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Könyvelness kettős könyvelés modul kézikönyve

Bejelentkezés

Miután beléptél a programba következő képernyő fogad.

Ezek után a megfelelő modulra kell rákattintani, majd a cégek felsorolása képernyőn a megfelelő 

céget kell kiálasztanod, és beírni a bélépési dátumot, majd a Kiválaszt kapcsolóra kell kattintani. A 

Mégsemmel elkürülheted a modulba történő belépést. Az Új felvitele kapcsolóval pedig új céget 

tudsz rögzíteni.

Az adatállományok ellenőrzése, rendezése lehetőséget akkor kell bepipálnod, amikor például 



áramszünet miatt nem tudsz belépni.

A program egészére, minden moduljára igaz, hogy az alapképernyőn az ALT gomb megnyomása 

után a nyilak segítségével (vagy a menüpont kezdőbetűjének a lenyomásával) eljuthaszt a 

megfelelőhöz. Majd a lefelé nyíl segítségével lenyílik a menüpont. A megfelelő menüpontot az 

enter segítségével nyithatod meg.

A képernyőkön látható nyomogombokat az ALT+ a nyomogob kezdőbetűjével tudod elérni 

billentyűzeten keresztül. A feldolgozási, nyomtatási képernyőkön enterrel a különféle törzseket 

tudod behívni. A mezők között TAB-bal, vagy a nyilakkal ajánlatos haladni (mert enterrel mindig 

behívod a törzseket). A különféle adatok között az ALT+K billentyűk segítségével tudsz keresni. 

A következőkben a Kettős könyvelés modulra vontakozó tudnivalókat írnám le részletesen:

Kettős könyvelés

Az alapképernyőn egyből elérhetőek bizonyos menüpontok. Az új tétel rögzítése, a karton, kivonat, 

folyószámla nyomtatvány, a partnerek, számlarend, és gyakori tételek törzsadatok.

A törzsadatok a könyvelést segítik. Ezek előre fel tudod tölteni, majd a könyvelés során egy 

megfelelő listából kiválaszthatod a megfelelőt. Így nem kell minden egyes tételnél újra- és újra 

beírni ugyanazokat az adatokat.



A következőkben végighaladnék a menüpontokon, és kirészletezném, hogy melyik mit jelent.

Infópanel

Az infópanelen található gombsor:

Számológép, Nyomtató választó, Rendszer üzenetek, Cég kiválasztás, Kiválasztott cég neve, 
Kiválasztott év, Kilépés gomb.

Ha több céged van és másik cégbe akarsz átlépni akkor a Cég kiválasztás gombbal tudod megtenni. 
Az aktuálisan  kiválasztott cég nevét és kiválasztott évet a gomb melletti mezőkben láthatod.

A Kilépés gombbal tudsz kilépni a programból.

Súgó

Névjegy

Itt megtekintheted a telefon-és fax számot, követlenül eljuthatsz a honlapra, és közvetlenül 

küldhetsz e-mailt is.

Frissítések keresése

Aktív internet kapcsolat esetén a program leellenőrzi, hogy mi az elérhető legfrissebb program. A 

program felajánlja a letöltés lehetőségét is így ha szeretnéd le is töltheted.

Rendszer üzenetek

Rendszer üzenetek. Fejlesztés alatt

Alapadat

Cég adatai:

Ezen belül tudjuk megadni, vagy módosítani az adott cég adatait. A rendben-nel el tudod menteni a 

változásokat, a mégsem-mel mentés nélkül tudsz kilépni a menüpontból.



Cég működési beállításai:

Itt van lehetőséged a cég működésének beállításaira. 

• Eltérő gazdasági év: Ha a cég nem gazdasági éve nem január 01-től december 31-ig tart 
akkor itt beállíthatod a gazdasági év kezdő napját. 

• Költségek könyvelése: A cégben alkalmazott költség rögzítés formája. Az itt beállított érték 
alapján a könyvelésben helyes költségfelosztás könyvelésében és figyelmeztet az 
eltérésekre. Ha 6,7-es könyvelést választod akkor a számlarendben ennek megfelelően a 
számlaszámokat is a megfelelő jelleg beállításba kell beállítani.

• NAV Online számla rendszerhez kapcsolati adatok 

Következő év megnyitása:

Itt tudod létrehozni a következő évet, és ezzel egyidejűleg a következő évbe a program 

automatikusan átmásolja a számlarendet, és a hozzá tartozó besorolásokat. Így a következő évben 

ezt nem kell újra rögzítened.



Az Igen-nel létrehozod a következő évet, a Nem-mel pedig ezt elkerülheted.

Partnerek adatai:

Itt az adott cég vevőit és szállítóit tudod rögzíteni, illetve a már felvitt partnereket tudod módosítani.

Új partnerhez nyomd meg a Felvitel kapcsolót (vagy az ALT+F billentyűket), és töltsd ki a 

megfelelő adatokat az Adatok fülön, és még megadhatsz plusz információkat a partnerre 

vonatkozólag az Elérhetőségek fülön. Amennyiben felvittél minden szükséges adatot nyomd meg a 

Rendben kapcsolót (vagy az ALT+R billentyűket). A Mégsem kapcsolóval (vagy ALT+M 

billentyűkkel) elveted a felvitt adatokat.



Nem kell egyesével bevinned a partnereket, mert van lehetőség a partnerek beemelésére is. Ezt 

azonban egy excel táblából tudjuk beemelni. Az excel táblának egy meghatározott formája van. Ez 

annyit jelent, hogy meg van határozva, hogy melyik oszlopnak milyen megnevezése legyen. 

Amennyiben az Import kacsolón jobb egérgombbal kattintasz, akkor felugrik az import leírás ablak.

Vegyük példának az első sort. Az excel táblában az A oszlop első sorába azt kell írni, hogy 

REGIKOD. Ez tehát a partner előző rendszerbeli kódját jelenti. Tehát az A oszlopot a partnerek régi

kódjával kell feltöltneni, ami maximum 10 karakter hosszú lehet (ezt jelenti a CHAR (10)). A 

csillag annyit jelent, hogy kötelezően kitöltendő az excel táblában. Tehát csupán a partner régi 

kódját, és nevét kell feltöltened az importáláshoz.

Ha elkészült az excel tábla, akkor az Import kapcsolóra bal egérgombbal kell kattintanod (vagy 

nyomd meg az ALT+I billentyűket), majd a felugró ablakból már csak ki kell jelölnöd a megfelelő 

excelt.

A Nyomtatás kapcsolóval (vagy ALT+N billentyűkkel) pedig ki tudod nyomtatni a partnereket. 

Először képernyőre fogja lehozni a program, majd ha a nyomtató ikonra kattintasz, akkor 

ténylegesen ki is tudod nyomtatni.

Amennyiben egy-egy partner adataiban változás történik nyomd meg a Módosítás kapcsolót (vagy 

ALT+M), és írd át a megváltozott adatokat, majd nyomd meg a Rendben-t (vagy ALT+R).

Az adószám megadása után lehetőség van a NAV rendszeréből lekérdezni az adószámhoz tartozó 

adatokat.



A Kilépés-el (ALT+K) bezárod a partnerek adatai ablakot.

Naplók

A program alapvetően tartalmazza a szükséges naplókat, de itt akár új naplót is fel tudsz vinni a 

Felvitel gomb segítségével. Ehhez kell adnod egy még nem létező naplókódot, és egy napló nevet, 

majd nyomd meg a Rendben-t (vagy ALT+R). 

Munkaszámok

Itt tudod felrögzíteni a használni kívánt munkaszámokat, amennyiben ezt szeretnéd alkalmazni. 

Megbonthatod a költségeidet is, de akár arra is használható ha több tevékenysége van a cégnek, 

akkor tevékenységeket is felvihetsz ide. Ezeket a munkaszámokat a könyvelési tételekhez, és a 

nyomtatványokon lehet is szűrni egy-egy munkaszámra.

A Felvitel kapcsolóval (vagy ALT+F) van lehetőséged új munkaszámot rögzíteni. Ehhez a 

munkaszám mezőbe egy kódot kell írnod, a megnevezéshez pedig a munkaszám nevét.



Számlarend

Amikor létrehozod a céget, akkor a program automatikusan generál a cégbe egy alap számlarendet. 

Ezt már csak át kell alakítani a számviteli politikának megfelelően. A számlarendben úgy tudsz 

keresni, hogy vagy a főkönyvi számon (ebben az esetben főkönyvi számra), vagy a megnevezésén 

állsz (ebben az esetben a megnevezésére), és megnyomod a CTRL+K billentyűket. A számlarend 

módosítását a következőkben írnám le:



Új főkönyvi szám felvitele

Ehhez a Felvitel kapcsolót (vagy ALT+F) kell megnyomnod, majd beírnod a főkönyvi számot, és 

annak megnevezését. A jellegnél értelemszerűen a megfelelőt kell választani. Ez egy ellenőrzést 

biztosít könyvelés során. Például vevő naplóra csak vevő jellegű főkönyvi számmal könyvelhetünk, 

és ugyanez igaz az összes többi naplóra is.

Ellenszámla: Ez az 5-ös főkönyvi számok automatikus év végi lezárásához szükséges. Ugyanis ide 

kell beírni a megfelelő 8-as főkönyvi számot. Elgendő csupán azoknál az ötösöknél feltölteni, 

amelyekre év közben történt könyvelés. Azonban az 59-es főkönyvi számhoz nem szabad semmit 

rendelni!

A mérlegcsoport menüpont segítségével olyan csoportokat hozhatsz létre, melyeknek együttes 

egyenlegét kell szerepeltetnünk a mérlegben, mivel közös egyenlegük dönti el, hogy a mérleg 

eszköz vagy forrás oldalára kerüljenek.

Ennek  tipikus  példája  az  ÁFA (466,  467,  468),  illetve  a  különböző  költségvetési  befizetési

kötelezettségek, illetve kiutalási igények.

Tehát az Alapadat/Mérlegcsoportok menüpontban fel kell vinned a megfelelő megnevezéseket, és a 

főkönyvi szám felvitelekor, vagy módosításakor ki kell választanod a megfelelőt. Ezek után nyomd 

meg a Rendben-t (ALT+R). Így lementetted az új főkönyvi számodat. Azonban ha szeretnéd, hogy a

program mérleget, eredmény-kimutatást készítsen, akkor az újonnan felvitt főkönyvi számaidat be 

kell sorolni a megfelelő mérleg-illetve eredmény-kimutatás sorokba. Ehhez nyomd meg a 

Módosítás (ALT+M) kapcsolót.

Elsődleges besorolásnál azt a mérlegsort kell megadni, ahova eszköz számlák T egyenelge, forrás 

számlák K egyenlege  alkalmával hozza a program. A másodlagos besorolás pedig azt jelenti, hogy 

ha ellentétes egyenlege lesz az adott főkönyvi számnak, akkor melyik sorba kell behoznia a 

programnak. Például a 361-es főkönyvi számú Munkavállallókkal szembeni követelések főkönyvi 

számot elsdőlegesen az egyéb követelések közé, míg másodlagosan az egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségekhez fogjuk beosorlni.

A besoroláshoz a kék plusz jelre kell kattintani. Ekkor a felugró kis ablakból ki tudjuk választani, 

hogy elsődlegesen (a felső felsorolások közül), és másodlagosan hova szeretnénk besorolni. 

Természetesen ahol csak egyetlen besorolás van ott csupán az elsődlegeset kell kiválasztani. 

Amenyiben ez megtörtént nyomd meg a Rendben-t, de ha áfa főkönyvi számot módosítasz, és még 



áfa-bevallást is szeretnél készítettni a programmal, akkor még előtte be kell sorolnod az áfa-

bevallásba is a főkönyvi számot.

Ehhez a bevallásnál kell kattintani a kék plusz jelre. A felugró ablakban elsőként a 1165-ös bevallás 

megfelelő sorát kell kiválasztani, majd alatta, hogy ehhez a sorhoz milyen áfakulcsok tartozhatnak.

Például az Értékesítés 25%-os sorába az Áfa bevallás soránál az Értékesítés-25%-ot, míg az 

áfakulcsnál a 25%-ot kell választanod.

Az ÁFA-bevallásban azonban lehet olyan sor is, melyhez több áfa-kulcs is tartozhat. Ebben az 

esetben szintén ki kell választanod a megfelelő bevallás sort, de a kulcsnál 0-át kell beírnod, és a 

lenyíló menüből a „-” jelet kell választanod. Amennyiben az áfa kulcsa 0, akkor több lehetőség 

közül is választhatsz a lenyíló menüpontban. Ebben az esetben a megfelelőt kell választani.

Amennyiben nem megfelelő a mérleg-eredménykimutatás, vagy az ÁFA-bevallás besorolása, akkor 

a besorolást a sor végén látható négyzegy segítségével tudod törölni.

Mérlegcsoportok

A mérlegcsoport menüpont segítségével olyan csoportokat hozhatsz létre, melyeknek együttes 

Itt tudod törölni az adott besorolást

Az 5-ös főkönyvi számlákhoz 
itt tudod beírni a megfelelő

8-ast.

Ha szeretnél besorolni egy főkönyvi
számot, akkor erre a jelre kell kat-

tintanod



egyenlegét kell szerepeltetnünk a mérlegben, mivel közös egyenlegük dönti el, hogy a mérleg 

eszköz vagy forrás oldalára kerüljenek.

Gyakori tételek

Ebben a menüpontban felvihetsz olyan tételeket, amelyek gyakran előfordulnak a vállalkozás 

könyvelésében. Itt előre ki tudod kontírozni az adott gazdasági eseményt, és munkaszámot is tudsz 

hozzárendelni.

Új tételhez nyomd meg a Felvitel kapcsolót, vagy az ALT+F billentyűket.

A szöveghez írd be a gazdasági esemény megnevezését, majd a kontírszámokat értelemszerűen 

töltsd ki. Munkaszámot is tudsz rendelni a gazdasági eseményhez, és kijelölheted, hogy milyen áfa-

kulcs tartozzon hozzá. Ezek a tételek csupán azt a célt szolgálják, hogy könnyebbé, gyorsabbá 

tegyék a feldolgozást. Amennyiben bármilyen módosulás történik csak egyetlen tételben (például az

áfa főkönyvi száma, vagy az áfa-kulcs), akkor azt könyvelés során tudod módosítani arra az egy 

bizonylatra vonatkozólag. Mivel a főkönyvnek, és a házipénztárnak azonos a gyakori szöveg törzse 

külön tudod jelölni, hogy melyik modulban használatos, de akár mind a két modult bejelölheted 

neki. Így a főkönyvben csak azok a gazdasági események fognak megjelenni, amiknél azt jelölted, 

hogy Főkönyvben használt.

Amennyiben felvitted a gazdasági eseményt nyomd meg a Rendben kacsolót, vagy az ALT+R 

billentyűket.

Egy már felvitt tételt tudunk módosítani a Módosítás kapcsoló segítségével, (vagy az ALT+M 

billentyűkkel). Illetve ezeket a gyakori tételeket a Nyomtatás (vagy ATL+N billentyűkkel) tudod 



kinyomtatni.

Áfa 0% értékek

Itt található az a felsorolás ami a rendszerben használható áfa mentesség és áfa hatályon kívüli 

nevesítésre szolgál. Ez párhuzamban van a NAV által használt kódokkal.

Nyomtatványok nyilvántartása

A nyomtatványboltban vásárolt bizonylat tömbök nyilvántartására szolgáló menüpont.

Könyvelés 

Könyvelési tételek 

Ebben a menüpontban tudod felrögzíteni a gazdasági eseményeidet. A menüpontba való belépés 

után a Könyvelési adatok képernyőn a tételek fülön az eddig rögzített bizonylataidat tekintheted 

meg, módosíthatod, vagy törölheted.



Új könyvelési tételt a Felvitel kapcsolóval (vagy ALT+F billentyűk segítségével) vihetsz fel. Ekkor 

a program átugrik a tételek adatai fülre.

A menüpontban fel tudsz vinni olyan tételt amihez csupán egyetlen sor tartozik, de felvihetsz akár 

több soros bizonylatokat is. Ezen belül pedig lehet olyan több soros bizonylat, amelyhez egy partner

tartozik (pl egy számla amin szerpel anyagbeszerzés, és szállítási költség), vagy olyat is, ahol 

minden sorhoz külön partner tartozik (pl. bankbizonylatoknál)

Bizonylatszám: Ide a bizonylatnak a sorszámát kell írnod.

Belső bizonylat: A tételnek adhatsz egyedi azonosítót is, de ezt nem kötelező kitölteni.

Napló: A gazdasági eseménynek megfelelő naplót a lenyíló menüből tudod kiválasztani. De 

amennyiben elkezded írni a napló nevét, akkor automatikusan oda ugrik.

Valutanem: Itt tudsz kijelölni másik valutanemet, amennyiben idegen valutában kilállított 

biznylatot könyvelsz. Itt igaz az, hogy ha elkezded beíni a valutanem nevét, akkor automatikusan 

odaugrik.

Kelte: A bizonylat keltét jelenti.

Teljesítés kelte: A számlán szerpelő teljesítés keltét kell ideírnod.

Áfa kelte: Előfordulhat, hogy olyan bizonylatot kell könyvelnünk, ahol a teljesítés keltétől eltér az 

áfa dátuma, ezért szükséges ez a dátum is.

Esedékesség kelte: Szintén a bizonylaton szereplő esedékesség keltét jelenti. Illetve a korosító lista 

nyomtatvány is ezen dátum alapján tudja, hogy melyik bizonylat hány napja járt le.

Dátumoknál behívható a naptár is a  kis ikon segítségével

Természetesen lehet, hogy az összes dátum megegyezik egymással. Mint például egy bank kivonat 

könyvelésekor. Ekkor elegendő csak az első dátumot kitöltened, majd ha a többi dátumnál entert 

ütsz, akkor azokat automatikusan kitölti a program.

Szöveg: A bizonylat szövege írnadó ide. Amennyiben több sorból áll a bizonylat, akkor egy gyűjtő 

nevet is adhatsz neki. Dupla kattintással lekérheted egy találati listába az eddig használt szövegeket.

Partner: Folyószámlás tételek esetén itt tudod kiválasztani a bizonylara vonatkozó partnert.  Akkor 

ajánlatos itt választanod partnert, ha az összes sor ennek a partnernek fogod lekönyvelni, vagy ha 

csak egy soros a bizonylatod. A fehér mezőbe entert kell ütnöd, mire felnyílik a partner listád. Ebből

tudod kiválasztani a megfelelőt. Illetve, ha olyan partnernek könyvelsz, aki még nem szerepel a 



partnereid között, akkor a Felvitel kapcsolóval tudsz újat rögzíteni, de természetesen Módosításra is

van lehetőséged. Amennyiben megvan a megfelelő partnered, akkor csak entert kell ütnöd.

Partnert a kis ikonnal is tudsz keresni.

A Rendszer/Programműködés beállítása menüpontban választhatsz, hogy mi alapján tudsz keresni a 

szöveg keresése lehetőségnél. Amennyiben azt jelölöd, hogy Tartalmazza, akkor a leütött betűket 

fogja nézni a teljes névre vonatkozólag, de ha azt választod, hogy kezdődik, akkor pedig csak a 

pontosan így kezdődőt fogja felhozni.

Tegyük fel, hogy csak két partnerünk van: Kovács Bt, és Nagy Kkt. Ha a tartalmazza van beállítva, 

és leütöd a K betűt, akkor mind a kettőt felhozza, de ha Kezdődik van beállítva, akkor csak a 

Kovács Bt-t.

Soronként ismétlődő adatok: Itt olyan kontírszámokat tudsz felvinni, amik az összes sorra igazak 

lesznek. Például egy több soros számla esetén amelyen szerepel alapanyagbeszerzés, könyv 

vásárlás, és még egyéb tételek. Ebben az esetben például a szállító lába azonos lesz, tehát K, és KA 

(követel áfa főkönyvi szám)-hoz be lehet írni a szállító főkönyvi számát. Így a soroknál már csak a 

Tartozik, és a Tartozik áfa főkönyvi számokat kell megadnod.

Amenyiben ide beírsz adatokat, akkor az 
összes sorra ezek lesznek igazak.



A Felvitel kapcsolóval (vagy ALT+F-el) tudsz felvinni új sort. Ekkor felnyílik a tétel sor ablak, ahol

fel tudod rögzíteni a biznylat egy sorára vonatkozó adatokat.

Kiegyenlítés: Amennyiben bank bizonylatot rögzítesz, akkor ezen a mezőn keresztül tudod 

összepárosítani a megfelelő számlával. Csak abban az esetben fogja a folyószámla kiegyenlítettnek 

hozni a számlát, ha összepárosítod a kiegyenlítésével! 

Tehát ha enter-t ütsz megkérdezi a program, hogy vevő (akkor az igen-t kell választani), vagy 

szállító (akkor a nem-et kell választanod) szeretnél-e kiegyenlíteni. 

Ezek után felugrik a Folyószámlás tételek ablak. Itt tudod kiválasztani a kiegyenlíteni kívánt 

számlát enterrel.  A kiválasztás után felkínálja a program a számlarendet. Bank bizonylat esetén a 

Bank besorolású főkönyvi számokat, pénztár esetén a pénztár besorolású főkönyvi számokat. Így 

egyből ki is tudod jelölni a megfelelőt szintén enterrel.

Ezek után a program kitölti az adatokat. Alapvetően a szövegbe az „xy bizonylat kiegyenlítése” 

szöveget fogja elhelyezni, de ezt természetesen felülírhatod.  Kitölti a kontírozást, és az összeget is. 

Amennyiben részkiegyenlítés történik, akkor az összeget szabadon felülírhatod. Így a következő 

kiegyenlítésnél az adott bizonylatnál már csak a fennmaradó összeget fogja felkínálni. Túlfizetés 

esetén is felülírhatod az összeget.

Amennyiben számlát, vagy más könyvelési tételt viszel fel, akkor a jel segítségével ki tudod 

választani a kontírozást az előzőleg felvitt gyakori tételekből. Ebben az esetben azonban a szöveg a 

gyakori tétel szövege lesz, de ezt is felülírhatod.

A felvitel módjával tudod beállítani, hogy az összeget bruttó érték vagy nettó érték alaján akarod 

rögzíteni. Ha kézi állítot akkor a rendzser lehtőséget biztosít a fillér megadására is.

Ha végeztél a sor felvitelével, akkor nyomd meg a Rendben (ALT+R) kapcsolót. 

Itt tudod kiválasztani a megfelelő
számlát a banki kiegyenlítés során

Itt tudod változtatni az összeg
felviteli módját

Amennyiben részkiegyenlítés, vagy túl-
fizetés van, akkor az összeget felül-

írhatod

Itt tudod kiválasztani a megfelelő 
gazdasági eseményt



Újabb sor rögzítéséhez megint meg kell nyomni a Felvitel gombot (vagy ALT+F). Egy már felvitt 

sort a Módosítás kapcsolóval tudsz módosítani, a Törlés gombbal (vagy ALT+T) pedig egy-egy sort 

tudsz kitörölni.

A program jelzi, hogy eddig összesen mekkora összeget dolgoztál fel a Tételek összesenjénél.

Ha végeztél a bizonylat felvitelével nyomd meg a Rendbent (vagy ALT+R). A mégsemmel mentés 

nélkül tudsz kilépni. Amennyiben valamilyen fontos tételt nem töltöttél ki, akkor a program 

figyelmeztetni fog.

Szintén figyelmeztet, ha gyűjtő főkönyvi számra szertnél könyvelni, vagy ha nem a naplónak 

megfelelő főkönyvi számot választottál ki. 

De mi történik akkor, ha például a 311-es főkönyvi számra könyvelsz, majd időközben kiderül, 

hogy ezt a főkönyvi számot meg kell bontani 3111, és 3112-re? 

Ekkor a számlarendben létre kell hoznod ezt a két új főkönyvi számot, majd az összes 311-re 

könyvelt tételt módosítanod kell, és átírni a megfelelő főkönyvi számra (vagy 3111-re, vagy 3112-

re).

Ezek után újra a Tételek fül lesz látható, ahol még lehet Módosítani, vagy Törölni egy már 

lekönyvelt tételt. (Tehát itt az egész bizonylatot tudod törölni, és nem csak egy-egy sorát!) Illetve itt

láthatod az összes eddig felvitt tételedet. Minden tétel kap egy sorszámot, ami a mentéskor 

generálódik, és nem változik. Ezért a bizonylatokra ezt a sorszámot érdemes ráírni a könnyebb 

visszakereshetőség miatt. Illetve ez a sorszám minden nyomtatványon szerepel. Továbbá ha 

csoportosan szerenél törölni (a későbbiekben), akkor ezekre a sorszámokra kell majd hivatkoznod.

Előleg jóváírási sor jelölése: Erre akkor van szükség ha végszámlát rögzítesz és azon van előleg 

beszámítása sor. 2021-től a ÁNYK 2165 M02 -es nyomtatványon fel kell tüntetni a végszámla 

előleg sorok nélküli értékét. Ehhez nyújt segítséget a program. Ha jelölve van akkor a számla 

sorainál akkor megfelelően át tudja adni.

NAV Számlaadat import 

Amennyiben megadtad a cég működési beállításainál a kapcsolati adatokat lehetőség van a NAV 

Online számla rendszeréhez kapcsolódni és letölteni a ki és bejövő számla adatokat tetszőlegesen.

A Kilépés (vagy ALT+K billentyűkkel) kilépsz a menüpontból.



Könyvelési tételek fogadása

Ebben a menüpontban tudod fogadni a Könyvvelness más moduljaiból (Számlázó, Pénztár, 

Eszköz), és más programokból az adatokat.

Számlázó modul

A tételek szűrésénél ki tudod választani, hogy még csak a nem könyvelt tételeket vegye át, vagy az 

összes eddigit. Tehát amennyiben újra át kell adni egy időszakot, akkor a rossz tételeket ki tudod 

törölni a Könyvelés menüpontban, majd újra át tudod venni őket. Az intervallumnál megadhatod, 

hogy mely dátumú számlákat szeretnéd átvenni. Például ha már február van, de még csak a januári 

tételeket szeretnéd átvenni az Áfa-bevallás miatt, akkor beírhatod, hogy január 1-től jaunár 31-ig.

Amennyiben egy számla nincs kikontírozva, akkor nem lehet átvenni az időszakot, de van lehetőség

arra, hogy a nem kontírozott számlákat milyen gazdasági eseménnyel kontírozza. Az 

Alapadatok/Gyakori tételek között felvitt gazdasági események közül választhatsz. Lehet az is, 

hogy vannak átutalásos, és készpénzes számlák is, amik nincsenek kikontírozva. Ezért az összes 

ilyen számlára csupán egy gazdasági eseményt tudsz kiválasztani. Tehát a többit módosítani kell 

majd a Könyvelés menüpontban.

Vagy esetleg bepipálhatod a „Nem könyvelhető tételek figyelmen kívül hagyása”. Ekkor azokat a 

számlákat nem fogja átvenni, amik nincsenek kikontírozva, vagy nem megfelelően. Például gyűjtő 

főkönyvi számra lett könyvelve a számla. (Mert időközben például a 311-es főkönyvi számot meg 

kellett bontani)

Ekkor ezeket a számlákat külön kézzel tudod felvinni a Könyvelés menüpontban. Amennyiben 

végeztél a beállításokkal nyomd meg a Rendbent (vagy az ALT+R billentyűket). Ha mégsem 

szeretnél számlákat átvenni, akkor a Mégsemet kell választanod (ALT+M).



Ugyanezen elv alapján működik a Pénztárból, és az Eszközből való tételek átvétele. Azzal a 

különbséggel, hogy itt nem tudsz gazdasági eseményt kiválasztani a nem kontírozott tételekhez.

Idegen modul 

Import 

Ebben a menüpontban egy másik rendszerből tudsz könyvelési tételeket átvenni. Amennyiben a 

jobb felső sarokban a „?” jelre kattintasz, akkor látható válik az import leírás. Tehát, hogy mely 

oszlop után mely oszlop következik. Ezek alapján az első oszlop első sorába azt kell írnod, hogy 

bizonylat, és az első oszlopot a bizonylatszámokkal kell feltöltened. A CHAR (20) annyit jelent, 

összesen 20 karakter hosszú lehet. Majd következhet a második oszlop, aminek a neve belsobiz, és 

ezt a belső bizonylatszámot jelenti (ezt nem kötelező kitölteni, de az oszlop megnevezésnek benne 

kell lennie), és összesen 20 karakter hosszú lehet.

Szintén bejelölheted, hogy „Nem könyvelhető tételek figyelmen kívül hagyása”. Ebben az esetben a

nem megfelelően kontírozott tételeket nem importálja be a program. A „Partneradatok rögzítése, ha 

nem szerpel a törzsben” lehetőség annyit jelent, hogy ha talál az excel táblában olyan partnert, aki 

nem szerepel az Alapadatok/Partnerek adatai menüpontban, akkor azt automatikusan felveszi a 



partnerlistára a program. Mivel az excel fájlban csupán a partner neve szerepel így a partneradatok 

között is csak a név fog szerepelni a programban. Tehát amennyiben szerenél még információkat 

felvinni a partnerhez (adószám, cím, stb.), akkor módosítanod kell a partnert a programban a 

Partnerek adatai menüpontban, majd be kell írnod a hiányzó adatokat.

A Rendben kapcsoló megnyomásával (vagy ALT+R) felnyílik az Import fájl keresése ablak, ahol ki 

tudod választani az excel fájlt. 

Majd kattints a Megnyitás gombra, végül még egyszer a Rendbenre (vagy ALT+R).

Armada bér

Az Armada rendszer Bér moduljából ki lehet nyerni egy excel fájlt, amit nem is kell alakítani, 

hanem csak a Rendbennel ki kell választani az Armadából kinyert excelt, és megnyitni. Ezért itt 

nincs is import leírás,de az előzőben említett beállítási lehetőségek itt is alkalmazhatók.

Könyvelési tételek csoportos törlése

Amennyiben több tételt is szeretnél törölni, akkor azt nem szükséges egyesével megtenned a 

Könyvelési tételek menüpontban, hanem itt sorszámtól sorszámig többet is ki tudsz törölni. Tudsz 

szűrni a tétel keletkezési helyére is. Tehát ha például csak az eszközből átvett tételeket szeretnéd 

törölni, akkor a Származásnál érdemes szűrni az Eszközre, majd beírni a tól-ig sorszámot. 

Amennyiben ebben az intervallumban más modulban felvitt tétel is szerepel, akkor azokat 



értelemszerűen nem fogja kitörölni, csak az eszközből érkezetteket.

Sorszám alatt a Könyvelési tételek menüpontban látható sorszám értendő!

Árfolyam elemzés

Amennyiben valutás-devizás tételek is előfordulnak a könyvelésben, akkor ebben a menüpontban 

árfolyam különbözetet tudsz lefuttatni. Ennek feltétele, hogy az Alapadat/Számlarend menüpontban 

legyen olyan főkönyvi szám, amelynek a jellege Árfolyam nyereség, és egy másik, amelynek a 

jellege Árfolyam veszteség.

Vevő szállító kiegyenlítés árfolyam differencia

Ebben a menüpotban a devizás számlák kiegyenlítésekor keletkezett árfolyamkülönbözetet 

számolhatod el.

Ehhez meg kell adnod a nyereség, és veszteség főkönyvi számokat, illetve a megfelelő naplót. 

Amennyiben olyan főkönyvi számot írsz be, aminek nem árfolyam nyereség, vagy veszteség a 

jellege, akkor a program figyelmeztet. Majd az Elemzés kapcsolóra kell kattintanod (vagy ALT+E). 

Ekkor a program kihozza, hogy mely számlánál mekkora árfolyamkülönbözet keletkezett. 

Amennyiben ezt szeretnéd lekönyveltetni, akkor nyomd meg a Rendbent (vagy ALT+R). A 

Mégsem-mel elkerülheted a lekönyvelést.



Vevő szállító év végi értékelés

Ebben a menüpontban a még fennálló vevő- szállító számlák után tudsz december 31.-ei 

árfolyamkülönbözet elszámolni. 

Szintén meg kell adnod a nyereség és veszteség főkönyvi számokat. Majd az árfolyamértékeket kell

kitöltened azoknál a devizanemeknél, amelyek előfordulnak a könyvelésben. Majd csupán az 

Elemzés kapcsolót (vagy ALT+E billentyűket) kell megnyomnod. Ekkor a program kihozza az 

elszámolandó árfolyam-különbözeteket, illetve összesíti is a nyereséget, és a veszteséget. Végül 

nyomd meg a Rendben kapcsolót (vagy az ALT+R billentyűket).



Zárás

A program automatikusan le tudja zárni az évet, amennyiben lefuttatod a Költségek átvezetése, 

Eredményszámlák rendezése, és végül a Mérlegszámlák rendezése menüpontot. Fontos, hogy 

ezeket többször is lefuttathatod. Ennek oka, hogy a program analitikusan zár, vagyis 

folyószámlásan. Ez annyit jelent, hogy nem csak azt láthatod, hogy 311-en fennálló követelés 

összesen ennyi, hanem azt is, hogy ezen belül az XY nevű partnerednek mekkora tartozása van. Így 

a következő évben a nyitást követően ha megérkezik egy bankbizonylat amelyen egy tavalyi számla

kiegyenlítése szerepel, akkor a könyvelésnél említett módon a felnyíló listából ki tudod választani 

az adott számlát. Természetesen ez csak egy lehetőség lehet kézzel is zárni, nyitni. 

De ezek mellett a többi tételt ugyanúgy kézzel kell felvinned. (Például elhatárolások, céltartalék 

képzés, Társasági adó, stb.) 

Költségek átvezetése

Ebben a menüpontban az ötösöket tudja a program átvezetni a nyolcasokra. Ennek feltétele, hogy a 

számlarendben minden olyan ötöshöz, amire év közben történt könyvelés az ellenszámlánál be 

legyen állítva a megfelelő nyolcas főkönyvi szám.

Eredményszámlák rendezése

Ebben a menüpontban a program rendezi a nyolcas, és kilences számlákat a 493-as adózott 



eredmény elszámolása főkönyvi számmal szemben. Így a 493-nak lesz egyenlege, ezért a 

mérlegszámlák lefuttatása előtt ezt rendezni kell, és kézzel kell lekönyvelni.

Mérlegszámlák rendezése

Ebben a menüpontban az 1-4 számlaszámokat rendezi a program a zárómérlegszámlával szemben.

Így lezárásra került az év.

( Ezek után következhet a Következő év megnyitása az Alapadatok menüpontban, majd a nyitás)

Nyitás

Nyitás (előző évi záró tételek alapján)

Ebben a menüpontban a program zárást átforgatja, és a zárásban lévő főkönyvi számokat megnyitja 

a nyitómérleg számlával szemben.

Nyitás (kézi)

Ebben a menüpontban lehetőséged van egy táblázatos nézetben a nyitó értékek rögzítésére.

Időszak zárása

Ez azt a célt szolgálja, hogy ha lezársz egy időszakot, akkor abban az időszakban lévő tételekben 

nem tudsz módosítani egészen addig amíg fel nem oldod az adott időszakot. A lezáráshoz nyomd 

meg a Felvitel kapcsolót (vagy az ALT+F billentyűket), és írd be hogy mely dátumtól, mely dátumig

szeretnéd lezárni a tételeket. 

Amennyiben szeretnéd feloldani az időszakot, akkor a dátum utáni kis pipát vedd ki. Így már tudsz 

tételeket módosítani az adott tételben.

Könyvvizsgálói XML

Ez a menüpont segítségével lehetséges elkészíteni az alapadatokról és a könyvelési adatokról azt az 

xml-t amit a könyvvizsgálói programba be lehet olvasni



Pénzügy

Banki utalás összeállítása:

Itt van lehetőséged a banki terminál programok számára utalási csomagok előkészítésére és 

átadására. A könyvelésben nyilvántartott szállítói tartozások közül kiválasztva a rendezni kívánt 

szállítói számlákról egy feladás fájl készül amit a banki programban be lehet olvasni.

Banki kivonat feldolgozása:

Itt van lehetőséged a banki terminál programól (Elektra) letölthető kivonat fájl (stm) illetve a OTP 

Direkt internetes felületről letölthető számlatörténet fájl (CSV) feldolgozására. A kivonaton 

szereplő sorok előfeldolgozásra kerülnek. A benne szereplő adatok alapján (közleményben szereplő 

számla sorszáma, partner neve, partner bankszámlaszáma) megpróbálja a program a partner és 

számlára vonatkozó adatokat kitölteni. Természetesen minden adatot felül tudsz bírálni és javítani. 



A partner mezőben dupla kattintással tudsz partnert választani a sorhoz. Ugyan így a partner 

kiválasztás után a kiegyenlített bizonylatot is ki tudod választani a sorhoz. A kontír és szöveg 

oszlopok tartalmát nyugodtan felül írhatod. Az rendezett előfeldolgozott tételek könyvelési tételként

egy gombnyomásra lementhető. Az így létrejött tételt bármikor módosíthatod vagy törölheted.

Pénzügyi rendezés:

A pénzügyi rendezésen belül van lehetőség a folyószámlás tételek tartozó és túlfizetett számlák 

párosítására mint szállító mint vevő tekintetében valamit olyan partnerek esetében akik vevői és 

szállítói számlakkal is rendelkeznek a tartozást mutató számláik kompenzálására.

Nyomtat
ás

Ebben a 

menüpotban 

tudsz 

különféle 

nyomtatványokat lekérni. Amint rákattintasz egy-egy nyomtatványra először is egy szűrőképernyő 

fogad, ahol be tudod állítani, hogy milyen adatokat szeretnél látni a nyomtatványon.

Minden nyomtatvány szűrőképernyőjén be tudod állítani, hogy képernyőre, vagy egyből 



nyomtatóra szeretnéd-e lekérni a nyomtatványt. Amennyiben nyomtatóra kéred le, akkor 

bepipálhatod, hogy „Nyomtató választása nyomtatás előtt”. Ez annyit jelent, hogy ha több 

nyomtatóval is rendelkezel, akkor a tényleges nyomtatás előtt még eldöntheted, hogy konkrétan 

melyikkel szeretnéd kinyomtatni.

Valamint ha több oldalas a nyomtatvány, de te csak ennek csak néhány oldalát szeretnéd megtenni, 

akkor be kell pipálnod az Oldalak lehetőséget, és beírhatod az oldalak tól-ig sorszámát.

A legtöbb nyomtatványra igaz (kivéve a mérleg, eredmény-kimutatás, áfa-bevallás), hogy több 

dátum szerint is tudunk szűrni. (Bizonylat dátuma, Teljesítés dátuma, Áfa dátuma, Esedékesség 

dátuma.)

Karton

Itt főkönyvi karton nyomtatására van lehetőséged. Írd be a megfelelő dátumot, főkönyvi számokat. 

Amennyiben csak egy főkönyvi számra szeretnél szűrni, akkor a -tól,-ig főkönyvi szám megegyezik

egymással. De arra is van lehetőséged, hogy akár több főkönyvi számra is lekérd a nyomtatványt. 

Például 111-től 1494-ig. Megadhatod az ellen oldali főkönyvi számot is a tételek szűréséhez.

Külön tudsz szűrni származásra, egy-egy partnerre, munkaszámra. Le tudod kérni forintosan, és 

más valutanemben is. Ha például Eurósan kéred le, akkor a forintos számlákat értelemszerűen nem 

fogja ráhozni. 

A sorrendnél be tudod állítani, hogy a főkönyv által adott sorszám, vagy a teljesítés dátuma szerint 

rendezze-e sorba az adatokat.

Végül jelöld ki, hogy képernyőre, vagy egyből nyomtatóra szeretéd-e lekérni, majd nyomd meg a 

nyomtatás kapcsolót (amennyiben képernyőre szeretéd lekérni, akkor is a nyomtatás kapcsolót kell 

megnyomni). 

A Mégsem-mel (vagy ALT+K billentyűkkel) kilépsz a menüpontból.



Kivonat

Ezen a nyomtatványon az egyes főkönyvi számok egyenlegeit tekintheted meg. Hasonló szűrésket 

tudsz végezni, mint a Karton nyomtatványon. Be tudod jelölni, hogy csak azokat hozza rá a 

nyomtatványra, amiken található könyvelési tétel („Csak amin van forgalom”), illetve, 

kiválaszthatod, hogy a gyűjtőszámlákat szerepeltesse-e rajta („Gyűjtőszámlák felgyűjtése”).



Napló 

Itt az egyes naplóra könyvelt tételeket tudod lekérni. Szűrőképernyőjén ugyanazokra tudsz szűrni, 

mint az előző két nyomtatvány esetében. Itt azonban szükséges a naplóválasztás.

Pénzkészletek

Egy kiválasztott pénztár főkönyvi szám alapján lehetőség van Átlagos pénzállomány, Átlagos napi 

pénzfogalom, Összesített forgalom nyomtatványok lekérdezésére. 

Mérleg-eredmény 

A nyomtatványnál ki tudod választani, hogy mely mérleget, illetve eredmény-kimutatást szeretnéd 

kinyomtatni (ÖK-összköltséges, FK-forgalmiköltséges). Írd be a megfelelő dátumot. „Érték ezerre 

kerekítve” pipálási lehetőség annyit jelent, hogy a nyomtatványon az összegek Eft-ban fognak 

megjelenni. Továbbá a Nyomtatás nyelvénél ki tudsz választani angol, vagy német nyelvű 

nyomtatványokat is.

Áfa analitika

Szűrései szintén hasonlók az eddigiekhez. Azonban az Áfa fők. Szám jellegénél ki kell választanod,

hogy Előzetesen felszámított (áfa beszerzés), vagy Fizetendő (áfa értékesítés) áfát szeretél-e 

nyomtatni. A bevallás ellenőrzéséhez van lehetőség áfa főkönyvi szám szűrésére is illetve a áfa 

összeg szerinti sorrend alapján ellenőrizheted az M-es lapokra kerülő tételeket.

Áfa bevallás 

Ezen a menüponton keresztül tudod átadni a 1165-ös nyomtatványt átadni az NAV java 

programjának. Ehhez be kell írni az Áfa dátumának intervallumát, és be kell jelölnöd az „Adatok 

átadása az abev programba” lehetőséget. Mikor letöltöd a java programot az alapból a C:\ 

meghajtón belül a Program files-ba települ. Azonban lehet, hogy máshova kell telepíteni. Ebben az 

esetben az „Abev program elérhetősége” lehetőségnél a kék mappára kell kattintani, és ki kell 



jelölni neki az Abevjava mappát. 

Amennyiben képernyőre kéred le, akkor még első körben lehozza képernyőre a nyomtatványt, majd

megkérdezi, hogy indulhat-e az importálás. Ha igent nyomsz, akkor átadja a bevallást, a nemmel 

elveted ezt.

Folyószámla nyomtatás 

A nyomtatványnál a következő nyomtatványok érhetők el:

Karton: Sorban láthatod a partnereid számláit.

Analitika: A partnerek egyenlegeit láthatod

Számlánként: A számlák végösszegét láthatod rajta.

Tartozások: Csak azok a számlák, amik csak részben, vagy egyáltalán nem lettek még 

kiegyenlítve.

Túlfizetések: Csak a túlfizetett számlákat szerepelteti.

Egyenlegközlő: Csak azok a számlák, amik csak részben, vagy egyáltalán nem lettek még 

kiegyenlítve.

Fizetési felszólító: Csak azok a számlák, amik csak részben, vagy egyáltalán nem lettek még 

kiegyenlítve.

Korosbító lista: Csak azok a számlák, amik csak részben, vagy egyáltalán nem lettek még 

kiegyenlítve 0-30,31-60,61-90,91 – időszakokba rendezve.

Kamatszámítás: Csak azok a számlák, amik csak részben, vagy egyáltalán nem lettek még 

kiegyenlítve. Ezekre a kiválasztott kamatszámítási metódus alapján kiszámolt kamattal.

A nézőpontnál tudod választani, hogy szállító, vagy vevő nyomtatványt szeretnél-e lekérni.

Az előírások, és kiegyenlítések szűrésénél figyelni kell arra, hogy ha a számla kelte például 

11.20., és a kiegyenlítés kelte 12.04., és az előírásoknál, és a kiegyenlítéseknél is 11.20.-ig szűrünk 

le, akkor a kiegyenlítés nem lesz rajta a nyomtatványon.

Természetesen az eddig megismert szűrési lehetőségek itt is alkalmazhatók.

Kérdésként felmerülhet, hogy ha partnerenként szeretnénk látni a számlákat, akkor hogyan kell 

lekérni. Ebben az esetben a sorrendnél érdemes partner neve szerint sorba tenni az adatokat.



Grafikon – kivonat

A grafikon nyomtatáson belül egy főkönyvi szám egyenlegét lehetséges több időszakban 

megjeleníteni. Az időszak lehet napi heti vagy havi bontásban, illetve az időszakok vizsgálata  

kumulált (gyűjtött) vagy csak az időszakra vonatkozó adat.

Költségfelosztás (5 – 6,7)

Itt van lehetőséged a 6,7 könyvelés esetén az 5-ös és 6,7-es könyvelt tételek együttes kimutatására

azok közötti egyenlegek lekérdezésére karton és kivonatos nézetben. A nyomtatást elvégezheted

bármely időszakra és főkönyvi számra vagy akár mindegyikre.

Költségfelosztás (5 - munkaszám)

Itt van lehetőséged a munkaszámmal el látott könyvelés tételek esetén az 5-ös és és munkaszámra

könyvelt tételek együttes kimutatására és azok közötti egyenlegek lekérdezésére karton és kivonatos

nézetben. A nyomtatást elvégezheted bármely időszakra és főkönyvi számra vagy akár mindegyikre.

Rendszer 

Rendszer beállítások 

Az első blokk beállításai minden modulnál azonosak. 

Szöveg keresés: Itt be tudod állítani, hogy mi alapján szeretnél keresni a szövegekben. Amennyiben 

azt jelölöd, hogy Tartalmazza, akkor a leütött betűket fogja nézni a teljes névre vonatkozólag, de ha 

azt választod, hogy kezdődik, akkor pedig csak a pontosan így kezdődőt fogja felhozni.



Gyors gombok használata: 

Az alapból bal oldalon látható gyors ikonok megjelenítését, vagy elrejtését jelenti.

Gyors gombok helye: Itt azt tudod beállítani, hogy ezek az ikonok a képernyő mely részén 

jelenjenek meg.

Felvitel módja: Itt csak az alapvető felviteli módot tudod beállítani. Amennyiben egy-egy számla 

ettől eltér természetesen felvitel közben is tudod módosítani.

A pénztár, és számlázóra vonatkozó beállításokat a későbbiekben olvashatod.

Adatbázis műveletek

Archiválás

Előfordulhat, hogy a számítógép meghibásodik, aminek következtében használhatatlanná válik. 

Ekkor elveszhet az összes eddigi adatod. Az archiválás ezt a hibát hivatott kiszűrni. Ugyanis ebben 

a menüpontban tudsz biztonsági mentést készíteni a cég eddig felvitt adataival. Ezt ajánlatos hetente

készíteni, és lehetőleg nem a saját gépedre, hanem egyéb helyre (például pedndrive, másik 

winchester).

A felső legördíthető menüpontból ki tudod választani az egyes modulokat. Ekkor alapadatok nélkül 

történik a mentés (tehát, partnerek, számlarend, stb. nélkül). De ha azt választod, hogy minden 

modul (alapadatokkal), akkor mindent lement a program. Választhatod a „Belső mentést” (ilyenkor 

a a program könyvtár mentés könyvtárába készíti el) vagy az „Egyéb helyre” lehetőséget. Ha ezt 

választod akkor jelöld ki azt a helyet, ahova készítse el a biztonsági mentést a program. 

Lehetőséged van egy cég adatainak mentésére vagy akár minden cégedről egyszerre. 

A Rendbennel (ALT+R) indítod el az archiválást.

A Mégsemmel (ALT+M) kilépsz a képernyőből.

Visszaállítás

Ebben a menüpontban tudod visszatölteni egy cég adatait a korábban elkészített biztonsági mentés 

fájlal. A ZMF kapcsoló segítségével ki tudod választani a kívánt adatállományt.

A Rendbennel (ALT+R) indítod el a visszaállítást.

A Mégsemmel (ALT+M) kilépsz a képernyőből.

Áfakulcsok használata



Ebben a menüpontban le tudod tiltani a használni nem kívánt áfakulcsokat. Amiket itt letiltasz, 

azokat a könyvelés során ki tudod választani, de az áfakulcs rublikából addig nem enged tovább, 

amíg nem írsz be olyan áfakulcsot, ami engedélyezve van. De ha mégis szükség lenne rá, akkor 

vissza kell tenned a pipád.

Jegybanki alapkamat

Itt van lehetőség a jegybanki alapkamatok változásainak rögzítésére.

Befejezés

Kilépés a modulból

Itt csak a kettős könyvelésből tudsz kilépni, és átléphetsz egy másik modulba.

Kilépés a programból

Ebben az esetben nem a könyvelésből lépsz ki, hanem az egész programból, a Könyvelnessből.

Specialitások

Pénzforgalmi elszámolású áfa kezelése a modulban /Az ÁFA törvény 
XIII/A./:

Azoknak az adózóknak, akik az áfa törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi 

elszámolást választották, a kiegyenlítésekor kell a kiegyenlítés összegével 

megállapítani az áfát. Ezek mind a kibocsátott, mind a beérkezett számlákra 

vonatkoznak.

Ennek megfelelő kezeléséhez a következő lépéseket kell elvégezni a programban (a 

következő pontokban felsoroltak szerint):

-  ha még nincsenek létrehozva erre a célra, akkor új főkönyvi számokat kell 

rögzíteni a főkönyvi számlarendben, melyek technikai főkönyvi számként 

szolgálnak, hiszen a számla előírásának könyvelésekor nem írható elő sem a 

fizetendő, sem a levonható áfa (467, illetve 466), hanem az áfa összegét 

követelésként, illetve kötelezettségként kell nyilvántartani, amíg kiegyenlítésre nem

kerül. Kiegyenlítésekor pedig ezekről a technikai számlákról kerülnek átvezetésre 

majd a 467-re, illetve 466-ra. Tehát ehhez szükséges technikai főkönyvi számok 

létrehozása, amelyet minden ügyfelünk saját megszokott gyakorlata szerint kezel 

természetesen, mi csupán javasolt példaként, illetve hogy bemutassuk a számlák 

könyvelését, a 3681-es illetve 4791-es főkönyvi számokat használjuk, de ezek 



semmiképpen nem értendőek kötelezően alkalmazandó főkönyvi számokként.

- Az Ön munkájának segítésére a programban automatikát készítettünk ezzel 

kapcsolatban, azonban az automatika megfelelő működéséhez Önnek be kell állítani

a számlarendben az új technikai számlaszámok jellegét. 

(4791-hez pénzforgalmi vevőszámlák rögzítéséhez  a -Pénzforg. áfa (Értékesítés).

3681-hez a szállító számlák rögzítéséhez a - Pénzforg. áfa (Beszerzés) 

001-hez a -Pénzforg. tech. Szla jellegeket)

A számla könyvelése a normál könyveléshez képest annyiban változik, hogy a 466, 

illetve 467 áfa főkönyvi szám helyett az új technikai áfa főkönyvi számot kell 

rögzíteni, vagyis a 3681-et illetve a 4791-et. Ebben az esetben a program az ilyen 

tételeket nem szerepelteti az áfa analitikán és az áfa bevalláson sem, azonban 

vevő, illetve szállító előírásként a folyószámlán természetesen meg fog jelenni a 

számla előírásként.

Egy példa vevőelőírás könyvelésére:

T. 311 – K. 911      nettó összeg
T. 311 – K. 4791    áfa összeg

Egy példa szállító előírás könyvelésére:

T. 814 – K. 454     nettó összeg
T. 3681 – K. 454   áfa összeg

A Pénzforgalmi elszámolású számla kiegyenlítése a szokásos módon történik. Vagyis

ki kell választani a partnert és a kiegyenlített számlát és le kell rögzíteni.

Tehát például vevőkiegyenlítésnél: T. 384 – K. 311, szállító kiegyenlítésnél: T. 454 –

K. 384.

Majd a Rendben gomb megnyomása után ha a program érzékeli, hogy a számla 

előírását pénzforgalmi elszámolásúként könyveltük, akkor felkínálja, hogy az áfa 

rendező tételeket automatikusan generálja, amely meg is fog jelenni a tételben, 

ekkor a technikai számlára könyvelt áfa összeg kifut (a 3681-ről illetve 4791-ről és 

ekkor kerül rá a megfelelő 466-os illetve 467-es főkönyvi számra) a kiegyenlítés 

összegével.

Az Igen gomb megnyomása után a következő ablak látható:



Itt lehet kitölteni az áfa főkönyvi számot, vagyis itt adjuk meg a 466-os illetve 467-

es főkönyvi számot attól függően, hogy vevői vagy szállítói van szó. Az értékeket a 

program arányosítja az eredeti bizonylat értékei és a kiegyenlített összeg alapján.

A program ezek alapján a következő könyvelési tétel(eke)t generálja a kiegyenlítés 
mellé.

Szállító számla kiegyenlítése esetén:
T. 001 – K. 001     nettó összeg
T. 4661 – K. 3681   áfa összeg

Vevő számla kiegyenlítése esetén:
T. 001 – K. 001     nettó összeg
T. 4791 – K. 4671   áfa összeg

Fordított áfás beszerzés könyvelése

Az áfa-bevallásban lehetőségünk van a fordított áfa kezelésére a megfelelő sorokba és a 

100-as (Fordított adózás keretében értékesített mezőgazdasági,vasipari termékek a 

4.sorból), illetve a 101-es (Fordított adózás keretében beszerzett mezőgazdasági, 

vasipari termékek a 29.sorból) sorok kezelésére.

1.) Ahhoz, hogy a 100-as sorba tudjunk adatot hozni új főkönyvi számot kell létrehozni a 

számlarendben, és besorolni pl a „Fordított adózás keretében értékesített mezőgazdasági

termékek 4.sorból” -ba. Így ha erre az áfa főkönyvi számra könyvelünk, akkor bele fog 



kerülni az áfa-bevallás 100.-ik sorába. Mivel a mezőgazdasági tételeket hoznunk kell az 

áfa-bevallás 29-es sorában is, ezért a számlarendben a besorolás előtt kis + jel 

segítségével be kell még sorolnunk a „Fordított adózás keretében fizetendő adó” sorba is.

2.) Ha a 101-es sorban szeretnénk adatot látni, akkor úgy kell létrehozni az új áfa 

főkönyvi számot, hogy a besorolása „Fordított adózás keretében beszerzett 

mezőgazdasági termékek a 29.sorból” legyen. Így ha erre az áfa főkönyvi számra 

könyvelünk, akkor a tétel bele fog kerülni az áfa-bevallás 101.-ik sorába. Mivel a 

mezőgazdasági beszerzéseket szerepeltetnünk kell a bevallás 4-es sorában is, ezért a 

Besorolások előtt található + jel segítségével be kell sorolnunk az „Áfa tv. 142.§ szerinti 

és adólevonással járó adómentes beszerzés”-be is.


	Bejelentkezés
	Kettős könyvelés
	Infópanel
	Súgó
	Névjegy
	Frissítések keresése
	Rendszer üzenetek

	Alapadat
	Cég adatai:
	Cég működési beállításai:
	Következő év megnyitása:
	Partnerek adatai:
	Naplók
	Munkaszámok
	Számlarend
	Mérlegcsoportok
	Gyakori tételek
	Áfa 0% értékek
	Nyomtatványok nyilvántartása

	Könyvelés
	Könyvelési tételek
	Könyvelési tételek fogadása
	Számlázó modul
	Idegen modul
	Import
	Armada bér

	Könyvelési tételek csoportos törlése
	Árfolyam elemzés
	Vevő szállító kiegyenlítés árfolyam differencia
	Vevő szállító év végi értékelés

	Zárás
	Költségek átvezetése
	Eredményszámlák rendezése
	Mérlegszámlák rendezése

	Nyitás
	Nyitás (előző évi záró tételek alapján)
	Nyitás (kézi)

	Időszak zárása
	Könyvvizsgálói XML

	Pénzügy
	Banki utalás összeállítása:
	Banki kivonat feldolgozása:
	Pénzügyi rendezés:

	Nyomtatás
	Karton
	Kivonat
	Napló
	Pénzkészletek
	Mérleg-eredmény
	Áfa analitika
	Áfa bevallás
	Folyószámla nyomtatás
	Grafikon – kivonat
	Költségfelosztás (5 – 6,7)
	Költségfelosztás (5 - munkaszám)

	Rendszer
	Rendszer beállítások
	Adatbázis műveletek
	Archiválás
	Visszaállítás

	Áfakulcsok használata
	Jegybanki alapkamat

	Befejezés
	Kilépés a modulból
	Kilépés a programból

	Specialitások
	Pénzforgalmi elszámolású áfa kezelése a modulban /Az ÁFA törvény XIII/A./:
	Fordított áfás beszerzés könyvelése


