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Rövid Ismertető 
 

A program célja, a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIR) –ből az intézményeknek 

szükséges információ egyszerű, gyors kinyerése, számítástechnikai szakember segítsége nélkül. 

Minden lista megtekinthető, nyomtatható, arról további feldolgozás céljából szöveges (TXT, CSV) 

állomány készíthető. 

 

A program fő elemei: 1. Általános lekérdező 

 2. Hóvégi feldolgozás  

 3. Jogcímes összesítő 

 4. Speciális formanyomtatványok 

 

1. Az általános lekérdező nevéből adódóan az adatok minél változatosabb leválogatását és 

kiíratását célozza meg. 

A listáknál meg lehet adni leválogatási feltételeket, rendezési, csoportosítási összesítési 

utasításokat. 

Ki lehet választani a látni kívánt adatokat, sorrendjüket, kiírási hosszukat, betűtípust, méretet, 

lapformátumot, főcímet stb. 

Meg lehet adni, hogy az összesíthető mezőkre milyen összesítés képződjön. (átlag, összesen)  

       Az általános lekérdező három fő részből áll: 

3.1. Számfejtett adatok tetszés szerinti csoportosítása, rendezése, listázása 

3.2. Törzsadatok tetszés szerinti csoportosítása, rendezése, listázása 

3.3. Munkaügyi adatok tetszés szerinti csoportosítása, rendezése, listázása 

 Pl.:    - Átlagéletkor statisztika 

  - Bérbeállás 

  - Létszám statisztikák 

- Névsoros listák készítése tetszőleges nyilvántartott adatokkal (akár különböző 

szervezeteknek elektronikus adatszolgáltatás céljából). 

        A beállított értékek egy megadott néven elmenthetők, így egyszerűen készíthető új lista. 

 

2. Hóvégi feldolgozás a gazdálkodó számlatükre alapján a gazdálkodó által beállított főkönyvi 

számokra történik, akár ellenszámlával és költséghelyes felosztással. 

A főkönyvi feladást elektronikus formában is tudjuk szolgáltatni a gazdálkodó 

könyvelőprogramjának megfelelő formában a gazdálkodóval történő egyeztetés után. 

 

3. A jogcímes összesítő fő alkalmazási területei: 

3.1. Összesíti a jogcímeket gazdálkodónként jogcímcsoportokba sorolva azokat, csoport 

összesen sorokkal. Pl.: Bér összesen, levonások összesen. 

3.2. Számszakilag ellenőrzi a számfejtést és kiírja név szerint a hibás számfejtéseket. 

3.3. Utaláshoz használható ellenőrzést biztosít, melynél beállítható a bankinap és a rögzítések 

dátumai, így kiírásra kerülnek név szerint azok a tételek, amelyek nem az adott banki 

napon utalódtak, de beleestek a megadott rögzítési tartományba, elutalásra kerültek, de 

nem ebben a tartományba lettek rögzítve („feléledt” tételek), továbbá a nem utalt 

tételeket. 

3.4. Elkészíti az Adó- és járulékbevallást, EP elszámolást. Információs adatokat, 

összesítéseket biztosít az ellenőrzésekhez.  

 

4. A speciális formanyomtatványok köre bővül a gazdálkodók igényei szerint. 

Pl.: Munkaügyi karton, amely egy lapon jeleníti meg a dolgozó majd minden munkaügyi adatát. 

      34-es, 35-ös 02-es tábla, T34-es nyomtatvány 
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Általános leírás 
 

A belépés előadó kóddal, vagy KLR felhasználóval történik. Az előadószám elé be kell írni az „E” 

betűt, mint a KIR-ben is. KLR felhasználói belépéskor a program bekér egy azonosítót, melynek 1-

5 hosszúnak kell lennie, ami lehet az egyedi azonosítója a bejelentkezésnek. 

A KIR egy előadókóddal csak egyszer enged bejelentkezni. A KLR ezt nem figyeli, ezért ha együtt 

szeretnénk alkalmazni a kettőt, először a KIR-el kell belépni a rendszerbe. 

 

Feltételek megadási szabályai 

 

A feltételek megadásának szabályai a következők: 

A felsorolás vesszővel történik 

A „tól-ig” (intervallum) megadása a kisebb relációs jellel történik ’<’. 

Ha a paraméter rövidebb, mint a mező, akkor az összes adatra igaz lesz, ami úgy kezdődik, mint a 

megadott rész. 

A feltételek megadásánál nem vizsgáljuk a kis és nagybetűk eltérését. 

A paraméterek vegyesen is megadhatók. Pl.: jogcím feltétel megadás: 12,25<34,45565,81001 

Lehetőség van a feltétel teljes tagadására is, ha a mező elejére egy ’!’ jelet írunk. 

Ezenkívül alkalmazható az ’_’ karakter helyettesítésére azon a helyen ahová ütöttük,  

és a ’%’ jel a kód végéig az összes karaktert helyettesíti . 

 

A feltételmezők mellett találhatók gombok, melyek megnyomásával, vagy a mezőn állva F1-et 

nyomva megjelenik a ’Súgó’ ablak. 

A Súgó ablakban ki kell választani a kívánt elemet és ENTER-t kell nyomni, vagy az egérrel duplát 

kattintani, melynek hatására az elem azonosítója bekerül a feltételmezőbe. 

A Súgó ablakot el lehet úgy is hagyni, hogy ESC-et nyomunk, így a kiválasztott érték nem kerül a 

mezőbe. 

Külön használata van a Naptár súgóablaknak, itt csak duplát kattintva tudjuk elhagyni az ablakot! 

 

A feltételmezőknél általános szabály az, hogy ha nincs kitöltve, akkor nem történik rá szűrés, 

vagyis minden adat le lesz válogatva, ami nem ütközik más feltételekkel. 
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A belépést követően a következő képernyőt láthatjuk: 

 

 
főképernyő – 1.kép 

A kezdőképernyő funkcionálisan 9 részre tagolható: 

 

1. Felső és oldalsó menü: 

minden funkció elérhető mindkét menürészből 

 

2. Lista és List kép kijelző: 

itt láthatjuk, hogy éppen melyik lista, illetve listakép van betöltve, valamint itt található a 

Feltételek törlése gomb is, amellyel a megadott feltételeket egyetlen kattintással törölhetjük 

a lenti mezőkből. 

 

3. Jogosultság kijelző: 

itt láthatjuk, hogy mely előadókhoz rendelt munkavállalók adataira láthatunk rá 

 (adminisztrátori bejelentkezésnél üres, mert minden dolgozóra rálátása van) 

 

4. Főpanel elemei: 

 Gazdálkodó: itt lehet felsorolni (vesszővel elválasztva), hogy mely gazdálkodók adatai 

legyenek összesítve. 

 Előadó: megadható, hogy mely előadó embereit szeretnénk csak látni. 

 Érvényes: Formátuma éééé.hh.nn. Ebben az időpontban érvényes jogviszonnyal 

rendelkezők munkavállalók válogatódnak le. 

 

5. Munkaügyi panel: 

Három fő részre tagolódik: 

 Munkaügyek I. amely két részből áll:  

 Személyes adatok 

 Jogviszonyadatok 

 Munkaügyek II.  

 Bér táblázat 
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6. Számfejtés panel: 

Két fő részből áll, az egyik a 

 Számfejtés: ahol a számfejtés egyes jellemzőire lehet szűrni: Időszak, Jogcím, jegyzék, 

Összeg, Témaszám, Szervezet, MNYP, Bankszámlaszám, Másodlagos. 

A számfejtés panelen elkülönítve szerepel a Nemrendszeres rész, ahol a nemrendszeres 

ágon rögzített tételek paramétereire szűrhetünk: Banki nap, Fizetés módja, Rögzítés, 

Jogcím, és hogy a storno tételeket akarjuk-e látni, vagy sem. 

 A Törzsadat részen az előjegyzett jogcímekre szűrhetünk (Táppénz, levonások, 

változóbér, RAM, Havibér, Önkéntes nyugdíjpénztár,  Magán nyugdíjpénztár). 

 

7. Műveletek és listakezelés panel: 

itt találjuk az indító gombokat, valamint a listák és listaképek betöltését és szerkesztését. 

 A leválogatás a feltételek megadása után a „Futtatás” ikonnal , vagy a Műveletek 

menü Leválogatás menüpontjával indítható. 

Futás során a státuszsorban kiírásra kerül az aktuális állapot. 

A leválogatás végén a státuszsorban megjelenik a leválogatott tételszám és a futási idő 

is. 

 A nyomtatás a nyomtatási paraméterek beállítása után a képernyő felső részén található 

„Nyomtatás” ikonnal , vagy a Műveletek menü Nyomtatás menüpontjával indítható. 

 

 Lehetőség van a két művelet egymás utáni végrehajtására a képernyő felső részén 

található „Futtatás és nyomtatás” ikonnal , vagy a Műveletek menü Leválogatás és 

nyomtatás menüpontjával. 

 

8. Nyomtatási paraméterek panel: 

a leválogatott adatok nyomtatásban megjelenő alakja formázható főcímekkel, 

betűtípusokkal, rendezési szintekkel és kontrollszakításokkal, valamint megadhatjuk, hogy 

ha szeretnénk állományt készíteni a listánkból, az milyen formába mentődjön. 

 

9. Összesítő panel: 

ezen a panelen a hóvégi feldolgozás paraméterei állíthatóak, valamint, hogy mely hóvégi 

listákat szeretnénk kinyomtatni. 

 

A főképernyőn ki lehet választani, hogy milyen típusú adatokat szeretnénk feldolgozni.  

Típusok:   I. Számfejtés (Számfejtett jogcímek) 

   II. Törzsadat   (Előjegyzett jogcímek) 

  III. Munkaügy  (Munkaügyi adatok) 

  IV. Hóvégi feldolgozás 

I. Számfejtés: 

   A számfejtés során keletkezett adatok gyors listázása. 

   Itt lehetőség nyílik például a következő listák elkészítésére: 

      Bármelyik jogcímről, jogcímekről analitika készítése, (számfejtés ellenőrzéséhez, 

         Adatszolgáltatáshoz Pl: levonások, letiltások listája.)  

      Bérkarton listázás, 

      Bérjegyzék készítés tetszőleges hónapra 

      Táppénz ellenőrző lista 

      Alapszervezetenként szakszervezeti lista 

      Nyugdíj pénztárankénti lista (magán, önkéntes) 

      Stb… 
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A  számfejtést lekérdező képernyőt az 1. ábra szemlélteti.  

 
1. ábra 

Minden adat, ami a számfejtés keretén belül keletkezett. 

Négyféleképpen csoportosíthatjuk a listákat 
1  KIR-ben a számfejtés típusa, helye szerint 

2 a számfejtett adatok típusa szerint 

3 ellenőrző listák 

4 személyhez köthető listák 

1.  A számfejtés típusa szerinti csoportosítás  
- hóközi részszámfejtés 

- hóközi teljes számfejtés 

- hóvégi számfejtés 

- nemrendszeres számfejtés (külön a nem jogviszonyos kifizetések) 

- előadói könyvelés 

- járulék korrekció 

a KIR által számfejtett elemek  
- ABKJ (adómentes béren kívüli juttatások) 

- önkéntes  pénztári hozzájárulás határ feletti terhei 

- START kártyás kedvezmények 

- érvényesített EHO  

2. Adatok típusa szerint 
- levont önkéntes pénztári  díjak (tételes, pénztárankénti összesen) 

- levont magán nyugdíjpénztári díjak (tételes, pénztárankénti összesen) 

- levont szakszervezeti díjak (tételes,  alapszervezetenkénti összesen) 

- bármelyik levonásról tételes listák például 

tartásdíj 

fizetési előleg 



Hasznos Adatok Kft 9. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer 

3. Ellenőrző listák 
- táppénz ellenőrző lista 

- jutalom lista 

- nem rendszeres ellenőrző lista 

- nem jogviszonyos nem rendszeres lista 

- deviza napidíj ellenőrző lista 

- foglalkoztatói járulék alap ellenőrző lista 

4. Személyes listák 
- bérkarton 

- bérjegyzék 

      vagyonnyilatkozat 

II. Törzsadat (”Előjegyzett’ jogcímek): 

Minden olyan adatot itt lehet lekérdezni, ami a számfejtéshez szükséges. 

(Táppénz, levonások, változóbér, RAM, Havibér, Önkéntes nyugdíjpénztár,  

Magán nyugdíjpénztár) 

Egy dolgozó összes ilyen adata összegyűjtve jelenik meg egy helyen, nem kell sok menüpontba 

belépni, ha ellenőrizni szeretnénk, hogy minden adatát helyesen rögzítettük-e. 

Analitika készíthető adat típusonként, jogcímenként. Pl.:szakszervezeti, nyugdíjpénztári 

tagokról. 

Tartásdíjakról, fizetési előlegekről, akár lejárt vagy aktuális tartozásokról. 

Csoportosítási lehetőségek: 

KIR-ben a rögzítés helye szerint, 

Téma szerint. 

A Törzsadatokat lekérdező képernyőt a 2. ábra szemlélteti. 

 

 
2. ábra 
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1.Rögzítés helye 

- változóbér 

- havibér 

- rendszeres juttatások 

- levonások 

- nem rendszeres csoportos rögzítés 

 

2. Téma szerint 

Tagságok 

- Magánnyugdíjpénztár 

- Önkéntes nyugdíjpénztár 

- Szakszervezet 

 

Letiltások, levonások adatai (számlaszám, cím név ) 

- tartásdíj 

- fizetési előleg 

- stb. 

 

GIRO utalás adatai (számlaszám cím) 

 

Nyilatkozatok 

- SZJA 

- Adójóváírás 

- Fogyatékos kedvezmény Rendszeres juttatások 

- étkezési hozzájárulás 

- úti költség 

- bérlet 

- stb. 

 

Az Üres (összes) listánál lehetőség van egy dolgozóra vonatkozóan mindent kinyomtatni, így 

áttekinthetően látható a számfejtéshez szükséges összes adat. 
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III. Munkaügy: 

A személy- és munkaviszony adatokat lehet listázni. 

A munkaügyeket lekérdező képernyőt a 3. ábra szemlélteti.  

 
2. ábra 

 

Munkaügyi lekérdezésnél a munkavállaló munkaügyi adatait listázhatjuk.  

A panel három lapja: 

 Munkaügyek I.: amely két részből áll:  

- Személyes adatok: ahol a személyhez kapcsolódó adatokra lehet szűrni, a másik 

pedig a 

- Jogviszonyadatok: ahol a munkavállaló jogviszonyának különböző adataira lehet 

szűrni. 

 Munkaügyek II.: itt szerepelnek azok a munkaügyi adatok, amelyek már nem fértek el az 

első lapon, valamint a Távollétre, a Létszámra és az Eltartottakra vonatkozó 

jellemzők. 

 Bér táblázat:  ezen a lapon a számfejtésből lehet adatokat hozzárendelni a munkaügyi 

leválogatásokhoz. 

A □Rend illetve a □Nemrendszeres jelölőnégyzetek arra szolgálnak, hogy a leválogatás 

melyik ágon fusson. Értelemszerűen, ha egyik sincs bepipálva, akkor a leválogatás a 

rendszeres és a nemrendszeres ágat is végig fogja nézni, viszont, ha tudjuk, hogy csak az 

egyik  ágon rögzített adatokra vagyunk kíváncsiak, akkor a futási idő csökkenthető, ha 

csak azt az ágat vizsgáljuk. A tól-ig mezőbe a dátumintervallumot kell megadnunk 

ééééhh<ééééhh formátumban.  

A jogcím oszlopban a leválogatandó jogcímeket lehet felsorolni.  

Előfordúlhat, hogy a KIR álltal előre definiált jogcím csoportot szeretnénk leválogatni, 

ilyenkor a Jogcím oszlop üresen hagyható, és a Csoport oszlopot kell kitölteni.  

A nyomtatási kép szerkesztésekkor ezekre a sorokra a szamfx-el hivatkozhatunk, ahol x 

a sorszámot jelenti. Ezt a következő ábra szemlélteti: 
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  A számfejtési értékek leválogatásánál 3 kritérium közzül választhatunk: 

- Mindenki leválogatásra kerül 

- Csak akinek nem nulla 

- Csak akinek nulla 

IV. Hóvégi feldolgozás: 

Hóvégi feldolgozás: 
A gazdálkodónál meg kell adni annak a cégnek a gazdálkodó kódját, amelyre a hóvégi 

összesítéseket szeretnénk futtatni. 

 

Munkaügy I. panel: 

Ez a panel alapesetben kitöltetlennek kell maradnia. Miután lefutott a program lehetőségünk 

van arra, hogy megnézzünk egy konkrét ember adatait a feladásban. 

Amennyiben valamelyik sorába feltételt adunk meg, csak annak a feltételnek megfelelő 

adatokat válogat le a program. Ez számfejtési hiba nyomozására szolgál. 

 

Összesítő leválogatás: 

Itt választhatunk, hogy Hóvégi összesítőt szeretnénk futtatni, vagy csak egy Jogcímes 

összesítőt (Pl.: GIRO utalások ellenőrzéséhez) 

Természetesen itt is ha megadunk feltételt, csak az annak megfelelő tételek kerülnek 

leválogatásra. 
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Állomány készítés: 

A kijelölt riportokról, PDF formátumú lista is készül, ha a PDF jelölő négyzetet bejelöljük a 

szöveges állomány készítés panelen. Ekkor a KLR programkönyvtárban található ’Feladás’ 

könyvtárban a listákat PDF formátumban lementi, illetve a könyvelő program számára 

elkészíti az állományt szintén ebbe a könyvtárba. 

A fájlok elnevezése a következő: törzsszám + időszak + listatípus.    

PL.: 123456_201001_jogcímes_ossz.pdf. 

 

Összesítő leválogatás, listázás: 

A leválogatási paramétereknél a „Finanszírozási összesítő”  jelölőnégyzettel választhatunk, 

hogy a Lekérdező a FINANSZ-ból vegye az adatokat (bepipálva; csak a finansz KIR-beni 

futtatása után futtatható), vagy saját maga számolja ki járulékokat a pillanatnyi számfejtés 

alapján(nincs pipa; előzetes költségtervezéshez használható). 

Ha ellenőriztük az összesítőket, archiváljuk az állományt, így lehetőség nyílik a későbbi 

listázásra. Bővebb információt a Feladás archíválásánál tudhat meg. 

 

Listázási paraméterek: 

- A Nyomtatás achívból bejelölése esetén a már archívált feladásokból listáz a feltételeknek 

megfelelően. 

- Jogcímes Összesítő bejelölése esetén a feltételeknek megfelelően egy jogcímes összesítőt 

készít a rendszer. 

- Feladás összesen bejelölése esetén a feltételeknek megfelelően egy Feladás összesen listát 

készít a rendszer. 

- Ellenőrző lista bejelölése esetén a feltételeknek megfelelően egy ellenőrző listát készít a 

rendszer, hogy mely főkönyvre milyen jogcímek lettek besorolva. 

- Egyeztető lista bejelölése esetén egy NETTO és egy HOVEGI egyeztető lista keletkezik. 

A keletkezett táblázat összegyűjti a megadott könyvelési hónaphoz (hónap zárástól, 

hónapzárásig) tartozó utalási állományokat, levonásokat. Listázza név szerint a számlán 

maradó levonásokat, a nem rendszeres , de sztornózott tételeket. Az összegek egyeztethetők 

a jogcímes összesítőben szereplő összegekkel. Az átfutó számlák kifuttatásánál nyújthat 

jelentős segítséget. Az egyeztető listákról bővebben a Speciális listák leírásánál olvashat. 

 

- Könyvelési állomány bejelölése esetén a feltételeknek megfelelően elkészíti a könyvelő 

rendszer számára beolvasható feladási állományt. Könyvelési állományt csak archívált 

időszakból lehetséges, bővebb információt a Feladás Archíválásánál tudhat meg.  

Amennyiben szükséges, lehetőségünk van ezeket a listákat (feladás összesen, jogcímes 

összesen) nem csak Gazdálkodó összesenben, hanem akár Igazgatóság, Szervezeti egység, 

Funkció vagy Szakfeladat bontásban is listázni a Lista megadott rendezettség szerinti rész 

megadásával. 
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További két sor is elhelyezhető a fejlécben, ha kitöltjük a Főcím mezőket: 
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1. Feladás Archiválás 
 

A feladás arcíválására akkor kerül sor, amikor az adott hónapot leellenőriztük, és mindent rendben 

találtunk ahhoz, hogy a keletkezett adatok hiba nélkül beolvasódjanak a könyvelő programba. Az 

archíválást kétféleképpen is elvégezhetjük: 

- Műveletek menüpontban kiválasztjuk a Feladás archíválás-t, 

- Futtatás előtt a Leválogatási paramétereknél bepipáljuk az Arcíválás jelölő négyzetet. 

Amennyiben az adott hónap már archíválva van, a régi törlődik, és mindig a legutoljára archívált 

adatok kerülnek megőrzésre. 

A könyvelőrendszer felé csak archívált időszakból készül feladási állomány! 

 

Ahhoz hogy az archív állomány tartalmát listázzuk, be kell jelölni az archív jelölő négyzetet, és a 

Leválogatási paramétereknél lévő Nyomtató ikonra kattintunk,különben az éppen leválogatott 

adatokat listázza munkaállományból. . 

Intervallumot is megadhatunk az időszak mezőben, akkor azon hónapok összesített adatait 

találhatjuk a jogcímes összesítőben, főkönyvi feladásban. (201001<201002). A Statisztikák 

leválogatását bejelölve a 02-es, 34-es, 35-ös és a havi gazdaságstatisztikai adatok is leválogatásra 

kerülnek, melyeket a Statisztika menüpontban ki is nyomtathatunk. 

 

2. Archív listázás paraméterezhető listaképpel 
 

Az archív adatokból nem lehet dolgozónként elérni az adatokat, viszont nagyon gyorsan, a 

berkifben elérhető összes bontásban (szervezeti egység, témaszám, szakfeladat, szervezet funkció, 

gazdálkodó, ügyintéző stb.) több hónap adatait listázhatjuk. 
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Jogcímes összesítő 

1. Hóvégi feldolgozásból: 

3. Számfejtett jogcímekből: 

 
 

 

A számfejtés lekérdezésnél a ’jogcímes összesítő’ néven készült egy rendszer lista, ami havonként 

egymás melletti oszlopban listázza az adatokat, amiket az utolsó oszlopban összegez. Egy régi 

igény lett ezzel kielégítve. A következő formátumban jelenik meg a listán: 

 

 
 

 

A jegyzékben RN megadásával név szerinti lista is készíthető az összesítőből. 
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 Hóvégi feldolgozásból: 

 

 
 

A jogcímes összesítőt többek között a GIRO utalások egyeztetéséhez lehet használni. 

Adjuk meg a gazdálkodót, időszakot, jegyzéket (hóközi rész, hóközi teljes, hóvégi, nem rendszeres 

és előadói könyvelés), és a banki napot, ha tudjuk, vagy a rögzítés dátumát, majd elindítjuk a 

leválogatást, és nyomtatást. 

Ha a jegyzéknél nem adunk meg külön ágat, akkor az összes ágazatonágon végigfut a program. 

A futás eredményét egy nem rendszeres ágra, adott banki napra a következő ábrák szemléltetik:  
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Listák és Listaképek 

Listakép kezelés 

A Listakép a nyomtatásra kerülő oszlopok listáját jelenti. 

A Listaképet be lehet tölteni a Lista beállítások/Listakép betöltése menüpontból, vagy az 

eszköztárról . A betöltésnél ki kell választani a listából, hogy melyik listaképet akarjuk betölteni.  

A kiválasztott listakép neve a betöltést követően megjelenik az eszköztár mellett. A név mellett a 

típus oszlop, minek értéke L vagy R lehet. Az R a rendszerlista, aminek a tartalmát nem lehet  

szerkeszteni, illetve nem lehet felülírni. Ezeket a listákat az üzemeltető küldik. 

Az L típusúak azok amik szabadon szerkeszthetőek és felülírhatók. A gyorskereső mezőbe írva, a 

csak a mező tartalmának megfelelő listák jelennek meg. 

Minden előadónak az R betűs, és a saját előadó kódján lementett listák jelennek meg. 
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Listakép szerkesztés 

A Listakép szerkesztésnél (Lista beállítások/Listakép szerkesztés ) lehet megadni, hogy mely 

mezőket akarjuk látni oszlopként a nyomtatás tételsoraiban. 

A mezőkhöz be lehet állítani a fejlécet a megjelenítendő hosszúságot, és az összesítés típusát. 

A szerkesztésnél a bal oldali értékkészletből lehet kiválasztani a bal egérgomb dupla kattintásával a 

kívánt mezőt. A jobb oldali lista tartalmazza azokat a mezőket, melyek nyomtatásra kerülnek. 

A jobb oldali listából CTRL+DEL gombbal lehet törölni a nem kívánt mezőt. A mezők 

áthelyezhetők úgy, hogy a jobboldali egér gombbot benyomjuk a sorszámon, nyomva tartjuk és 

áthúzhatjuk másik helyre. A fejléc a hossz a típus a tizedes jegy oszlopok átírhatóak az adott lista 

kívánalmainak megfelelően. 

 

A szerkesztőablakot kétféleképen lehet elhagyni: 

  OK – a listakép, amit jobb oldalon látunk, érvényesítve lesz 

 Mégsem – a listakép összes beállítása elvész, és az eredeti listakép marad az érvényes 

Az összeállított listakép elmenthető az adatbázisba a kívánt néven, hogy később is fel lehessen  

használni. A nem kívánt listaképeket a Listakép betöltése ablakon lehet törölni. 
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Lista kezelés 

A listák a leválogatási és nyomtatási feltételek tárolt változatát jelentik. A listák célja, hogy egy 

összeállított feltételrendszert és listaképet összefogva egy mozdulattal lehessen „céllistákat” 

előállítani. Pl: táppénz ellenőrző lista 

Ha egy új listát a következő módon lehet létrehozni. 

   1. Szűrő feltételek megadása. (kik szerepeljenek a listán) 

   2. Megjelenítendő adatok kiválasztása (a lista tartalma) 

   3. Összegsoraira, rendezettségére vonatkozó paraméterek  

   4. Lista formájára vonatkozó adatok 

   5.  Elnevezés, mentés. 

 Az ügyintéző úgy tudja kezelni mintha egy egyedi céllistát kapott volna. Ezek a központi listákat 

az előadók nem tudják felülírni. 

A listák betölthetők a Lista beállítások/Lista betöltése menüpontból és az eszköztárról is. 

A lista betöltése után az eszköztár mellett kiírásra kerül a list és a hozzá tartozó listakép neve.  

A listák elmenthetők a Lista beállítások/Lista mentése menüponttal vagy az eszköztárról . 

A lista mentéséhez szükséges a listakép mentése, ezért a lista mentése elött menteni kell a listaképet 

A nem kívánt lista törlése a Lista betöltése ablakon tehető meg. 

 

A listák és a listaképek „Ágak” szerint külön kezelendők. 

Pl: ha egy listát/listaképet lementünk a „Számfejtett jogcímek” ág alatt, nem tölthető/k be a 

„Munkaügy adatok” ágnál. 
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Lista paraméterezése 

 

A képernyő jobb oldalán található a lista készítésnél megadható paraméterek, utasítások. 

 

 
 

Főcím 

   Az itt megadott szöveg fog megjelenni minden oldalon középen a logó alatt. 

 

Nyomtatási kép 

   Ha nincs bepipálva akkor automatikusan nyomtat az alapértelmezett nyomtatóra. 

 

Álló/Fekvő 

   Bepipált állapotban állóba, pipa nélkül pedig fekvőbe nyomtat. 

 

Oldal Tól - Ig 

   Megadható a nyomtatandó oldalak intervalluma. 

 

Sortávolság 

   A sorok közti távolság adható meg. 

 

Betűtípus 

    A betűtípus adható meg. 
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Kontrolszakítások (Rendezettség) 

    Rendezési, csoportosítási szempontok adhatók meg. 

Összesítés 

    Ha be van pipálva, akkor összesíti az adott rendezettséghez tartozó adatokat. 

Hossz 

    Megadható milyen hosszú legyen az adott rendezettséghez tartozó adat. 

 

Lapdobás 

     Bepipált állapotban minden új rendezési elemet új lapon kezd. 

     (Pl.: ha előadónként kérünk listát lapdobással, akkor minden előadó külön  

      oldalra kerül.) 

 

Tételsor nyomtatás 

     Bepipált állapotban részletesen jeleníti meg az adatokat, míg ellenkező esetben csak összesíti  

     azokat. 

 

Tételszám 

     A tételek számát jelöli. A lista első oszlopában sorszámozza a sorokat. 

 

Különböző formátumú állomány készítés (XLS,CSV, PDF,TXT) 

    A leválogatott adatokat ki lehet tenni egy szöveges állományba a következő formátumokban.  

    XLS Excel munkafüzet  

    CSV Szöveges állomány pontosvesszővel elválasztva 

    PDF Nem módosítható grafikus állomány 

    TXT Szöveges állomány szóközzel elválasztva ( szabályos oszlopok jelennek meg) 

    TAB Szöveges állomány tab elválszatással az oszlopok között 

 

A előnézet (preview) ablak bezárása után megjelenik a könyvtár választó ablak ahol megadható, 

hová milyen néven készüljenek az állományok. 

 

A formátum kiválasztható az állománykészítés panelen. 
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Az 1-es rendezettség szerint külön fájlba készíti a listákat. 

Megadható az is milyen formátumban készítse azokat.  

Az ábrán megadott paraméterek alapján PDF formátumban, szervezeti egységenként külön 

állomány készül. 

Az állomány neve tartalmazza a rendezettségre jellemző kódot, jelen esetben a szervezeti egység 

kódját. 
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PDF, WORD állományok előállítása másképp: 
 

Az előnézet (preview) ablaknál a nyomtató helyett lehet választani, hogy WORD dokumentumot, 

vagy PDF formátumú állomány állítson elő.  
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Speciális listák leírása 

Jogcímkód listázás 

 

Új funkció a KLR 2.0.3 verziójában: 

Jogcímkód listázó 

 

Leírás: 

 A szükséges jogcímek keresésének egyszerűsítésére a KIR-ben használható jogcímek 

listázása különböző csoportosításban. A listákon a jogcímek legfontosabb tulajdonságai láthatók. 

 

Indítás menüből: 

 Karbantartás / Jogcím listázás 

 

 

 
 

 

 

Használatáról: 

 A menübe belépve a megjelenő ablakon a szokott módon a „mappa” ikonnal lehet  listát 

betölteni (CTRL-B). A következő listák választhatók:  

 

Lista tartalom 
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Oszlopok jelentése: 

Fja  

 Foglalkoztatói járulékalap 

Maja 

 Munkáltatói járulékalap 

Bér 

 Bér jogcím-e 

Nyja 

 Nyugdíjjárulék alap 

Ebja 

 Egészségbiztosítási járulékalap 

MVJA 

 Munkavállalói járulékalap 

Adóalap 

 Adóalap 

Ad Mód 

Adózás módja ( pl: 00 = Adómentes, 01=Rendszeres jövedelem szerint, 02= Nem 

Rendszeres jövedelem szerint - munkaviszonyban, 03=38/36%os adóelőleg, 04=38/36%os 

forrásadó, 06= Nem Rendszeres jövedelem szerint – munkaviszony nincs, 07=Kifizetői adó, 

stb..) 

Átlag 

 Átlagkereset alapja 

Bírósági 

 Bírósági letiltás alapja 

 

Az alap lista első oldala. 

 

Amikor elkészítettük a listánk beállítását, lehetőségünk van arra, hogy a beállításokat elmentsük, 

így legközelebb már nem kell megadnunk újra az összes feltételt.  

A listák mentésére és betöltésére a következő ikonok közül az első kettő szolgál 

. A következő 3 ikon a listakép szerkesztése, megnyitása és mentése, 

amelyekről későbbiekben foglalkozunk részletesebben. 

 

A listakép összeállítás ablak a  ikonnal hozható elő (Listakép összeállítás ábra). A jobb oldalon 

szereplő sorok jelennek majd meg nyomtatáskor a listánk oszlopaiként. Ha valamelyiket törölni 

szeretnénk a listából, kattintsunk rá, majd a Ctrl+Delete gombok együttes lenyomásával töröljük az 

összeállításból. 

Ha valamivel ki szeretnénk egészíteni a listánkat azt a bal oldali táblázatból, akkor a kiválasztott 

listaelemre duplán kattintunk (nem a sorszámára!) és az átkerül a jobb oldalra (a megjelenítendő 

oszlopok közzé). 

Ha nem megfelelő a listaelemek sorrendje, átrendezhetjük azokat úgy, hogy a mozgatni kívánt sor 

sorszámán nyomva tartjuk az egér bal gombját, majd a kívánt helyre mozgatjuk. 

Ahogyan a lista beállításait, úgy listaelemek beállításait is el tudjuk menteni, és vissza  tudjuk 

tölteni az utolsó két ikon segítségével. 

 

A fejléc oszlop értékeit át tudjuk írni, ha más néven szeretnénk megjeleníteni azt a tartalmat. 
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(Listakép összeállítás ábra) 

 

A fenti módol előállított lista a következőképpen néz ki: 
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Munkaügyi lekérdezésből bérstatisztika készítése 

 

A munkaügyben a Bér táblázat fülnél paraméterezhetjük fel a statisztikai táblát. Minden sor a 

listaképben is egy sor lesz, illetve a listában 1 oszlop. Soronként adhatunk meg időszakot, 

jogcímeket, jogcím csoportot. A listaképben szamf + a sorszám az összeget jelöli a MEZŐ 

oszlopban, a szamft + sorszám a jogcímekhez tartozó teljesítéseket. 

 

Az alsó választásnál megadhatjuk, hogy a listán a dolgozók azon köre kerüljön megnevezésre 

akiknek van érték a megadott sorokban, vagy akiknek nincs, vagy mindenki függetlenül az értéktől. 

  

A felső sorban lévő jelölésekkel lerövidíthetjük a lekérdezés idejét, ha tudjuk, hogy csak a  

rendszeres, vagy csak a nem rendszeres ágból szeretnénk lekérdezni. 

 

A munkaügyi lekérdezésben új adatok listázhatók: 

- 71. Fizetési osztály 

- 72. Fizetési fokozat 

- 73. FEOR megnevezés 

- 74. Kiadás nem + foglalkozás jelleg közös megnevezése 

- 75. Iskolai végzettség kód 

- 76. Szakképzettség kód 

- 77. Iskolai végzettség megnevezés 

- 78. Szakképzettség megnevezés 

 

 

Címke nyomtatás 

A következőkben ismertetett módon a program lehetőséget biztosít etikett címkék nyomtatására. 

A listák közül válasszuk ki a Munkaügyet. Itt megadhatjuk, hogy melyik főgazdálkodó dolgozói 

szerepeljenek a címkéken. Ezután kattintson a futtatás ikonra, vagy nyomjuk le az F3 billentyűt. 

Ekkor a program leválogatja az adatokat, amiről a státuszmezőben ad információt.  

Miután befejezte a leválogatást, töltsük be a CÍMKE listaképet (1. ábra). Ezután lehetőségünk van a 

listakép szerkesztésére (F8) amelyet a 2. ábra szemléltet.  
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A listák közül válasszuk ki a Munkaügyet. Itt megadhatjuk, hogy melyik főgazdálkodó dolgozói 

szerepeljenek a címkéken. Ezután kattintson a futtatás ikonra, vagy nyomjuk le az F3 billentyűt. 

Ekkor a program leválogatja az adatokat, amiről a státuszmezőben ad információt.  

  Miután befejezte a leválogatást, töltsük be a CÍMKE listaképet (1. ábra). Ezután lehetőségünk van 

a listakép szerkesztésére (F8) amelyet a 2. ábra szemléltet.  

   

 

 

 
2. ábra 

 

  Alapbeállításként a Név, Város, Cím és Irányítószám szerepel a címkén.  

Jelenleg csak 4 sor szerepelhet a rajta. Tartalma az ismert módon megváltoztatható. 

  A listában összeállított sorrendben fognak az adatok a címkére kerülni. Ha azt szeretnénk, hogy 

egy mező üres legyen, azaz a nyomtatásban is egy üres sor szerepeljen a helyén, és az nem az 

utolsó, akkor az adott sor Mező oszlopában lévő kifejezést cseréljük ki a `(’’)` kifejezésre. HA 

végeztünk a listakép beállításaival, kattintsunk az OK gombra. Ezután indítsuk el a Nyomtatványok 

menüpontból a Címke nyomtatást 2/7 vagy a Címke nyomtatás 3/7 menüpontot. 

  Egy A4-es lapon 14db (2 oszlop 7 sorban) címke helyezkedik el, melyeknek méretei:105mm 

széles és 42,33mm magas, vagy 21 DB (3 oszlop 7 sorban). 
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Táppénz ellenőrző lista 

A következőkben ismertetett módon a program lehetőséget biztosít táppénz és CSt ellenőrző listák 

nyomtatására. 

 

A táppénz ellenőrző listát a számfejtett jogcímeknél lehet betölteni a Lista betöltése (CTRL-B) 

ikonra kattintva (balról az 5.), és a TÁPPÉNZ ELLENÖRZŐ -t kiválasztva.  

Ekkor a következő 1. ábrán látható beállítások töltődnek be. 

 

 
1. ábra 

 

  A jogcím mezőben a listázandó jogcímek első két karakterét adtuk meg, így a program az összes 

15,25,12,14-el kezdődő jogcímeket válogatja le. 

  A jegyzék mezőben a 0,1,2,3 azt jelenti, hogy az előkészített, hóközi rész, hóközi teljes és hóvégi 

jegyzékből dolgozzon, tehát hóközben is lekérdezhető, nem csak számfejtés után. 

  A nyomtatandó lapok főcíménél látható a ’%IDŐSZAK’ kifejezés. Ez egy makró amely az 

Időszak mezőben megadott dátumot helyettesíti be. Továbbá használható %NÉV, amia név 

mezőben megadott szöveget helyettesíti a főcímbe. A Személyes listák nyomtatásánál hasznos 

amik egy dolgozóról szólnak (Pl.:bérkarton, bérjegyzék..) mivel a főcímben fog a neve szerepelni. 

   

A listakép szerkesztése (F8) ikonra kattintva megnézhetjük, hogy milyen adatokat szerepeltet a 

lista. Ezt szemlélteti a 2. ábra a következő oldalon. A listakép természetesen itt is tetszés szerint 

módosítható.   
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2. ábra 

 

A listakép alapján előállított riportot a 3. ábra mutatja be. 

 
3. ábra 
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Nyomtatványok 

A lekérdezővel a T29-es ürlapot, 2/7 – 3/7 elrendezésű etikett cimkét, Kereset igazolást, 

Munkáltatói igazolást, Munkaügyi kartont, és egyes cégeknél Kafetéria elszámolás nyomtatvány 

készíthető. 

 

 
 

Csoportos nyomtatványok 
  T29 es ürlap 

  Címke nyomtatás 2/7 

  Címke nyomtatás 3/7 

 

Ennél a típusnál először a munkaügyi ágnál le kell válogatni azokat a dolgozókat, akiket 

szeretnénk szerepeltetni a nyomtatványokon. Soros listán lehet ellenőrizni a tartalma, utána lehet 

elkészíteni a nyomtatványt. 

 

Egyedi nyomtatványok 

Ennél a típusnál nevet, adószámot vagy taj-t kell megadni, és közvetlenül nyomtathatjuk azokat. 

Nyomtató ablak jelenik meg és bekéri az adott nyomtatványhoz szükséges egyéb információt, 

így nem kell a nyomtatványokon semmit kézzel jelölni, a bevitt adatok alapján fogalmazza azokat 
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Kereset igazolás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkáltatói igazolás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaügyi karton: 
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Számfejtési ágban teljesítés és százalék lekérdezése 

 

 listakép összeállításban a 314, 315-ös mezők. 

314. Teljesítés 
Minden jogcímhez a rá jellemző mértékegységben az érték megjelenítése. 
A következő jogcím típusoknál használható 

1. táppénzes jogcímek ( 2-vel kezdődő jogcímek ) 

2. betegszabadság  (15-el kezdődő jogcímek) 

3. túlóra, műszakpótlék, ügyelet, egyéb változóbér ( 3-mal kezdődő jogcímek ) 

4. térítmények ( 12, 14-el kezdődő jogcímek ) 

315. Százalék 
Egyes változó béreknél egy jogcímhez több százalékérték tartozhat, az adott számfejtési 
tételhez kapcsolódót aktuális kerül kíírásra. 
 
 

 
 

Munkaügyi ágban szakfeladat feltétel megadás 

- szakfeladat kódra lehet feltételt megadni, így csak azok a dolgozók kerülnek listázásra, amilyen 

szakfeladatot megadtunk. A szakfeladat rendezettségnél a szakfeladat megnevezését is kiírja a kód 

mellé. 

Számfejtési ágban számlaszám feltétel megadás 

- számlaszám : Az aktuális számlaszámra tudunk feltételt megadni. Ha önkéntes pénztár jogcímet 

kérdezünk le, az adott pénztár számlaszámát megadjuk, csak az a pénztár  kerül listázásra. Ez iga a 

szakszervezetre, magánynyugdíjpénztárra, dolgozó számlaszámára. 
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Külsős dolgozók számfejtési adatainak nyomtatása 

 

A számfejtési ágban, a jegyzék mezőben ’7’ értéket kell megadni. 

Tartós távollévők, átlagos állományi létszám lekérdezése 

 

Munkaügy ágban juthatunk ezekhez az adatokhoz a következő módon. 

Az egyéb fülön, a létszám szakaszban adhatjuk meg a feltételeket. 
- Létszám mező: A vizsgált időszak, ez lehet egy nap is, mindig teljes dátumot kell megadni a kezdő és 

vég értékkel. Pl (20110801<20110831 vagy 20110801<20110801 

- Tipus : Átlagos állományi létszámot válasszuk ki 

- Részmunkaidő: Nincs sújozás (ebben az esetben a részmunkaidő nem csökkenti a létszámértéket 

- Napok száma: Az megadott intervallumban hány huzamos távollét napja van, ebben az esetben 1< 

feltételt adjuk meg. Ez azt jelenti, ha az időintervallumban akár 1 nap tartós távolléte van listázásra 

kerül. Ha a típusban az összes hiányzást választottuk volna, itt az intervallumban lévő összes 

hiányzás napok jelennének meg.  

A listaképben a 200 létszám, és 201 H.nap (hiányzás napjainak száma) kiválasztjuk, akkor az 

intervallum létszámértékét láthatjuk 2 tizedes pontossággal, illetve az intervallumba a huzamos 

távollét napjainak számát.  

Ha az intervallum 1 nap, akkor az azon a napon huzamos távollévők kerülnek listázásra. 

Ha listázni szeretnénk a hiányzás kódját, megnevezését, akkor a hiányzás blokkban a kódot és 

dátumot is ki kell tölteni. 

A kódnál ilyen esetben az összes hiányzás kell kivéve a szabadságok, amit a következő módon 

adhatunk meg: ’!91001,91002,91003’ 
A listaképben a következő mezőket választhatjuk: 

- 300 Hiányzás kódja 

- 305 Hiányzás megnevezés 

- 301 Hiányzás kezdete 

- 302 Hiányzás vége 
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’HUZAMOS TÁVOLLÉT 1’ néven elküldésre került egy elmentett lista. 
 

Az alábbi ábrán egy paraméterezési minta látható: 

 
 

A lekérdezés felhasználva 200, 201-e mezőket a következő listát eredményezi  
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Átsorolás leválogatása, illetmény különbözet listázása 

 

A munkaügyi ágban, a dátumok fülben lehetőség van az átsorolások lekérdezésére. Ha az átsorolás 

kezdetét kitöltjük, akkor azok kerülnek a listára, akiknek a megadott intervallumban átsorolásuk 

volt. 

 Ha bejelöljük az ’Illetmény változás’-t, akkor csak azok kerülnek listázásra, akiknek az átsorolása 

illetményváltozással járt. 

A 100-109-es mezőkkel a listaképben, az átsorolás előtti bérelemek jeleníthetők meg. 

A 110-es mezővel az átsorolás utáni és előtti illetmény különbözete listázható. 

Az alábbi példában a 2010 10. hónapban átsorolt dolgozók kerülnek leválogatásra, akiknek 

bérváltozással járt a változás. 

 

 
 

A következő listakép állítható össze. 
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Egyeztető listák 

 

 

a) Nettóegyeztető lista 

 

Nehézséget okoz a bér átfutó számlák kifuttatása havonta. Ez a lista próbál segítséget nyújtani 

ebben. Bármilyen időpontban elkészíthető egy hónapra, ha nem teljes még a hónap, akkor az 

addigi forgalmat fogja mutatni. Sokszor azt is nehéz megállapítani, a KIR-ben elkészített 

utalási állomány melyik számfejtési hónaphoz tartozik. A lista erre a kérdésre is választ ad. 

Összefoglalva, egy térképet ad a bérek, levonások a megadott időszakhoz tartozó kifizetéseiről. 

Az alább felsorolt szakaszokról összesenek sorok készülnek, (ahól nincs banki nap megadva) 

ami pontosan megegyezik a KLR jogcímes összesítőjének 6. Kifizetendő szakaszában szereplő 

összeggel, illetve a 5. Egyéb levonások szakasz összesenjével. 

Mivel a jogcímes összesítőben a számfejtési hónaphoz tartozó összes kifizetés szerepel, ez 

megegyezik a Nettó egyeztető részleteivel, ezért jelent segítséget az egyeztetéshez. 

A lista 201206_(törzsszám)_NETTO.csv néven készül el a feladás könyvtárban. 

A teljes egyeztetéshez, ha mód van rá, hónap közben javasolt feljegyezni: 

- a feladási állományban történt módosításokat 

- az előadói könyvelésben szereplő tételek mögött történt-e pénzmozgás 

- a nem rendszeres sztornó tételek mögött van-e pénzmozgás 

 

Külön szakasz készül: 

- a jegyzék ági kifizetésekről 

o pénztár, számlán maradó 

o póstai kifizetés 

o banki kifizetés 

o kerekítés 

- a nem rendszeres kifizetésekről 

o pénztár, számlán maradó 

o póstai kifizetés 

o banki kifizetés 

o techikai kifizetendő részletezése 

- az előadói könyvelésről (név szerint) 

o utalt, nem utalt tételek 

o negatív tételek 

- a levonásokról, letiltásokról 

- a nem elutalt letiltásokról (névzerint) 
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Oszlopok: 

- Időszak:   melyik számfejtési hónapot tartalmazza 
- Megnevezés: a sor tartalmát határozza meg (Pl.: jegyzék bank: jegyzék ágon készített utalási 

állomány) 
- Banki nap:   A KIR-ben az állomány készítésnél megadott banki nap 
- Jogcím:  Milyen jogcímen történt az utalás 
- Jogcím név: Jogcím megnevezése 
- Sztornó:  Sztornó tétel, vagy nem (a nem rendszeres utalásoknál) 
- Utalás mód:   0, 1, 2, 3 (a nem rendszeres utalásoknál) 
- Feladás csoport: A KLR által készített feladás listában melyik szakaszban szerepel 
- Bruttó:  A Bruttó összeg, aminek a nettója került utalásra 
- Összesen:  Kifizetett összesen 
- Utalt:  Az kifizetendőből mennyi került utalásra 
- Nem utalt:  Mennyi nem került utalásra 
- Név, Adószám: Kiírásra kerül a név és adószám: 

  a sztornó tételeknél, 
  az előadói könyvelés tételeinél 
 a számlán maradó letiltásoknál 

 

b) Hó végi egyeztető lista 
 

A fő követelmény a hó végén, hogy, egyezzenek a különböző listákon szereplő összegek. Ennek az 
egyezőségnek a meglétét segít ellenőrizni a Hó végi egyeztető lista. 

A KIR ’finanszg’ listájának megfelelő sorai, a KLR jogcímes, feladás összesen listájának megfelelő 

sorai összegben megegyezzenek. Ez garantálja a KIR és a feladás 100%-os számszaki egyezőségét. 

Ha valamelyik listának nincs olyan típusú sora, akkor 0-val szerepel. 

Akkor áll fent az egyezőség, ha a különbség oszlopban nulla szerepel. 
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Oszlopok: 
- Finansz sor:  A finanszg lista mely sorainak összege 

- Jogcímes sor:  A jogcímes összesítő mely sorainak összege 

- Feladás azonosítő:  A feladásban milyen azonosítóhoz tartoznak 

- Számlaszám:  A feladásban milyen számlaszámon szerepelnek 

- Megnevezés:  Számlaszám/ jogcím megnevezése 

- Finansz összeg:  A finanszg összesítőben szereplő összeg 

- Feladás összeg:  A feladás összesenben szereplő összeg 

- Jogcímes összeg:  A jogcímes összesítőben szereplő összeg 

- Különbség:   A finanszg és a jogcímes, feladás összesen listák közti különbség 

- Jogcím:   Milyen jogcímeke szerepel a megadott összeg  

 

Egyedi listák 

Egy teljesen új lehetőség a KLR-ben. A fő képernyőről vett pár paraméter alapján (pl.: gazdálkodó, 

időszak, előadó) egy előre beállított lekérdezés, egy gombnyomásra végrehajtásra kerül. A 

FELADÁS könyvtárban csv fájl formátumban található meg az eredmény.  

Kérésre egyedi lekérdezéseket tudunk beépíteni, gyakorlatilag bármilyen lista, megkötés nélkül 

egyszerűen, gyorsan elkészíthető. Egyelőre képernyőn nem jelenik meg, csak a csv állományban. 

 

 
 

Kezdetben két listát készítettünk el, amit már több intézmény kért. 

- A megadott időszakban (1 hónap) számfejtett béreit listázza, olyan formában, hogy egy 

dolgozó egy sor, az össze jogcím, járulékok, adók, foglalkoztatói járulékok egy-egy oszlopban 

szerepelnek. 

- KIR-ben beállított, megadott időszakban érvényes, bérekre vonatkozó százalékos 

megoszlásokat listázza ki. 
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Főkönyvi feladás paraméterezése 
 

A paraméterezést a karbantartás menüben, a következő almenüpontokban tudjuk elvégezni. 

1. Főkönyv-jogcím összerendelés 

2. Számlatükör karbantartás 

3. Főkönyv törzs karbantartás 

4. Könyvelő program - KIR kód megfeleltetés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főkönyv-jogcím összerendelés 

 

Az egyes jogcímekhez itt lehet közvetlenül megadni a foglalkoztatási formákhoz tartozó főkönyvi 

számokat.  

Ha a könyvelőprogram számlatükre betöltésre kerül csak visszanézni, ellenőrizni lehet, az 

összerendeléseket, az összerendelést a számlatükör karbantartásban lehet kezelni. 

Lehetőség van ebben az esetben is új jogcím felvételére. 
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Ha duplán kattintunk egy sorra, megjelenik a beviteli képernyő amit a következő ábra szemléltet.  

 

 
 

A képernyő adatait módosíthatjuk és a Bevitel nyomógomb segítségével rögzíthetjük. 

Ha nincs felvéve a törzsben az a főkönyvi szám amit szeretnénk megadni, innen közvetlenül el lehet 

indítani a Főkönyv törzs karbantartást, ’ Főkönyv törzs karbantartás indítása’ gomb lenyomásával. 

Miután rögzítettük az új főkönyvi számot, már alkalmazhatjuk a felvitelnél. 

 

Számlatükör karbantartás: 

Abban az esetben alkalmazható, ha a könyvelőprogram számlatükre betöltésre kerül. 
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A főkönyvi számokhoz hozzárendeljük a jogcímeket, illetve megadjuk a feladáshoz szükséges 

egyéb paramétereket. 

 

 
 

 

 

- Feldolgozás nyomógombbal a soronként megadott paramétereket átvezeti a KLR adatain. 

kilépés előtt, ha módosítottuk a paramétereket, mindig  alkalmazni kell 

- Nyomtatás, CSV file készítés a Nyomtatás nyomógombbal indítható 

- Új sort az ’Új adat felvétele’ nyomógomb segítségével nyithatunk 

- Törlés az ’Adatok törlése’ nyomógomb lenyomásával törölhetünk. A kijelölt sort kerül 

törlésre 

- Módosítani az aktuális sorra történő dupla kattintással lehet, így megjelenik a következő 

beviteli képernyő. 
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Csak a főkönyv törzsben szereplő számlaszámokat lehet megadni. Ha hiányzik, a törzs karbantartás 

indítható a Főkönyvi törzs karbantartás indítása nyomógombbal. Az ott rögzített adatokat már itt 

alkalmazhatjuk. 

 

Kitöltési szabályok: 
 

- Kategória:   

o ’x’ a felhasználó által meghatározott kategória, új tétel felvételekor automatikusan 

képzi a program. 

o ’M’, ’A’, ’F’ Speciális kategóriák, csak a főkönyvi számok, megnevezés írható felül 

o ’OSA’ szó található, akkor ez a KIR által meghatározott kategória, a jogcímeken 

módosítani nem lehet.  

Amennyiben nem felel meg a KIR által meghatározott kategória, felülbírálható úgy, 

hogy a jogcímet szerepeltetjük egy x-es kategóriájú sorban. 

 

- Sorszám: Kategórián belüli sorszámozás, új tétel felvételekor automatikusan képzi a 

program  

- Megnevezés: A sor megnevezése 

- Jogcím:  mezőben felsorolt jogcímek lesznek ellátva a megadott paraméterekkel 

- Feladás: ha bejelöljük, feladásra kerül a tétel, a feladási állományban szerepelni fog 

- Ellenláb számla: Az itt megadott főkönyvi számok 39-es párja. Csak akkor szabad 

megadni, ha a feladás 3. 4. szakaszába kerül a tétel. Egyéb esetben, ha a munkavállalótól 

levonásra kerül, adó, járulék, vagy banki utalással került kifizetésre tilos megadni. 

 A következő elemeket tartalmazhatja: 

1. Foglalkoztatói adók és járulékok 

2. Utalványok, jegyek, csekkek  

3. Bérlet, ha a munkáltató szerzi be 

4. Önkéntes pénztári hozzájárulás 

5. Napidíj, ha késleltetett  járulék levonással kerül számfejtésre (nem a napidíjból kerül 

levonásra számfejtésnél) 



Hasznos Adatok Kft 47. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer 

Számla törzs karbantartás 

 

Ahogyan az előzőeknél, itt is lehet újat felvinni, meglévőt módosítani, illetve törölni, melyre a 

következő képernyők adnak lehetőséget: 

 

 
 

 
 

Amennyiben nem alkalmaznak egyedi gyűjtőket, a számlaszámot az egyedi gyűjtő helyére kell írni. 
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 Könyvelő program – KIR kód megfeleltetés 

 

Itt lehet megfeleltetni a könyvelő programban alkalmazott kódokat a KIR-ben használtakkal.  

Az ábrán látható kód típusokra lehet konvertáló táblázatot felállítani 
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Fejlesztések, változások felsorolásai 
 

Megváltozott a képernyő elrendezése.   

A számfejtés lekérdező ágból minden lekérdezhető, listázható. A ’Feltételek törlése’ 

nyomógombbal, törölhető az össze feltétel, ami ki lett töltve bármelyik panelen. Ha a számfejtés 

panel aktív és feltételt adnak meg, a számfejtésből fog lekérdezni, ha a törzsadat panel aktív és 

feltétel lett kiadva, a törzsadatokból kérdez le. Ha az előbbi panelek üresek a munkaügyből fog 

lekérdezni. 

Használni érdemes, a ’Feltételek törlése’ gombot mielőtt egy új lekérdezést paraméterezését 

kezdjük el. 

A többi ág is megmaradt, ha valaki azt szeretné használni. 

A pirossal bekeretezett részen lehet a számfejtési és törzsadat feltételeket megadni. 

A zölddel bekeretezett az összesítő kezelése. Nem kell a hó végi feldolgozásba átmenni, külön 

kezelőgombokat kapott az ’Összesítő leválogatása, listázása’ panelen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasznos Adatok Kft 50. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer 

Meg lehet szakítani a feldolgozást a stop gombbal 

 

 
 

Újrakapcsolódás az adatbázishoz 

Amennyiben megszakad a kapcsolat, nem kell kiszállni és újra bejelentkezni, az alábbi gombbal 

újracsatlakozik a program a szerverhez.   

 

A főképernyőn: 

 
 A leválogatási ablakon: 

 
 

 

Gyorsabb bejelentkezés és rövidebb futási idők 

A bejelentkezés, lekérdezési idők felgyorsultak. A lekérdezések a leg optimálisan állítják be 

magukat. 

 

A jegyzék elvált a lista típusától  

Csak a KIR számfejtési ágak maradtak benne, illetve a külsős munkavállaló. 
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A 7-es külső munkavállalót akkor érdemes kitölteni, ha kifejezetten csak a külsősként kapott 

bérét szeretnénk listázni, bérkartont készíteni. Ide tartozik, hogy a név help-nél a külsős 

munkavállalók is kiválaszthatóak. 

 

A számfejtési listák a következők lehetnek: 
 

 
 

- EB: elektronikus bérjegyzék nyomtatása, előállítása 

- JK: Járulék korrekció nyomtatása (KIR-ben a járulék korrekció menüpontban felvitt változások) 

- ÖA: A hó végi feldolgozás összesítés eredményét archiválni lehet, amiből, mint a számfejtésből 

a megadott feltételek szerint jogcímenként lehet listázni. (Név szerint nem). Ha több hónap 

archiválásra került bérkarton szerűen lehet az intézmény jogcímes összesítőjét nyomtatni. Ha 

éves szinten kell bármilyen jogcím, az archívból nagyon gyorsan lekérdezhető. 

- ÖN: A hó végi feldolgozás összesítőjéből név szerint lehet listázni a megadott feltételek alapján. 

Miután egy képernyőről kezelhető az összesítő és a tételes lista, az összesítő leválogatás után 

azonnal minden képernyő váltás nélkül lehet név szerinti listát készíteni 

az összesítő lista eredményéből. 

- ÖP: Önkéntes pénztári korrekció. Ha túllépte az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás a 

megengedett összeget, az utána megállapított foglalkoztatói terheket listázza ki. 

- SJ: Start járulék kedvezményeket listázza, dolgozónként, jogcímenként. 
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A törzsadatoknál a következő listák készíthetők: 

 
 

 

Nemrendszeres leválogatási elv válltozás 

A nem rendszeres panelen megadható jogcím feltételnél 4-essel kezdődő jogcímet lehet megadni. 

Leválogatja az adott nem rendszeres számfejtéseket, de az összes hozzá tartozó jogcímet (adók, 

járulékok, levonások) is listázza.  
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KLR e-Bérjegyzék működési elve 
A KLR e-bér modulját a KIR által készített rendszeres és nem rendszeres jegyzékek 

elektronikus úton történő postázására lett kifejlesztve. 

Működési elve: 

A KLR a beolvasott rendszeres és nem rendszeres állományokból emberenként külön 

állományt készít, egy pdf-et, és egy jelszóval levédett tömörített zip állományt, amely az 

előbbi pdf-et tartalmazza.  

Postázásra csak a jelszóval levédett zip állomány kerül. A jelszó dolgozó adószáma. Ez a 

jelszó meg nem változtatható.  

A pdf állomány tartalmazza a dolgozó adott hónapra betöltött rendszeres és nem rendszeres 

jegyzékeit is, így a dolgozónak elég egy állomány megőrzéséről gondoskodni. 

Ajánlott tehát, hogy a nemrendszeres jegyzékekről hónapzárás után készítsük el a 

jegyzékeket, így az üzemeltetői munka is sokkal kevesebb, mintha minden egyes 

nemrendszeres ági számfejtés után töltenénk be a jegyzékeket. 

 

Rendszerkövetelmények: 

Az e-bér működéséhez egy KLR-t futtatni tudó gépen a következők kellenek még: 

- 7zip programnak fel kell lennie telepítve. 

- A levelek küldéséhez engedélyezni kell a 25-ös portot. 

- Helyi biztonsági beállítások módosítását, hogy a titkosított zip mellékletet tartalmazó 

levelet átengedje a vírusirtó és a hálózat tűzfala. 
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KLR e-Bérjegyzék felhasználói leírás 
 

Első lépésként töltsük be a munkatársak e-mali címét! 

A Gazdálkodó mezőbe fontos, hogy beírjuk a gazdálkodó kódját!!! Pl.: 218 

A betöltést a „E-bérjegyzék->E-mail címek beolvasása” menüpont indításával tudjuk 

elvégezni. 

 
 

A betöltendő állomány bármilyen nevű lehet. 

A formátuma pontosvesszővel tagolt szöveges állomány (csv), és a szerkezete: 

Adószám; Név; e-mail cím; Törzsszám; Gazdálkodó kód; 

Pl.:  

1234567890; Kiss Piroska;kis.piroska@hivatal.hu;123456;31; 

2345678901; Nagy Farkas;nagy.farkas@hivatal.hu;123456;31; 

 

Az állomány egyszerűen előállítható excelből, csak fel kell rögzíteni az adószámokat az e-

mail címeket, a neveket, valamint a gazdálkodó kódot és a törzsszámost, majd mentésnél a 

fájltípusnál válasszuk ki, hogy pontosvesszővel tagolt (*.csv) :  

FIGYELEM! A beolvasás a már bent lévő címek törlésével kezdődik, azaz mindig az 

aktuális, és teljes címjegyzéket kell beolvasni!!! 
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Az e-mail címeket tartalmazó állomány kitallózása: 

 

 
 

Sikeres beolvasás után a következő képernyő látható: 
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A bérjegyzékek előállítására  

Két féle módszer is a rendelkezésére áll! 

A egyikben a lekérdezővel válogatja le a bérjegyzékhez szükséges adatokat, és készít belőlük 

dolgozónként küldhető állományt, 

a másik lehetőség pedig az, hogy a Magyar Államkincstár által megküldött szöveges jegyzék 

állományokat, valamint a KIR3-ból lekérdezett szintén szöveges állományokat beolvassuk a 

Lekérdezővel, és az eredeti bérjegyzékkel megegyező formátumú bérjegyzékeket készítünk vele. 

 

Lekérdezővel leválogatott jegyzékek készítése 

Töltsük be az „e-bérjegyzék” listaképet: 

„Lista beállítások->Lista betöltése” vagy az első sárga kis mappa ikon. 

 
A betöltés után aktualizáljuk a gazdálkodót, és az időszakot, majd kattintsunk a Futtatás és 

nyomtatás ikonra! 

Lehetőség van arra is, hogy egy adószámhoz tartozó jegyzéket válogassunk csak le, ehhez ki 

kell töltenünk a Munkaügy I. panelen az „Adószám” mezőt, és akkor csak annak az egy 

dolgozónak a bérjegyzéke kerül legyártásra. 

(vesszővel elválasztva megadható több adószám is) 

 

Leválogatás 
Majd leválogat és nyomtat (F4) 
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Igen… 

 

 

 

Miután megjelenik a nyomtatási kép, 
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 kattintsunk a kilépés gombra: 

 
 

 

Miután bezártuk a következő ablak jelenik meg: 

 

 
 

Itt ki kell választanunk, hogy melyik mappába gyártódjanak le a jegyzékek. 

Itt válaszuk ki a lekérdező programmappájában lévő jegyzék mappát, majd hozzunk létre 

benne egy új mappát a készítendő hónap nevére (pl.: 201203 néven). 

A fájl nevének írjuk be az időszakot, majd kattintsunk a „Mentés” gombra! 

A készítés közben sűrűn(emberenként) felugrik egy nyomtatási ablak. 
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Amikor végez a program a jegyzékek elkészítésével, akkor aktívvá válik a kilépés gomb: 

 
Az összeg mezőben itt az elkészített bérjegyzékek oldalszáma látható. 

A megadott könyvtárba elkészültek az e-bérjegyzék állományai emberenként titkosított .zip 

és titkosítattlan .pdf formában. 

Az állományok nevei a megadott dátum_email cím.zip és .pdf. 

(pl.:201203_kis.piroska@hivatal.hu) 

Előfordulhatnak olyan állományok, amik email cím helyett az illető nevét és az adószámát 

tartalmazzák. (pl.:201203_kis_piroska__1234567890) 

Ez abban az esetben fordul elő, amikor az illető e-mail címe nincs betöltve a rendszerbe. 

Ha ilyennel találkozunk, az illető e-mail címét az E-bérjegyzék menüben az E-mail címek 

karbantartása menüpontban tudja felrögzíteni. 

Ha megadjuk az adószám mezőbe az illető adószámát, akkor csak az ő jegyzékét fogja 

listázni, és menteni a program. 

Mák által küldött Bérjegyzékek betöltése: 

„E-bérjegyzék->Jegyzék beolvasás” 
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Keressük meg a betöltendő jegyzéket, majd megnyitás: 
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Beolvasás eredménye a következő képernyőn látható: 

 

 
Az összeg mezőben látható a beolvasott oldalak száma. 

 

A rendszeres jegyzék beolvasása után ugyan ilyen módon olvassuk be a nem rendszeres 

jegyzékeket is! (Nem rendszeres jegyzékeknél az összeg mezőbe sajnos még nem a betöltött 

oldalak száma jelenik meg, ez fejlesztés alatt van!) 
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Jegyzékállományok elkészítése: 
    Töltsük be az „e-bérjegyzék” listaképet: 

     „Lista beállítások->Lista betöltése” vagy az első sárga kis mappa ikon(at 5.) 
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A következő módon kell kitöltve lenni az oldalnak, ügyelve a bekeretezett részekre: 

 

 
 

A Leválogatás és az állománykészítési feladatok megegyeznek a Lekérdezővel leválogatott 

jegyzékek előállításánál leírtakkal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasznos Adatok Kft 65. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer 

Bérjegyzékek küldése: 

 

A bérjegyzékek küldése ugyan az mind a kétféle jegyzék előállítási módnál! 

A lekérdező programmappájában található egy e_ber.exe állomány, indítsuk el! 

 
- A Feladó e-mail címéhez azt az email címet kell beirni, amiről a bérjegyzékeket szeretnénk 

kiküldeni. 

- A levél tárgyához értelemszerűen a tárgyat kell beírni. 

- A levél szövege mezőbe a bérjegyzékekkel kapcsolatos információk adhatóak meg. 

- Visszaigazolást kérek bepipálása esetén értesítés érkezik a küldő email címre a 

megérkezésről. 

- A küldő szerver SMTP címe: Ide a levelező szerver SMTP címét kell megadnunk, mint pl 

egy hálózatba kötött szkenner esetében, amely e-mailben küldi el a beszkennelt anyagot.. 

- A mentés gombra kattintva a megadott adatokat a program elmenti, így legközelebb nem 

kell újrí megadni azokat. 

- A postázandó levelek mappáját a bal alsó részben tudjuk kitallózni. 

- Miután kitallóztuk a mappát, a középső részben megjelennek a postázási elemek. 

- A leveleket a Bérjegyzékek küldése gombra kattintással lehet kiküldeni. 

 

Amennyiben kérdése lenne a rendszer használatával üzemeltetésével kapcsolatban, vagy 

hibát szeretne bejelenteni, kérem, hogy a helpdesk@hasznosadatok.hu e-mailcímen tegye 

meg! 

mailto:helpdesk@hasznosadatok.hu
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Mellékelt listák: 
Számfejtés: 

 

ABKJ  

BÉRJEGYZÉK 

BÉRKARTON 

DEVIZA NAPIDÍJ 

ELŐADÓI KÖNYVELÉS 

FIZETÉSI ELŐLEG 

FOGLALKOZTATÓI JÁRULÉK ALAP 

HÓKÖZI RÉSZ SZÁMFEJTÉS 

HÓKÖZI TELJES SZÁMFEJTÉS 

HÓVÉGI SZÁMFEJTÉS 

JÁRULÉK KORREKCIÓ 

LEVONÁSOK 

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJ 

NEM JOGVISZONYOS NEM RENDSZERE 

NEM RENDSZERES 

NEM RENDSZERES ELLENŐRZŐ LISTA 

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍ 

STARTKÁRTYÁS KEDVEZMÉNYEK 

SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ 

TÁPPÉNZ ELLENÖRZŐ LISTA 

TARTÁSDÍJ 

             VAGYONNYILATKOZATHOZ JÖVIG 

  

Törzsadatok: 

 

ADÓJÓVÁÍRÁS                                                  

RENDSZERES  JUTTATÁS OK 

CSOPORTOS SZÁMFEJTÉS 

FIZETÉSI ELŐLEG 

FOGYATÉKOS KEDVEZMÉNY 

GIRO UTALÁS ADATAI 

HAVIBÉR 

LEVONÁS 

MAGÁN NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOK 

SZAKSZERVEZET TAGOK 

SZJA NYILATKOZAT 

TARTÁSDÍJ 

VÁLTOZÓBÉR 

ÖNKÉNTES NYUGDÍPÉNZTÁRI TAGOK 

 ÜRES (ÖSSZES) 

 


