám törzsből felkínálásra kerül az összes 

eddig rögzített nem főcsoport jelű számlaszám, amely közül ki lehet választani a megfelelőt. 

Amennyiben új főkönyvet kell felvinni, úgy a KKKaaarrrbbbaaannntttaaarrrtttóóó    gggooommmbbb lenyomásakor vihető fel a 

törzsbe. A felvitel után a KKKiiivvvááálllaaassszzzttt   gggooommmbbbbal lehet a számlaszámot a mezőbe kiíratni. A 

program ellenőrzést végez, nem lehet azonos főkönyvi számlaszám a Főkönyv- és az 

Ellenszámla szám mezőkben. A mező kitöltése kötelező! 

Másodlagos főkönyvi számlaszám: A képernyőn a mező csak akkor jelenik meg, ha a 

program installálásakor a felhasználó meghatározta a használatát. Fogadott tételek esetén a 

feladásnál meghatározott másodlagos főkönyvi számlaszámot jelenítjük meg. Amennyiben 

nem került a feladásnál főkönyv meghatározás, úgy a MMMóóódddooosssííítttááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal külön 

berögzíthetők a kiválasztott tételhez a számlaszámok. Üres mezőben ütött Enter esetén a 

Főkönyvi számlaszám törzsből felkínálásra kerül az összes eddig rögzített nem főcsoport jelű 
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számlaszám, amely közül ki lehet választani a megfelelőt. Amennyiben új másodlagos 

főkönyvet kell felvinni, úgy a KKKaaarrrbbbaaannntttaaarrrtttóóó    gggooommmbbb  lenyomásakor vihető fel a törzsbe. A felvitel 

után a KKKiiivvvááálllaaassszzzttt    gggooommmbbbbal lehet a számlaszámot a mezőbe kiíratni. A mező kitöltése csak 

akkor kötelező, ha valamelyik ( főkönyvi szám vagy ellenszámlaszám) mezőben elsődleges 

főkönyv szerepel! 

T / K jelző: Tartozik / Követel  meghatározása mindig az ellenszámlára vonatkozóan 

történik. A megfelelő rádiógombra történő kattintással, vagy a bal/jobb nyíllal és az Enter 

billentyű lenyomásával kiválasztható a megfelelő megjelölés. A választás kötelező! 

Áfa kulcs: Fogadott tételek esetén a tételnél meghatározott áfa kulcsot jelenítjük meg, amely 

módosítható.  

A mezőt csak áfás tétel esetén kell kitölteni. Üres mezőben ütött Enter hatására a Kódszótár 

törzsből lehet kiválasztani a megfelelőt. Amennyiben nem áfás tételről van szó, úgy a lefelé 

nyíllal átléphető mező! 

Összeg: Fogadott tétel esetén a gazdasági eseményhez kapcsoló összeget kínáljuk fel. 

Áfás tétel esetén külön soron szerepelnek az alap összegek és külön soron áfa kulcsonként 

összesítve az áfa összegek. A mező kitöltése kötelező! 

Alap / Áfa jelző: Fogadott tételek esetén a tételnek megfelelő jelzőt állítja be a program. 

Abban az esetben kötelező a mező értékét kitölteni, ha az áfa kulcs mezőnek van értéke. 

Gyűjtő1,2,3: A program installálásakor meghatározott egyéb gyűjtési szempont beállításának 

megfelelően jelennek meg a mezők a képernyőn. Abban az esetben töltendő ki a mező értéke, 

ha olyan főkönyvre könyveltetünk gazdasági eseményt. amelyről majd gyűjtést szertnénk 

készíttetni. Kódszótáras adatok, üres mezőben ütött Enter hatására a beállításnak megfelelő 

megnevezés alapján lehet kiválasztani a megfelelő adatot. Amennyiben új gyűjtőt kell 

felvinni, úgy a KKKaaarrrbbbaaannntttaaarrrtttóóó    gggooommmbbb  lenyomásával rögzíthető új adat a kódszótárba. A felvitel 

után a KKKiiivvvááálllaaassszzzttt    gggooommmbbbbal lehet az új adatot a mezőbe kiíratni. A mező kitöltése nem kötelező. 

 Példánkban csak a Munkaszám gyűjtés szerepel.  

 

A további mezők kitöltése csak néhány esetben szükséges. 

Vevő / Szállító / Pénztár / Banki teljesítések analitikából fogadott adat esetében  

automatikusan megjelenítődnek a képernyőn az analitikus adatok. 

Bank / Pénztár napló rögzítése esetén, ha számlákkal kapcsolatos a pénzmozgás és nincs 

pénzügyi teljesítésből feladás, akkor a felhasználónak kell hivatkoznia a megfelelő számla 

azonosítókra. Így a főkönyv felőli információk teljesebben megtekinthetők, hisz a program 

letárolja a hivatkozásokat. ( partner, számlajel- szám, hivatkozási szám. számla kelte stb.) 
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Pénzügyi kapcsolat beállítás fogadott adat esetében a megfelelő analitika szerint kerül 

kiíratásra. Új adat rögzítése estén a felhasználónak kell meghatároznia milyen mozgást fog 

rögzíteni. 

 Vevő 

Szállító 

Pénzforgalom 

Késedelmi kamat 

Egyéb forgalom 

Nincs kapcsolat az analitikával lehetőségek közül. 

A fenti választásnak megfelelően kell a következő mezők tartalmát kitölteni: 

Számla azonosítók fogadott adat esetén megjelenítődnek a képernyőn, nem karbantartható 

mezők. Új adat rögzítése esetén az alábbi beállítások szükségesek: 

 Vevő / szállító számla 

 Belkereskedelmi / Külkereskedelmi számla 

 Számla tárgyéve 

 Számla jele 

 Számla száma 

A számla azonosítók meghatározásával a program az analitikus nyilvántartásból megjeleníti a 

számla ismertetőit, a mezők értékei nem tarthatók karban: 

 számla típusa 

 hivatkozása 

 partner 

 számla kelte 

 számla fizetési esedékessége 

 bankszámlaszám. 

 

Az adatok letárolása az adatállományba, aaa   JJJóóóvvváááhhhaaagggyyy   gggooommmbbb  lenyomásakor történik, amelynek 

hatására a naplóba letárolódnak az új adatok, illetve a módosított tételek. 

KKKööönnnyyyvvveeelll   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb hatására a gazdasági esemény amelyet rögzítünk, illetve amelyen a 

kurzorcsík áll a "gridben" azonnal letárolásra kerül a főkönyvekre. Nem lesz tovább látható a 

Napló állományban. 

EEElllvvveeettt   gggooommmbbb  választásával a rögzített információk nem tárolódnak le. 

TTTööörrrlllééésss   gggooommmbbbbal lehet kitörölni a napló állományból a tévesen berögzített tételeket. 
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A NNNyyyooommmtttaaatttááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb hatására azokról a 

tételekről, amelyek még nem kerültek könyvelésre 

ellenőrző lista kérhető le. A szűrőfeltételnél a dátum 

intervallum meghatározható, amelyről az ellenőrző 

listát kérjük. Bank / Pénztár napló választás esetén a 

dátum mezők kitöltésénél a dátumtól mezőbe azt a 

dátumot kell beírni, amely időponttól könyveletlen 

tételeink vannak. Azért fontos a dátum megadása, mert az előző időszak egyenlegének 

meghatározásához a program számítást végez, és az első sorban megjeleníti az induló ( előző 

időszak ) összegét. A kért dátumintervallumra pedig kimutatja a rögzített tételeket. Napló 

meghatározása kötelező, mivel egy naplóval kapcsolatos rögzített adatot kérhetünk le 

egyszerre.  Bank / Pénztár napló választás esetén Főkönyvi számlaszámot kötelező 

választani, mivel egy főkönyvhöz tartozó pénzforgalmat ellenőrzünk. Vegyes napló választása 

esetén lehetőség van analitika jel meghatározására. Erre abban az esetben lehet szükség, ha 

több modulból fogadtunk egy időszakra adatot. A fogadott modul analitika jelét beírva, csak 

az ahhoz kapcsolódó adatokat láthatjuk az ellenőrző listában. 

Tárgyi eszköz adat esetében    TES 

Készlet adat esetébe     KES 

Bérfeladás esetében     BER 

Pénzügyi analitika Pénztár esetében  PEN 

   Vevő analitika esetében VEV 

   Szállító analitika esetében SZA 



J./ Főkönyvi könyvelés 
18 

Vegyes napló ellenőrző lista esetén a Tartozik / Követel oszlopokban  a Főkönyvi 

számlaszámok szerepelnek. 

Bank / Pénztár napló 

esetében pedig a Tartozik 

/ Követel összegek 

szerepelnek az 

ellenszámla hivatkozással. 

Az ellenőrző listák, 

egyenlegek egyeztetése 

után a tételek 

könyveltethetők 

szűrőfeltétellel, vagy 

tételenként. 

A rögzítő képernyőn a 

"grid" felett található két nyomógomb, az AAAkkktttuuuááállliiisss   tttéééttteeelll    bbbooonnntttááásssaaa   és a   tételek   ÖÖÖsssssszzzeeevvvooonnnááásssa 

nnnyyyooommmóóógggooommmbbb...   

Az ÖÖÖsssssszzzeeevvvooonnnááásss   (((   AAAlllaaappptttéééttteeelll    kkkiiijjjeeelllööölllééésss)))   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb  arra szolgál, ha a könyvelő nem akarja a 

fogadott adatokat tételenként, pl.: számla esetén minden tételt külön-külön lekönyvelni, 

lehetősége van az egy azonosítóra hivatkozott tételeket összevonni, egy összegben 

lekönyveltetni. A 

"grid"ben lévő 

összevonandó alaptételre 

rá kell állni, amihez a 

programnak ellenőrzést 

kell végezni. A 

nyomógomb 

megnyomásakor a tétel 

kijelölésre került, és a 

nyomógomb felirata 

megváltozik  

Rá kell állni a "grid"ben 

arra a tételre, amit az alaptételhez akarunk hozzávonni. A tételsoron állva meg kell nyomni az 

ÖÖÖsssssszzzeeevvvooonnnááásss   (((   ööösssssszzzeeevvvooonnnaaannndddóóó    tttéééttteeelll    kkkiiijjjeeelllöööllléééssseee)))   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbooottt...    Ennek hatására a kijelölt és az 
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alaptétel összevonódik. A program ellenőrzést végez az alaptétel és a kijelölt tétel 

vonatkozásában. Azonosaknak kell lenniük az alábbi adatoknak: 

 analitikával kapcsolatos tétel esetén a számla hivatkozásoknak 

 gyűjtő azonosítóknak ( munkaszám, elszámoló egység) 

 áfa / alap jelzőnek 

 áfa kulcs értéknek 

 T / K jelzőnek 

 főkönyvi számlaszámnak 

 ellenszámla számnak 

 másodlagos főkönyv 

 dátumnak. 

Az ÖÖÖsssssszzzeeevvvooonnnááásss   eeelllvvveeetttéééssseee   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbbbaaalll  léphetünk ki az összevonás indításából. 

A KKKiiilllééépppééésss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal lehet a Főkönyvi rögzítő képernyőt bezárni, és a menüből kilépni. 

 

 

II./3. ZÁRÁS 

E menüpontban a szükséges kézi összevezetések után a program automatikusan elvégzi az 

év végi könyvelési munkákat. Automatikusan átvezetésre kerülnek a ráfordítások és 

bevételek az Adózott eredmény elszámolási számlára,  továbbá lezárásra kerülnek  az 0-4 

számlaosztály főkönyvei a Zárómérleg számlával szemben. Egyidőben elkészül a Nyitó 

állomány is. 

A felhasználó teendője, hogy a zárás lefuttatása előtt a könyvelendő tételeket a Forgalom 

rögzítés képernyőn lekönyvelje!  Így pl.: 

 1. az elsődleges főkönyvek egyenlegeit át kell vezetni a ráfordítások ( 8* ) főkönyvi      

számlaszámokra  Lásd.: II./ 4 Költségek automatikus átvezetése 

 2. le kell könyvelni a Fizetendő adót     (891  -   461) 

 3. osztalék, részesedés fizetésével kapcsolatos tételeket. 

 4. a NAPLO állományban nem lehet könyveletlen tétel! 

 5. ha még nincs a törzsadattárban a  493 Adózott eredmény elszámolási számla 

     fel kell rögzíteni, és nem kell mérlegsort hozzá beállítani! 

 6. A 419 Mérleg szerinti főkönyvnek kell mérlegsor ( 61) 

 7. 491 Nyitómérleg és a 492 Zárómérleg számlák főkönyvi analitika jelzőjét  
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 A fenti átkönyvelések, és ellenőrzések után legyen egy felhasználó által jóváhagyott 

 majd kinyomtatott Főkönyvi  kivonat, Mérleg és Eredmény kimutatás bizonylatunk. 

 Ellenőrizzük le, hogy a Mérleg szerinti sorok az Eredmény kimutatásban és a 

 Mérlegben megegyeznek-e, illetve a  Mérleg két oldala egyezik e. 

 Eltérés esetén, előforduló hiba lehet, hogy az 1-4 főkönyvek mérlegsora nem jól, vagy 

 egyáltalán nincs beállítva, illetve az 5-8-9 vagy 6-7-8-9 főkönyvek eredmény 

 kimutatás sora nem lett jól meghatározva a törzsadatoknál. 

Indítható a Zárás/ Ráfordítások, bevételek átvezetése menüpont. 

 Meg kell határozni a zárás dátum 

 intervallumát, és beírható, vagy 

 kiválasztható a törzsből az Adózott 

 eredmény főkönyv. 

 AAAzzz   ÁÁÁtttvvveeezzzeeetttééésss   iiinnndddííítttááásssaaa   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb   

   megnyomására a program egy zárás előtti mentés állományt készít, továbbá NAPLÓ 

szintre elkészíti a 8-9 főkönyvek egyenlegének átvezetését. ( Mentés készítése a 

MENTES\ZARAS+zárás datuma ) 

A sikeres futtatás után a napló állományba bekerült tételek ellenőrizhetők, kinyomtathatók. 

A Zárás / Záró adatok rögzítése menüpontban megjelenik a ZÁRÁS rögzítő képernyője. 

Amennyiben a felhasználó nem kívánja az automatikus gépi zárás futtatását, úgy e képernyőn 

lehet a záró tételeket berögzíteni. 

A NNNyyyooommmtttaaatttááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb  hatására megjelennek a Záró napló adatai, melyet nyomtassunk ki! 

Az adatok ezután könyveltethetők  - tételenként - a KKKööönnnyyyvvveeelllééésss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal. Az adatok 

lekönyvelése után Főkönyvi kivonatot mindenképp kérjünk le, és nyomtassuk is ki, mivel ezt 

tudjuk egyeztetni a Nyitó főkönyvi kivonattal  

A 493 Adózott eredmény elszámolási számla egyenlegének meg kell egyeznie a Mérleg és 

Eredmény kimutatás Mérleg szerinti eredmény összegével! 

A Mérleg szerinti eredményt kézzel át kell vezetni a Főkönyvi könyvelés / Forgalom rögzítés 

menüpontban és le is kell könyveltetni. 493  -  419  nyereség / 419  -  493  veszteség 

 

Zárás / Átvezetés zárómérleg számlára menüpont 

indításakor a  Zárás  és Nyitás dátumát meg kell 

határoznunk, továbbá a Zárómérleg és a Nyitómérleg 

számlaszámokat ki kell választanunk a törzsből.  
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Az ÁÁÁtttvvveeezzzeeetttééésss   iiinnndddííítttááásssaaa   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb  hatására a program a 0 – 4 Főkönyvi számlaszámok 

egyenlegeit átvezeti a Zárómérleg számlára és egyidőben elkészül az az állomány is, amely a 

Nyitó adatokat tartalmazza. A NAPLO szinten elkészült záró adatok a Zárás / Záró adatok 

rögzítése menüpontban megtekinthetők a ZÁRÁS rögzítő képernyőn. Amennyiben a 

felhasználó nem kívánja az automatikus gépi zárás futtatását, úgy e képernyőn lehet a 0 – 4 

számlaosztály átvezetését berögzíteni. 

 

A NNNyyyooommmtttaaatttááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbb  hatására megjelennek a Záró napló adatai, melyet nyomtassunk ki! 

Az adatok ezután könyveltethetők – tételenként - a KKKööönnnyyyvvveeelllééésss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal. Az adatok 

lekönyvelése után ha a Főkönyvi kivonatot a záró adatok figyelembe vételével lekérdezzünk, 

egyik főkönyvön sem maradhat egyenleg! 

A ZÁRÁS sikeres befejezése után, az elkészült nyitó állomány adatai a NYITÁS 

menüpontban a következő évi adatok közé beemelhetők. A nyitó állomány a 

MENTES\NYITAS+nyitás dátuma .NYI fájlnéven készül el. 

   Lásd   Főkönyvi könyvelés / Nyitás menüpont. 
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Megjelenő hibaüzenetek lehetnek: 

Nincs szükség átvezetésre!  Már megtörtént a zárás, nincs átvezetendő 8*-9*  

     főkönyvi számlaszámokon adat. 

Ha valami miatt nem sikerült a zárás, akkor újra vissza kell tölteni a MENTES\ZARA….ZIP 

fájlt, kicsomagolni és a zárás menüpont indítása előtt ki kell törölni ebből a könyvtárból a 

mentés állományt.  ( MUNKA könyvtár alatt is előfordulnak ZAR_..... kezdetű fájlok, ast is 

töröltem) 
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III. Kimutatások 

A modulban lekönyvelt adatokról információk kérhetők le a felhasználó igényeinek 

megfelelően. 

Nyitó napló 

A Vegyesnaplón keresztül lekönyvelt nyitó tételekről lehet indormációt lekérdezni.A 

lekérdezés indításakor a nyitás időintervallum megadása után a könyvelt tételek 

megtekinthetők. 

 

 

Forgalmi napló 

Az évközben könyvelt forgalmi tételekről kérdezhető le információ. A szűrőfeltételnél a 

dátum intervallum meghatározható, amelyről a 

forgalmi listát kérjük. A napló 

meghatározásánál, Bank / Pénztár napló 

választás esetén Főkönyvi számlaszámot 

kötelező választani, mivel egy pénzforgalmat 

mutatunk ki egyszerre. Vegyes napló választása 
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esetén lehetőség van analitika jel meghatározására. Erre abban az esetben lehet szükség, ha 

egy analitikával kapcsolatban szeretnénk informáviót lekérdezni. 

Vegyes napló forgalmi lista esetén a Tartozik / Követel oszlopokban  a Főkönyvi 

számlaszámok szerepelnek. 

 

Bank / Pénztár napló esetében pedig a Tartozik / Követel összegek szerepelnek az 

ellenszámla hivatkozással. 

 

Főkönyvek tételes forgalmának lekérdezésekor egy – egy 

főkönyvre, vagy főkönyvi számlaszámtól-ig kérdezhetünk 

le. A dátum intervallum meghatározásával még 

szűkíthetjük a lekérdezési feltételeket. Meghatározhatjuk, 

hogy csak a forgalmi tételeket, vagy a főkönyv teljes éves 

forgalmát a nyitó-záró tételekkel együtt szeretnénk látni. 

Ha csak a nyitás van kijelölve, akkor a dátum tól-igba eső, 

nyitó tételeket hozzuk le a kartonra, ha több nyitó tétel 

van, akkor több sorban a megfelelő gazdasági esemény 

megnevezésével szerepel a kartonon 
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Amennyiben csak a forgalom van kijelölve, akkor a  dátumtól-igba eső forgalmi tételeket 

hozzuk fel a kartonra, havi összesítéssel, a végén forgalom összesítéssel. 

A nyitó és a forgalom kijelölésekor a dátumtól-.igba eső forgalmakat az alábbiak szerint 

jelenítsük meg: 

Első sorokban mindig a nyitó tételek jelennek meg, megfelelő gazdasági esemény 

megnevezéssel, a megfelelő T/K oldalra. 

Második sorban az előző időszak forgalmát a megadott dátumig könyvelt T forgalmát és K 

forgalmát halmozzuk össze, és kiegyenlegezzük a nyitók figyelembe vételével, és mint 

halmozott egyenleg jelenítjük meg. 

A harmadik sortól a dátumtól, -ig értékbe eső T/K oldalon lévő forgalmi tételek jelennek meg 

dátum szerinti rendezettségben, a végén a tárgyidőszak összesítésével Tartozik forgalom 

/Követel forgalom és Időszak egyenlege. 

Az utolsó sorban pedig a halmozott forgalom és egyenleg kimutatásával.(Nyitó + dátumig 

halmozott + dátum intervallum összesen adatok) 

Szűrési szempont beállítására csak forgalom kijelölése esetén van lehetőség. 

Partner szűrési szempont választásával a mezőbe választott partnerhez kapcsolódó tételek 

szerepelnek csak a kimutatásban. 

Ellenszámla szám szűrési szempont megadásával csak az ellenszámlákhoz kapcsolódó tételek 

jelennek meg a listában. 

Gyűjtők választással csak a beírt gyűjtési szempontoknak megfelelő tételek jelennek meg a 

kimutatásban. 

 

Főkönyvi kivonat lekérdezésénél lehetőség van szürési szempontok megadására. Külön 

kérdezhető le a nyitó főkönyvi kivonat, vagy csak egy időszak forgalmának lekérdezése. 

Amennyiben csak a Nyitás adatot jelöljük 

meg, akkor a program csak a nyitóként 

rögzített adatokat teszi a kivonatba, összesíti 

az 1-4.számlaosztályt.  

Amennyiben csak a Forgalom adatokat 

jelöljük meg, akkor a dátumintervallumba eső 

forgalmi tételeket göngyölíti a program. 

Amennyiben mindent le szeretnénk kérdezni a kivonatba ( nyitás és forgalmi tételek), akkor a 

dátumintervalumba eső összes könyvelt tételt belehalmozzuk a kivonatba. 
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A kivonat utolsó oldalára a számlaosztályonkénti összesítést készítjük el. 

Minden lekérdezés alkalmával elkészül az ADAT \ MUNKA könyvtárba a KIVON000.TXT 

állomány, amely beolvasható a könyvvizsgálói programba. 

 

Az üzleti év mérlege lekérdezhető a programból. A megfelelő „A” és „B” tipusú mérlegsorok 

főkönyvi számokhoz történő hozzárendelésével bármely könyvelt időszak eredménye 

megtekinthető. Lásd: Általános adatok / Törzsadatok / Főkönyvi számlaszámok 

karbantartása menüpontban. 
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Mind az „A, mind a „B” típusú mérleg számíttatható  

a program segítségével, és a nyomdai formátumnak megfelelően kinyomtathatók az adatok. 

 

 

A könyvelt forgalmi tételekről eredménykimutatás kérdezhető le a program segítségével. A 

megfelelő eredménykimutatás sorok főkönyvi számokhoz történő hozzárendelésével bármely 

könyvelt időszak eredménykimutatása megtekinthető. Lásd: Általános adatok / Törzsadatok / 

Főkönyvi számlaszámok karbantartása menüpontban. 

A megfelelő eredménykimutatás formátum a kívánt példányszámban kinyomtatható. 
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Folyószámla analitika lekérdezése  

A vevő / szállító jelzésű főkönyvekre 

rögzített adatok közül kigyűjtésre kerül a 

beállított szűrőfeltételnek megfelelő adat.  

A program kigyűjti egy számlára 

vonatkozóan a számla és teljesítés adatokat , 

amelyeket a folyószámla listában 

szerepeltetünk. 

Vevő esetén, ha a számla adata a Tartozik 

oldalon a nagyobb, akkor pozitív számlaként 

kerül a kimutatásba a számla összege, ha a 

Követel oldalon nagyobb a számla összege, 

akkor mint mínusz számla szerepel az 

analitikus kimutatásban.  Ha a pénzügyi teljesítéseket összegezzük, akkor vevő főkönyv 

esetén a Követel oldalon szereplő tételeket pozitív kifizetésként mutatjuk ki, Tartozik oldalon 

szereplő összegeket pedig túlfizetésként  jelenítjük meg. 
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II./4. Költségek ( 5* vagy 6*,7*főkönyvek egyenlegének ) automatikus 
átvezetése 
 

Az év végi átvezetések elvégzéséhez segítséget tud nyújtani a program.  

Az átvezetendő költség főkönyvekhez egy törzsadattárban meg kell határozni a paramétereket, és 

akkor bármely időponttal lefuttatható lesz a költségek átvezetése a ráfordítás főkönyvekre. 

 

1. Főkönyvi könyvelés / Általános beállítások / Költségek-összefüggések meghatározása  

menüpontból indítható a költségek átvezetéséhez szükséges beállítások meghatározása 

ÚÚÚjjj    aaadddaaattt   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal lehet új gazdasági eseményt rögzíteni. 

Költség főkönyv mezőbe a felhasználó által használt elsődleges költség főkönyveket kell beírni, vagy a 

választóablakból kiválasztani a 

Kiválaszt nyomógombbal. 

Költség ellenszámla mezőbe 

szintén választani lehet a 

költség ellenszámlát, 

amelyen keresztül kívánjuk vezetni a fent választott főkönyv egyenlegét. Amennyiben van 

olyan tétel, amelyet nem kell ellenszámlát átvezetni, ott üresen kell hagyni a mezőt. 

Ráfordítás főkönyv mezőbe 

kiválasztható a megfelelő 

ráfordítás főkönyv, amelyre 

átvezettetjük az egyenleget 

Gazdasági esemény mezőbe 

be kell írni a megfelelő 

szöveget, ami szerepeljen az 

átvezetett tételeknél. 

A költség ellenszámla mező 

kivételével minden mező 

kitöltése kötelező! 

Az adatok letárolása az adatállományba, aaa   JJJóóóvvváááhhhaaagggyyy   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbbbaaalll    történik. 

A MMMóóódddooosssííítttááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal a már rögzített összefüggés adataiban lehet módosítani. 

TTTööörrrlllééésss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal lehet törlésre jelölni a tévesen berögzített adatot. 

Nyomtatás nyomógombbal lehet a Költség összefüggéseket megtekinteni, kinyomtatni. 

Figyelem! Minden olyan Költség főkönyvnek szerepelnie kell az állományban, amelyen az adott 

időszakban forgalom merült fel, mivel az automatikus átvezetés indításakor a program ellenőrzi az 
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összefüggés állományból a főkönyveket. Amennyiben olyan főkönyvön talál egyenleget, amelynek itt 

nincs meghatározva az átvezetése, akkor nem készíti el az átvezetést!!! 

 

 

2. Főkönyvi könyvelés / Költségek automatikus átvezetése 

 

Költségek automatikus átvezetése menüpont indításával történik meg a költség főkönyvek 

egyenlegeinek átvezetése a Költség összefüggés 

beállítása alapján. 

Az Átvezetés indítása nyomógombra kattintva a 

program ellenőrzéseket végez: 

a.) Nem lehet a napló állományban könyveletlen tétel! 

 

b.) Tájékozódnunk kell, hogy az átvezetés 

indítása előtt minden 5*, vagy 6*7* 

főkönyvet érintő tétel le legyen könyvelve, 

mert ugyanazzal a  dátummal ismételten nem tudunk átvezetést készíteni. Mivel a program az 

átvezetés indításakor első lépésként egy mentést készít, melynek állománynevében az átvezetés 

dátuma szerepel.  

A mentés az ADAT könyvtár alatt lévő MENTES könyvtárba 

KOLTSEG_ATVEZETES_20051231.ZIP fájlnévre kerül letárolásra. 

Tehát ugyanarra az időpontra csak egyszer 

futtatható le az átvezetés! 

A program figyelmeztetést küld újrafuttatás 

esetén! 

 

Az ellenőrzések elvégzése után a program összegyűjti mely költség főkönyveken van az adott 

időpontig egyenleg, szerepel-e az átvezetéshez szükséges beállítás az összefüggés állományban.  

Amennyiben olyan főkönyvön talál 

egyenleget, amely nincs a Költség 

összefüggések táblában akkor üzenetet küld, 

és nem készíti el a feladást!  

A hiba javítása után újra indíttatható az 

átvezetés 

A sikeres átvezetés utána a tételek a Forgalmi adatok rögzítése képernyőn a nyomtatás 

nyomógombbal megtekinthetők a NAPLÓ-ban és kinyomtathatók:  
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 Első rekord ( sor ): 

 Napló jel    „V”egyes 

 Forgalomjelző   „F”orgalom 

 Gazdasági esemény kelte = az átvezetés dátuma 

 Analitika fogadás jelző KTG 

 Bizonylat jele   üres 

 Bizonylat száma  üres 

 Főkönyvi számlaszám elsődlegesen használt 5* vagy 6*.7*  főkönyv 

 Ellenszámla szám   Költség ellenszámla 

 Másodlagos főkönyv  üres 

 Tartozik - Követel jelző „T” 

 Gazdasági esemény  =  költségkapcsoló állomány gazdasági eseménye 

 ÁFA kód   üres 

 Alap/Áfa jelző  üres 

 Összeg    = a Költség  főkönyv egyenlege 

 Gyűjtő1   üres 

 Gyűjtő2   üres 

 Gyűjtő3   üres 

 Pénzügyi analitika kapcsolat üres minden további mező 

 
 Második rekord ( sor ): 

 Napló jel    „V”egyes 

 Forgalomjelző   „F”orgalom 

 Gazdasági esemény kelte = az átvezetés dátuma 

 Analitika fogadás jelző üres 

 Bizonylat jele   üres 

 Bizonylat száma  üres 

 Főkönyvi számlaszám Költség ellenszámla 

 Ellenszámla szám   Ráfordítás főkönyv 

 Másodlagos főkönyv  üres 

 Tartozik - Követel jelző „T” 

 Gazdasági esemény  = a költségkapcsoló állomány gazdasági eseménye 

 ÁFA kód   üres 

 Alap/Áfa jelző  üres 

 Összeg    a Költség főkönyv egyenlege 

 Gyűjtő1   üres 

 Gyűjtő2   üres 

 Gyűjtő3   üres 

 Pénzügyi analitika kapcsolat üres minden további mező 
 

A NAPLÓ állományba került rekordok könyvelés előtt, szükség esetén módosíthatók. Ellenőrzés után 

pedig könyveltethetők.   

A Forgalmi naplóban lekérdezhetők! 
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II./5. Másodlagos költségek (5* vagy 6*,7*főkönyvek egyenlegének  
)felosztása,  átvezetése 
 

E menüpont akkor alkalmazható, ha a felhasználó használja a másodlagos költségekre való gyűjtést! 

WPARAM állomány „3008” paraméter beállítása = „I” 

Az időszakonkénti ( havi, negyedéves, féléves, év végi ) költségek átvezetésének lehetőségét  

biztosítja a program. 

Az átvezetendő másodlagos költség főkönyvek egyenlegeit a Főkönyvi könyvelés / Másodlagos 

költségek felosztása, átvezetése menüpontban lehetséges. 

A rögzítő képernyőn  

az ÚÚÚjjj    aaadddaaattt   

nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal lehet a 

rögzítést megkezdeni. 

Napló:  automatikusan 

Vegyes naplót kínálunk fel, 

ami nem írható felül. 

Dátum: az átvezetés 

dátumát kell beírni. 

Gazdasági esemény: az átvezetés megnevezése. 

Főkönyvi szám: a mezőben csak másodlagos jelű főkönyv választható 

Ellenszámla szám: a mezőben csak másodlagos jelű főkönyv választható. 

T / K jelző: az ellenszámlára vonatkozóan kell megadni. 

Összeg: az átvezetendő összeg írandó be. 

A fenti mezők kitöltése kötelező! 

Az adatok letárolása az adatállományba, aaa   JJJóóóvvváááhhhaaagggyyy   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbbbaaalll    történik. 

A MMMóóódddooosssííítttááásss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal a már rögzített adatok módosíthatók. 

TTTööörrrlllééésss   nnnyyyooommmóóógggooommmbbbbal lehet kitörölni a tévesen berögzített adatot. 

Nyomtatás nyomógombbal lehet a Másodlagos költségek átvezetéséről ellenőrző listát lekérdezni. 

Ellenőrzés után a Könyvel nyomógombbal könyveltethetők az adatok! 

Letárolásra kerülő adatok: 

 Napló jel    „V”egyes 

 Forgalomjelző  „M”ásodlagos költségek átvezetése 

 Gazdasági esemény kelte kitöltött 

 Bizonylat jele   kitölthető 

 Bizonylat száma  kitölthető 

 Főkönyvi számlaszám másodlagos főkönyv 

 Ellenszámla szám   másodlagos főkönyv 

 Tartozik - Követel jelző T/K 

 Összeg    kitöltött 
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A KIMUTATÁSOK kigyűjtésénél a másodlagos főkönyv átvezetéseket figyelembe vesszük:  

 

 

 Főkönyvek tételes forgalmának kigyűjtése 

 

 

 

 

 Forgalmi napló lekérdezésénél a Költségfelosztás 

adatokat megjelölve a program a listába csak a másodlagos 

költségek átvezetését hozza a naplóba 

 

 

 

 Főkönyvi kivonat 

A másodlagos főkönyvek 

megjelöléssel csak a másodlagos 

főkönyvekről hozza le a program a 

kivonatot. 

 

 

 

 

 

 

 

 


