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Általános tudnivalókÁltalános tudnivalók

Hardver követelmények.
A program minimális hardver igénye :
• 1 darab IBM-PC kompatibilis számítógép melyhez tartozik:
• 10 MB szabad terület a merevlemezen,
• 512 MB memória,
• nyomtató.

Szoftver követelmények.
• A program minimális szoftver igénye egygépes felhasználás esetén:

Windows 98/ME/2000/XP/NT/Vista/Windows 7 operációs rendszerek közül bármelyik. 
ODBC- driver, ami egy választott adatbázishoz kapcsolódik (alapértelmezésben Microsoft 
Access driver).

• A program minimális szoftver igénye hálózatos felhasználás esetén:
Microsoft SQL Server vagy MySQL 5.xx Server (működhet Linux-on is) InnoDB- táblatípus 
kötelező. ODBC driver az adatbázisokhoz. A kliens gépeken Windows 98/ ME/ 2000/ XP/ 
NT/ Vista/ Windows 7 operációs rendszerek közül bármelyik.

• A program elindulásának feltételei:
ODBCFokonyv.exe - futtató program. A parancssorból átveszi a megnyitandó ODBC 
kapcsolat nevét.
ODBCFokonyv.mdb - egygépes felhasználás esetén az adatbázis neve.
.\Stilus – Háttérképeket, ikonokat, kurzorokat tartalmazó könyvtár.

Táblázatok használata
A táblázatok fejlécére kattintva az oszlopszélesség működés 

közben átállítható amit program 'megjegyez' és a 
legközelebbi belépéskor is a beállított szélességgel jeleníti 
meg az adatokat.

A táblázat felett nyomott jobb egérgomb egy felbukkanó menüt 
ad, ahonnan szintén lehet funkciókat indítani.

A táblázat fejléce felett nyomott jobb egérgomb egy felbukkanó menüt ad, ahol a 
táblázat szűrése, rendezettsége, exportja, nyomtatása indítható el.

• Szűrés
Lehetővé teszi tetszőleges mezőtartalmakra történő 
szűrések beállítását. A szűrő érvényben marad amíg nem 
zárjuk be az ablakot vagy nem állítjuk vissza az 
alapértelmezést. Ha egy képernyőn több táblázat van akkor 
minden táblázatra önálló szűrőt lehet beállítani.

•  Rendezettség
A táblázatok alapértelmezett rendezését lehet átállítani maximum három 
mezőre. A rendezés érvényben marad amíg nem zárjuk be az ablakot. Ha egy 
képernyőn több táblázat van akkor minden táblázatra önálló rendezést lehet 
beállítani.

• Exportálás
A kiválasztott táblázat összes sorát CSV vagy HTML formátumban kimenti egy 
megadott névvel. A fájlnév kiterjesztés megadása kötelező. Az exportált táblázatot Excelből és 
OpenOffice-ból is meg lehet nyitni. OpenOffice esetében a Weboldal lekérdezés fájl típust 
kell beállítani a beolvasás előtt. 



• Táblázat mezősorrendjének módosítása
Ha a program telepítése után a táblázatban látható mezősorrend 
valakinek nem tetszik, akkor lehetőség van a tetszőleges sorrend 
beállítására. A módosított sorrend listájában rá kell kattintani az 
elmozgatni kívánt mezőnévre, majd a felfele és lefele mutató 
nyilakkal a kívánt pozícióra lehet állítani a mezőt. A rögzít 
nyomógombot megnyomva a program elmenti a beállításokat. A 
képernyő ismételt megnyitása után már a módosított sorrend lesz 
látható.

• Keresés
Ha egy táblázatban keresni akar valaki, akkor elég ráállni arra az 
oszlopra amiben keresni szeretnénk és egyből lehet gépelni a keresendő 
szöveget. A szűrő bekapcsolása esetén csak a találati sorok fognak 
látszani. 

Billentyűk Használat
Balra nyíl A kurzor egy mezőt balra lép.
Jobbra nyíl A kurzor egy mezőt jobbra lép.
Felfele nyíl A kurzor egy sort felfele lép.
Lefele nyíl A kurzor egy sort lefele lép.
Home A kurzor a legelső oszlopra ugrik.
End A kurzor a legutolsó oszlopra ugrik.
CTRL+ home A kurzor a legelső sorba ugrik.
CTRL+ end A kurzor a legutolsó sorba ugrik.
Delete Törli az aktuális sort.
Insert Új tétel felvitele.
Page up A kurzor egy lapot felfele lép.
Page down A kurzor egy lapot lefele lép.
Enter (return, dupla kantintintás a táblázatban) Az aktuális sor módosítása.
Esc A képernyő bezárása.
F3 Keres.
F9 Nyomtatás.
Dupla kantintintás a táblázat fejlécén Szűrő beállítása, rendezettség beállítása, export, 

nyomtatás.
A-Z billentyűk leütése Keresőablak elindítása.

Adatbevitel közben használható billentyűk
A programot a gyors adatbevitel miatt úgy terveztük, hogy billentyűzetről kényelmesen és 

gyorsan használni lehessen.
Billentyűk Használat
Balra nyíl Egy karakterpozíciót balra lép , de nem lép át az előző mezőbe,ha eléri 

az első pozíciót.
Jobbra nyíl egy karakterpozíciót jobbra lép, de nem lép át a következő mezőbe, ha 



eléri az utolsó pozíciót.
CTRL+bal nyíl Az előző szó elejére lép.
CTRL+jobb nyíl A következő szó elejére lép.
Felfele nyíl Az előző mező elejére lép.
Lefele nyíl A következő mező elejére lép.
Home Az aktuális mező elejére áll.
End Az aktuális mező végére áll.
Delete Törli a kurzor pozíciójában álló karaktereket.
Backspace Törli a kurzor előtti karaktert.
Enter (return) Befejezi a mező szerkesztését és átlép a következő mezőre.
Esc Befejezi a mező szerkesztését és bezárja az aktuális ablakot.

Javasolt mentési rend
Minden nap végén a rögzítések végeztével kell indítani. Amennyiben lehetőség van rá javasolt a 

CD-DVD-íróval történő mentés. A mentéseket az adatbázist tartalmazó géptől teljesen 
függetlenül kell tárolni.

• Microsoft Access adatbázis mentése :
Kattintson a „Szerviz-Mentés” menüpontra. A program a bejelentkezett felhasználóhoz 
tartozó mentés könyvtárba tömörítve, titkosítva átmásolja az adatokat. A mentést visszatölteni 
csak a szerző szakemberei tudják visszatölteni. Amennyiben saját maga akar gondoskodni a 
mentésről, akkor elegendő az ODBCFokonyv.exe és ODBCFokonyv*.mdb fájlokat 
tetszőleges adathordozóra kiírni.

• Microsoft SQL Server adatbázis mentése:
Kattintson a „Szerviz-Mentés” menüpontra. A program az adatbázis-kezelőt futtató 
számítógépen a rendszerparamétereknél megadott könyvtárba készít egy „full backup” -ot. 
Amennyiben valaki a programtól függetlenül akar saját mentést létrehozni akkor a következő 
parancsot lehet használni :
osql -S GEPNEV\SQLEXPRESS -U azonosító -P jelszó -Q "BACKUP DATABASE 
[adatbázisnév] TO DISK = 'c:\RIWO\Save\adatbázisnév' WITH NOFORMAT, INIT, NAME = 
'Főkönyv mentes', NOREWIND, NOUNLOAD, NOSKIP" >> log.txt

• MySQL Server adatbázis mentése:
Kattintson a „Szerviz-Mentés” menüpontra. 
A program az adatbázis-kezelőt futtató 
számítógépen a rendszerparamétereknél 
megadott könyvtárba készít egy „full 
backup” -ot. Amennyiben valaki a 
programtól függetlenül akar saját mentést 
létrehozni akkor a következő parancsot lehet 
használni :
Amennyiben a szerver a mentést végrehajtó 
gépen található :
mysqldump -u azonosító -pjelszó 
adatbázisnév > 
C:\RIWO\Save\adatbázisnév.sql
Amennyiben a szerver nem a mentést 
végrehajtó gépen található :
mysqldump -h gépnév -u azonosító -pjelszó adatbázisnév > C:\RIWO\Save\adatbázisnév.sql



• Az adatok exportálása:
Ez a funkció alapvetően nem mentés, így az itt kinyert adatok visszatöltésére nincs mód. Arra 
az esetre készült, ha az adóhivatal elkéri a program adatbázisát és nem akarják szakember 
segítségét az adatok előállításához.

• Mentett adatok CD-DVD-re történő írása:
A mentéshez javasoljuk a CDBurnerXP program használatát, mely ingyenes és támogatja a 
parancssoros CD-DVD-írást. Példa a használatra:
cdbxpcmd.exe --erase >> log.txt
cdbxpcmd.exe --burn-data -device:0 -file[\MSSQL]:C:\RIWO\Save\adatbázisnév  
-name:MENTÉS >> log.txt

Nyomtatási kép
Nyomtatási kép funkciói:
• A nyomtatás első oldalára lépés.
• A nyomtatás előző oldalára lépés.
• A nyomtatás következő oldalára lépés.
• A nyomtatás utolsó oldalára lépés.
• A nyomtatási kép kezdőpozícióba állítása.
• Kicsinyítés- nagyítás.
• Nyomtatás indítása.
• Nyomtatási kép elküldése.
• Kilépés.

Rendszerparaméterek

A rendszerparaméterek program működését jelentősen módosító 
paraméterek. Beállításuk, átállításuk előtt mindenképp 
kérjenek tanácsot a program készítőitől.

Jogosultságok
A program a jogosultságokat menüszinten teszi lehetővé. Minden 

felhasználóhoz saját azonosítót és jelszót lehet rendelni. Az 
azonosítók megléte után lehet a menüszintű hozzáférést biztosítani az egyes felhasználóknak. 
A táblázatokhoz további öt szintet lehet hozzárendelni.

• Felvitel
• Módosítás
• Törlés
• Lekérdezés
• Nyomtatás
A programban lehetőség van, hogy a felhasználó egy 

megadott gépen indíthassa el a programot, ha a „Gép 
ID” mezőbe rögzítik annak a gépnek a nevét melyen a 
munkát végzi.
Szintén itt állítható be, hogy a felhasználók milyen 
háttérképet és ikonokat szeretnének használni a program futása alatt.
Egyes listák mátrix nyomtatóra is nyomtathatóak. A mátrix nyomtatók kiválasztását ezen a 
képernyőn lehet beállítani.
A felhasználói jogok megadása a rendszergazda feladata. Új felhasználót csak egy már létező 
felhasználó klónozásával lehet felvinni ("Rendszer >> Jogosultságok"). Microsoft SQL Server 



és MySQL adatbázis-kezelők telepítéséhez, használatához külön oktatás tartozik. Ezen 
szerverek esetén a programtól függetlenül is lehet a jogosultságokat állítani. Mindkét szerver 
esetén javasolt a szerver saját adminisztrációs eszközének a használata. 

A következő eszközök használatát javasoljuk:
• MySQL esetén a „MySQL admistrator” :

•  Microsoft SQL Server esetén az „SQL Server Management Studio Express” :

• RIWO Vezérlőpult használata (Letöltés : http://www.riwo.hu/riwo-vezerlopult.exe)

Súgó rendszer
A program legfontosabb súgó billentyűi a következők:
• F1 - táblázatos segítség nyújtása. Ez a funkció gyakran elérhető  nyomógomb használatával 

is.
• SHIFT-F1 - Törzsfelvitel indítása. Ez a funkció gyakran elérhető  nyomógomb használatával 

is.
• CTRL-F1 - Szöveges segítség kérése.

http://www.riwo.hu/riwo-vezerlopult.exe


Listázások
A listák paraméterezésénél gyakori megoldás a programban, hogy az adathalmaz egy részét tól-

ig határolással kell meghatározni a feldolgozáshoz. Az alsó és felső határok a lista részét 
képezik, benne lesznek a listában.

Törzsadatok
A törzsadatok kezelésével egyszemélyi felelős megbízása, aki a bevitt adatok felett áttekintéssel 

bír. A hibásan felvitt törzsadatok az egész vállalat működését károsan befolyásolják.

Adatbevitel.Adatbevitel.

Törzsadatok

Főkönyvi törzsek

Területi egységek
A számvitelileg önálló egységeket lehet meghatározni. Egy számviteli egység esetén elég az 1-es 

kódot felvinni. Maximum 999 önálló területi egység lehet. Könyvelés fajtája '5  ' vagy '6-7' 
lehet csak, rendszerinduláskor szabad módosítani. Az egyéb adatok a különböző 
nyomtatványok helyes kitöltéséhez szükségesek.

Számla tükör
A főkönyvi szám 8 pozíciós utónullázott szám. A számlatükör sorai lehetnek kartonok vagy 

gyűjtőszámlák, amit az ellenőrző szám képzésénél lehet eldönteni. Ha '*'-al viszünk be egy 
főkönyvi számot az a kivonatban mint gyűjtőszámla sor fog megjelenni. Gyűjtőszámlára 
könyvelni nem lehet. Az könyvelést megelőzően a számla tükör beállítása kötelező. Példa a 
kivonat összegsorainak működésére:

90000000 - Számla osztály neve, kötelezően gyűjtő
 91000000 - Gyűjtőszámla
  91100000 – Karton
   91200000 - Gyűjtőszámla
    91200100 - Karton
    91200200 - Karton
    91200300 - Karton
A számlatükör alapján a következő kivonatot kapjuk :
91100000
91200100
91200200
91200300
  91200000 A 912-esek összege.
   91000000 A 91-esek összege.
    90000000 A 9-es számlaosztály összesen.

A példából jól látható az összegfokozat képzés.  Az összesen sor mindig addig gyűjt, amíg a 
forgalom számlaszám eleje megegyezik saját magával. A számlatükör kialakításakor ezért 
javasolt a kötelező számlacsoport és annak alábontása közt egy vagy két helyi értéket 
kihagyni, így bármikor bármilyen további összesen sorokat jelölhetünk ki a kivonatban. Ha 
ellenőrző számmal képzünk egy számlaszámot az kartonként lesz nyilvántartva. 
Számlaosztálytól függően egyéb paramétereket is ki kell jelölni az ellenőrzőszámos 



tételeknél.
• - Költség : (I/N). A számla tükör létrehozásakor a költséges számlákról végleges döntést kell 

hozni.  Ha I-t választunk, akkor a költségnem kódot is meg kell adni (6-7 esetén, költséghely). 
A főkönyvi szám költségessé kijelölését tilos módosítani. Ezt a jelölést csak a költséglisták 
létrehozásához használja a program, a főkönyvi kivonathoz, kartonhoz nem.

• ÁFA érték : (I/N).  Az ÁFA érték bejelölése alapján készül az ÁFA érték lista.
• Kompenzáció érték : Nem használt.
• Számviteli leírás : Tetszőleges szöveg a főkönyvi számmal kapcsolatban.
• Nyitó deviza érték : Folyószámla banki naplója nyitó értékként használja.

Számla tükör klónozás
A menüpont feladata, hogy a területi egység felvitele után, saját számlatükröt hozzon létre.

Költségnemek
A 8 pozíciós költségnem kód lehetőséget ad a költségnemek széleskörű részletesésére. A 

számlarögzítés során a költségnem kód automatikusan rögzítésre kerül azáltal, hogy a 
számlatükör kialakításakor a költségkönyvelésre kijelölt főkönyvi számhoz meglévő 
költségnemet kell rendelni. A költségnem, költséghely és költségviselő kódokat csak akkor 
kell kitölteni a forgalom rögzítésénél ha költségkódokra rendezett listát szeretne kapni. 
(Költségnem+ Költséghely+ Költségviselő vagy ezek tetszőleseges más sorrendje.)

Költséghelyek
6-7-es könyvelési mód esetén a másodlagos könyvelési módhoz szükséges kódtáblázat.

Költségviselők
Más könyvelőprogramokban munkaszám.

Áfa kód
Az ÁFA % kódolásának oka, hogy 0-százalékos vagy azonos mértékű, de különböző irányú 

Áfákat a program külön tudja gyűjteni az ÁFA-alap listán.

Naplók
Területi egységenként 999 féle napló megnyitására van lehetőség.  A naplókat számuk 

megadásával és megnevezésükkel lehet megnyitni.  A naplók a rendszer működése közben 
folyamatosan göngyölítik teljes forgalmukat és mindig nulla egyenleggel rendelkeznek. A 
rögzítés után keletkező napló listák a rendszer idősoros alapbizonylatai. A naplók nagy száma 
lehetőséget biztosít arra, hogy egyes naplókat havi bontásban használjunk. A napló bármilyen 
megsérülése, elvesztése esetén lehetőség van az újra nyomtatásra.

Mérleg összköltség eljárással „A”-változat
Feladata, a mérlegsorok összeállítása a számlatükör alapján. A mérleg három lapból áll.
• Eszközök
• Források
• Eredménykimutatás
Mérlegsorok meghatározása

• Azonosító – Egyedi sorazonosító melyet a gyűjtő mérlegsorok kiszámításánál a számítási 
műveleteknél kell igénybe venni.

• 1. csoport azonosító – Három értéket vehet fel :
ESZK, FORR, ERED. Meghatározza, hogy a sor melyik oldalra kerül.



• 2. csoport azonosító – Fő 
gyűjtősor definíciója. A 
tételsorokból és az al 
gyűjtősorokból 
számolódik értéke. A 
mérlegsor nyomtatásánál 
az első oszlopban jelenik 
meg.

• 3. csoport azonosító – Al 
gyűjtősor definíciója. A 
tételsorokból számolódik 
értéke. A mérlegsor 
nyomtatásánál az első 
oszlopban jelenik meg.

• 4. csoport azonosító – A 
könyvelt tételek alapján számolódik, ha értéke nem egyezik a 3. csoport azonosító 
értékével.

• Tétel megnevezés – Amennyiben a tétel megnevezés négy szóközzel kezdődik akkor a 
mérleg nyomtatás a sort kisebb betűkkel nyomtatja.

• Sorszám – A mérlegsorok feldolgozásának sorrendjét határozza meg. A program belső 
működéséhez szükséges.

• Képlet – Meghatározza, hogy a gyűjtősorok mely egyéb mérlegsorokból számolódjanak 
ki. Példa : Értékesítés nettó árbevétele : 000200+000300 azt jelenti, hogy adja össze a 
belföldi értékesítés nettó árbevételét és az exportértékesítés nettó árbevételét.

• Szín – Meghatározza a mérlegsor képernyőn megjelenő színét. F1-el színkiválasztó 
ablakból lehet kiválasztani a színt.

• Irány – A könyvelésből az egyenleg számításhoz tartozik-követel vagy követel- tartozik 
számítási módot kell használni.

• Negatív előjel esetén – Figyelembe kell-e venni negatív egyenleg esetén más mérlegsort 
is. Például : Követelések áruszállításból, szolgáltatásból vevők esetén negatív az 
egyenleg előjele, akkor akkor a program figyelembe veszi az egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségeket.

• Könyvelésből származtatható mérlegsorok – Első 
lépésben meg kell határozni, hogy mely mérlegsorhoz 
tartozik a főkönyvi szám vagy főkönyvi szám tartomány. 
Minden mérlegsorhoz több ilyen csoport tartozhat melyet 
a tételsor azonosítóval lehet elválasztani egymástól. A 
kezdő főkönyvi szám kitöltése kötelező. A záró főkönyvi 
számot csak akkor kell kitölteni, ha főkönyvi szám tartományt akarnak kijelölni. A 
szállítók és vevők esetén elő kell írni, hogy a főkönyvi számokat tételesen kell 
feldolgozni.

Naplóra könyvelt összegek
A kettős könyvvitel alaplogikája szerint a tartozik és a követel oldalak egyenlege nulla. A 

program további megszorítása, hogy egy napló egyenlege is nulla kell legyen. Ezzel a 
menüponttal le lehet kérdezni, hogy a különböző naplókra könyvelt tételek tartozik- követel 
értéke megegyezik-e.

Minta megjegyzések
A gazdasági események gyakran ismétlődő szövegit lehet itt rögzíteni. A folyószámla 

adatbevitele automatikusan bővíti a listát. A lista elemeinek törlése nincs hatással a már 



rögzített adatokra.

Kontírkódok
A kontírkódok várható könyvelési események 

rögzítésére szolgál. Meghatározhatóak a tartozik 
és követel oldalon szereplő főkönyvi számok, 
valamint az ÁFA könyvelése. A megadott 
főkönyvi számoknak nem kell létezniük a számla 
tükörben. Ebben az esetben az adatbevitel során 
kerülnek ellenőrzésre a főkönyvi számok.

Korosítás
A kötelezettségek, kintlevőségek listák lehetővé teszik az egyenlegek időszakok szerinti 

lekérdezését. Az időszakok meghatározása itt határozható meg. A program telepítésével a 
következő időszakok lettek meghatározva :

Kezdő nap Záró nap Megjegyzés
-999 -1 Le nem jár követelések, tartozások

-1 30 0-30-napos követelések, tartozások
30 60 30-60-napos követelések, tartozások
60 90 60-90-napos követelések, tartozások
90 180 90-180-napos követelések, tartozások

180 365 180-365-napos követelések, tartozások
365 9999 Egy éven túli követelések, tartozások

Könyvelési időszak
Feladata, hogy a már lezárt könyvelési időszakra új és módosító tételeket ne lehessen rögzíteni. 

Az időszakot kezdő és záródátummal lehet leírni.

Pénztár

Pénztárak
A pénztárbizonylatok felviteléhez előre meg kell határozni a 

kontírozáshoz a főkönyvi számot, naplót és a bizonylat 
alapértelmezéseit. Beviteli mezők :

• Területi egység – A könyvelt vállalkozás azonosítója.
• Pénztár azonosító – Területi egységen belül egy egyedi azonosító.
• Megnevezés – Pénztár megnevezése.
• Pénztáros – A pénztárat kezelő alkalmazott neve. Az adatbevitel 

során átírható.
• Valutanem – A valutanem 3-betűs azonosítója. Valutapénztár esetén a mező mellett látható 

nyomógombot be kell pipálni.
• Nyitó bevételi pénztár – Év elején rögzítendő.
• Napló – A főkönyvbe melyik naplóra könyvelődjön a bizonylat.

Pénztárjelentés csoportjai
A pénztárbizonylatok rögzítésénél meg lehet határozni egy tetszőleges csoportosítási paramétert. 

Ezen paraméter alapján a Pénztár -Csoportkódonkénti összesítő lista készíthető el.



Tárgyi eszközök

Leírási módok
Egyenlőre csak lineáris leírási módszert lehet választani.

Leírási ciklusok

• Havi – Havonta kerül elszámolásra a tárgyi eszköz.
• Negyedéves – Minden negyedévben kerül elszámolásra a tárgyi eszköz.
• Féléves – Minden félévben kerül elszámolásra a tárgyi eszköz.
• Éves – Minden évben egyszer kerül elszámolásra a tárgyi eszköz.

Felhasználók
Személy akinek a tárgyi eszköz átadásra kerül.

VTSZ
A tárgyi eszköz vámtarifa száma.

Folyószámla

Partnerek
A folyószámla nyilvántartás miatt szükség van a 

számla tükör lehetőségeinél bővebb partner adatok 
nyilvántartásához. A partnereknél rögzített adatokat 
a kintlevőségek, kötelezettségek lista, a kamatlevél 
valamint az egyenlegközlő használja listázási 
célokra, a főkönyvi számokat pedig a folyószámla 
adatbevitel a rögzítések megkönnyítése érdekében.

Fizetési módok
A vevő vagy szállító számlák fizetési módjainak 

meghatározására szolgál. A partnerekhez hozzá 
lehet rendelni és gyorsítja az adatbevitelt.

Bizonylat fajták
A programban használt bizonylat típusok sorszámai nyilvántartását szolgálja.

Jegybanki alapkamat
A kamatlevél paraméter táblázata. A lista indításakor is be lehet állítani.

Egyéb adatok

A program vásárlójának adatai
A megadott cégnév minden lista fejlécében szerepelni fog. A regisztráció az itt rögzített cégnév 

alapján készül. Amennyiben regisztráció után módosítja a nevet, a program le fogja tiltani az 
adatbevitelt.

Help
A program számára nélkülözhetetlen export leírások, kódok találhatóak itt. Csak akkor 



módosítsa, ha előtte felvette a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal és részletes tájékoztatást 
kapott arról, hogy a módosítás milyen következményekkel jár.

Napi munka
A főkönyvi adatok bevitel több oldalról is elindítható. Lehetőség van mindent rögzíteni egyből a 

főkönyvbe vagy a tárgyi eszköz, pénztár, folyószámla modulokon keresztül feltölteni az 
adatokat. Amennyiben a főkönyvben rögzíti a szállító, vevő bizonylatokat, akkor ezzel 
lemond a folyószámla modul által nyújtott egyéb lehetőségről. Tehát amennyiben lehetősége 
van rá, akkor minden adatot ott kell rögzíteni ahol egyébként természetes úton keletkezik. A 
pénzkezelést a „Pénztár” modulban, az értékcsökkenéseket, eszközbeszerzéseket a „Tárgyi 
eszköz” modulban, a szállító, vevő és banki tételeket a folyószámla modulban. A pénzár és a 
folyószámla azonnal könyvel a főkönyvbe, tehát nincs főkönyvi feladása. A tárgyi eszközök 
csak akkor kerülnek át a főkönyvbe, ha az aktiválásokat és értékcsökkenéseket a főkönyvi 
feladás funkcióval átvezeti.

A főkönyvi adatok lekérdezését több ablakból is lehet kezdeményezni. A képernyőkön javasolt a 
jobb egérgomb használata a különböző funkciók elindításához.

• Forgalom – Területi egységenként az összes tétel főkönyvi szám sorrendben lekérdezhető. 
Minden szűrés, keresés egy cég összes tételén hajtódik végre.

• Karton képernyőn – Területi egység azon belül főkönyvi számonként lehet az adatokat 
megtekinteni. Minden számla tükör sor váltásánál a program kiírja az aktuális főkönyvi szám 
egyenlegét.

• Kivonat képernyőn – A program faszerkezetben mutatja meg annak a főkönyvi számnak az 
forgalmát és egyenlegét melyre a „fában” kattint. Gyűjtőszámla esetén az alárendelt főkönyvi 
számok egyenlege látszik. Figyelembe kell venni, hogyha a táblázatra plusz szűrőfeltételeket 
állít be, akkor az egyenleg nem hasonlítható össze a főkönyvi kivonat listájával.

Főkönyv adatbevitel
A számla rögzítés megkezdéséhez kontírozott 

bizonylatok szükségesek. A bizonylatokon 
szerepelni kell a számlaszámnak, a 
számlaszám ellenőrző számának ami a számlatükör listán a számlaszámot követi, ha a 
paramétereknél bejelölték. Fel lehet még tüntetni az ÁFA százalékot, a költséghelyet, 
költségnemet, bizonylatszámot, bizonylat dátumot, gazdasági művelet megnevezését, számla 
vagy bank esetén a hivatkozási számot, számla értéket. A könyvelési tétel rögzítésének kettő 
lehetséges módja van. Amennyiben a bizonylat dátum nincs kitöltve, akkor a program a 
könyvelendő tételeknél fogja bekérni.

• Első esetben minden tartozik tételnek egy követel párja kell legyen. Egyszerre korlátlan 
számú azonos könyvelési időszak tartozó és különböző bizonylatdátumú tétel felvihető, ami 
egy naplóba tartozik.

• Második esetben lehetséges a számlák tetszőleges párosítása a tartozik és a követel oldalon. 
Állhat egy tartozik tétellel szemben bármennyi követel tétel és fordítva. A fő ellenőrzés a kód 
helyességeken felül a felvitt tételek nulla egyenlege.

Tételek rögzítése
A könyvelést rögzítését minden esetben a 

tartozik oldalról kezdjék el. Amennyiben egy 
tartozik tétellel áll szemben több követel tétel, 
akkor a program a tartozik tétel rögzítése után 
átvált a követel oldalra és egyesével felajánlja 
a tartozik tételnél rögzített ellenszámlákat.

Ha több tartozik tétel áll szemben egy követel 



tétellel, akkor az utolsó tartozik tétel rögzítése után F4-billentyűvel át kell váltani a követel 
oldalra.

Mezőellenőrzések
• Ellenőrző szám - A számlaszám alapján a 

számlatükörben megadott szám. F1-segít és 
kitölti a számlaszámot. Kitölteni csak akkor 
kell ha a paramétereknél beállították 
egyébként a mező letiltott.

• Számlaszám - A program kódellenőrzést 
végez a számlatükörben, majd ellenőrzi az ellenőrző számot. amennyiben nem egyezik a 
számlatükör ellenőrző száma a begépelttel, akkor a felvitelt nem lehet folytatni. Elsődleges 
ötös könyvelés esetén ha a számlaszám költségesre van jelölve, kitölti a költségnemet, 6-7-es 
esetén a költséghelyet. Gyűjtőszámlára könyvelni nem lehet.

• Devizás könyvelés – A nyomógomb bejelölése esetén a program felajánlja a devizanem, 
deviza érték valamint az árfolyam rögzítésének lehetőségét, majd az árfolyam* deviza értéket 
az érték mezőbe másolja.

• Érték - Az érték mezőn nyomott F1-egy ÁFA kalkuláló 
képernyő jelenik meg, mely a következő számításokat végzi 
el : 
Bruttó végösszegből nettó érték
Nettó végösszegből ÁFA érték
Bruttó végösszegből ÁFA érték

• Költségnem, költséghely, költségviselő – A másodlagos könyveléshez szükséges mezők.
• Ellenszámla – Kitöltése kötelező, F1-gyel segítség kérhető.
• Bizonylat sorszám – Szállító vagy vevő esetén a számlaszám, banki értesítő esetén az értesítő 

száma.
• Hivatkozási szám – Csak számla teljesítés esetén kell rögzíteni. Annak a számlának a száma 

mely kiegyenlítésre kerül.
• Gazdasági esemény – A könyvelési tétel rövid leírása.
• ÁFA kód - Kitölteni csak szállító vagy vevő számla felvitelénél kell. Szállítóknál az 

költségszámlákhoz kell rögzíteni, vevőknél pedig az értékesítés árbevételéhez. A kartonra, 
kivonatra nincs hatása.

• Bizonylat dátum – A könyvelt bizonylat dátuma.
• Fizetési határidő : Csak akkor kerül bekérésre, ha a főkönyvi szám vagy az ellenszámla, 

szállító vagy vevő főkönyvi számot tartalmaz. A fizetési határidő csak a kintlevőség, 
kötelezettség listákon szerepel.

• Teljesítés dátum - Csak akkor kerül bekérésre, ha a főkönyvi szám vagy az ellenszámla, 
szállító vagy vevő főkönyvi számot tartalmaz.

Ikonok jelentése 
Rögzített tétel.
Módosított tétel.
Törölt tétel.

Kontírkódos adatbevitel esetén az előre rögzített szabályok szerint 
lehetséges a bizonylatok könyvelése. A felvitelt CTRL+Insert, 
ALT+Í vagy a „Kontírkódok” nyomógomb megnyomásával 
lehet indítani. A gazdasági esemény mező szűrőként működik. 
Tehát amilyen szöveget begépel, csak azokat a kontírkód 
sorokat mutatja a program amelyekben szerepel a beírt szöveg. 
A használni kívánt kontírkódot „Enter”- rel lehet kiválasztani. A 
kiválasztás után rögzíteni kell a könyvelendő bizonylat adatait. 
A mentéssel a program rögzíti a tartozik és követel oldalt is. 



Tehát egy lépcsővel kevesebbet kell végrehajtani, mintha nem használt volna kontírkódot.
Kilépés mentéssel - Ebben az esetben a program ellenőrzi a tartozik és követel oldal egyenlegét 

és ha nem egyezik akkor visszalép a táblázatba. amennyiben bármilyen oknál fogva 
megszakad az adatok átmásolása a forgalomba, akkor a következő belépés alkalmával a 
program kitörli a hibásan felvitt tételeket. ebben az esetben ez a csomag nem kerül a forgalom 
táblázatba.

Kilépés mentés nélkül - Mind a tartozik mind a követel oldalon rögzített adatok elvesznek.
Módosítások - Amennyiben egy már rögzített tételt akar módosítani, akkor kettőször rá kell 

kattintani a módosítandó tételre. 

Pénztár
A pénztárakkal kapcsolatos összes funkció egy képernyőről indítható. A belső 

pénztárbizonylatok sorszámát a program adja. A sorszám területi egységenként nullától indul 
egyesével növekszik. Módosítani nem lehet. A pénztárbizonylat, rögzítés után azonnal 
könyvelésre kerül a „Főkönyv”-ben.

Lenyíló listák - A listák egymást közt logikai és kapcsolatban állnak, tehát azt jelenti, hogy csak 
azokat a pénztárbizonylatokat mutatja a táblázat amelyek megfelelnek az összes listából 
kiválasztott értéknek.

Lenyíló listák

• Területi egység - Mely cég pénztárbizonylatait kell megjeleníteni.
• Pénztár - Területi egységen belül definiált pénztárak.

Felvitel
Új belső vagy külső pénztárbizonylat bevitelét teszi lehetővé. A 

következő mezőket kéri be a program.
• Területi egység
• Nyomtatott példány - Ha nyomtatóhiba miatt ismételni kell a 

nyomtatást, akkor lehet állítani. Csak egérrel lehet a mezőre 
lépni.

• Pénztárbizonylat - Bevételi, kiadási.
• Pénztár azonosító - Ha valutapénztárként lett definiálva, akkor 

az árfolyam is bekérésre kerül.
• Árfolyam - Kitölteni akkor kell, ha a pénztár valutapénztár.
• Fordított ÁFA – Bejelölése esetén két ÁFA főkönyvi számot 

lehet kontírozni.
• Bizonylatszám - Csak akkor kerül bekérésre, ha külső (például 

bizonylattömbből) pénztárbizonylatot rögzítenek. Belső bizonylat esetében ez cégenként egy 
egyesével növekvő sorszám. 

• Hivatkozási szám - Egy azonosító mely kapcsolatba hozható a könyvelt bizonylattal. A 
hivatkozási szám mellett látható pipával lehet beállítani, ha folyószámla telepítése történik 
pénztáron keresztül. Ebben az esetben a program megkeresi a folyószámla nyilvántartásba 
már felvitt bizonylatot és a teljesítésekhez rögzíti a pénztárbizonylat bruttó értékét.

• Partner - Kitöltése kötelező. Szabad szöveg, melyhez a számla tükör szállítóinak vagy 
vevőinek listája segítségként kérhető F1-billentyűvel. Ha a hivatkozási szám mellett látható 
pipa be van jelölve akkor a számla tükör alapján a kiválasztás kötelező.

• Pénztáros - Az alapértelmezett értéke a pénztár felvitel 'Pénztáros' mezője.
• Bizonylat dátum - Csak valós dátum lehet.
• Könyvelési időszak – Kitöltése kötelező. A főkönyvben a bevallási időszakot jelöli.
• Jogcím - A pénztárbizonylat tételeinek a főkönyvtől független csoportosítását teszi lehetővé. 



Ha valaki nem akarja használni, akkor a „PE_CSOPORT”-paraméterrel le lehet tiltani a 
használatát.

• Jogcím megnevezés - Alapértelmezett értéke a törzsben leírt jogcím megnevezés. A felajánlott 
érték módosítható, ami nincs hatással a törzseknél az eredeti értékre.

• Bruttó összeg – Kitölteni akkor kell ha a könyvelendő értéket 
ÁFA alapra és Áfára meg kívánja bontani. Kitöltés után F1-
billentyűt lehet nyomni, ahol a program segítséget nyújt a 
nettó érték és az ÁFA érték kitöltéséhez.

• Főkönyvi szám - A bevételi pénztárbizonylatok esetében a 
követel, kiadási pénztárbizonylat esetében a tartozik főkönyvi szám.

• ÁFA kód - Kitölteni akkor kell, ha a pénztárbizonylat tételhez tartozó értéket megbontják ÁFA 
alapra és ÁFA értékre.

• ÁFA érték - Csak akkor kerül bekérésre, ha az ÁFA kód nem üres.
• Főkönyvi szám - A könyvelt ÁFA főkönyvi száma.

Módosítás
A korábban felvitt pénztárbizonylatokat lehet módosítani. A módosítás érinti a főkönyvi 

könyvelést is.

Törlés
Amennyiben egy bizonylatra nincs szükség, ismételt felvitel vagy hibás adatok miatt, akkor a 

program a bizonylatot minden tételével kitörli. A program csak az utoljára felvitt bizonylatot 
engedi törölni.

Nyomtat
A pénztárbizonylatokhoz három lista tartozik, ezek nyomtatását lehet elindítani.
• Pénztárbizonylat nyomtatás
• Pénztárjelentés
• Pénztárbizonylatok tételei csoportonként

Feladás
Feladata, hogy egy másik RIWO - Főkönyvbe a pénztárbizonylatokat átadja. Az exportált fájl 

titkosítva kerül rögzítésre. Ezt tovább lehet küldeni e-mailben, pen-drive-on, majd az import 
funkcióval be lehet olvasni.

Klón
A klónozás az aktuális bizonylatot minden sorával megduplázza. A létrejött bizonylat új 

sorszámot kap. Amennyiben a bizonylaton kisebb módosítás szükséges, akkor azt a 
módosítással lehet változtatni.

Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos összes funkció erről az egy képernyőről indítható. A kartonok 

sorszámát a program adja. A sorszám nullától indul egyesével növekszik és hét karakter 
hosszú. Módosítani nem lehet. A tárgyi eszköz program adatai főkönyvi feladással kerülnek át 
a „Főkönyv” -be.

Lenyíló listák - A listák egymást közt logikai és kapcsolatban állnak, tehát azt jelenti, hogy csak 
azokat a kartonokat mutatja a táblázat amelyek megfelelnek az összes listából kiválasztott 
értéknek.



Lenyíló listák

• Területi egység - Mely cég tárgyi eszközeit kell megjeleníteni.
• Csoport - Főkönyvi gyűjtőszámla száma, ami alapján egy tárgyi eszközöket lehet 

csoportosítani.
• Szállító - A szállítókat a rendszerparamétereknél a 'TE_SZALL'- kulcs alatt lehet beállítani.
• Felhasználó - A tárgyi eszköz ennél az embernél található.
• VTSZ – Vámtarifaszám.

Felvitel 
Új tárgyi eszközök bevitelét teszi lehetővé. A 

következő mezőket kéri be a program :
• Területi egység.
•
• Tárgyi eszköz szöveges megnevezése.
• Gyári szám.
• Leírás módja a számviteli törvény szerint.
• Leírás módja az adótörvény szerint
• Leírási ciklus (mekkora időközként kell 

értékcsökkenést elszámolni). Négy értéke 
lehet : Havi, negyedéves, féléves, éves.

• Csoportkód (gyűjtőszámla).
• Munkaszám.
• Szállító.
• Felhasználó.
• VTSZ.
• Gyártva.
• Beszerzés dátuma.
• Aktiválás dátuma.
• Érték.
• Főkönyvi feladás tartozik főkönyvi száma.
• Főkönyvi feladás követel főkönyvi száma.
• Főkönyvi feladás napló száma.
• Számviteli törvény szerint az utolsó értékcsökkenés.
• Számviteli törvény szerint az éves leírási kulcs.
• Számviteli törvény szerint a leírás vége. Az aktiválás dátum és az éves leírási kulcs alapján 

számolja a program napra pontosan.
• Számviteli törvény szerint az eddigi értékcsökkenés.
• Számviteli törvény szerint az aktuális érték.
• Számviteli törvény szerint a maradvány érték.
• Adótörvény szerint az utolsó értékcsökkenés.
• Adótörvény szerint az éves leírási kulcs.
• Adótörvény szerint a leírás vége. Az aktiválás dátum és az éves leírási kulcs alapján számolja 

a program napra pontosan 
• Adótörvény szerint az eddigi értékcsökkenés.
• Adótörvény szerint az aktuális érték.
• Adótörvény szerint a maradvány érték.
• Aktiválás tartozik főkönyvi száma.



• Aktiválás követel főkönyvi száma.
• Tetszőleges hosszúságú megjegyzés.
• Eladva, selejtezve – Akkor kell bejelölni, ha a tárgyi eszköz értékesítésre kerül.
• Aktív tárgyi eszköz – Ha nem akar értékcsökkenést elszámolni akkor kell bejelölni.

Módosítás
A korábban felvitt kartonok adatait lehet módosítani.

Törlés 
Az adatokat a program az elszámolt érték csökkenésekkel együtt kitörli. Nem törli ki viszont a 

már feladott főkönyvbe feladott tételeket. Ezeket a tételeket csak a főkönyvben lehet törölni.

Nyomtat
A tárgyi eszközökhöz hat lista tartozik :
• Tárgyi eszköz karton.
• Tárgyi eszközök összesítése csoportonként.
• Főkönyvi feladás.
• Befektetési tükör.
• Leltár.
• Nettó érték kimutatás.

Értékcsökkenés elszámolása 
Lineáris leírási módszer szerint adatbevitel nélkül a kartonoknál meghatározott módon 

elszámolja az értékcsökkenést. Az értékcsökkenéseket főkönyvi feladással lehet továbbítani a 
főkönyvbe.

Főkönyvi feladás
Az akár programmal, akár kézi úton felvitt értékcsökkenéseket a program átkönyveli a 

főkönyvbe.



Folyószámla
A folyószámla nyilvántartásnak öt fő feladata van.

Vevőszámlák nyilvántartása.
A program a vevőszámlákról a következő adatokat kéri be:
• Területi egység – A könyvelendő vállalkozás.
• Bizonylat fajta – Vevőszámla.
• Belső azonosító – Letiltott a program kezeli.
• Bizonylatszám – A kiállított számla száma.
• Egyéb azonosító – A számlával kapcsolatba hozható 

egyéb azonosító.
• Partner – A vevő neve. Kötelező a partnertörzsből 

kiválasztani. F1-billentyűvel a vevőnév kezdetére lehet keresni. CTRL+F1-billentyűvel 
névtöredékre keres a program.

• Fizetési mód – A számla kiállításának módja.
• Számla dátum – A számla kiállításának dátuma.
• Teljesítés dátum – A számla teljesítés dátuma.
• Fizetési határidő – A számla fizetési határideje. A program a kintlevőség listán, 

egyenlegközlőn és a kamatlevél nyomtatásánál használja.
• Devizanem – A számla kiállításának devizaneme. Amennyiben új devizanemet szeretne 

használni, akkor a következő törzsadatokat szükséges bővíteni : „Törzsek-Főkönyv-
Devizanemek” valamint a „Törzsek-Folyószámla-Országok-devizák”.

• Forint érték – Akkor kerül bekérésre, ha a devizanem „HUF”.
• Árfolyam – Akkor kerül bekérésre, ha a devizanem nem „HUF”.
• Deviza érték – Akkor kerül bekérésre, ha a devizanem nem „HUF”.
• Árfolyam átértékelés előtti forint összeg – Az év végi árfolyam átértékelés után kerül 

kitöltésre.
• Árfolyam átértékelés előtti árfolyam – Az év végi árfolyam átértékelés után kerül kitöltésre.
• Megjegyzés – Tetszőleges szöveg ami a számlával kapcsolatos. Új sort CTRL+Enter 

billentyűvel lehet nyitni.
A ment nyomógomb után 

megjelenik egy ablak, ahol a 
kontírozásokat lehet 
rögzíteni. A kontírozó 
képernyőn a következő 
adatokat lehet rögzíteni :

• Területi egység – 
Automatikusan kitöltésre 
kerül a korábban kiválasztott 
kód alapján.

• Bizonylatszám – A korábbi 
képernyőről kitöltésre kerül.

• Napló – A főkönyvi napló száma. A program a vevőszámláknál használt utolsó naplót elmenti 
és a következő tétel rögzítésénél mindig felajánlja.

• Könyvelési időszak – A bevallási időszakot jelöli a főkönyvben. A rendszerparamétereknél 
beállított időszak közé kell essen a dátum.

• Gazdasági esemény – A számla rövid leírása. A lista automatikusan bővül. Az adatbevitel 
automatikusan próbálja kitölteni a mezőt a korábbi értékek alapján. A funkciót a 
rendszerparamétereknél le lehet tiltani. A minta táblázatot a „Törzsek-Főkönyv-Minta 



megjegyzések”menüpontban lehet karbantartani.
• Árfolyam – Forint számla esetén értéke mindig 1-kell legyen. Devizaszámla esetén a telepítés 

dátum alapján kell kitölteni.
• ÁFA árfolyam
• Tartozik – főkönyvi szám 1. - A vevő főkönyvi száma nem helyesbítő számla esetén. 

Helyesbítő számla esetén a jóváíró számla nyomógombot meg kell nyomni és a tartozik-
követel főkönyvi számokat meg kell cserélni. Tehát helyesbítő számla esetén a vevő főkönyvi 
száma a követel oldalra kerül.

• Érték – A számla bruttó értéke, ha nem jóváíró a számla. Jóváíró számla esetén a nettó érték. 
Devizás számla rögzítése esetén a felfele-lefele mutató nyilakkal lehet a kerekítési hibákat 
korrigálni.

• ÁFA kód – Csak jóváíró számla esetén kell kitölteni.
• Tartozik főkönyvi szám 2. - Kitölteni vagy jóváíró számla esetén kell vagy fordított Áfás 

könyvelés esetén.
• ÁFA érték - Kitölteni vagy jóváíró számla esetén kell vagy fordított Áfás könyvelés esetén
• Költségkódok – Csak akkor kerülnek bekérésre a mezők, ha a képernyő alsó részén 

megtalálható „Költségkódok” nyomógomb be van jelölve.
• Követel főkönyvi szám 1. - Alapesetben az értékesítés árbevétele kerül ide. Jóváíró számla 

esetén a vevő főkönyvi száma.
• Érték – A számla nettó értéke. Kitölteni nem kell, mert a követel oldali ÁFA-kód elhagyása 

után automatikusan kitöltésre kerül. Jóváíró számla esetén a számla bruttó értéke kerül ide.
• ÁFA kód – A nettó értékhez tartozó ÁFA meghatározására szolgál. Jóváíró számla esetén 

kitölteni nem kell.
• Követel főkönyvi szám 2. - A fizetendő ÁFA főkönyvi száma. Jóváíró számla esetén kitölteni 

nem kell.
• Érték – ÁFA értéke. Jóváíró számla esetén kitölteni nem kell. Fordított ÁFA esetén 

megegyezik a tartozik oldalra könyvelt ÁFA értékével.
• Költségkódok – Csak akkor kerülnek bekérésre a mezők, ha a képernyő alsó részén 

megtalálható „Költségkódok” nyomógomb be van jelölve.
• Árfolyam különbözet – Ha az árfolyam kisebb mint az ÁFA árfolyam akkor árfolyam 

veszteség keletkezik. Ebben az esetben a program két tartozik tételt fog könyvelni. Az egyik 
az értékesítés árbevétele a másik a pénzügyi rendezéskori árfolyam veszteség. Ha az árfolyam 
nagyobb mint az ÁFA-árfolyam akkor nyereség keletkezik. Ebben az esetben két követel tétel 
kerül rögzítésre. Az egyik az értékesítés árbevétele a másik a pénzügyi rendezéskori nyereség.

A vevőszámla rögzítése után a bankon vagy pénztáron 
keresztül jó esetben a számláink kiegyenlítésre kerülnek. 
A pénztári kiegyenlítés estén kérem használja a „Pénztár” 
programot és jelölje be ha hivatkozási szám mellett 
található nyomógombot. Ha nem használja a „Pénztár” 
programot akkor a tételt a főkönyvben kell rögzíteni. A rögzítés alatt a hivatkozási szám 
mellett szintén be lehet jelölni, hogy folyószámla kiegyenlítésről van szó. Banki teljesítés 
esetén kérem a kontírozások táblázat felett nyomjon jobb egérgombot és utána válassza ki a 
„Számla teljesítés kontírozás” nyomógombot. Ezután elindul a kontírozó képernyő. Mivel a 
bankszámla kivonaton vegyesen lesznek vevőszámla kiegyenlítések, szállító számla 
kiegyenlítések és bankkivonat költségek ezek közt az ablakon a „Beviteli mód váltása” 
nyomógombbak lehet váltani. A bankkivonat végértékét a rögzítések előtt érdemes rögzíteni 
és ebben az eseteben folyamatosan nyomon lehet követni a kontírozott tételek összértékét. A 
adatbevitel folyamán a következő mezők kerülnek bekérésre : 

• Területi egység – Könyvelt vállalkozás.
• Banki értesítő száma.



• Partner – Kitöltése nem 
kötelező. A hivatkozási szám 
azonosításában szűrő 
mezőként működik.

• Hivatkozási szám – A 
kiegyenlített számla száma. A 
program figyelembe veszi a 
bizonylatszám melletti 
nyomógomb állapotát. Ha be 
van jelölve, akkor csak az 
aktuális évi tételeket mutatja.

• Napló – Főkönyvi napló 
száma.

• Könyvelési időszak – 
Bevallási időszak.

• Banki értesítő dátuma.
• Gazdasági esemény.
• Devizanem – Amennyiben a teljesítés eltérő devizanemben történik, akkor be kell jelölni a 

„Teljesítés eltérő devizanemben” nyomógombot.
• Eredeti árfolyam – A számla teljesítés eredeti árfolyama.
• Árfolyam – Az aktuális teljesítéskori árfolyam.
• Tartozik főkönyvi szám – A bankszámla főkönyvi száma.
• Érték – Kiegyenlített érték.
• Követel főkönyvi szám – A vevő főkönyvi száma.
• Árfolyam különbözet – Akkor kerül kitöltésre ha a bekért két árfolyam közt különbség van. 

Ha az aktuális árfolyam nagyobb mint a számla kiállításakor akkor az első árfolyam 
különbözeti főkönyvi számra a program a tartozik oldalra a vevő főkönyvi számát tölti ki. A 
második árfolyam különbözeti főkönyvi számra a pénzügyi rendezéskori nyereség főkönyvi 
számát tölti ki követel oldalra. Ha az aktuális árfolyam kisebb mint a számla kiállításakor 
akkor az első főkönyvi szám a vevő lesz követel oldalon, a második főkönyvi szám pedig 
pénzügyi rendezéskori árfolyam veszteség a tartozik oldalon.

Szállítók számláinak nyilvántartása.
A program a szállítószámlákról a következő adatokat kéri be:
• Területi egység – A könyvelendő vállalkozás.
• Bizonylat fajta – Szállító számla.
• Belső azonosító – Letiltott a program kezeli.
• Bizonylatszám – A beérkezett számla száma.
• Egyéb azonosító – A számlával kapcsolatba hozható egyéb azonosító.
• Partner – A szállító neve. Kötelező a partnertörzsből kiválasztani. F1-billentyűvel a szállító 

nevének kezdetére lehet keresni. CTRL+F1-billentyűvel névtöredékre keres a program.
• Fizetési mód – A számla kiállításának módja.
• Számla dátum – A számla kiállításának dátuma.
• Teljesítés dátum – A számla teljesítés dátuma.
• Fizetési határidő – A számla fizetési határideje. A program a kintlevőség listán használja.
• Devizanem – A számla kiállításának devizaneme. Amennyiben új devizanemet szeretne 

használni, akkor a következő törzsadatokat szükséges bővíteni : „Törzsek-Főkönyv-
Devizanemek” valamint a „Törzsek-Folyószámla-Országok-devizák”.

• Forint érték – Akkor kerül bekérésre, ha a devizanem „HUF”.
• Árfolyam – Akkor kerül bekérésre, ha a devizanem nem „HUF”.



• Deviza érték – Akkor kerül bekérésre, ha a devizanem nem „HUF”.
• Árfolyam átértékelés előtti forint összeg – Az év végi árfolyam átértékelés után kerül 

kitöltésre.
• Árfolyam átértékelés előtti árfolyam – Az év végi árfolyam átértékelés után kerül kitöltésre.
• Megjegyzés – Tetszőleges szöveg ami a számlával kapcsolatos. Új sort CTRL+Enter 

billentyűvel lehet nyitni.
A ment nyomógomb után 

megjelenik egy ablak, ahol a 
kontírozásokat lehet 
rögzíteni. A kontírozó 
képernyőn a következő 
adatokat lehet rögzíteni :

• Területi egység – 
Automatikusan kitöltésre 
kerül a korábban kiválasztott 
kód alapján.

• Bizonylatszám – A korábbi 
képernyőről kitöltésre kerül.

• Napló – A főkönyvi napló száma. A program a szállítószámláknál használt utolsó naplót 
elmenti és a következő tétel rögzítésénél mindig felajánlja.

• Könyvelési időszak – A bevallási időszakot jelöli a főkönyvben. A rendszerparamétereknél 
beállított időszak közé kell essen a dátum.

• Gazdasági esemény – A számla rövid leírása. A lista automatikusan bővül. Az adatbevitel 
automatikusan próbálja kitölteni a mezőt a korábbi értékek alapján. A funkciót a 
rendszerparamétereknél le lehet tiltani. A minta táblázatot a „Törzsek-Főkönyv-Minta 
megjegyzések”menüpontban lehet karbantartani.

• Árfolyam – Forint számla esetén értéke mindig 1-kell legyen. Devizaszámla esetén a telepítés 
dátum alapján kell kitölteni.

• ÁFA árfolyam.
• Tartozik – főkönyvi szám 1. - Költségszámla száma nem jóváíró számla esetén. Jóváíró 

számla esetén a jóváíró számla nyomógombot meg kell nyomni és a tartozik-követel főkönyvi 
számokat meg kell cserélni. Tehát jóváíró számla esetén a szállító főkönyvi száma a követel 
oldalra kerül.

• Érték – A számla nettó értéke, ha nem jóváíró a számla. Jóváíró számla esetén a bruttó érték. 
Devizás számla rögzítése esetén a felfele-lefele mutató nyilakkal lehet a kerekítési hibákat 
korrigálni.

• ÁFA kód – Jóváíró számla esetén nem kell kitölteni. 
• Tartozik főkönyvi szám 2. - Jóváíró számla esetén nem kell kitölteni.
• ÁFA érték - Jóváíró számla esetén nem kell kitölteni egyébként az ÁFA-értéke kerül ide.
• Költségkódok – Csak akkor kerülnek bekérésre a mezők, ha a képernyő alsó részén 

megtalálható „Költségkódok” nyomógomb be van jelölve.
• Követel főkönyvi szám 1. - Alapesetben a szállító főkönyvi száma kerül ide. Jóváíró számla 

esetén a költségszámla főkönyvi száma.
• Érték – A számla bruttó értéke. Jóváíró számla esetén a számla nettó értéke kerül ide.
• ÁFA kód – Jóváíró számla esetén kell kitölteni.
• Követel főkönyvi szám 2. - Jóváíró számla esetén kell kitölteni.
• Érték – Jóváíró számla esetén az ÁFA értéke. Fordított ÁFA esetén megegyezik a tartozik 

oldalra könyvelt ÁFA értékével.
• Költségkódok – Csak akkor kerülnek bekérésre a mezők, ha a képernyő alsó részén 

megtalálható „Költségkódok” nyomógomb be van jelölve.



• Árfolyam különbözet – Ha az árfolyam kisebb mint az ÁFA árfolyam akkor árfolyam 
veszteség keletkezik. Ebben az esetben a program két követel tételt fog könyvelni. Az egyik a 
költség főkönyvi száma a másik a pénzügyi rendezéskori árfolyam veszteség. Ha az árfolyam 
nagyobb mint az ÁFA-árfolyam akkor nyereség keletkezik. Ebben az esetben két tartozik tétel 
kerül rögzítésre. Az egyik a költség a másik a pénzügyi rendezéskori nyereség.

A szállítószámla rögzítése után a bankon vagy pénztáron 
keresztül a számlák kiegyenlítésre kerülnek. A pénztári 
kiegyenlítés estén kérem használja a „Pénztár” programot 
és jelölje be ha hivatkozási szám mellett található 
nyomógombot. Ha nem használja a „Pénztár” programot akkor a tételt a főkönyvben kell 
rögzíteni. A rögzítés alatt a hivatkozási szám mellett szintén be lehet jelölni, hogy folyószámla 
kiegyenlítésről van szó. Banki teljesítés esetén kérem a kontírozások táblázat felett nyomjon 
jobb egérgombot és utána válassza ki a „Számla teljesítés kontírozás” nyomógombot. Ezután 
elindul a kontírozó képernyő. Mivel a bankszámla kivonaton vegyesen lesznek vevőszámla 
kiegyenlítések, szállító számla kiegyenlítések és bankkivonat költségek ezek közt az ablakon 
a „Beviteli mód váltása” nyomógombbak lehet váltani. A bankkivonat végértékét a rögzítések 
előtt érdemes rögzíteni és ebben az eseteben folyamatosan nyomon lehet követni a kontírozott 
tételek összértékét. A adatbevitel folyamán a következő mezők kerülnek bekérésre : 

• Területi egység – Könyvelt 
vállalkozás.

• Banki értesítő száma.
• Partner – Kitöltése nem 

kötelező. A hivatkozási szám 
azonosításában szűrő 
mezőként működik.

• Hivatkozási szám – A 
kiegyenlített számla száma. A 
program figyelembe veszi a 
bizonylatszám melletti 
nyomógomb állapotát. Ha be 
van jelölve, akkor csak az 
aktuális évi tételeket mutatja.

• Napló – Főkönyvi napló 
száma.

• Könyvelési időszak – Bevallási időszak.
• Banki értesítő dátuma.
• Gazdasági esemény.
• Devizanem – Amennyiben a teljesítés eltérő devizanemben történik, akkor be kell jelölni a 

„Teljesítés eltérő devizanemben” nyomógombot.
• Eredeti árfolyam – A számla teljesítés eredeti árfolyama.
• Árfolyam – Az aktuális teljesítéskori árfolyam.
• Tartozik főkönyvi szám – A szállító főkönyvi száma.
• Érték – Kiegyenlített érték.
• Követel főkönyvi szám – A bankszámla főkönyvi száma.
• Árfolyam különbözet – Akkor kerül kitöltésre ha a bekért két árfolyam közt különbség van. 

Ha az aktuális árfolyam nagyobb mint a számla kiállításakor akkor az első árfolyam 
különbözeti főkönyvi számra a program a követel oldalra a szállító főkönyvi számát tölti ki. A 
második árfolyam különbözeti főkönyvi számra a pénzügyi rendezéskori veszteség főkönyvi 
számát tölti ki tartozik oldalra. Ha az aktuális árfolyam kisebb mint a számla kiállításakor 
akkor az első főkönyvi szám a szállító lesz tartozik oldalon, a második főkönyvi szám pedig 
pénzügyi rendezéskori árfolyam nyereség a követel oldalon.



Egyéb bankkivonaton szereplő költségek.
A bankkivonaton a szállító és vevőszámlák mellett egyéb költségek is szerepelnek. Ez miatt 

kézenfekvő, hogy az adatbevitel abban a sorrendben történjen, ahogy az értesítőn is látszik. A 
különböző adatbeviteli módok közti váltást a „Beviteli mód váltása” nyomógombbal lehet 
módosítani. Az adatbevitel a vevő és szállító adatoknál ismertetett módon történik.

Kimutatások nyomtatása.

Kintlevőségek, kötelezettségek
Feladata, hogy a vevő, szállító tartozásokat az ügyfél számára ki 

lehessen mutatni. A lista a következő paramétereket kéri :
• Területi egység – Könyvelt vállalkozás.
• Partner azonosító – F1-el segítség kérhető a kód meghatározásához.
• Főkönyvi szám – Hasonló az értelme mint a partner azonosítónak, a 

partner meghatározására szolgál, ha nem a teljes kintlevőséget, 
kötelezettséget kívánja lekérni.

• Időszak – Teljesítés dátum.
• Fizetési határidő – A lejárat megállapításához. Korosított lista esetén az a dátum amelyhez a 

napokban meghatározott időszakot viszonyítani kell.
• Lejárat – A korosított lista nem veszi figyelembe. Három lehetőség közül lehet választani :

Csak a lejárt bizonylatok.
Csak a nem lejárt bizonylatok.
Minden bizonylat.

• Tételes – Minden számla külön kimutatásra kerül, ha bejelölésre kerül. Egyébként minden 
partner egy sorral látható a kimutatáson.

• Csak a nem teljesítettek – Csak azon a bizonylatok szerepelnek a listán amik még nincsenek 
kiegyenlítve.

• Export – A program az aktuális könyvtárban nyit egy „HTML” könyvtárat és a kimutatás 
nyomtatásával egyidejűleg egy Excelbe, OpenOffice-ba, bármilyen internet böngészőbe 
megjeleníthető fájlt hoz létre.

• Korosított lista – Időszakokra megbontott kimutatást készít a program a bizonylatokról.

Egyenlegközlő, fizetési felszólítás
Az időben nem fizető vevők értesítéséhez szükséges nyomtatvány 

állítja elő a program. A felszólító szövegek a „Törzsek- Egyéb 
adatok- Help” menüpontban az „FF_”-kulcsok alatt találhatóak. 
Az itt rögzített minta felszólításokat F1-billentyűvel lehet 
kiválasztani.

Napló
A folyószámla tételes nyomtatása.

Kamatlevél
Késedelmi kamat elszámolását segíti elő. A kamatlevél nyomtatása előtt 

meg kell határozni az időszakonkénti jegybanki alapkamatokat. Ennek 
elmaradása esetén a kamatlevél nem készül el.



Árfolyam átértékelés
Év végén át kell értékelni a devizaszámlákat az év 

utolsó napja szerinti árfolyamon. A program 
egy lépcsőben végrehajtja ezt az időigényes 
feladatot. Ennek a következő feltételei vannak :

• Az árfolyam nyereség és veszteség főkönyvi 
számoknak létezniük kell.

• A vevő, szállító naplóknak léteznie kell.
• A záró árfolyam dátumára rögzített árfolyam 

kell legyen.
Az átértékelés végén ha 

szükséges, lehetőség van az 
árfolyam különbözetek kézi 
módosítására is.



Évváltás

Üres év nyitása
Amennyiben még van könyvelni valója az előző évre, de már szeretne rögzíteni az aktuálisba, 

akkor kell lefuttatni ezt a programot, mely létrehoz egy teljesen üres főkönyvet a régi 
törzsállományokkal. Az évnyitó program létrehoz egy hivatkozást a Windows asztalra, amivel 
az üres évet el lehet indítani.

Évzárás

Évzárás paraméterek
A napló törzsben először definiálni kell egy záró naplót, a számla tükörben pedig, zárószámlát. 

Minden területi egységhez meg kell határozni, hogy mely forgalmi számláknak mi lesz az év 
végi zárószámlája. Egy területi egység csak akkor lesz lezárva, ha a zárható mező "I"-re van 
állítva.

Évzárás indítása
Az évzárás a nem nulla egyenlegű számlákat lenullázza és az esetleges különbözeteket a 

zárószámlára pakolja. Az évzárás új csomag azonosítót kap. Ez azt jelenti, hogy bármikor 
törölni lehet a zárás, módosítani lehet az adatokat és ismét le lehet zárni.

Évnyitás

Paraméterek
Az évnyitás csak akkor fog lefutni, ha előtte egy üres évet létrehoztak!  Minden területi egységet 

külön meg lehet nyitni. Hasonló paraméterezéssel mint a évzárásnál. A napló törzsben először 
definiálni kell egy nyitó naplót, a számla tükörben pedig, nyitószámlát. Minden területi 
egységhez meg kell határozni, hogy a forgalmi számláknak mi lesz az évi  nyitószámlája.

Nyitó tételek
A következő év nyitásának forgalmi tételeit kérdezheti le. Módosítani nem lehet.

Évnyitás indítása
A paraméterek felvitele után, már elég egy igenlő válasz és elindul az évnyitás. Az évnyitás az 

előző év zárótételeit visszakönyveli, és az esetleges különbözeteket a nyitószámlára pakolja.
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