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Általános
1. Mi a különbség a funkciógomb, checkbox és a rádiógomb között?
1. Funkciógomb: valamilyen művelet végrehajtása, 2. checkbox: kiválasztása nem kötelező, de az olyan
funkciógombok, melyekben szerepel az "Kijelölt tételekre", az adott funkció csak ezekre a tételekre fog
végrehajtódni, 3. Rádiógombok: ebben az esetben valamelyik lehetőséget mindenképpen ki kell választani.

2. Kell-e ugyanazt az aláírási jogkört kiválasztani több menüpontban? (mp:
2261.221)
Nem. Az aláírási jogköröket csak egyszer kell kiválasztani.

3. Hogyan lehet egyenleget lekérdezni a programban?
A 906 mp-ban van a legtöbb lekérdezési lehetőség, ahol az előszűrési feltételeknél beállítható, hogy csak a
könyvelt tételekre terjedjen ki a lekérdezés vagy a nem lekönyveltekre is. Az előszűrést követő felülten
pedig a B/K lekérdezésnél több csoportosítási lehetőségre van mód.

4. Az aláírási jog gyakorlása csak a programban lehetséges?
Az aláírási jogokat papíron kell gyakorolni és a programban csak a papíron szereplő aláírókat kell
regisztrálni. Ahhoz, hogy ez végrehajtható legyen az szükséges, hogy az aláírási jog gyakorlók a KERETben szerepeljenek, mivel csak az ott szereplőket lehet kiválasztani, illetve a programban az aláírásokat
regisztrálóknak az igazolási menüpontokhoz legyen jogosultságuk. Természetesen, amennyiben az aláírási
jogot az arra jogosultak a programban is ők személyesen akarják végrehajtani, arra megfelelő
jogosultsággal lehetőségük van..

5. Miért kell minden aláírási jogot regisztráló menüpontban minden egyes
alkalommal kiválasztani listából az egyes személyeket? (mp: 221)
Amennyiben azonos aláírási jogot többen gyakorolnak, akkor célszerű a 221 mp-ban beállítani azt, hogy ki
jelenjen meg az első helyen az adott funkció végrehajtásakor, így nem lesz szükséges minden alkalommal
a listából választásra.

6. Okoz-e problémát a folyamatos munkavégzés évzárás/évnyitás közötti
időszakban?
A párhuzamos munkavégzésnek a pénzügyi folyamotoknál akadálya nincs.

7. Kimenő számla összekapcsolása utalványrendelettel hol lehet megtenni? (mp:
531)
Az 531mp-ban lehetséges a kimenő számla összekapcsolása egyszeri utalványrendelettel. A menüpont
funkciója, hogy egy kiküldött/nyomtatott állapotú, nem/vagy csak részben teljesített kimenő számlához
utólagosan lehessen utalványrendeletet (teljesített egyszeri, vagy teljesítetlen csoportos) kapcsolni.

8. Hogyan lehet oszlopot rendezni a különböző menüpontokban?
Lépjünk be a módosítani kívánt menüpontba (a beállítás mindig csak az aktuális menüpontra és csak a
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bejelentkezett felhasználóra vonatkozik) "Beállítások" gombra kattintva, lenyomva tartjuk a Ctrl
billentyűt, és a Láthatóság oszlopban rákattintunk azokra az oszlopnevekre, amelyeket el szeretnénk
rejteni a "Rendben" gombra kattintva érvényesítjük a beállítást. Ha újra meg akarjuk jeleníteni valamelyik
elrejtett oszlopot, az eljárás ugyanez: a Ctrl billentyűt lenyomva tartjuk és így kattintunk az oszlopnévre,
majd "Rendben" gomb. Ha pedig vissza szeretnénk állítani az eredeti oszloptulajdonságokat, akkor az
"Eredeti oszloptulajdonságok" gombot kell megnyomni!

9. Az ASP-ben kérek jogosultságot a számlatükör szerkesztéséhez
(szerkesztés/alábontás)." A kérdésem, hogy ezen jogosultságokat a KASZPER-ben
adminisztrátori joggal rendelkező vagy a Keretben a tenant adminisztrátor tudja
beállítani? Melyik pontban?
Tenant adminisztrátor tudja beállítani a keretrendszerben/karbantartás/felhasználó kezelés menüpontban.

10. Hol lehet előirányzat kódot választani? (mp: 234)
Minden könyvelési rögzítési felületen, illetve a kötelezettségvállalások rögzítésénél az előirányzatkód
választás kötelező. Lehetőség van az előirányzatkódoknak a részletezőkódokhoz történő hozzárendelésére
a 234 mp-ben.

11. Az ASP gazdálkodási rendszerben az Áfa kategóriák sorrendjének megadását
hol tudom beállítani? (mp: 242)
A Kaszper modul 242-es mp-ban van lehetőség beállítani a sorrendet.

12. Hol lehet intézményhez számlatükröt nyomtatni? (mp: 223,230)
A 223-es mp-ban lehetőség van az intézményhez kapcsolt főkönyvi számok lekérdezésére. Az intézmény
választást követően a főkönyvi számok lekérdezéséhez a "Kapcsolt-e?" oszlop felett az "igen" érték
választása után több formátumban is menthető, szerkeszthető és aztán nyomtatható az intézményhez
tartozó számlatükör. A 230 mp-ban kulcsfelhasználói jogosultsággal rendelkező felhasználó a főkönyvi
számla alábontását rögzítheti.

13. Hol tudom az ÁFA bevalláshoz az ÁFA bevallási időszakot beállítani? (mp:
221,9050.9051,9052,9053,9054)
A bevallási időszak beállítása, annak változtatása a 221 mp-ban lehetséges. Az ÁFA bevallás
elkészítéséhez először a 9051, 9052, 9053 és 9054 menüpontokat szükséges használni és csak ezt követően
kerüljön sor a 9050 mp használatára. A 9050-es menüpontban történik az adott bevallási időszak teljes
ÁFA analitikájának elkészítése, ellenőrzése. Itt készíthető a tételes és összesített kimutatás - a lekérdezett
időszak - ÁFA nyilvántartásban szereplő számlákról áfa kulcsonként. A program a könyvelt adatokból
készíti el az ÁFA analitikát.

14. Hogyan tudok egy ügyfélnek egyszeri segélyt utalni? (mp: 112,1421,1525,313)
Nem számlás kifizetések esetén is a 112 mp-ban felvisszük a kötelezettségvállalást, azt kontírozzuk,
könyveljük, majd az utalványrendelet elkészítését követően megtörténhet az utalás és a teljesítés
kontírozása, könyvelése.

15. Az ingyenes étkezéssel kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy az ASP-ben
hogyan kell rögzíteni és könyvelni?
Az ingyenesen, illetve a kedvezményesen étkezők (természetben nyújtott kedvezményes
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gyermekétkeztetés) térítési díjjal nem fedezett részét az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése szerint nem lehet a pénzforgalmi elszámolásokkal egyenértékű
kategóriának minősíteni, így azokat pénzforgalom nélküli bevételként nem lehet elszámolni, valamint
követelésként sem lehet kimutatni (az általános forgalmi adó tartalom sem jelenhet meg a követelések
között). Ennek következtében ezek értéke a költségvetési számviteli elszámolásokban (rovaton) nem
mutatható ki, azokat -- a számviteli előírások szerint -- térítésmentes szolgáltatásnyújtásnak kell
minősíteni. Szolgáltatásról lévén szó -- amely a nemzeti vagyonba tartozó eszközök között nem jelenhet
meg, így készletcsökkenés elszámolása sem lehetséges -- a számviteli nyilvántartásokban az ingyenes
vagy kedvezményes részre jutó fizetendő ÁFA-nak külön (alap nélküli) elszámolása jelenik meg a
következők szerint: T864-K3642.

16. Szakfeladatos táblát a beszámoló kitöltéséhez hol tudok lekérni a rendszerben?
A KASZPER-ban könyveltek alapján az Etriusz modulban készíthetők el a beszámoló táblái.

17. Hol lehet a projektkódot beállítani? (mp: 236)
A projektkódokat a 236 mp-ban lehet beállítani.

18. Ha az iktató rendszerben a partner rögzítése során pontosan leellenőrzöm,
hogyan lett rögzítve a gazdálkodási szakrendszerben a partner (többször felvitt
partner esetében ugyanazon partner közül azt választom, amit eddig legtöbbször
használtunk), akkor hiba nélkül be fog töltődni a partner adat a gazdálkodásba is?
Illetve, ha a partner adatai teljes egyezőséggel szerepelnek mind az iktatóban, mind
a gazdálkodásban, a későbbiekben sem fog problémát okozni a gazdálkodásban lévő
duplikálódás? (mp: 201)
Nem okoz problémát. Javasolt a gazdálkodásban ellenőrizni, hogy van --e irat azonosítója (201 mp Külső
azonosító oszlop a táblázat végén; az üres cellákra, tehát arra partnerre, amelyiknek nincsen külső
azonosítója, úgy lehet szűrni, hogy az oszlop feletti cellába beírjuk, hogy is null és a Lista frissítése
gombra kattintunk.). Amelyik partner nincs az iratban, de a gazdálkodásban van azt érdemes
szinkronizálni. Az első oszlop az id szám, itt látható a négy alappartner negatív előjelű id számmal, mivel
őket nem lehet szinkronizálni, ezért a szűrő cellába be kell írni a következőt =0-99999, majd Lista
frissítés, 201-es menüpontból lehet indítani a szinkronizálást (Szűrt partnerek szinkronizálása). Javasoljuk
továbbá, ha az iratkezelő rendszerben még nincs sok partner, de a gazdálkodásban már több be lett
rögzítve, akkor a 201 mp-ban indítsák el a partnerek szinkronizálását az iratba. Ezáltal az iratba bekerülnek
a gazdálkodásba felvitt partnerek.

100. Hogyan lehet a gyorsbillentyűket használni?
Firefox esetén: Írjuk be a böngésző keresőjébe a következőt about:config. Ezt követő felületen a keresőbe
pedig az ui.key.generalAccesKey kifejezést. Ezt követően amennyiben ennek a változónak nem 18 értéke,
akkor állítsuk át 18-ra. A böngésző újraindítását követően a <Alt> és a funkciógombon lévő zárójelben
jelzett betű egyidejű lenyomásával az adott funkciót lehet elindítani. pl. Lista frissítés indítható az <Alt> és
az S betű használatával.

101. Hogyan lehet egyidejűleg több tenantban vagy tőbb modulban, menüpontban
dolgozni?
Technikai megoldás a jelenlegi környezetben 2 különböző böngésző használatávaL, illetve a bejelentkezés
után egy privát böngésző ablak megnyitását követően ott jelentkezzen be újra.

102. A keretrendszerben a felhasználói szerepkörök kiosztása a tenant
Általános
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adminisztrátorok feladata. Kérdésünk, hogy az intézményeket hogyan tudjuk úgy
felvinni, illetve beállítani, hogy külön intézményenként lássuk őket.
A Keretrendszerben a felhasználók létrehozásakor nem lehetséges az egyes felhasználók intézményhez
rendelése. A gazdálkodási szakrendszerbe belépve kell a felhasználókkal kapcsolatos további beállításokat
megtenni, amelyben a Beállításvarázsló nyújt segítséget. A Beállításvarázsló működéséről tájékoztatást
küldtünk. Szintén a Beállításvarázsló futtatásakor történik meg az intézmények betöltése gazdálkodási
szakrendszerbe a KTörzs nyilvántartása alapján. A betöltött intézményekkel kell majd a felhasználókat
összerendelni és jogosultsággal ellátni. Ez a létrehozott kapcsolat dönti el, hogy ki melyik intézményben,
milyen feladatot lát el.

103. Az Önkormányzatoknál az utalványozó és kötelezettségvállaló feladatokat a
polgármesterek, a teljesítés igazolási feladatokat az alpolgármesterek látják el.
Kérdésünk, hogy őket is rögzíteni kell e a rendszerben felhasználóként.
Igen, rögzíteni szükséges a keretrendszerben, amennyiben azonban nem lépnek be a rendszerbe, akkor az
eSzemélyi és a felhasználói fiók összerendelést nem kell elvégezni.

104. A szerepkörök kiosztásánál felmerült, hogy akire irat szignálható
összekapcsolandó-e az iratkezelő felhasználó szerepkörrel.
Kérjük szíveskedjenek megvárni a központi tájékoztatást, amelyben a szükséges adatokat megadjuk. A
bejelentésre rendelkezésre álló idő 2018.01.01.-től kezdődően 30 nap.

105. Hogyan tudok több intézményt kijelölni a Beállításvarázsló futtatása során
(14.lépésben)?
A Ctrl billentyű folyamatos nyomva tartása mellett a listából az egérrel történő kattintásokkal több
intézmény is kijelölhető

106. Mikor kapunk adatokat az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási
szakrendszerének, mint a NAV felé bejelentendő számlázó program.
Kérjük szíveskedjenek megvárni a központi tájékoztatást, amelyben a szükséges adatokat megadjuk. A
bejelentésre rendelkezésre álló idő 2018.01.01.-től kezdődően 30 nap.

107. Milyen pdf olvasot állítsunk be a program használatához?
Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil verzió (257/2016. (VIII. 31.) Korm.
rendelet 2. mellékletében az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges
felhasználói (önkormányzati) munkaállomásokkal szembeni minimális elvárások)

108. Új felhasználó rögzítése és szerepköreinek beállítása (mp: 21)
A Tenant adminisztrátor a keretrendszer bejelentkezési felületén - biztonsági belépéssel tudja az új
felhasználót felvenni és a szerepköreit beállítani a felhasználó szerkesztése funkcióval. A felhasználó
láthatóságát, intézményhez rendelését a szakrendszeren belül (KASZPER modulban) tudjuk megtenni a 21
mp csoportban.

109. Annak a felhasználónak, akinek a keretrendszerben megadásra került a
KASZPER - "Csak listák" szerepkör, korlátozásra kerülnek -e a szakrendszer
felületén elérhető funkciók?
Általános
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Igen, a szakrendszer funkciói korlátozásra kerülnek. (A jogosultsági csoportban szereplő felhasználók
jogosultak banki, pénztári, számviteli és analitikai listákat lekérdezni. Rögzítésre, szerkesztésre,
módosításra szolgáló menüpontokhoz nincs joguk.)

110. Amennyiben megadásra kerül a KASZPER -ADMIN szerepkör a Csak listák
szerepkör mellett a szakrendszer minden funkciója elérhető?
Nem a "Csak listák" szerepkörrel a szakrendszer funkciói korlátozásra kerülnek.

111. Tömegesen lehet-e Partneradatokat feltölteni rendszer csatlakozáskor? (mp:
251.201)
Igen, a 251-es menüpontban. A dokumentáció/adatbetöltő csomagok letöltését követően az KASZPER
alapadat_feltöltő táblázat és Segédlet alkalmazásával van mód a partneradatok tömeges feltöltésére.
Feltöltést követően a 201 Aktuális partner adatok karbantartása mp-ban szükséges ellenőrizni a feltöltött
adatokat, majd a Partnerek szinkronizálása az iktatóba: Minden-re állítva el kell végezni a szinkronizálást.

112. Milyen módon kell jelezni, amennyiben az intézmény neve és/vagy adószáma
megváltozott?
A hibabejelentő felületére Önkormányzati ASP Szolgáltatási Szerződés Adatmódosítási igény bejelentése
adatlapot fel kell tölteni, majd módosítás után ellenőrizni szükséges az adatokat.

113. Mi a különbség a funkciógomb, checkbox és a rádiógomb között?
1. Funkciógomb: valamilyen művelet végrehajtása, 2. checkbox: kiválasztása nem kötelező, de az olyan
funkciógombok, melyekben szerepel az "Kijelölt tételekre", az adott funkció csak ezekre a tételekre fog
végrehajtódni, 3. Rádiógombok: ebben az esetben valamelyik lehetőséget mindenképpen ki kell választani.

114. Kell-e ugyanazt az aláírási jogkört kiválasztani több menüpontban? (mp:
2261,221)
Nem. Az aláírási jogköröket csak egyszer kell kiválasztani.

115. Az aláírási jog gyakorlása csak a programban lehetséges?
Az aláírási jogokat papíron kell gyakorolni és a programban csak a papíron szereplő aláírókat kell
regisztrálni. Ahhoz, hogy ez végrehajtható legyen az szükséges, hogy az aláírási jog gyakorlók a
keretrendszerben szerepeljenek, mivel csak az ott szereplőket lehet kiválasztani, illetve a programban az
aláírásokat regisztrálóknak az igazolási menüpontokhoz legyen jogosultságuk. Természetesen,
amennyiben az aláírási jogot az arra jogosultak a programban is ők személyesen akarják végrehajtani, arra
megfelelő jogosultsággal lehetőségük van.

116. Miért kell minden aláírási jogot regisztráló menüpontban minden egyes
alkalommal kiválasztani listából az egyes személyeket? (mp: 221) (mp: 221)
Amennyiben azonos aláírási jogot többen gyakorolnak, akkor célszerű a 221 mp-ban beállítani azt, hogy ki
jelenjen meg az alapértelmezetten az adott funkció végrehajtásakor, így nem lesz szükséges minden
alkalommal a listából választásra.

117. Hogyan lehet egyidejűleg több tenantban vagy több modulban, menüpontban
dolgozni?
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Technikai megoldás a jelenlegi környezetben 2 különböző böngésző használatával, illetve a bejelentkezés
után egy privát böngésző ablak megnyitását követően ott jelentkezzen be újra.

118. A keretrendszerben a felhasználói szerepkörök kiosztása a tenant
adminisztrátorok feladata. Kérdésünk, hogy az intézményeket hogyan tudjuk úgy
felvinni, illetve beállítani, hogy külön intézményenként lássuk őket.
A Keretrendszerben a felhasználók létrehozásakor nem lehetséges az egyes felhasználók intézményhez
rendelése. A gazdálkodási szakrendszerbe belépve kell a felhasználókkal kapcsolatos további beállításokat
megtenni, amelyben a Beállításvarázsló nyújt segítséget. A Beállításvarázsló működéséről tájékoztatást
küldtünk. Szintén a Beállításvarázsló futtatásakor történik meg az intézmények betöltése gazdálkodási
szakrendszerbe a KTörzs nyilvántartása alapján. A betöltött intézményekkel kell majd a felhasználókat
összerendelni és jogosultsággal ellátni. Ez a létrehozott kapcsolat dönti el, hogy ki melyik intézményben,
milyen feladatot lát el.

119. Az Önkormányzatoknál az utalványozó és kötelezettségvállaló feladatokat a
polgármesterek, a teljesítés igazolási feladatokat az alpolgármesterek látják el.
Kérdésünk, hogy őket is rögzíteni kell e a rendszerben felhasználóként.
Igen, rögzíteni szükséges a keretrendszerben, amennyiben azonban nem lépnek be a rendszerbe, akkor az
eSzemélyi és a felhasználói fiók összerendelést nem kell elvégezni.

120. Hogyan tudok több intézményt kijelölni a Beállításvarázsló futtatása során
(14.lépésben)?
A Ctrl billentyű folyamatos nyomva tartása mellett a listából az egérrel történő kattintásokkal több
intézmény is kijelölhető

121. Milyen pdf olvasót állítsunk be a program használatához?
Adobe Reader utolsó stabil verzió, vagy Sumatra PDF utolsó stabil verzió (257/2016. (VIII. 31.) Korm.
rendelet 2. mellékletében az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges
felhasználói (önkormányzati) munkaállomásokkal szembeni minimális elvárások)

122. Mikor kapunk adatokat az ASP.GAZD szakrendszerről , hogy a NAV felé a
számlázó program bejelenésének kötelezettségét elvégezhessük
Kérjük szíveskedjenek megvárni a központi tájékoztatást, amelyben a szükséges adatokat megadjuk. A
bejelentésre rendelkezésre álló idő a számlázó program bevezetésétől számított 30 nap.

Általános
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Bank
1. A bankot csak egymás után a kivonatok sorrendjében lehet feldolgozni?
A feldolgozás menetét a felhasználó dönti el. Nincs időrendi kötöttség.

2. Le kell-e zárni egy banki napot, ahhoz, hogy a következőt feldolgozhassuk?
Nem szükséges. A banki nap lezárása annyit jelet, hogy azt az összevezetési menüpontokban ezt követően
nem jelenik meg.

3. Mi a teendő, ha a 318 mp-ban a bankkivonat feltöltésekor nem jelenik meg az
összes számla? (mp: 318.229)
229 mp-ban a megfelelő formátumot beállítását követően újra be kell tölteni a banki fájlt.

4. Mi a teendő, ha a 313 mp-ban több számla csomagolása és exportálása során az
Elektrában látható csomagokban csak egyetlen számla található? (mp:
313,229,1512)
A 229 mp-ban be kell állítani a megfelelő formátumot, és ezt követően minden kérdéses tételt újra át kell
adni a bank terminálnak: -1512 mp -ban szüntessük meg az érintett utalványrendeletek utalva állapotát. Kísérelje meg újra a banki fájl exportálását.

5. Hogyan kezeljük a bankkivonatot, ha az intézmény nem rendelkezik banki
terminállal? (mp: 318.1512)
318 mp-ban lehetőség van excel táblázat segítségével az adatok betöltésére. A fájl készítésekor a
legfontosabb, hogy minden cella szöveges formátumú legyen, és semmilyen formázást ne tartalmazzon
(szöveg vízszintes vagy függőleges igazítása, stb). Amennyiben nem szeretnének banki adatot beolvasni,
akkor a 1512 mp-ban az értéknap megadásával teljesítetté tehető az utalványrendelet.

6. Hogyan lehet a banki napok feldolgozását elvégezni? (mp: 318,320,324)
Az elkészített utalványrendeleteket hozzá tudjuk rendelni a banki tételekhez. A bankkivonat adatait be
lehet tölteni a rendszerbe a 318 mp-ban, ezt követően meg kell nyitni a banki napot a 320 mp-ban és végre
kell hajtani az összevezetéseket a 324mp-ban. A bankkivonat adatainál az első oszlopban a "Választ"
gombra kell kattintani, és megnyílik a tétel felülete, ahol több lehetőség közül választhatunk: Az egyik,
hogy hozzárendeljük az utalványrendeletet, a másik, hogy új utalványrendeletet készítünk, ha nincs még
az adott tételhez kapcsolható utalványrendelet.

7. Hogyan lehet visszanyitni egy lezárt banki napot? (mp: 364)
Banki napot visszanyitni a 364 mp-ban lehetséges megfelelő joggal rendelkező felhasználónak.

8. Mi a teendő, ha a 324 mp-ban a bankkivonat tételek összevezetése menüpontba
nem jelenik meg az intézmény adott napi bankkivonata? (mp: 319.324)
Ellenőrizni kell, hogy a banki napok melyik menüpontban kerültek megnyitásra. Azok a banki napok
melyek a 319 mp-ban kerülnek megnyitásra, akkor az ügyintézőre való szétosztást követően jelennek meg
Bank
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9. Mi az oka annak, ha a 324 mp -- bankkivonat tételek összevezetése menüpontban
nem jelennek meg tételek? (mp: 318,319,321,324,361)
A banki nap megnyitása a 319 mp-ban történt a 318 mp helyett és ezért a tételek a 321 mp-ban várnak
szétosztásra. Megoldás: A bankkivonat törlése a 361 mp-ben és a banki nap beemelése és nyitása a 318
mp-ban.

10. A 324 mp -- bankkivonat tételek összevezetése menüpontban az kiválasztott
banki tételhez utalványrendelet választásakor a keresett utalványrendelet miért
nem jelenik meg? (mp: 324.1501)
Valószínűleg az utalványrendelet már teljesített állapotú. Megoldás: 1501 mp-ban ellenőrizni, hogy mi az
utalványrendelet állapota, ha az hibás akkor itt módosítható, és utána az összekapcsolás elvégezhető.

11. Mi a tenndő, ha a gazdálkodási szakrendszerből készített utalási csomag
helytelen adatokat tartalmaz, de az utalásra bocsátott utalványrendelet már nem
található meg a 313-as menüpontban. (mp: 229,313,1512)
A 229 mp-ban be kell állítani a megfelelő formátumot, és ezt követően minden kérdéses tételt újra át kell
adni a bank terminálnak: -1512 mp -ban szüntessük meg az érintett utalványrendeletek utalva állapotát. Kísérelje meg újra a banki fájl exportálását.

12. Hogyan kezeljük a bankkivonatot, ha az intézmény banki termináljából nem
sikerül exportálni a banki fájlt? (mp: 318.1512)
318 mp-ban lehetőség van Excel táblázat segítségével az adatok betöltésére. Az Excel tábla elkészítéséről
a 318-as menüpontban a segítség funkciógombra kattintva találhatunk részletes leírást. Az Excel táblát
minden esetben a felhasználónak szükséges elkészíteni a menüpontban található leírás alapján. (A fájl
készítésekor a legfontosabb, hogy minden cella szöveges formátumú legyen, és semmilyen formázást ne
tartalmazzon (szöveg vízszintes vagy függőleges igazítása, stb)). Amennyiben nem szeretnének banki
adatot beolvasni, akkor a 1512 mp-ban az értéknap megadásával teljesítetté tehető az utalványrendelet.

13. Mi az oka annak, ha a 324 mp - bankkivonat tételek összevezetése menüpontban
nem jelennek meg tételek? (mp: 318,319,321,324,361)
A banki nap megnyitása a 319 mp-ban történt a 318 mp helyett és ezért a tételek a 321 mp-ban várnak
szétosztásra. Megoldás: A bankkivonat törlése a 361 mp-ban és a banki nap beemelése és nyitása a 318
mp-ban.

14. A 324 mp - bankkivonat tételek összevezetése menüpontban a kiválasztott banki
tételhez utalványrendelet választásakor a keresett utalványrendelet miért nem
jelenik meg? (mp: 324.1512)
Valószínűleg az utalványrendelet már teljesített állapotú és van értéknapja. Megoldás: 1512 mp-ban
ellenőrizni, hogy mi az utalványrendelet állapota, ha az hibás akkor itt módosítható és utána az
összekapcsolás elvégezhető.

15. Banki tételek törlését melyik menüpontban tudom megtenni? (mp: 361.362)
A 361 Banki nap törlése menüpontban lehetőség van a banki nap törlésére. Célszerű a 362 mp-ban a Bank
terminál adatok törlését is elvégezni, majd ismételten a banki fájlt feltölteni.
Bank
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16. Mi a teendő, ha a 324 mp-ban a bankkivonat tételek összevezetése menüpontba
nem jelenik meg az intézmény adott napi bankkivonata? (mp: 319.324)
Ellenőrizni kell, hogy a banki napok melyik menüpontban kerültek megnyitásra. Azok a banki napok
melyek a 319 mp-ban kerülnek megnyitásra, az ügyintézőre való szétosztást követően jelennek meg a 324mp-ban.

Bank
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Könyvelés
1. Hogyan különül el a költségvetési és pénzügyi számvitel
Minden kontírozási felületen két külön hasábban kell kezelni és a már kontírozott tételek is el vannak
különítve költségvetési és pénzügyi számviteli részre. A pénzügyi számviteli oldalon a könyvviteli
számlák és ellenoldali számlák, a költségvetési számviteli oldalán pedig a nyilvántartási számlák és
nyilvántartási ellenszámlák jelennek meg. Minden számla és ellenszámla esetén fontos, hogy az
intézményi hozzárendelés megtörténjen a 223 mp-ban.

2. Kell-e a nyitó követelésekhez utalványrendeletet készíteni?
Nem. A nyitó követelések esetén el kell végezni azok rögzítését a 112 mp-ban és ehhez fel kell vinni a
nyitás időpontjában még fennálló követelést. Amennyiben ehhez számla tartozik, akkor a 1310 mp-ban, ha
nem számlás akkor a 1421 mp-ben kell ezt rögzíteni. Amennyiben a nyitó követeléshez nyitó értékvesztés
is tartozik, akkor a követelés nyitó bruttó összegét és az értékvesztés összegét is külön-külön és kontírozni
kell. (T351*-K491+ T491-K358*) Utalványrendelet készítése a követelés teljesítésékor történik.

3. Mit csináljunk ha a számla/bizonylat kontírozáskor nem történik meg az
utalványrendelet automatikus kontírozása pedig megadtuk az erre vonatkozó
nyilvántartási számlát és a COFOG-ot is a számla/bizonylat kontírozáskor?
Az utalványrendelet automatikus kontírozása -- a kérdésben is szereplő feltételeken kívül - abban az
esetben történik meg, ha a kontírozáshoz szükséges nyilvántartási és könyvviteli számlák intézményhez
jogosítása megtörtént.

4. Az automatikus utalványrendelet kontírozás után módosítottuk a
számla/bizonylat könyvelését, módosulni fog-e az utalványrendelet kontírozása?
Nem, mert az automatikus utalványrendelet csak egyszer fut le a programban. Fontos, hogy a számla és az
utalványrendelet kontírozása mindenben megegyezzen, ezért ha módosítottunk a számla kontírozásán,
akkor az utalványrendeletet vissza kell mozgatni a 93 mp-ból a 91 mp-ba és módosítani kell a számlával
azonosan. A visszamozgatás csak abban az esetben helyes módszer, ha az utalványrendelet könyvelési
esemény hónapjára vonatkozóan nincs lezárt adatszolgáltatás. Ellenkező esetben a könyvelési tételek
helyesbítése csak a "Kiválasztott tételek helyesbítése" funkciógomb használatával, az Áhsz. hibajavítás
szabályi szerint végezhető el.

5. Mi a teendő, ha kontírozás során a nyilvántartási számla kiválasztását követően a
pénzügyi számviteli oldalon nem jelenik meg a szükséges könyvviteli számla?
A 230 mp-ban ellenőrizni szükséges, hogy az érintett könyvviteli számla szerepel-e a számlatükörben,
illetve a 223 mp-ban az intézményi összerendelés megtörtént-e.

6. Kötelezettségvállalás kontírozásának törlése után hogyan lehet ugyan annak a a
tételnek a kontírozását újra kezdeni? (mp: 1151,1230,1421)
Kötelezettségvállalás kontírozásának törlése során a 1230 mp-ban, ill. a 1421 mp-ban lévő kivezetett
adatok törlését is el kell végezni. (a 1230 mp-ban a <kivezetve> oszlopra szűrve meg tudjuk keresni az
adott kötelezettségvállaláshoz tartozó számlák kivezetésre vonatkozó adatait, majd a 1151 mp-ban a
kontírozás ismét rögzíthető, a helyes adatokkal.
Könyvelés
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7. Hogyan tudom a számla könyvelését javítani, ha már a 91-ben véglegesítettem az
utalványrendelet könyvelését? (mp: 1230,1232,91)
A lekönyvelt bejövő számlákat a 1232 mp-ban lehet helyesbíteni. Amennyiben az időszaki zárásra még
nem került sor, lehetőség van a számla visszamozgatására a 1230 mp-ba, és a kontír sorok törölése/javítása
elvégezhető. A visszamozgatást akkor lehet elvégezni, ha a számlához tartozó utalványrendelet még nincs
lekönyvelve. Ha már a 93 mp-ban van a tétel, azaz le van könyvelve az utalványrendelet, akkor azt előbb
vissza kell mozgatni a 91 mp-ba.

8. Hogyan könyvelhető a reprezentáció?
Az Áhsz. szerint a reprezentációs kiadás személyi juttatás, ami természetesen számla alapján kerül
könyvelésre. A számla könyvelését a 1230 mp-ban kell elvégezni, a nettó összeg a K123 rovatra, az áfa a
K351 rovatra kerül. Mivel a reprezentációt a KIRA rendszerben jelenteni kell, a dupla könyvelés
érdekében oda kell figyelni arra, hogy a reprezentáció a személyi juttatások könyvelésekor ne kerüljön
ismételten könyvelésre.

9. Hogyan tudom a nyitó mérlegadatok felvitelét rögzíteni? Hogyan tudom a
NYITOTT VEVŐI SZÁMLÁK migrálását elvégezni az ASP rendszerbe? (mp:
1310,1370)
A KASZPER modulban lehetőség van külső (más) rendszerben, papíralapon elkészített kimenő számlák
rögzítésére. Az adatbetöltő csomagban lévő KASZPER_kimenoszamla_feltolto_1310mp.xls kitöltésével,
a 1310 mp-ban a < kimenő számla készítése táblázatból> gombra kattintva lehet feltölteni a korábbi
számlák adatait, vagy kézi rögzítéssel egyenként is berögzíthetőek a számlák a 1310 mp-ban <váltás külső
kimenő számla készítése> gombra való kattintást követően.

10. Hogyan tudom a nyitó mérlegadatok felvitelét rögzíteni? Hogyan tudom a
NYITOTT SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK rögzítését elvégezni az ASP rendszerbe? (mp:
112,121,1230,1230)
A 112 mp-ban a kötelezettségvállalás nyilvántartásba való felvitele során a "Maradvány" előtti kis
négyzetbe pipát kell tenni, hogy a rendszer tudja azt, hogy ez nyitó kötelezettségvállalás, ezt követően a
121 mp-ban érkeztetjük a számlát. A dátumokat a számláról adjuk meg. Nyitóban csak olyan számlákat
lehet felvinni, amelynek a számla kelte előző évi dátumú. A bejövő számlát a 123 mp-ban igazolni kell,
majd kontírozzuk ki a 1230 mp-ban, a kontírozás során figyeljünk a nyitó bizonylatnem kiválasztására.

11. Hol történik a 621 Konyha költség felosztása és azt könyveltetni is kell? (mp: 98)
A 98 mp-ban a 6-os számlaosztályba könyvelt tételek felosztása történik. A 6-os főkönyvekre akkor kerül
egyenleg, ha a kontírozás során a pénzügyi ellenfőkönyv mezőben 6-os főkönyvet választanak ki,
valamint le is kell könyvelni ahhoz, hogy ez az egyenleg azután a 98 mp-ban felosztható legyen.
Amennyiben a teljesítés adatok felosztását (is) szeretnénk, akkor a 223 mp-ban szükséges az intézményfőkönyvi szám kapcsolat kialakítása a 0036*-osok vonatkozásában. A 98 mp-ban először a 6-os
számlaosztály felosztása történik meg és amennyiben a 6-osok egyenlege nulla, azt követően valósulhat
meg a 0036*-osok felosztása is. Javaslat a költségfelosztása után a 902 mp-ban főkönyvi kivonatot kérni a
Költségfelosztás tételei is megjelenjenek jelölésével.

12. A 94-es mp-ban banki nyitó tétel rögzítésekor a "Hozzáad" gomb után a dátum
miatt nem fogadja a rendszer a tételt. Mi lehet az oka? (mp: 94)
Nyitó bizonylatnemmel, 491-es nyitómérleg számlára csak január 01-i dátummal lehet könyvelni.
Könyvelés
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13. Felújítási költség beszámítását kérte a bérlő, a bérleti díjba. Hogyan tudom
ebben a rendszerben ezeket a gazdasági események könyvelését elvégezni?
A gazdasági esemény könyvelése során a felújításról szóló számlát le kell könyvelni a 1230 mp-ban, a
bérleti díjról szóló számlát pedig a 1370 mp-ban. A bejövő és a kimenő számlák utalványrendeleteinek
könyvelését úgy kell elvégezni, hogy a pénzügyi számvitelben a könyvviteli számla mindkét
utalványrendelet esetén a 4959 technikai számla, a könyvviteli ellenszámla természetesen a 4217,
valamint a 3514.

14. 991 mp -- "Etriusz kötelező egyezőség ellenőrzés" hibás maradt. Mivel nem írja
le pontosan a hibalista, hogy mi a hiba oka, nem tudom javítani. Hogyan
ellenőrizhetem a hibás tételeket? (mp: 991)
"Etriusz kötelező egyezőség ellenőrzés" részletező sorában az eltérést jelző 1-es értékre kattintva
megkapjuk azokat a sorokat, amelyekre az ellenőrzés hibát adott. Minden egyes érték mögött megtaláljuk
a képletezést, és a legvégén azokat a kontírsorokat is, amikből az érték adódik.

15. Nyitás utáni rendezési feladatok elvégzése során a 995 mp-ban nem jelenik meg
átvezethető tétel. Mi lehet az oka? (mp: 995)
Ha a 995 mp nem hoz be listát, akkor valószínűleg nincs olyan következő évi követelésként vagy
kötelezettségvállalásként nyitott tétel, melyet a tárgyévi sorokba kellene a mérlegbe átvezetni. Ha esetleg
önkormányzati nyitásról lenne szó, akkor a következő évi megelőlegezés átvezetését kellene még az
útmutató szerint elvégezni. Továbbá a mérleg szerinti eredmény átvezetése még az, amit a leírás szerint le
kell könyvelni. Az előirányzat és a nyitómérleg felvitele pedig, sorrendben szabadon válaszható.

16. Főkönyvi kivonat lekérdezését szeretném a pénztári tételekre -- egy adott
hónapra lekérdezni. Melyik menüpontban tudom ezt megtenni? (mp:
9021.906000000001)
A 9021 mp-ban lehetőség van részletes főkönyvi kivonat lekérdezésére. Intézményválaszt és a lekérdezni
kívánt időszak intervallumának megadása után, a főkönyvi számhoz be kell írni a lekérdezni kívánt
főkönyvet, jelen esetben a 3211-t, akkor az adott főkönyvi számra lekönyvelt tételek listáját kapja meg.
Amennyiben csak az időintervallumot állatja be és a főkönyvi számnál meghagyja a program által felkínált
szöveget, akkor valamennyi főkönyvi számra a kiválasztott időszakban lekönyvelt adatokat megkapja
excel formátumban. A 906 mp-ban is van lehetőség a pénztári tételek lekérdezésére.

17. Eredeti előirányzat módosítását, javítását hol tudom elvégezni? (mp: 9016)
A 9016-os menüpontban a kijelölt bizonylatok inaktíválása, "kontírtételeik kivétele a könyvelésből"
gombot megnyomva lehetséges a módosítás. Ekkor nem inaktiválódnak a tételek, hanem visszakerülnek
eredeti előirányzat esetén a 95 mp-ba, módosított előirányzat esetén pedig a 96 mp-ba. Itt elvégezhető a
kívánt módosítás, majd ismételt kontírozás és könyvelés. A másik lehetőség az ellentétes könyvelés, majd
a helyes rovatra könyveléssel történő javítás.

18. Időszak visszanyitására van-e lehetőség? (mp: 992)
A 992 mp-ban lehet megtenni: Intézmény választást követően "Lezárt időszakok" listában a legutolsó
lezárt időszak mellett megjelenő a "Felnyit" gombra való kattintással.

19. A 1230/1421 mp-ban az előzetes kötelezettségvállalás kontírozott tételei
megjelennek, de nincs <kivezetés> funkciógomb (mp: 1151,1152,1230)
Könyvelés
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Az előzetes kötelezettségvállalás nem lett lekönyvelve. Megoldás: A kötelezettségvállalás lekönyvelése a
1151 vagy 1152 menüpontokban.

20. A 902 mp -- a pénztár és bank főkönyvek egyenlege nem egyezik meg a
bankkivonat és a pénztárkönyv adataival (mp: 91,92,902,906)
A 91 és 92 mp-ban ellenőrizni kell, hogy van-e az adott időszakra vonatkozó még nem könyvelt
utalványrendelet 906 mp-ban a találati felületen a <Bankszámla egyeztetés> funkciót alkalmazni és kapott
listában a hibás egyenlegű pénztár vagy bankfőkönyvre kattintani annak napi részletezettségű forgalmi
adatához és ezt kell egyeztetni a kivonatokhoz. A hibás nap tételeinek és utalványrendeleteinek
egyeztetése.

21. A 902 mp -- a 4959 főkönyvnek egyenlege van. Hogyan keressem meg az
egyenleget? (mp: 902.9059999999999)
A 902 mp-ban meg kell keresni, hogy mely időszakban jelentkezik először eltérés. A 906 mp-ban a találati
felületen az adott időszakra lekérdezni a 4959-re könyvelt tételeket, azokat összeg szerint rendezni és
megkeresni azokat a tételeknek, melyeknek hiányzik valamelyik ellenkező T/K jelű párja. Célszerű a
leszűrést külön elvégezni a banki és pénztári (biznem: 10|20|30|40|80|81|82|83), a bér (biznem:38|39|84|85)
illetve a nem pénzforgalmi tételekre (biznem:50). A 906 mp-ban is megtehető a lekérdezés, ha az időszak
és intézmény megadása után a Lehív gomb hatására kapott eredményt szűkítjük tovább. A számlába, majd
ellenszámlába beírva a 4959 könyvviteli számot, lekérhetjük excelbe vagy a B/K összesítőt is
használhatjuk. Ez utóbbi lehetőséget ad összesítő sorrend megadására: pl. számla-ellenszámla-bizonylat,
illetve megadható az összesítés módja: részletes/összesítő. A 9021 mp-ban lehetőség van a 4959 technikai
számla forgalmának lekérésére, az így nyert excel tábla tartalmazza annak az okmánynak az azonosító
számát, ami alapján a könyvelést történt. Az adatok alapján az egyeztetés elvégezhető.

22. A 1230-as menüpontban a kivezetést nem tudom elvégezni. (mp: 1230.1421)
A kötelezettségvállalás ellenjegyzése nem történt meg vagy nincs ütemterve. Az előzetes
kötelezettségvállalás nem könyvelt. Meg kell keresni a kötelezettségvállalást a 1151 és 1152 mp-ban, és
igazolni, véglegesíteni. A kivezetés csak a 1153 mp-ban található kötelezettségvállalásból lehetséges.
Amennyiben a kivezetendő összeg 0, akkor nem kell elvégezni a kivezetést. Amennyiben a
kötelezettségvállalás összegével a hozzá érkeztetett számla vagy elkészített bizonylat összege megegyezik,
vagy ha a számla vagy bizonylat összege kisebb, mint a kötelezettségvállalás összege, de annak
könyvelése csak egyféle gazdasági eseményhez kapcsolódik, akkor a kivezetés automatikusan
megtörténik.

23. Mi a teendő, ha a 995 mp-ben a 0023-ről olyan tételt vezettem át a 0021-re,
mellyel 001*>=0021+0022 kötelező egyezőségnek már nem lehet megfelelni? (mp:
1153,1230,1421)
Amennyiben a 001*>=0021+0022 szabály átlépést csak egy kötváll okozza, akkor a 1153 mp-ben az adott
kötváll módosítása minden esetben lehetséges. Ha a 001*>=0021+0022 szabály átlépésében több
kötelezettségvállalás érintett, akkor először szüntessük meg az előirányzatok könyvelt állapotát a 9016
mp-ben a bizonylat inaktiválásával, hajtsuk végre az előzetes kötelezettségvállalás helyesbítését az érintett
kötvállakon és utána az előirányzatokat újból tegyük könyveltté. A rovathoz kapcsolódó előirányzatkötelezettségvállalásra vonatkozó tételeket a 906 mp-ban lehet lehívni. Az időszak és intézmény megadása
után a Lehív gomb hatására kapott eredményt szűkítjük a rovat megadásával, majd az eredményt
lekérhetjük excelbe. A B/K összesítő lehetőséget ad összesítő sorrend megadására: pl. bizonylat-számlaellenszámla-bizonylat, ekkor megkapjuk, hogy melyik előirányzat-bizonylatban, kötelezettségvállalásban
érintett a megadott rovat és milyen összeggel.

24. Nem tudom a számlát, bizonylatot, utalványrendeletet igazolni, véglegesíteni,
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mert azt a hibaüzenetet kapom, hogy egy kontírozás már zárt időszakra esik.
A 906 mp-ban meg kell nézni, hogy a 491 számlára könyvelt tételek könyvelési esemény dátuma minden
esetben az adott év 01.01. napjára készültek-e. A 906 mp-ban az előszűrő felületen kiválasztjuk az
intézményt, és a lehív gombbal a listázó felületre jutunk. A szűrő/kereső mezőben a "számla" elnevezésű
oszlop szűrőjébe beírjuk a 491-et, majd a listafrissítés funkció gombbal kapunk egy listát, amelyet tovább
szűkítünk a kontírozási esemény dátumával. A "kont.dátum" elnevezésű oszlop keresőjébe beírjuk az adott
évet így, 2018*, és a listafrissítés gombot használjuk. Az elkészült listán a kont.dátum oszlopot kell
ellenőrizni, itt minden dátumnak 01.01-re kell szólni, ha találunk olyan tételt, ami nem 01.01, pl. rosszul
írtuk a dátumot (01.10 vagy 10.01) a kontírozáskor, akkor az okozza a hibát. A program ebben az esetben
úgy értelmezi a dátumot, hogy az azt megelőző időszak zárt, ezért nem enged pl. 01.09-re vagy 09.30-ra
könyvelni. A javítás ebben az esetben: Felírjuk a téves dátummal rögzített bizonylat számát, majd a 9016
mp-ban kivesszük a könyvelésből. A bizonylat visszakerül a 1421 mp-ba, ahol a dátumot javítjuk 01.01re, amennyiben valóban a 491-es számlára szeretnénk könyvelni.

25. Az ingyenes étkezéssel kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy az ASP-ben
hogyan kell rögzíteni és könyvelni?
Az ingyenesen, illetve a kedvezményesen étkezők (természetben nyújtott kedvezményes
gyermekétkeztetés) térítési díjjal nem fedezett részét az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése szerint nem lehet a pénzforgalmi elszámolásokkal egyenértékű
kategóriának minősíteni, így azokat pénzforgalom nélküli bevételként nem lehet elszámolni, valamint
követelésként sem lehet kimutatni (az általános forgalmi adó tartalom sem jelenhet meg a követelések
között). Ennek következtében ezek értéke a költségvetési számviteli elszámolásokban (rovaton) nem
mutatható ki, azokat -- a számviteli előírások szerint -- térítésmentes szolgáltatásnyújtásnak kell
minősíteni. Szolgáltatásról lévén szó -- amely a nemzeti vagyonba tartozó eszközök között nem jelenhet
meg, így készletcsökkenés elszámolása sem lehetséges -- a számviteli nyilvántartásokban az ingyenes
vagy kedvezményes részre jutó fizetendő ÁFA-nak külön (alap nélküli) elszámolása jelenik meg a
következők szerint: T8435-K3642.
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Követelés, kötelezettségvállalás
1. Hogyan különül el az előzetes és végleges kötelezettségvállalás? (mp: 11,12,14)
Az előzetes kötelezettségvállalás kontírozása a 1151 mp-ban, könyvelése a 1152 mp-ban, helyesbítése
pedig a 1153 mp-ban történik. A számlás végleges kötelezettségvállalás kontírozására a 1230 mp-ban,
könyvelésére a 1231 mp-ban, helyesbítésére pedig a 1232 mp-ban van lehetőség. Abban az esetben, ha a
kötelezettségvállalás nem számlás, a 1421 mp-ban bizonylatot kell készíteni, majd ebben a mp-ban a
végleges kötelezettségvállalás kontírozását is el kell végezni. A könyvelésére a 1422 mp, helyesbítésére
pedig a 1423 mp szolgál.

2. Kötelező-e a követelések pénzügyi ellenjegyzése? (mp: 221)
Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs egy intézményél, akkor ez a
funkció kikapcsolható a 221 mp-ban.

3. Miért kell kisösszegű számla esetében kötelezettségvállalást készíteni, hiszen
ekkor nem kötelező az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás?
Bár az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nem kötelező, de a kötelezettségvállalás nyilvántartásban
ekkor is szerepelnie kell a számlának az Áhsz. 14. melléklete alapján. A kisösszegű számlák esetében
lehetőség van a számlakészítésből induló kötelezettségvállalás rögzítésére.

4. A 112-es mp-ban sikerült rögzíteni a követelést, de a 1121-es mp-ban nem jelenik
meg ellenjegyzésre a tétel. Hol tudom ezt javítani? (mp: 221,1121,114,112)
221 mp-ban beállítási lehetőség: Használja a "Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési
kötelezettségek pénzügyi ellenjegyzése" menüpontot (1121) bevételi jogcím esetén? Amennyiben a
<nem> lehetőség került beállításra, akkor ellenjegyzőként a Rendszeradminisztrátor kerül rögzítésre
ellenjegyzőként. Abban az esetben, ha téves ellenjegyző neve került kiválasztásra, ezt a 114-es mp-ban, az
utolsó oszlopban található "Ellenjegyzés levétele" gombbal lehet törölni, ezt követően a 1121-es mp-ban
az ellenjegyzés ismételten elvégezhető.

5. Hol lehet módosítani a kormányzati funkciót, ha 112 mp-ban rögzített keretkötelezettségvállaláson nem került rögzítésre? (mp: 112)
A 112 mp-ban a tételsoroknál a <Hozzáad> funkciógomb alatti mezők csak könyvelési segédadatok
felvitelére szolgálnak. A kitöltést csak az aláhúzással jelölt tételek esetében kötelező elvégezni. A
végleges kötelezettségvállalás kontírozásával egyidejűleg, a pénzügyi számvitel oldalon kell szakfeladatot
választani, amennyiben az intézménynél az erre vonatkozó beállítás a 221 mp-ban igenre lett állítva. A
kontírozáskor már megadható az a kormányzati funkció és teljesítés nyilvántartási számla is, amelyre az
utalványrendeletet kontírozni szeretnénk. Ezzel biztosítható, hogy az utalványrendelet kontírozási tételei
automatikusan előálljanak. Abban az esetben, ha az előzőekben leírtak szerint a kormányzati funkciót nem
jelöltünk meg, azt legkésőbb utalványrendelet kontírozásakor meg kell adnunk. Élhetünk a kontírsablonok
készítésének lehetőségével is, melynek során egy-egy gazdasági esemény utalványrendeletének
kontírozásához a kormányzati funkciót is meg kell adni.

6. A kötelezettségvállalás rögzítése során az intézmény tévesen került megadásra.
Hogyan lehet ezt módosítani? (mp: 112)
A 112 mp-ban a "Módosít" gombra kattintva van lehetőség a helyes intézmény kiválasztására.
Követelés, kötelezettségvállalás
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7. Hogyan lehet a követelés / kötelezettségvállalás módosítását, javítását elvégezni?
(mp: 112)
"Módosít" gombbal nyílik mód a követelések/kötelezettségvállalások módosítására. A módosítással az
időközben bekövetkezett változásokat vihetjük fel. A módosítással minden adatot módosíthatunk. A
módosítás hatására, a "Kö./Köt.váll.azonosító" a módosítások számának megfelelő /2, /3 stb. kiegészítést
kap. Javítás során: a hibásan felrögzített adatok bizonyos körét javíthatjuk ki ezen a lapon. Javításnál nem
keletkezik új kötelezettségvállalás és nem fog inaktiválódni a régi, hanem az "eredeti" példány adatait
fogjuk módosítani majd elmenteni. Javítás során kiegészítő információkat tudunk rögzíteni. pl.:
kötelezettségvállalás keretében megvalósított beruházás során aktivált eszközök leltári számát.

8. Kötelezettségvállalás sorszámozása hogyan történik?
A kötelezettségvállalásokat sorszámozása folyamatos, nem kezdődik elölről minden évben, mint pl. az
utalványrendeletek vagy kimenő számlák esetében.

9. Követelések leírását hol tudom könyvelni? (mp: 1372.1423)
A követelés leírásának a könyvelését az adott bizonylaton/számlán a 1423 vagy a 1372 mp-ban kell
elvégezni.

10. Mi a teendő, ha nem jelenik meg a kötelezettségvállalás rögzítése során egy
intézménynél a kötelezettségvállaló személy neve? (mp: 221,2261,221,)
A kötelezettségvállaló beállítását a 2261-es mp-ban kell elvégezni. Utána a 211-es mp-ban a láthatóságot
is be kell állítani. 221-es mp alapértelmezett kötelezettségvállaló mező értékkészlete a 2261 mp
beállításaitól függ.

11. A 112-es mp-ban szeretném kiválasztani a K915 rovatot, de nem találom a
listában. Hol tudom ezt kiválasztani? (mp: 112.229)
Az alábbi rovatok esetében nem lehet a 112-es mp-ban közvetlenül követelést, vagy kötelezettséget
felvinni, csak más mp-ból új kötelezettségvállalás/követelés felvitellel: K913, K915, B11, B15, B21, B24,
B8122, B8124, B813, B814, B816, B818, B823, B824, B825, B83, B84. A 4/2013. Kormányrendelet 43
§ 13. bekezdés szerint kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet kötelezettségvállalást, más fizetési
kötelezettséget, valamint követelést nyilvántartani az egységes rovatrend fent felsorolt rovatai estében.
Csak abban az esetben kiválaszthatóak a 112-es mp-ban, ha a folyamat utalványrendelet készítésből indul.
A felsorolt rovatok esetében a bizonylat könyvelése csak a teljesítés (vagyis az utalványrendelet)
könyvelésével egyidejűleg lehetséges. Vagyis a 91-es mp-ban igazolni és könyvelni kell a hozzá tartozó
utalványrendeletet, ezzel egyidőben a bizonylat is automatikusan könyvelt állapotba fog kerülni.

12. Hogyan tudom a nyitó adókövetelések rögzítését elvégezni ebben a rendszerben?
(mp: 112.1421)
A nyitó adókövetelés összegét a 112 mp-ban rögzítjük úgy, hogy a követelés kezdő időpontja a
költségvetési év január 1-je, vége pedig a következő év vége legyen annak érdekében, hogy a követelés
tételeit évben esedékes és évet követően esedékes bontásban rögzíteni tudjuk. A "Maradvány" előtti kis
négyzetbe pipát kell tenni, hogy a rendszer tudja azt, hogy ez nyitó követelés. A tételeket évben esedékes
és évet követően esedékes bontásban rögzítjük. Fizetési ütemnek egyösszegű, hiszen ez a követelés már
lejárt fizetési határidejű és elvileg végrehajtható. A 1421 mp-ban bizonylatot készítünk a nyitó követelés
értékével megegyező összegben, majd kontírozzuk a tételeket évben esedékes és évet követően esedékes
bontásban. Az értékvesztést egyszerűen hozzákontírozzuk a követelés tételeihez, ezt követően igazoljuk és
véglegesítjük.
Követelés, kötelezettségvállalás
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13. A kötelezettségvállalás/követelés nem jelenik meg a 121/1421/1310
menüpontokban (mp: 121,1421,1310,1121)
Csak ellenjegyzett/aláírt kötelezettségvállalás/követelése jelenik meg a 121/1421/1310 mp-ben. Megoldás:
el kell végezni az ellenjegyzést a 1121 mp-ban. A követelések esetében az ellenjegyzés nem jogszabályi
előírás (ezt belső szabályzatban szükséges rögzíteni, ha ezt megköveteli az intézmény), ezért ennek
használata intézményenként kapcsolható a 221 mp-ban. Alapértelmezett érték: nem kell ellenjegyezni a
követelést.

14. Miért nem jelenik meg módosítás után a kötelezettségvállalás/követelés a számla
értékeztetés/készítés menüpontban? (mp: 1121.221)
Ha a <Módosít> gombbal végzünk változtatást a követelésen/kötelezettségvállaláson, emelkedik azonosító
alszáma és lekerül az ellenjegyzés a követelésről/kötelezettségvállalásról és emiatt nem választható ki
számla érkeztetéshez/készítéshez. Megoldás: ismételten el kell végezni az ellenjegyzést a 1121 mp-ban. A
követelések esetében az ellenjegyzés nem jogszabályi előírás (ezt belső szabályzatban szükséges rögzíteni,
ha ezt megköveteli az intézmény), ezért ennek használata intézményenként kapcsolható a 221 mp-ban.
Alapértelmezett érték: nem kell ellenjegyezni a követelést.

15. Mi a teendő, ha a 995 mp-ben a 0023-ről olyan tételt vezettem át a 0021-re,
mellyel 001*>=0021+0022 kötelező egyezőségnek már nem lehet megfelelni? (mp:
1153,1230,1421)
Amennyiben a 001*>=0021+0022 szabály átlépést csak egy kötváll okozza, akkor a 1153 mp-ben az adott
kötváll módosítása minden esetben lehetséges. Ha a 001*>=0021+0022 szabály átlépésében több
kötelezettségvállalás érintett, akkor először szüntessük meg az előirányzatok könyvelt állapotát a 9016
mp-ben a bizonylat inaktiválásával, hajtsuk végre az előzetes kötelezettségvállalás helyesbítését az érintett
kötvállakon és utána az előirányzatokat újból tegyük könyveltté.

16. A kötelezettségvállalás rögzítése során az intézmény tévesen került megadásra.
Hogyan lehet ezt módosítani? (mp: 112)
A 112 mp-ban a "Módosít" gombra kattintva van lehetőség a helyes intézmény kiválasztására.
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Pénztár
1. Hogyan lehet új pénztárkönyvet rögzíteni? (mp: 61)
Új pénztárkönyv rögzítésére a 61 mp-ban, az "Új pénztárkönyv felvitele" blokkban van lehetőség.

2. Hogyan lehet a pénztári időszak nyitó egyenlegének módosítását elvégezni? (mp:
621)
A pénztári időszak nyitó egyenlege a 621 mp-ba módosítható.

3. Hogyan lehet a pénztárbizonylat sztornózását elvégezni? (mp: 625, 635) (mp:
625.635)
4. Melyik menüpontban lehet címletjegyzéket nyomtatni pénztár zárást követően?
(mp: 634)
A 634 menüpontban tudjuk újra, vagy utólagosan kinyomtatni a már lezárt időszak címletjegyzékét.

5. Ha a pénztáros lezárja a pénztári napot, akkor az utalványrendelet igazolásra /
véglegesítésre kerül-e vagy a könyvelőnek kell igazolni/véglegesítenie (azaz a
teljesítést könyvelni-e)? (mp: 91) (mp: 91)
Az utalványrendelet igazolása és véglegesítése a követelés és kötelezettségvállalás teljesítésének
könyvelését jelenti. Amennyiben az utalványrendeleten a teljesítés kontírozása megtörtént, akkor ezt
követően a könyvelőnek a 91 mp-ban igazolni és véglegesíteni kell az utalványrendeletet a könyvelőnek.

6. Amennyiben a könyvelő véglegesíti az utalványrendeletet, a pénztár egyenleget
változtatja-e? (mp: 629)
Nem változik a pénztáregyenlege.

7. A 621 pénztári időszak nyitás saját pénztárkönyvben menüpontban a saját
pénztárkönyvhöz új nap nyitásának lehetőségét hol tudom megtenni? (mp: 621)
Ha egy pénztárkönyvnek már van nyitott időszaka, a rendszer nem enged újabb időszakot nyitni.

8. Valuta pénztár. Az év végi zárás során az értékelési feladatokat nem kerültek
elvégzésre. Dec. 31. árfolyamon ki kellett volna vezetnem az eurót, majd nyitásnál a
0. időszakban bevételezni. 0. időszakban felvittem egy kp felvétet majd le is
sztornóztam, mivel nem engedett több tételt felvinni. Hogyan tudom ezt elvégezni?
(mp: 635)
635 mp-ban kell megadni az év végi árfolyamot ("Elszámolási beállítás" oszlop), hogy az árfolyameltérés
rendezve legyen. A 0-ás időszakban a program normál működése szerint legfeljebb csak egy bevételi
pénztárbizonylatot enged rögzíteni nyitó készlet felvitelként (tehát induláskor), a rögzítést a lezárása után
az 1-es időszakban kell megkezdeni.

9. Csoportos utalványrendelet készítése során a 6210 mp-ban maradtak az
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elkészített csoportos utalványrendeletek. Hogyan tudom rendezni ezeket az
utalványrendeleteket? (mp: 6210.1531)
A csoportos utalványrendeletet azonos jellegű (vagy kiadási vagy bevételi) utalványrendeletekből lehet
létrehozni, erre a 1531 mp nyújt lehetőséget. A csoportos utalványrendelet készítésének célja, hogy egy
pénztárbizonylathoz kapcsoljuk, illetve, hogy azokat egyszerre könyveljük le. A könyvelésben a kis
utalványrendeletek jelennek meg. A csoportos utalványrendelet a 6210 mp-ban marad.

10. Nem tudjuk elvégezni a pénztár zárását. Mi lehet az oka? (mp: 621.627)
Üres pénztári időszakot nem lehet zárni. A 621 mp-ban lehet a pénztár nyitás dátumát és a nyitó értéket
megadni. Amennyiben a pénztár ellenőrzése nem történt meg a 627 mp-ben szintén nem indítható el a
pénztár zárása.

11. Hol tudom a pénztárbizonylatot és a hozzákapcsolódó utalványrendelet
összekapcsolni? (mp: 626.631)
Pénztárbizonylat- utalványrendelet összekapcsolása a 626 mp-ban lehetséges. Téves összekapcsolás
esetén, a 631-es mp-ban inaktiválhatjuk az utalványrendeletet, ezzel lekapcsolásra került a
pénztárbizonylatról, és az összekapcsolás a helyes utalványrendelettel elvégezhető.

12. Hol tudom a pénztár nyitás során beállított - támogatás/saját bevétel megbontás
beállítását módosítani? (mp: 61)
Csak az új pénztár felvitelekor a 61 mp-ban van lehetőség támogatás/saját bevétel megbontás megadására.

13. Mi lehet az oka annak, hogy nem jelenik meg a 623 mp listájában az adott
utalványrendelet? (mp: 1512)
A probléma oka lehet, hogy az utalványrendelet állapota teljesített. Ezt a 1512-es mp-ban lehet ellenőrizni.
Amennyiben az utalványrendelet száma előtt lévő "Módosít" gombra kell kattintani, a "Teljesítve van"
jelölőnégyzetből ki lehet venni a pipát és ezt követően a "Módosít" gombra kell kattintani. Ezt követően a
623-as mp-ban a pénztárbizonylat előállításához már kiválasztható lesz az utalványrendelet.

14. A pénztárak nyitás során a 621-es mp-ban hibaüzenetet jelez a program, hogy
<nincs a felhasználóhoz jogosított pénztár>. Hogyan lehet a pénztárak nyitását
megtenni? (mp: 211)
Felhasználók csoportba sorolását a 211 mp-ban kell elvégezni

15. Mi az oka, ha a pénztár időszak zárásánál nem jelennek meg a pénztárkönyvek a
627 mp-ban. (mp: 627, 61) (mp: 61.627)
A 627 mp "Összevezetetlen bizonylat" oszlopában a "Van", vagy "Nincs" választási lehetőség választható.
Az alapbeállítás szerint "Van"-ra van állítva, ezt kell kiüresíteni, vagy "Nincs"-re kell módosítani, és akkor
láthatóvá válnak a pénztárkönyvek. Amennyiben a 61-es mp-ban a "A pénztárzárásnak feltétele-e a
pénztárbizonylatok összevezetése utalványrendelettel" feltételre válasz "Igen" választ adtunk, erre a
kérdésre a válasz, hogy van-e vagy nincs-e összevezetetlen pénztárbizonylat, amely nem került
összevezetésre az utalványrendelettel.

16. Hogyan lehetséges a pénztár bizonylat és az utalványrendelet szétválasztása
téves összekapcsolás esetén? (mp: 635, 626) (mp: 626.635)
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Nyitott pénztár esetében a 635-ös menüpontban kapcsolható le a pénztárbizonylatról a téves
utalványrendelet. A pénztárkönyv azonosítóra kattintva megjelennek a pénztári tételek és a
"Szétkapcsolás" gomb hatására az utalványrendelet és a pénztárbizonylat közötti kapcsolat megszűnik. Ezt
követően a 626 mp-ban megjelenik a pénztárkönyv adott időszak akkor is, ha a beállítása az, hogy a
pénztári időszak zárása nem lehetséges a pénztárbizonylatokkal összevezetése nélkül.

17. Lezárt pénztári időszakok visszanyitására került sor, mert javításra volt
szükség. Hogyan lehetséges az eredeti dátumokkal lezárni a nyitott időszakokat?
(mp: 627) (mp: 627)
A 627-es mp-ban történő ellenőrzés után a pénztári időszak az eredeti pénztári időszak dátumaival újra
lezárható, amely nem kerül felülírásra.

18. Nem megfelelő dátummal lett egy pénztár megnyitva és lezárva. Hogyan kell
javítani a rendszerben? (mp: 635, 621) (mp: 621.635)
A 635-ös mp-ban a "Nyitás" gomb segítségével az adott pénztári időszak visszanyitható és a 621-es mpban módosítható a "Nyitási dátum" és a "Nyitó érték".

19. A pénztárban az előleg visszavételezésnél nem lett bejelölve, hogy a már kiadott
előleg bevételezése történt, így a kiadott előleg rendezése nem látható a 633 Kiadott
előlegek listája menüpontban. (mp: 635, 633) (mp: 633.635)
A 635 mp-ban az előleg visszavételezését követően látható az előlegre vonatkozó kiadási pénztárbizonylat
és a pénztárbizonylat sorában az "Előleg módosítások" oszlopban a "Bevételezés" gombra kattintunk,
majd kiválasztjuk a megfelelő bevételi pénztárbizonylatot, amely az előleg visszavételezésére vonatkozik.
Így megtörtént a kiadott előleg és a visszavételezett előleg összekapcsolása. A 633 mp-ban ezt követően
már látható a kiadott előleg rendezése is.
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Számlák, bizonylatok
1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221)
Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs egy intézményél, akkor ez a
funkció kikapcsolható a 221 mp-ban.

2. . Kötelező-e a kimenő számlák kiküldése menüpont használata? (mp: 221)
Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs egy intézményél, akkor ez a
funkció kikapcsolható a 221 mp-ban.

3. Hol lehet készpénzes számlát kiállítani? (mp: 1310,1313,1314,626)
Készpénzes kimenő számla készítése a 1310 mp-ban követelés kiválasztását követően lehetséges. Az
elkészült számla igazolása a 1313 mp-ban, nyomtatása a 1314 mp-ban lehetséges utalványrendelet
készítésével egyidejűleg, melyet a 626 menüpontban a pénztárbizonylathoz lehet kapcsolni.

4. Hogyan lehet az áram számla könyvelését elvégezni, mert a program nem engedi
véglegesíteni a számlát. A hibaüzenetben jelzi, hogy nem egyforma a bejövő számla
és a könyvelés kontír tételének áfája. (mp: 1230,1231,122)
A program a számlaértékeztetéskor rögzített ÁFA kulcsoktól eltérő ÁFA kulcsra nem engedi a könyvelést.
Ha a könyveléskor derül ki, hogy a számla értékeztetéskor az ÁFA kulcsok hibásan lettek rögzítve, annak
javítása a 122 mp-ben lehetséges.

5. Hol lehet a bejövő számlát lekapcsolni a kötelezettségvállalásról? (mp: 513)
Az 513 mp-ban van lehetőség a bejövő számla lekapcsolására.

6. Hol lehet végszámlát kiállítani, ha a vevői előleg számla a korábbi rendszerben
került kiállításra, annak pénzügyi teljesítése megtörtént, most végszámla kiállítását
kellene megtenni. (mp: 1320)
A 1320 végszámla készítés menüpontban a korábbi rendszerben kiállított előleg számlák is megjelennek,
amennyiben a nyitás során külső kimenő előleg számlaként berögzítésre kerültek.

7. Mi a teendő, ha "Kivezetés" gomb nem látszik a 1230 vagy a 1421 menüpontban?
Emiatt az előzetes kötelezettségvállalás kivezetésének rögzítése nem lehetséges. (mp:
1151.1512)
Az előzetes kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek könyvelése nem történt meg a 1151/1152
mp-ban. Az előzetes kötelezettségvállalás kontírozás és könyvelése után a 1230 és 1421 mp-okban
megjelenik a kivezetés gomb.

8. Kimenő számla aláírásának beállítása hol végezhető el? (mp: 221,1121,114,112)
A számlázásra vonatkozóan előzetes beállítások végezhetőek el a 221 mp-ban. Ezek egyike az, hogy az
első példányon szerepeljenek aláírók.
Számlák, bizonylatok
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9. Számlák teljesítés igazolása során az ˇigazoló" listában nem jelennek meg
kiválasztható személyek a 123 mp-ban . Mi az oka ennek? (mp: 123.2261)
A 2261 aláírási/igazolási jogosultság kezelése mp-ban az intézményhez a teljesítést igazoló személyét be
kell állítani, ezt követően a 123 mp-ban a kiválasztható az igazoló neve.

10. Minuszos kimenő számlát lehet készíteni a 1310 mp-ban? (mp: 1310)
Igen, lehet. A 1310 mp-ban lehet "-" előjelű számlát készíteni. Kontírozás során a T/K jel megadására
figyeljünk.

11. A 1421-es menüpontban az áfa választásnál miért nincs 27%-os lehetőség? (mp:
112,121,1421)
A 1421-es mp-ban a nem számlás végleges Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési
kötelezettségek kontírozása történik. Azok a tételek jelennek meg a 1421 mp-ban, melyeknél a 112 mpban rögzített követelés/kötelezettség tételsoraiban van ÁFA hatályán kívüli vagy valamilyen fordított áfás
tételsor. Ebben a menüpontban nincs lehetőség 27 százalékos ÁFA kulcs kiválasztására, ennek az ÁFA
kulcsnak a kiválasztása a 121-mp-ban lehetséges.

12. Számla lekapcsolását kötelezettségvállalásról melyik menüpontban tudom
megtenni? (mp: 513)
Az 513 mp-ban lehet a bejövő számlát lekapcsolni a kötelezettségvállalásról.

13. Külső kimenő számla nyomtatását melyik menüpontban tudom megtenni? (mp:
1314)
A külső kimenő számlák arra szolgálnak, hogy a más rendszerből, vagy kézzel kiállított számlák
bekerüljenek a könyvelésbe. Kinyomtatni nem kell és nem is lehet őket, mert az alap számlák adják a
bizonylatot. A rendszerben rögzített adatok, csak az eredetileg kiállított számlán szereplő adatok
másolatai.

14. Követelés kontírozás során a 1421 mp-ban a tételek előtt nincs "Előtölt" funkció
gomb. Mi lehet ennek az oka? (mp: 1421)
A követelések nem kerülnek előzetesen nyilvántartásba vételre előzetes követelésként. Előtölt funkció
gomb csak az előzetes kötelezettségeknél jelenik meg.

15. Hogyan lehet, egy hibásan rögzített bejövő számlát inaktiválni? (mp: 124)
Bejövő számla inaktiválása és módosításra visszaküldése a 124 mp-ban tehető meg.

16. Bejövő számla módosítását melyik menüpontban tudom elvégezni? (mp: 122)
Tévesen megadott számlaadatok módosítása a 122 mp-ban lehetséges. A hibásan rögzített számlák adatait
lehet javítani, ha azokra még egyik igazolás sem került rá, igazolás után már csak az igazolás visszavonása
használható, hogy ebben a menüpontban újból megjelenjen a számla.

17. Az esküvői szolgáltatásról kiállított számla kiegyenlítésre került az ügyfél által,
azonban a befizetett szolgáltatási díj visszatérítése szükséges az elmaradt esküvő
miatt. Mi ennek a menete? (mp: 1319)
Számlák, bizonylatok

KASZPER GYIK v473
24/29
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés b) pontja alapján
költségvetési bevételeknek a teljesítéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérülését -ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételek nyilvántartásba vételének megszüntetését is -- a
bevételek és a bevételhez kapcsolódó követelések csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. Az eredeti
számlához a 1319 mp-ban sztornó számlát kell kiállítani, amit a 1370 mp-ban kontírozni kell. Ezt
követően a bevétel visszafizetése miatt a követelés teljesítését is vissza kell könyvelni mínuszos bevételi
utalványrendelettel.

18. Miért nem jelenik meg a 1421 mp-ban -- az ellenjegyzett kötelezettségvállalás?
(mp: 112.1421)
Az ellenjegyzett kötelezettségvállalások (kiadási jogcím) csak abban az esetben jelennek meg a 1421 mpben, ha a 112 mp-ban a tételsorai között van ÁHK vagy fordított áfás tételsor. Megoldás: ellenőrzés és ha
szükséges javítás a 112 mp-ban.

19. Miért nincs lehetőség megadni a jegyzékszámot a kimenő számla készítésnél a
1310 mp-ben? (mp: 221.131)
A jegyzék (TESZOR, SZJ) használat az intézményi beállítások közé tartozik a 221 mp-ban. Ezt kell
ellenőrizni és ha nem-re van állítva, akkor módosítani kell igen-re.

20. Miért nem jelenik meg a kimenő számla a 1314 -- számla nyomtatása
menüpontban? (mp: 1301,1313,221,1314)
Amennyiben a számla még nincs igazolva, addig nem nyomtatható. Megoldás: állapot ellenőrzése a 1301
mp-ban és az igazolás elvégzése a 1313 mp-ben. Az igazolási menüpont (1313 mp) használata az
intézményi beállítások (221 mp) között kikapcsolható. Akkor nem fordulhat elő, hogy a 1314 mp-ban nem
jelenik meg a kimenő számla.

21. Miért nem készült utalványrendelet a számla nyomtatásakor? (mp: 221.1314)
A felületen az utalványrendelet készítésre szolgáló jelölőnégyzet nincs kipipálva. Megoldás: Az
automatikus utalványrendelet készítés (Automatikusan be legyen-e jelölve az utalványrendelet készítése
kimenő számla nyomtatásakor?) az intézményi beállítások között a 221 mp-ban bekapcsolható.

22. A számlát helyesbíteni szeretném, de nem jelenik meg a 1319 menüpontban?
(mp: 1314.1319)
Csak a nyomtatott állapotú számla helyesbíthető (valószínűleg még nem lett kinyomtatva a számla)
Megoldás: A számla nyomtatása a 1314 mp-ból.

23. A bejövő számla miért nem található 122 mp -- számla módosítása
menüpontban? (mp: 122.124)
Csak a nyomtatott állapotú számla helyesbíthető (valószínűleg még nem lett kinyomtatva a számla)
Megoldás1: A számla nyomtatása a 1314 mp-ból, majd a helyesbítés végrehajtása Megoldás2: A kimenő
számla adatai részben módosíthatók nyomtatás előtt a 1312 mp-ban.

24. Miért nem lehet a bejövő számla teljesítésigazolásának törlése a 124 mp -számla teljesítés igazolásának visszamozgatása menüpontban? (mp: 124.1512)
A számlához kapcsolódó utalványrendeleten már legalább egy igazolás (érvényesítés, utalványozás)
rögzítve. Megoldás: A számlához kapcsolódó utalványrendelet módosítása a 1512 mp-ban vagy az
Számlák, bizonylatok
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25. Milyen fizetési módot kell beállítani ha készpénzes számlát bankkártyával
fizetünk ki? (mp: 121)
Készpénzes számla bankkártyával történő kifizetésekor a 121 mp-ben a fizetési módot "átutalás" értékre
kell állítani. Ebben az esetben a számla értékének kerekítése nem fog megtörténni.

26. 2017-ben induló önkormányzat esetében a Gazdálkodási szakrendszerben 2018.
január 10-éig rögzített számlákat és az iktatóban történő érkeztetési azonosítót
utólag össze kell-e majd kapcsolni? (mp: 121)
Nem kell utólag összekapcsolni a számlákat (a hozzá tartozó kötelezettségvállalást sem) az
iktatórendszerben kapott érkeztető azonosítóval.

27. A 0 Ft értékű végszámla rögzítésekor nem tudom kiválasztani a megfelelő
kötelezettségvállalást. Mi lehet ennek az oka? (mp: 121)
Amennyiben az előleg számla összege megegyezik a kötelezettségvállalás összegével, a végszámla
rögzítésekor a kötelezettségvállalások listájánál a "Teljes összegben számlázott" oszlop feletti szűrőmező
értékét Igenre kell állítani. Ekkor már kiválasztható lesz a kötelezettségvállalás.

28. Adatbetöltő táblával szeretném betölteni a rendszerbe a más rendszerben
előállított kimenő számlák adatait. Eddig mindig sikerült, most a betöltés során
hibaüzenetet kapok. Mi a teendőm? (mp: 1310)
A betöltéshez mindig a legújabb verziójú adatbetöltő táblát kell használni. A korábban már sikeresen
használt sablon verziófrissítést követően már nem használható.

29. Hogy kell kezelni a fordított adós bejövő számlát? (mp: 112,
1121,1151,121,123,1230,126,1514,1525,91,94,9054,9050)
"- 112 mp kötelezettségvállalás felvitele CSAK a NETTÓ összegre, 27% Fordított áfa kategóriát
választva; - 1121 mp kötelezettségvállalás ellenjegyzése, ha a 112 mp-ban ez nem történt meg; - 1151 mpban az előzetes kötelezettségvállalás kontírozása, CSAK a NETTÓ összeg, 27% Fordított áfa kategóriát
választva, befejezés, igazolás és véglegesítés; - 121 mp számla érkeztetése a kötelezettségvállalás
beválasztásával, CSAK a NETTÓ összeg, 27% Fordított áfa kategóriát választva; - 123 mp
teljesítésigazolás utalványrendelet készítéssel; - 1230 mp-ban kivezetés az előzetes
kötelezettségvállalásból, a létrejött új sort (új sor, ami a kivezetés, töröl gomb van mellette) előtöltve
kontírozzuk, CSAK a NETTÓ összeget, 27% Fordított áfa kategóriát választva. Befejezés, igazolás és
véglegesítés; - 126 mp, vagy a 1514 mp-ban kontírozzuk az utalványrendeletet (itt türkiz színű az
utalványrendelet száma -- amennyiben a számla kontírozása során megadtuk a teljesítés adatokat is -, ami
jelzi, hogy már kontírozott, ha piros, akkor kontírozzuk az előtöltés gomb használatával; - 1525 mp-ban
igazoljuk az utalványrendeletet; - 91 mp-ban a pénzforgalmi tétellel történő összekapcsolás után már
türkiz színű az utalványrendelet száma alatti terület, ellenőrzöm a kontírozást, befejezés, igazolás és
véglegesítés; - 94 mp-ban vegyes naplón (bizonylatnem 55) 810 mozgásnemmel kontírozzuk az áfa
összegét, majd a bizonylatot lekönyveljük; - 9054 mp-ban a FAD-os számlát átadjuk az analitikának az
ÁFA bevallás elkészítése előtt; - a 9050 mp-ban megjelenik a FAD-os áfa összeg az analitikába. "

30. Hol tudom módosítani a 94 mp-ban előállított bizonylaton szereplő kontírozási
adatokat? (mp: 94.9016)
A 9016 mp-ban található a rendszerben létrehozott összes bizonylat. Az azonosító alapján kikeresem a
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módosítani kívánt bizonylatot és <Kijelölt bizonylatok inaktiválása, kontírtételeik kivétele a
könyvelésből> gomb megnyomásával visszateszi a rendszer a 94 mp-ba, ahol a bizonylat kontíradatai
módosíthatók.

31. Pénztárgépben előállított nyugtát hogy rögzítem a rendszerben? (mp: 1381)
A 1381 mp-ban a Nyugtatömb mezőnél a *KÜLSŐ NYUGTA* tömbjét kell kiválasztani, és abba kell
rögzíteni a pénztárgép adatait. Amennyiben az adott időszakhoz kapcsolódóan számla is került kiállításra,
akkor azt külső kimenő számlaként kell rögzíteni és a nyugta összegének a rögzítésekor azt figyelembe
kell venni! A nyugtát kontírozni és könyvelni a 1370 mp-ban tudjuk.

Számlák, bizonylatok

KASZPER GYIK v473

27/29

Utalványrendelet
1. Kötelező az utalványrendelet ellenjegyzése?
Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs egy intézményél, akkor ez a
funkció kikapcsolható a 221 mp-ban.

2. Csoportos utalványrendelet szétkapcsolását melyik menüpontban lehet elvégezni?
(mp: 1532)
Csoportos utalványrendelet szétkapcsolására a 1532-es mp-ban van lehetőség.

3. Hol tudom az utalványrendelet inaktíválását elvégezni? (mp: 1512)
Utalványrendelet inaktiválásra a 1512-as mp-ban van lehetőség. A még nem igazolt utalványrendeleteket
módosíthatjuk ebben a menüben. A módosítani kívánt utalványrendelet sorában lévő "Módosít" gombra
kell kattintani. Amennyiben egy utalványrendelet inaktiválható, akkor az inaktiválás oszlopban megjelenik
az <Inaktivál> funkciógomb. Az igazolt, utalt vagy teljesített állapotú utalványrendeletek inaktiválása
nem lehetséges.

4. Hogyan lehet utalványrendelet készíteni egy már meglévő bizonylathoz vagy
számlához? (mp: 1511)
A 1511 mp-ban lehetőség van utalványrendelet készítésére. A felületre belépve a kiadási
utalványrendeletek készítéséhez szükséges felület jelenik meg, amennyiben bevételi utalványrendeletet
szeretnénk készíteni, akkor a felülete tetején található <Váltás bevételi utalványrendelet készítésére>
funkciógombot kell alkalmazni. Amennyiben egy már meglévő bizonylathoz vagy számlához szeretnénk
utalványrendeletet készíteni, akkor erre közvetlenül is lehetőség van (nem kell először jogcímet és utána
kötelezettségvállalást választani)

5. Hogyan lehet a bejövő számla részteljesítését rögzíteni? (mp: 1511.521)
Az utalványrendelet összege kisebb, mint a számla összege, vagyis részletben történik a számla kifizetése.
A már elkészített utalványrendelet összekapcsolását a bejövő számlával az (521) Bejövő számla
összekapcsolása utalványrendelettel mp-ban tudjuk elvégezni, vagy a 1511 mp-ban egy már meglévő
számlához is tudunk utalványrendeletet készíteni.

6. A gazdálkodási modulban a 1512 mp-ban szeretném javítani az érvényesítés,
utalványozás és ellenjegyzés dátumát, hogyan tudom ezt megtenni? (mp: 1512)
1512 Utalványrendeletek módosítása menüpontban a még nem igazolt utalványrendeleteket
módosíthatjuk. A módosítani kívánt utalványrendelet sorában lévő "Módosít" gombra kell kattintani.

7. Kimenő számlához hol lehet utalványrendelet készíteni? (mp: 1511,531,324,626)
1.) A kimenő számla nyomtatásával egyidejűleg is készíthető utalványrendet. 2.) A 1511 mp-ban <váltás
bevételi utalványrendelet készítése> gombra kattintva, majd a <kimenő számla> gombra való kattintást
követően az adott számla kiválasztható, és a számlához utalványrendelet készíthető. 3.) Amennyiben
egyszeri utalványrendelettel szeretnénk a kimenő számlát összekapcsolni, azt az 531 mp-ban megtehetjük.
4.) attól függően, hogy banki vagy pénztári tételről van szó, a 324 vagy 626 mp-ban a pénzügyi
teljesítéssel egyidejűleg.
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8. Az utalványrendeletnél ellenjegyzőként nincs kiválasztható személy. Hol tudom a
beállítást elvégezni? (mp: 211,221,2261)
A 2261 mp-ban az "Ellenjegyző" oszlopban az ellenjegyző nevénél a jelölő négyzetbe be kell jelölni . Az
igazolást végző felhasználó számára be kell állítani az igazoló személy munkáinak láthatóságát a 211 mpban. 221 mp-es alapértelmezett kötelezettségvállaló mező értékkészlete a 2261 mp beállításaitól függ.

9. Csoportos utalványrendelet inaktiválására -- újra aktiválására melyik
menüpontban van lehetőség? (mp: 1501)
Az inaktivált utalványrendeleteket a 1501 mp-ban lehet újraaktiválni: A "Megtekint" gombbal belépve az
utalványrendelet űrlapjára, és azon belül a "Mozgatás MP1512-be", vagy ha csoportos utalványrendeletről
van szó, a "Mozgatás MP1512-be a kis utalványrendeletekkel együtt" gomb segítségével nyomtatott
állapotba visszaállítja.

10. Lehet-e úgy inaktiválni egy csoportos utalványrendeletet, hogy közben a hozzá
tartozó számlák aktívak maradnak?
A csoportos utalványrendelet az alá tartozó kis utalványrendeletekkel együtt inaktiválható.

11. A 91-es mp-ban nem engedi lekönyvelni az utalványrendeletet. Mi lehet a
probléma? (mp: 91)
A probléma okáról a kapott hibaüzenet pontos információt ad, az abban leírtakat kell ellenőrizni: a hiba
egyik oka az lehet, hogy az utalványrendeleten van kontírozatlan összeg, ezt a második sorban ki is jelzi a
rendszer ("utalványrendelet kontírozatlan összeg:") a hiba másik oka az lehet, ha az utalványrendelethez
tartozó számla/bizonylat nem könyvelt, melyet a második sorban kijelez a rendszer. Ha a számla a 1231-es
mp-ban található és pl.: ki van kontírozva, le van igazolva és amennyiben a kontírt rendben találják,
véglegesítsék a számlát, ezt követően próbálják újra az utalványrendelet könyvelését a 91-es mp-ban. A
91-es mp-ban azért is kaphat hibaüzenetet a felhasználó, mert az utalványrendelet kontírdátuma eltér a
bizonylat kontírdátumától.

12. A 1512-as mp-ban nem tudok utalványrendeletet inaktiválni. Mi lehet az oka?
(mp: 1501.1512)
Csak a nyomtatott állapotú utalványrendeletek inaktíválhatók. Az utalványrendeleteket ehhez a 1501-es
menüpontban vissza kell mozgatni, a "Mozgatás 1512 mp-ba" gombbal.

13. 324-es mp-an sikerült az utalványrendeletet hozzákapcsolni minden tételhez és
kikontírozni, így át is kerültek a 91-es mp-ba. Azonban két tétel mégsem jó (pirossal
látható). Mi lehet ennek az oka? (mp: 324.91)
Az utalványrendeletek ugyan össze vannak vezetve banki tétellel, de a piros háttérszín amiatt van, mert
nincs rajtuk egyetlen kontírtétel sem.

14. Téves utalványrendelet választás esetén hogyan lehet a kötelezettségről
lekapcsolni az utalványrendeletet? (mp: 512)
Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek egyszeri utalványrendelet lekapcsolása
az 512 mp-ban történik.

15. Melyik menüpontban tudom az utalványrendeletet visszamozgatni? (mp:
93.15009999999999)
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A 1501 mp-ban lehetőség van rá, hogy a "Menüpont" nevű oszlopban ellenőrizzük, hogy az adott
utalványrendelet melyik menüpontban található meg. Abban az esetben ha az utalványrendelet a 93 mpban szerep lehetőség van a visszamozgatásra, a 91 vagy a 92 mp-ba. Amennyiben az utalványrendelethez
tartozó bizonylat / számla visszamozgatása is szükséges akkor a 1423, 1232, 1372 mp-okban van
lehetőség ezek visszamozgatására.

16. Az utalványrendelet miért nem jelenik meg a 1525 -- csoportos igazolás
menüpontban? (mp: 1501.1525)
Valószínűleg már egy igazolási funkció megtörtént. Megoldás: 1501 mp-ban ellenőrizni kell, hogy van-e
már rajta valamilyen igazolás (pl. ha az érvényesítői igazolás már rajta van,ezért a csoportosban már nem
jelenik meg) és ebben az esetben ez igazolásokat külön menüpontokban kell megtenni.

17. Az utalványrendelet miért nem visszamozgatható a 1501 mp-ben? (nem jelennek
meg a visszamozgatás gombok) (mp: 1501.93)
Az utalványrendelet könyvelése már zárt időszakra esik. Megoldás: A könyvelési helyesbítés elvégzése a
93 mp-ban.

18. Az elkészített, kinyomtatott utalványrendeleteken nincs pénzügyi ellenjegyző.
(mp: 1501)
A KASZPER 5.017 kiadás tartalmából: Amennyiben az adott intézményre nincs beállítva a 221 mp-ben az
utalványrendeletek ellenjegyzése, akkor az elkészült utalványrendeleten nem fog ellenjegyző megjelenni
akkor sem, ha ezt a felhasznált utalványrendelet sablon tartalmazza. Ez az ellenjegyző a nem a pénzügyi
ellenjegyző, hanem a jogszabályilag már évek óta nem kötelező utalványrendelet ellenjegyzői szerepet
jelenti. A frissítés csak az utalványrendelet nyomtatási képét érintette.

19. Nem jelenik meg a bevételi utalványrendelet a 1522/1523/1524/1525
menüpontban? (mp: 1522,1523,1524,1525)
Ennek oka, hogy a 152* menüpont-csoportban csak a kiadási jogcímű pozitív és bevételi jogcímű negatív
összegű (visszatérülések) utalványrendeletek jelennek meg, tehát a bevételi jogcímű pozitív összegű
utalványrendeletek nem jelennek meg. Bevételek esetében az érvényesítés csak a bevétel teljesítése után
történhet meg. Az érvényesítésre a banki összevezetéskor (324 -- Bankkivonat tételek összevezetése), a
pénztári összevezetéskor (626 -- Pénztárbizonylatok hozzákapcsolása utalványrendelethez), valamint az
utalványrendeletek módosításával (1512 -- Utalványrendeletek módosítása) van lehetősége a
felhasználónak, tehát a bevételi jellegű utalványrendeletek külön menüpontban és munkafolyamatban
történő igazolása nem szükséges.
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