
 

   
 
 
 
 
 
 
 
              
 

verzió  3.2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          
 
 
 
 
 
 

                                      F E L H A S Z N Á L Ó I  S E G É D L E T  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2009-2010 KronoSoft Informatikai Kft. 



 

 

Gratulálok! 
 
 
Köszönöm és gratulálok, hogy a MultiSchool Étkezés-megrendelőt választotta. Ebben 

a programban nem fog csalódni. 15 év fejlesztésének eredményeként a program 

garantáltan csökkenti majd az étkezési díjak beszedésével, bizonylatok kiállításával  

töltött idejét, nem is beszélve a kimutatások elkészítésének fáradságos munkájáról. 

Mostantól nyugodtan alhat, a számítógép dolgozik Ön helyett. 

 

Ha meg van elégedve a rendszerrel, mondja el, ajánlja ismerőseinek, iskolák, óvodák gazdasági 

vezetőinek, ügyintézőinek. 

 

Sok sikert a program használatához! 

 

 

             László Attila 
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A SEGÉDLETRŐL 
 
 
 
 
Ebben a leírásban a következő színeket és jelöléseket használjuk: 
 
 

Kék színnel írtuk a fontos megjegyzéseket, előírásokat. 
 
 
Piros színűek a feltétlenül betartandó utasítások. 
 
 

Barna színnel, két oldalról kicsit behúzva láthatók a példák. 

 
 
A fejezetcímekre való hivatkozások zöld színűek és vastag betűsek. 
 
 
A program gombjainak nevei aláhúzottak.  
 
 
Word-ben lehetőség van egy adott témakörhöz ugrásra az <ugrás oda> szövegre kattintva. 
 
 
A programban található mezők nevei Times betűtípussal vannak szedve. 

 
 

A menüpontok dőlt betűvel láthatók. 
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A PROGRAM CÉLJA 
 

A rendszer 

A MultiSchool3 egy több részből, több alrendszerből álló program, melyhez a következő modulok 
tartoznak: 
 

MultiSchool3 
Az étkezés-megrendelést, nyilvántartást, számlkészítést tartalmazza. 
Ez a leírás a MultiSchool3 modulról szól. 

 
MultiSchool3 Központ 
Központi adatbázis használata esetén a központban futtatható modul, amely minden 
lekérdezést tartlmaz, lehetővé teszi a központi étkezés megrendelést. 
Használatának leírása külön dokumentációban található: MultiSchool3 Központ Felhasználói 
segédlet címen. 

 
MultiSchool3 Ebédlő 
Az intézmény ebédlőjében használható program, amely lehetővé teszi, hogy a személyekről 
vonalkódjuk lehúzásával eldönthessük, hogy aznap étkezhet-e. 
Használatának leírása a C. Függelékben található. 

 
MultiSchool3 Feladás 
A CT_EcoStat program számára küldött feladás fájlok kezelését központilag végző program. 

 Használatának leírása a D. Függelékben található. 
 
A MultiSchool3 Étkezés-megrendelő és számlázó rendszer egy intézmény vagy egy teljes 
intézménycsoport étkezés-befizetési, gondozási díj és egyéb számlázási igényeit képes kiszolgálni. 
 
Az intézmények lehetnek bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok, szociális 
intézmények, stb. Lehetnek olyan intézmények, amelyek egy szolgáltatótól (pl. Junior) rendelik az ételt, 
de lehetnek olyanok is, amelyek saját maguk főznek (pl. bölcsődék).  
 
Teljes intézménycsoport lehet pl. egy Budapesti kerület, egy város, ahol az önkormányzatnak is el kell 
érnie az adatokat, pl. azért, mert az önkormányzat gazdasági szerve (továbbiakban GAMESZ) rendeli 
az étkezést az intézmények számára a tőlük kapott befizetési adatok alapján. 
 
Intézménycsoport (több intézmény) esetén: 
Nincs külön adatbázis minden intézményben, mindenki a  központi adatbázisban dolgozik, ami egy 
szerveren található (Interneten keresztül – VPN-nel csatlakozva). Az intézményi felhasználók 
természetesen csak a számukra engedélyezett adatokat láthatják (ld. Jogosultsági rendszer) 
 
Egy intézményben több felhasználó esetén: 
Egy intézményen belül több gépen használjuk a programot - ilyenkor az egyik kiválasztott 
számítógépen helyezzük el az adatbázis-kezelőt, az MS SQL Server-t és az adatbázist (ez a „központi 
gép” ), amelyet több kliens gép használ. 

Tűzfal beállítása 

A „központi” gép tűzfalán ebben az esetben engedélyezni kell a 1433-as és a 1434-es portot. (Ha 
szükséges, akkor a kliens gépeken is be kell állítani a tűzfalat.) 
 
 
A befizető személyek lehetnek gyerekek, felnőttek, vendégek, dolgozók, stb. A befizetés egységes 
keretben zajlik, mindenki befizetése egyformán történik. Lehetőség van egyesével rögzíteni a 
személyek befizetéseit, de lehet csoportosan is (a kiválasztott személycsoportnak) egy menetben több 
személynek. 
A program kezeli a pótbefizetések három fajtáját is. 
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1. Az intézményekben egy hónapra általában nem egy napon történik a befizetés. Az első (vagy 
az első kettő) napon szokták a „normál” befizetést lebonyolítani, aztán kicsit később egy 
második, ún. pótbefizetést bonyolítanak. Ezt a programban lehet úgy intézni, hogy az első 
befizetéshez a fő időszakot használjuk, a továbbiakhoz pedig alidőszakokat hozunk létre a 
hónapon belül és azokra fizettetjük be a személyeket (ld. Alapadatok > Befizetési időszakok 
<ugrás oda>). Így könnyedén lekérdezhetők az első és a további, pótbefizetések adatai. 
Ez a fajta tehát nem igazi pótbefizetés, normál befizetésként lesz tárolva és csak az időszakból 
tudjuk, hogy mi pótként értelmezzük. 

2. A másikfajta pótbefizetés az, amikor egy személy befizet az időszak egy részére (nem minden 
napra), de később mégis szeretne további napokra befizetni. Ilyen esetben a második (és 
további) alkalommal a programban egyszerűen kezdeményezni kell egy befizetést; a rendszer 
tudni fogja, hogy ez már pótbefizetésnek minősül és úgy is tárolja. Lekérdezése lehetséges 
egyben, a befizetésekkel együtt és külön is. 

3. A harmadik típusú pótbefizetés pedig akkor áll elő, ha a felhasználó lezárja a hónap egy hetét 
(ld. Befizetés > Pótbefizetés <ugrás oda>, és Befizetési időszakok > Lezárás <ugrás 
oda>).Ha valaki ezután fizet be a lezárt hétre, akkor az már pótbefizetésként lesz tárolva. 

 
A gyerekek különböző fajta támogatásokat kapnak az államtól, önkormányzattól, a saját településüktől 
vagy másik kerületből, településről. A program ezeket teljes körűen kezeli. 
 
Az étkezés befizetése mellett valamilyen bizonylatot is kötelező adni a befizetőnek: ez lehet számla 
vagy nyugta ill. egyéb bizonylat, pl. átvételi elismervény. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a program által 
készített nyugta nem adóügyi bizonylat.) 
Számlát háromféle módon nyomtathatunk: 

- A4-es méretű számla nem mátrixnyomtatóra (pl. tintasugaras és lézernyomtatóra) 
- A4-es méretű számla mátrixnyomtatóra – nem grafikusan, hanem karakteresen nyomtatva 
- Keskeny számla blokknyomtatóra (75 mm széles papírra) – ez lehet grafikus vagy 

karakteres (azaz „mátrixnyomtatós”) nyomtatás. 
Ezek mellett még több beállítás áll rendelkezésre különféle számlanyomtatási lehetőségekhez. 
A befizetés mellett fontos a lemondások kezelése, jóváírása: a program természetesen ezt is 
megoldja. A befizetéshez hasonlóan ezt is lehet egy személynek vagy egyszerre többnek rögzíteni. 
 
A programnak van megoldása két gyakran előforduló problémára: a visszamenőleges ár- ill. 
támogatásváltozásra. 
Ha egy ár visszamenőleges hatályú megváltozásáról (ami gyakorlatilag minden évben előfordul) akkor 
értesülünk, amikor már megtörtént egy vagy több befizetés, akkor meg kell oldanunk a 
befizetés/lemondás helyesbítését és a különbözet számlázását a személyeknek. Ugyanez érvényes a 
gyerek támogatásának visszamenőleges hatályú megváltozására is (pl. későn hozza be az igazolását, 
addigra már befizetett). 
A befizetés-helyesbítés művelet lefuttatásával a program (egy vagy az általunk kijelölt több 
személynek) kiszámítja és helyesbíti a befizetését és/vagy támogatását. 
Emellett egyébként harmadikként az áfakulcs fentiekhez hasonló visszamenőleges változását is figyeli 
és helyesbíti, bár ez nem olyan gyakori és fontos feladat. 
 
Rengeteg lekérdezés, kigyűjtés kérhető le a rendszerből a befizetésekről, lemondásokról, 
támogatásokról, bizonylatokról, stb.; sőt mi magunk is összeállíthatunk szinte tetszőleges lekérdezést 
egy viszonylag egyszerű grafikus felületen bármilyen csoportosítással, összegzésekkel. 
 
Egy korszerű, sok helyen működő adatbázis-kezelőt használ a rendszer, melynek van ingyenes 
verziója is (ezt használjuk egy intézmény esetén): az MS SQL Server. 
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A PROGRAM STRUKTÚRÁJA 
 
 
A program működésének megértéséhez érdemes először a program felépítését megismerni. 
A programban négy fő rész különíthető el: 
 

1. Alapadatok 
2. Forgalom 
3. Lekérdezések 
4. Szerviz és egyéb 

 
Az alapadatok tartalmazzák a program működéséhez szükséges kvázi állandó adatokat. Ilyenek pl. a 
személytípusok, korosztályok, befizetési időszakok, de maguk a személyek is. (Valójában persze ezek 
is változhatnak, de azért ez nem mindennapos, szemben a második kategóriával). Ez a csoport két 
részre bontható: személyekkel kapcsolatos adatok és egyéb adatok. 
 
A forgalom az alapadatok felhasználásával készülő adatokat jelenti. Ilyenek pl. a befizetések, 
lemondások, számlák. Ezeket összefoglalóan tranzakcióknak hívjuk. 
 
A lekérdezések alatt az első két kategóriába tartozó adatokból készített kimutatásokat, listákat, 
statisztikákat értjük. 
 
A szervizben és egyéb menükben a program működéséhez szükséges beállítások, műveletek 
találhatók. Pl. az alapadatok áttöltése régebbi programokból, a működést szabályozó beállítások. 
 
Az alábbi ábra szemlélteti ezt a felépítést. 
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A MUNKAFOLYAMAT 
 
 
Ejtsünk néhány szót a program használatáról, a munkafolyamat lépéseiről. 
 
Két fő funkció van, ahogy a valóságban is ezt a két műveletet ismételjük hónapról hónapra:  
befizetés és lemondás. 
 
Mielőtt elkezdhetnénk a munkát a befizetésekkel és lemondásokkal, természetesen fel kell tölteni az 
alapadatokat. Ezek a személyek és a hozzájuk szükséges adatok (intézmények, személytípusok, 
csoportok, korosztályok, konyhák, támogatók, fizetési módok, étkezési típusok és támogatások), 
valamint az egyéb alapadatok: befizetési időszakok, áfakulcsok, utalványkibocsátók. A feltöltést lehet 
kézzel végezni, illetve betöltéssel: régebbi MultiSchool programból vagy excel-táblából. 
 
A személyek általában teljes hónapra fizetnek be (kivéve, ha már előre tudják, hogy bizonyos napokon 
nem jönnek az intézménybe, tehát nem kérnek étkezést), a befizetés történhet a tárgyhó előtt vagy a 
tárgyhóban. A befizetést lehet személyenként rögzíteni vagy csoportosan, tehát egyszerre több 
személynek. Utóbbi esetben a főmenüben kell szűréssel kiválasztani a kívánt személyeket. 
 
A tárgyhónap folyamán lemondanak napokat (pl. betegség miatt). A lemondásokat általában 
személyenként rögzítjük, de előfordulhat (pl. kirándulás miatt), hogy csoportosan végezzük el, tehát egy 
menetben több személynek. A főmenüben kell szűréssel kiválasztani a kívánt személyeket. 
 
A lemondásokat rendszerint a következő havi befizetés során írjuk jóvá, azaz a befizetés összegéből 
levonjuk az előző (vagy azt megelőző hónap) lemondásainak összegét. A program ezt automatikusan 
végzi, ha be van állítva a lemondásjóváírás. A Befizetés ablakban ki lehet választani, hogy az összes 
létező lemondást, vagy csak egy bizonyos hónap lemondásait írja jóvá. 
Mivel lemondást csak befizetett napra lehet bevinni, ezért az első havi befizetésnél probléma a régebbi 
lemondások jóváírása. Ezt úgy lehet kiküszöbölni, hogy a befizetés során a Korrekció mezőbe beírjuk 
a jóváírandó lemondások értékét, pl. –530 (és megadjuk a szöveget, pl. „lemondás”). Ez a tétel a 
számlán külön soron fog megjelenni. 
 
A rendszerben beállítható a tartozások figyelése és kezelése. 
 
Nézzük át röviden az imént említett műveleteket. 
 

Alapadatok 

Először a személyekhez szükséges alapadatokat kell felvinni, majd a személyeket. Itt a rögzített 
adatokból kell kiválasztani az adott személyhez beállítandót: (a neve és az osztálya beírása után) az 
intézményét, típusát, támogatóját stb. Az ablak alsó részén levő adatokat nem kötelező kitölteni. 
A két legfontosabb alapadat az étkezési típus és a támogatás. 
Befizetési időszakok: 
Előre meg kell határoznunk, hogy adott hónapra mely napokra lehet befizetni. Minden hónapban van 
egy fő időszak, ennek jele „A” és lehetnek alidőszakok, melyek jele „B”-től „Z”-ig terjedhet. Utóbbiakat 
lehet használni pótbefizetések elkülönítésére, vagy speciális személycsoportok befizetéséhez. Pl. ha 
egy osztályról tudjuk, hogy kirándulni megy egy hétre, akkor megtehetjük, hogy létrehozunk nekik egy 
külön alidőszakot, amelyben az adott hét nincs kijelölve. Ehhez az alidőszakhoz hozzárendelhetünk egy 
személyhalmazt (pl. egy osztályt), a program az idetartozó személyeknél a befizetéskor automatikusan 
megkeresi és beállítja a megfelelő alidőszakot. 
 

Befizetés 

A befizetés elvégzéséhez 5 fő adat megadása szükséges: 
személy (akinek már van étkezési típusa és támogatása), befizetési időszak, étkezési típus, 
támogatás és napok. 
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A személy alapértelmezett étkezési típusa és támogatása változtatható. Ez azt jelenti, hogy a személy 
egy befizetési időszakban többféle étkezési típussal és/vagy  támogatással fizethet be. 
Ezek mellett még beállítható, hogy mely lemondásokat írjuk jóvá (ha egyáltalán jóváírunk), milyen 
fizetési móddal fizet az illető, továbbá a korrekció értékét is megadhatjuk. A bizonylat típusa (számla 
vagy nyugta) itt már nem változtatható. 
Ha a személy egy befizetési időszakban többféle étkezési típust vagy támogatást kér illetve kap 
(különböző napokra), akkor egyesével be kell állítani a kívánt étkezési típusokat és támogatásokat, 
megadni hozzájuk a szükséges napokat, majd a Tételt tárol gombbal kell tárolni őket, végül az 
utolsó tétel tárolása után a Tárol gombbal tárolni az egész befizetést. 
 
Csekk fizetési mód esetén a beállított postaköltség is hozzáadódik a fizetendőhöz. 
Ha az adott hónapban már volt befizetése a személynek, akkor a program ellenőrzi, hogy volt-e már 
felszámítva postaköltség; ha igen, akkor többször már nem lesz, azaz egy hónapban csak egyszer kell 
postaköltséget fizetni. 
 
A program kezeli az utalvánnyal történő fizetést. A befizetés tárolásakor egy kis ablakban kell megadni, 
hogy melyik utalványkibocsátó utalványával mennyit fizet a személy (lehet többféle is). A maradékot 
készpénzesnek veszi. Figyel arra is, hogy lemondás-jóváíráskor nem lehet több a visszafizetendő 
készpénz, mint amennyi a befizetéskor volt. 
 
A tárolásnál a következő variációk lehetségesek: 

- befizetés tárolása egy vagy több személynek bizonylat nyomtatással 
- befizetés tárolása egy vagy több személynek csekk nyomtatással 
- befizetés tárolása egy vagy több személynek bizonylat és csekk nyomtatással 
- befizetés tárolása egy vagy több személynek bizonylat/csekk nyomtatás nélkül 
- személylista nyomtatás a befizetendő összegről befizetés tárolása nélkül 
- csekk nyomtatás egy vagy több személynek befizetés tárolása nélkül 
- ebédjegy nyomtatás egy vagy több személynek befizetés tárolása nélkül 

 
Sokszor előfordul a következő két probléma: 

- A személy támogatása visszamenőleges hatállyal változik meg, tehát már befizetett egy vagy 
több időszakra, majd ezekre is megkapja a támogatást. 

- Az étkezési típus ára visszamenőleges hatállyal változik meg, tehát már megtörtént a befizetés 
egy vagy több időszakra a régi, rossz árral. 

Mindkét esetben a Befizetés-helyesbítés funkció használható a korrigálásra. Először be kell állítani a 
helyes támogatást illetve étkezési típus árat. Utána pedig csak le kell futtatni a kívánt időszakra, 
dátumintervallumra a befizetés-helyesbítést, ami rögzíti a jó támogatást illetve árat a befizetés(ek)hez 
és kiszámolja a különbözetet, amiről bizonylatot nyomtat. Az árváltozás esetében a főmenüben szűrjük 
le a kérdéses étkezési típusra a személylistát, majd hajtsuk végre a befizetés-helyesbítést: ekkor az 
összes személy számára egymás után elkészül a helyesbítés és a bizonylat. 
 

Lemondás 

Lemondást csak befizetett napokra vihetünk be. Ha a Megrendelésnél levonandó jelölőnégyzetet 
kipipáljuk, akkor a Megrendelés menüben a program levonja ezeket a lemondásokat.  
 

Lemondás-jóváírás 

A rögzített lemondások értékét kétféleképpen írhatjuk jóvá:  befizetéssel vagy közvetlenül. 
Az első esetben a következő befizetés alkalmával vonja le a program a befizetendő összegből. 
A második esetben a Tranzakciók ablakban van lehetőség a kiválasztott lemondások jóváírására, 
amikor is egy negatív összegű bizonylatot nyomtat a program. 
A lemondások mindaddig megmaradnak a rendszerben, amíg jóvá nem írjuk őket. 
 

Tartozáskezelés 

A tartozáskezelő rendszer kétféleképpen működhet: 
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I. A számlával nem rendelkező befizetések értékét tekinti tartozásnak 
 
II. A nem teljesen kiegyenlített befizetéseket tekinti tartozásnak – a kiegyenlítéseket (a 

személy általi befizetéseket) a Tranzakciók ablakban lehet berögzíteni. Ezt hívjuk kézi 
kiegyenlítésnek. 
Ebben az esetben két lehetőség közül választhatunk: 
a/ A tartozást hozzáadja a következő befizetés értékéhez. Ebből adódóan azokat a  
   befizetéseket, amelyekből a tartozások származnak, kiegyenlíti. 
b/ A tartozást csak megjegyzésben tünteti fel a számlán, mindig kézzel kell kiegyenlíteni. 

A következő beállításokkal lehet szabályozni a működést: 
„Beállítások > Tartozáskezelés”  

- „Tartozáskezelő rendszer bekapcsolva” 
Ha ez be van állítva, akkor foglalkozik egyáltalán a tartozások figyelésével, kezelésével. 
Ha nincs beállítva, akkor azon befizetések értékét tekinti tartozásnak, amelyekhez nem 
készítettünk számlát. 

- „Megjegyzésben szerepeljen a számlán a kiegyenlítetlen tartozás” 
A számla alsó részén megjelenik az eddigi tartozások összege. 

- „Hozzáadja a tartozást a következő befizetéshez” 
A tartozást minden befizetéskor hozzáadja a fizetendőhöz. 

- „Kiegyenlítéskor számlakészítés” 
Azt jelenti, hogy kézi kiegyenlítéskor számlát nyomtat a személy által kiegyenlített értékről. 

 
A „Lekérdezések > Tartozások” menüben a paramétereknél megadható, hogy a kettő közül melyik 
alapján gyűjtse ki a tartozásokat. 
 
 
A fent említett  II. a/  esetben a tartozáskezelés a következő két módszerrel használható: 
 
1. módszer 
 
A befizetéskor készítünk számlát. 
Ilyenkor a kiegyenlítés általában egy összegben történik, tehát a tartozás vagy egyáltalán nincs 
kiegyenlítve vagy teljesen ki van egyenlítve. 
 
Ehhez a beállítások: 

 
 
2. módszer 
 
A befizetéskor nem készítünk számlát. 
Ilyenkor a tartozást akár több részletben is kiegyenlíthetjük és mindegyikről készítünk számlát. 
 
Ehhez a beállítások: 
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Mindenképpen érdemes a fenti két módszer közül az egyiket kiválasztani a munka megkezdésekor és 
végig következetesen így használni a programot. 
A „Kiegyenlített tartozások” lekérdezésben e két lehetőség közül kell kiválasztani az egyiket a 
listázáshoz. 
Befizetés-helyesbítés értékének kezelése 
Befizetés-helyesbítésnél a program megkérdezi, hogy számlát/nyugtát nyomtatunk-e a különbözetről 
vagy inkább tároljuk azt. Ha tároljuk, akkor a következő befizetésnél az összesítőben megjelenik a 
helyesbítésből származó érték és hozzáadódik a fizetendőhöz. Ez kvázi olyan, mint egy 
tartozás/túlfizetés, amit a következő befizetésnél érvényesítünk. 
 

Számlanyomtatás 

Számlát cask nyomtatóra lehet nyomtatni, képernyőre nem. Ez alól természetesen kivétel a számla 
előnézet, az a képernyőn jelenik meg. 
 

Fájlok és mappák 

A program könyvtára, mappája általában a „MultiSchool3” mappa. Minden,a program működéséhez 
szükséges fájl és mappa ez alatt található: 
- Az adatbázis az Adat mappába kerül. Két fájlból áll: MultiSchool3.mdf és MultiSchool3.ldf. 
- A CT és az RLB részére készülő feladás fájlok a Feladas mappába kerülnek. 
- A felhasználói segédlet a Segedlet mappában található. A fájl neve: SegedletMultiSchoool3.pdf. 
Megnyitásához a Adobe Reader program szükséges, mely ingyen letölthető. 
- A programfrissítéskor az internetről letöltött fájlok a Downloads mappába kerülnek. 
- A súgót tartalmazó fájlok a Help mappában találhatók. 
 
A program működéséhez a következő fájlok megléte szükséges: 
(természetesen csak akkor, ha használjuk az adott funkciót) 
 

- FizetesiFelszolitas.rtf  (MS Word dokumentum) 
Helye: MultiSchool3 mappa 
Ez a fájl tartalmazza a fizetési felszólítás szövegét a behelyettesítendő mezőkkel. 
Fizetési felszólítást nyomtathatunk a „Lekérdezések > Tartozások > Tartozó személyek” 
menüben. 
 

- ErtesitoLevel.rtf  (MS Word dokumentum) 
Helye: MultiSchool3 mappa 
Ez a fájl tartalmazza az értesítő levél szövegét a behelyettesítendő mezőkkel. 
Értesítő levelet nyomtathatunk illetve küldhetünk e-mailhez csatolva a „Nyomtatások” menüben 
a fizetendő étkezési díjról. 
 

- Nyomtato.txt  (szöveges dokumentum) 
Helye: MultiSchool3 mappa 
Ha több kliens gépen használjuk a MultiSchool3-at, és több blokknyomtatónk van, amelyekre 
egy-egy gépről nyomtatni szeretnénk a számlákat, akkor egy „Nyomtato.txt” nevű fájlt kell 
készítenünk minden gépre a MultiSchool3 mappába, amelyben a kívánt nyomtató Windows 
neve szerepel. Ilyenkor a program nem a Beállítások-ból veszi a nyomtatót, hanem ebből a 
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fájlból. (Persze ekkor is kell, hogy legyen valami a Beállítások > Bizonylatkészítés lapon a 
blokknyomtatónál, mert ebből fogja tudni, hogy nem A4-es formátumú számlára van szükség.) 
 

- Feladás fájlok 
Helye: MultiSchool3\Feladas mappa 
Pillanatnyilag két könyvelő program számára készíthetünk feladást a számlákról: CT_EcoStat 
és RLB. Mindkét esetben a fájlok a MultiSchool3\Feladas mappába kerülnek. 
CT_EcoStat  (szöveges dokumentumok) 
Két lehetőség van:  
- a MultiSchool3 Feladás modul használata nélkül: ilyenkor a három fájl neve „szlaatf2.txt”,   
  „szlaatt2.txt”, „vevo2.txt”. 
- a MultiSchool3 Feladás modul használatával: ilyenkor a fenti fájlnevek kieglszülnek az  

intézmény központi kódjával és a számlaszámtartománnyal (ld. 113. oldal) 
RLB  (DBase fájl) 
A „KSZLAKET.DBF” nevű fájlnak léteznie kell a MultiSchool3\Feladas mappában. 
A program ebbe tölti a számlák adatait, az RLB program ezt a fájlt várja. 
Feladás készítése:  „Lekérdezések > Befizetési bizonylatok > Feladás” vagy a programból való 
kilépéskor automatikusan. 
 

- VPNstart.bat, VPNend.bat  (batch fájlok) 
Helye: MultiSchool3 mappa 
Ebben a két fájlban levő parancsok elindítják illetve leállítják a Windows VPN programot, ami 
akkor szükséges, ha központi adatbázisos rendszerben Interneten, VPN kapcsolattal 
kapcsolódunk az adatbázishoz. Beállítását a rendszergazda végzi el. 
 

- Hang fájlok 
Helye: MultiSchool3 mappa 
Tada.wav: feladás küldésének végén szólal meg. 
Üzenetek hangja: a Beállítások > Általános lapon adható meg. 
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A MUNKA MEGKEZDÉSE 
 
 
A program részletes leírása a segédlet további fejezeteiben található. Ebben a részben arról lesz szó, 
hogy mit kell tennünk, ha feltelepítettük a programot és szeretnénk minél előbb elkezdeni használni. 
Természetesen ez nem pótolja a részletes leírást, de segít eligazodni a rendszerben. 
 
A. 
Első teendő a felhasználók létrehozása, és az intézményi illetve funkció jogok megadása a felhasz-
nálóknak. 
Telepítés után egy felhasználó van a rendszerben: 

Belépő név = multischool 
Jelszó = multischool 

Ennek a felhasználónak minden funkció jog meg van adva. 
Ha beléptünk, akkor először legalább egy intézményt létre kell hoznunk (Alapadatok > Intézmény: Új 
gomb). Ezutána Szerviz menüben fel kell venni egy második felhasználót, akinek aztán meg kell adni a 
jogot az imént felvett intézményhez (Intézményi jogok), majd megadni a szükséges funkció jogokat 
(létre lehet hozni jogprofilt is). 
A továbbiakban érdemes a most létrehozott felhasználónak belépnie a programba, mert központi 
adatbázisos rendszernél pl. a befizetési időszakok az intézményhez vannak rendelve, amik pedig a 
felhasználókhoz, így csak akkor fog megfelelően működni a rendszer, ha az időszakokat a megfelelő 
felhasználó veszi fel (akihez a kívánt intézmény tartozik). Ugyanis ebben az esetben lesz biztosított, 
hogy az adott felhasználó csak az ő intézményéhez tartozó adatokat láthassa, másokét nem. 
 
B. 
A fenti struktúra alapján a második teendő az alapadatok feltöltése. Ennek több módja is van attól 
függően, hogy rendelkezünk-e a MultiSchool valamelyik előző verziójával vagy nem. 
 
Ehhez a Szerviz / Adatok áttöltése menüt kell elindítanunk. A főmenüben a jobb oldalon a   
gomb. 
 
Az ablak bal oldalán az Excel fájlból való áttöltés, a jobb oldalán pedig az előző MultiSchool programból 
való áttöltés található. 
 
1. Áttöltés Excel-táblából 
 
Egy megfelelően feltöltött Excel-táblából is betölthetjük az alapadatokat. Egy minta fájl található a 
MultiSchool3 könyvtárban AttoltesMinta.xls néven. 
 
FIGYELEM! 
A betöltendő tábla első sora pontosan olyan legyen, mint a mintában levő: 
NEV OSZTALYSZAM OSZTALYBETU IRSZAM TELEPULES UTCA SZULHELY  
SZULIDO ANYA APA TAJ DIAKIGAZOLVANY BANKSZAMLA 
TANULOAZON VONALKOD NEM (férfi=1, nő=2) TIPUS CSOPORT 
 
Ezenkívül a munkafüzet neve „Nevsor” legyen. 
 
Ezt a fájlt megnézhetjük a programban az alábbi képen látható Minta gomb megnyomásával. 
A fájlban a kötelezően kitöltendő oszlopok piros színnel vannak jelölve (Ezek: név, nem, típus, csoport). 
 
Lehet az egy megoldás, hogy az AttoltesMinta.xls-be másoljuk be a személyek adatait, aztán ezt 
olvastatjuk be a programmal. 
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Mielőtt az áttöltést megkezde-
nénk, az alapadatokat (a 
személyeken kívül 
természetesen) rögzítenünk 
kell. Ezek a következők: 
intézmények, személytípusok, 
csoportok, korosztályok, 
konyhák, támogatók, fizetési 
módok, étkezési típusok, 
támogatások. Mindegyikből 
legalább egynek lennie kell, 
kivéve a korosztályt. 
 
Korosztály 
A korosztályokat a következő-
képpen kell feltölteni: 

1   Bölcsődés 
2   Óvodás 
3   1-4. évfolyam 
4   5-8. évfolyam 
5   9-12. évfolyam 
6 Felnőtt 

A korosztályt kétféleképpen 
tudja a program meghatározni: 
1. általában iskola esetén az  
    osztály számából 
2. bölcsőde vagy óvoda esetén     
    pedig a felhasználónak kell    
    direktben megadnia 
A képen látható a 3. pontban a 
korosztály megadása. 
 
Az alábbi lépéseken kell 
végighaladnunk: 
 
1. Az alábbi képen látható, piros 
négyzettel bekeretezett gomb lenyomásával kiválasztható a feltöltött Excel-fájl, melyet a Megnéz gomb 
lenyomásával tekinthetünk meg. 
 
2. Meg kell adni, hogy a táblában mely sortól mely sorig kívánjuk betölteni az adatokat. 
3. Ki kell választani, hogy a programban létező intézmények közül melyikbe szeretnénk a személyeket 
betölteni. (Tehát előre fel kell vinni az intézmény(eke)t.)   
Ki kell választani a korosztály-meghatározás módját. 
 
Ha vannak típusok illetve csoportok az excel-táblában, akkor azokat nem kell előre bevinni a 
programba, mert a nem létező személytípusokat és csoportokat betöltés közben felveszi. 
 
4. Az Áttöltés indítása gombbal lehet az áttöltést megkezdeni. 
 
Ellenőrzések: 
- Betöltés előtt a program ellenőrzi, hogy az osztály számban vannak-e értékek- ha nincsnek, akkor 
figyelmeztet. 
- A program ellenőrzi, hogy a „nem” (férfi=1/nő=2) oszlopban van-e hibás érték. 
- Ha üres személynevet talál, azt átugorja. 
 
Betöltés után az étkezési típusokat és a támogatásokat minden személynél be kell állítani. A 
támogatásnak az érvényességére is ügyeljünk! 
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2. Áttöltés régi MultiSchool programból 
 
FIGYELEM! Ez az áttöltés mindig programmódosítást igényel (étkezési típusok, támogatások 
beállítása, stb.), tehát alaphelyzetben nem végezhető el a felhasználó által. 
 
Ha a MultiSchool for Windows vagy a MultiSchool2 programot használtuk, akkor azokból áttölthetők az 
alapadatok a MultiSchool3-ba. 

 
A megjelenő Szerviz ablakban az Adatok 
áttöltése panelt kell kiválasztani.  
 
 

 
Kattintsunk az Áttöltés a MultiSchool előző verzióiból... gombra. Megjelenik egy ablak. 
 
Az alábbi lépéseken kell végighaladnunk: 
 
1. Az adatok áttöltéséhez meg kell adni (ki kell választani) a régi MultiSchool for Windows vagy  

 
MultiSchool2 adatbázisát. A lenti képen piros négyzettel bekeretezett gombot kell megnyomni a fájl 
kiválasztásához. Alapértelmezésben ezek a következő útvonalon találhatók: 

- MultiSchool2:  C:\Program Files\MultiSchool2\Adat\Mschool2.gdb vagy Mschool2.fdb 
- MultiSchool for Windows:  C:\Program Files\MultiSchool\Adat\Mschool.gdb vagy Mschool2.fdb 

 
2. Lent a 4. illetve 21. kerület esetén be kell jelölni a megfelelő jelölőnégyzetet. Ha óvoda adatbázisát 
töltjük be, akkor azt is. 
 
3. A jobb oldalon beállítható, hogy mely adatokat töltse át a program. Az Áttöltés indítása gomb 
megnyomására indul az áttöltés. Alul látható a folyamat, az éppen aktuális alapadat és a teljes áttöltés 
állapota. 
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3. Alapadatok feltöltése „kézi” bevitellel 
 
Amennyiben nincs régi MultiSchool programunk, akkor saját kezűleg kell bevinnünk az alapadatokat. 
Ezt a főmenüben található első menüpontban tehetjük meg. 
 

  
Az Alapadatok menüt kell elindítani. 
 
 

Először a személyek felviteléhez szükséges alapadatokat kell megadni, melyek a 
következők: intézmények, személytípusok, csoportok, korosztályok, konyhák, támogatók, 
fizetési módok, étkezési típusok, támogatások. 
 
Ezek az ablak bal oldalán található, kis piros háromszöggel jelölt címkékre kattintva 
érhetők el, ld. a képet. Részletesen az Alapadatok > Intézmények, stb. fejezetekben 
olvashat róluk <ugrás oda>. 
Ezután következhet maguknak a személyeknek a rögzítése. 
A Műveletek gomb lenyomásakor egy kis menü jelenik meg, melyből az Új személy menüpontot kell 
választani új személy beviteléhez. Meg kell adni a személy nevét, osztályát, intézményét, típusát, stb. 
Részletes leírása az Alapadatok > Személyek fejezetben olvasható <ugrás oda>. 
 
 
4. Adatok törlése  
 
Ha elkezdjük használni a programot, sokszor felmerül az az igény, hogy gyakorolhassunk a 
programmal, tehát felvihessünk alapadatokat és befizetéseket, lemondásokat, hogy kipróbálhassuk a 
működését. 
Ezután viszont szükség van a bevitt próba adatok törlésére. Ezt a  célt szolgálja az Adatok törlése 
funkció. Leírása a Szerviz > Adatok törlése fejezetben olvasható <ugrás oda>. 
Mindenképpen nagyon óvatosan kezeljük ezt a funkciót, mert törlés után nincs lehetőség az adatok 
visszaállítására, hacsak nem csináltunk előtte biztonsági mentést (ld. a Biztonsági mentés fejezetet 
<ugrás oda>). 
 
 
5. Blokknyomtató beállítása  
 
Alaphelyzetben a használni kívánt blokknyomtató a Beállítások > Bizonylatkészítés lapon állítható be.  
 
Ha üresen hagyjuk, akkor nem blokknyomtatóra nyomtat, azaz nem a keskeny formátumú, hanem a 
normál A4 méretű számlát/nyugtát nyomtatja. 
Ha ide kiválasztunk egy (a Windows-ban installált) nyomtatót, akkor pedig arra nyomtat. 
Egyébként nem fontos,  hogy ez valódi blokknyomtató legyen, lehetséges más típusú nyomtatóra is 
keskeny (756mm széles) számlát nyomtatni. 
 
Ha több számítógépen futtatjuk a programot egy központi adatbázist használva, akkor lehetőség van 
minden gépen más blokknyomtatót használni. 
Ehhez csak készíteni kell egy Nyomtato.txt nevű fájlt minden gépen a MultiSchool3 mappában, 
melyben a kívánt nyomtató neve van (a Windows-ban installált nyomtató pontos neve). 
Ilyenkor a program nem a Beállítások-ból veszi a nyomtatót, hanem ebből a fájlból. 
(Persze ekkor is kell, hogy legyen valami a Beállítások > Bizonylatkészítés lapon a blokknyomtatónál, 
mert ebből fogja tudni,  hogy nem A4-es formátumú számlára van szükség.) 
 
Ha nem létezik a Nyomtato.txt nevű fájl, akkor a Beállítások-ban megadott nevű nyomtatót fogja 
kereseni és arra akar nyomtatni. 
 
 
6. Nyomtatás fájlba 
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A programban természetesen használható a Windows-ban telepített „XPS Document Writer” nevű 
nyomtató, ami fájlba nyomtat. A fájl megtekinthető, menthető, nyomtatható, stb. az Internet Explorer-rel.
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A PROGRAM INDULÁSA 
 
 
Internetről letöltött telepítő készlet 
 
Amennyiben Internetről töltötte le a program telepítőjét, akkor a következőket kell belépéskor 
figyelembe venni és beállítani. 
 

a) Nézze meg a számítógép nevét. Keresse meg a „Sajátgép”-et (lehet az Asztalon vagy a Start 
menüben), kattintson rá jobb egérgombbal, és a menüből válassza a Tulajdonságokat. A 
[Számítógépnév] fülön „A számítógép teljes neve” mezőben olvasható a gép neve. 

b) Az [SQL Server] fülön: 
Kiszolgáló mező = gépnév\MULTISCHOOL 
Adatbázis mező = MultiSchool3 
User mező = multi 
Password mező = multi 

c) A [Belépés] fülön: 
Felhasználó mező = multischool 
Jelszó mező = multischool 

d) Kattintson az OK gombra 
 
A program ekkor elkezdi az adatbázis előkészítését a program első futtatásához: 

a) Csatolja a MultiSchool3 adatbázist az MS SQL Server-hez 
A következő üzenet jelenhet meg a képernyőn: 

„A program úgy érzékeli, hogy a MultiSchool3 adatbázis nincs csatolva az MS SQL 
Server adatbázis-kezelőhöz.  Ha ennek ellenére biztos benne,  hogy csatolva van, 
akkor  válassza a <Kihagyás>-t.” 

 Jelölje be az „Ezentúl ne ellenőrizze” jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra. 
b) Létrehozza a „multi” logint 
c) Létrehozza a „multi” user-t 

Végül elindul a program. 
 
A belépéshez kacsolódó egyéb információk a továbbiakban olvashatók. 
 
 
1. Belépés 
 
A program központi adatbázisos rendszer esetén indulásakor először megnézi, hogy van-e a VPN 
kapcsolatot elindító parancsfájl (neve: VPNstart.bat) a számítógépen. Ha van, akkor elindítja és az 
létrehozza a VPN kapcsolatot  a szerverrel. Ha már el volt indítva (pl. kézzel), tehát már létezik a 
kapcsolat, akkor sincs semmi probléma. 
A programból való kilépéskor, ha be van állítva, akkor, ha létezik a parancsfájl (neve: VPNend.bat), le is 
zárhatja a VPN kapcsolatot - ld. Beállítások > Általános <ugrás oda>. 
 
Ezután a MultiSchool3 könyvtárban levő DBServer.txt fájlból kiolvassa az SQL szerverhez való 
csatlakozáshoz szükséges információkat. A fájlban az adatok titkosítva vannak. 
Ezek: 

a) kiszolgáló – annak a számítógépnek a neve vagy IP címe, amelyen az MS SQL Server 
található + „\” + SQLServer Instance Name (MULTISCHOOL) 
pl.:   „MarikaGepe\MULTISCHOOL”  vagy  „192.168.11.21\MULTISCHOOL” 

b) adatbázis – az adatbázis neve:      MultiSchool3 
c) user – az MS SQL Server login felhasználó neve:     multi 
d) password – az MS SQL Server login felhasználó jelszava:    multi 
e) munkaállomás – annak a számítógépnek a neve, amelyről csatlakozunk 

 
A Belépés ablakon két fül található. Az [SQL  Server] fülön láthatók a fenti adatok. Az „Azonosítás”-nál 
az „SQL Server authentication” legyen bejelölve. A Kapcsolat tesztelése gomb megnyomásával 
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lehet tesztelni, hogy él-e a kapcsolat a szerverrel. Ha nem, akkor a „Kapcsolódás sikertelen” hibaüzenet 
jelenik meg. Ebben az esetben kérjük forduljon a rendszergazdához. 
 

 
A [Belépés] fülön kell beírni a programba belépni kívánó felhasználó nevét és a jelszavát. 
Telepítés után ezek: Felhasználó = „multischool”  és  Jelszó = „multischool”. 
Itt megadható a „Teszt adatbázis” pipa bekattintásával, hogy a teszt adatbázisba kívánunk-e belépni. A 
teszt adatbázis használható pl. valaminek a kipróbálására. Amennyiben a teszt adatbázisba lépünk be, 
akkor a következő belépésnél a program megint ezt kínálja fel, tehát ha legközelebb már az éles 
adatbázisba kívánunk belépni, akkor a pipát ki kell venni. 
Teszt adatbázis csak külön kérésre készül, tehát alapértelmezésben nem része a rendszernek. 
(Ha gyakorolni akarunk, azt teszt adatbázis nélkül is megtehetjük, mert az éles munka megkezdése 
előtt az adatok törlésére így is van lehetőség: Szerviz > Adatok törlése <ugrás oda>.) 
Az OK gomb lenyomásakor a program csatlakozik a szerverhez, ellenőrzi a felhasználónevet és jelszót. 
Ha megváltoztattuk az [SQL Server] fülön levő adatokat, akkor azokat elmenti a DBServer.txt-be tehát a 
következő belépésnél már ezeket kínálja fel. 
 
 
2. Regisztráció ellenőrzése 
 
Ha még nincs regisztrálva a program, tehát DEMO-ként fut, akkor megjelenik a regisztrációs ablak. Itt a 
Regisztráció most gombra kattintva kiíródik a regisztrációs azonosító. Ezt kell eljuttatni a 
program készítőjéhez a feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. Amikor visszakapjuk a regisztrációs 
kódot, akkor azt be kell írni, majd megadni az intézmény nevét. Ezután kész a regisztráció. 
 
3. Jogosultságok betöltése 
 
A belépett felhasználó beállított jogait betölti a program. Ezek az intézményekhez való hozzáférést, 
valamint a funkciókhoz való hozzáférést szabályozzák. 
Ezekről részletesebben a Szerviz > Jogosultságok fejezetben olvashat <ugrás oda>. 
 
4. Gép dátumának ellenőrzése 
 
A program ellenőrzi, hogy a gép dátuma milyen viszonyban van az utolsó számla/nyugta számában 
szereplő év értékével. Ha a gép dátuma nagyobb vagy kisebb, mint az, akkor figyelmeztet. Amennyiben 
valóban új évbe léptünk, akkor nem kell tenni semmit, ha viszont átállítottuk a gép dátumát, akkor 
feltétlenül be kell állítani a valós dátumra. 
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Például: 

Ha az utolsó számla dátuma 2011. október 2., akkor a számlaszám vége „/2011”. 
Amennyiben átállítottuk a gép dátumát mondjuk 2010-re, akkor a következő számla 
számának vége „/2010” lenne. De ha már használtuk a programot 2010-ben is, akkor vannak 
„/2010” végű számláink. A program működése szerint az év megváltozása esetén, 1-gyel 
kezdi a sorszámozást, tehát a „00001/2010”-es számú számla következne, amilyen már van. 
A számlák között nem lehet két egyforma, tehát ez hibát fog generálni. 

Számla: 
0319-S00001/2010 

0319-S00002/2010 

. 

0319-S00001/2011 hibás számlaszámok 

0319-S00002/2011 

. 
Itt történt az év megváltozása, tehát itt következne megint a „0319-S00001/2010” számla. 

 
Ha központi adatbázist használunk, akkor a program azt is ellenőrzi, hogy a kliens gép dátuma 
megegyezik-e a szerver dátumával. Ha nem, akkor leáll. 
 
5. Személyek betöltése 
 
A belépett felhasználón intézményeihez tartozó személyek betöltése. 
 
6. Programfrissítés ellenőrzése 
 
Végül a program ellenőrzi, hogy van-e frissebb verzió az Interneten. Ha van, akkor megkérdezi, hogy 
kívánjuk-e a frissítést telepíteni, letölti a szükséges tömörített fájlt, majd kicsomagolja és telepíti az 
összetevőket illetve frissíti az adatbázist is (utóbbit központi adatbázisos rendszer esetén kihagyja). 
Közben megjeleníti a verzióinformációkat. Itt olvashatók, hogy milyen változások történtek a 
programban. Ezt feltétlenül olvassa el és esetleg nyomtassa ki, mert lehetnek benne végrehajtandó 
utasítások is. 
 
FIGYELEM! 
A frissítéshez teljes hozzáférés (törlés, írás) szükséges a MultiSchool3 könyvtárra. Kérem, ha 
szükséges, feltétlenül konzultáljon erről a számítógép rendszergazdájával! 
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FŐMENÜ 
 
 
Belépés után a program főmenüje jelenik meg a képernyő bal oldalán. 
 
A főmenüben található a személyek táblázata. Ebben alaphelyzetben a név, az osztály és a lakcím 
oszlop látható. A táblázat kezeléséről az A. Függelékben olvashat <ugrás oda>. 

 
A táblázat fölött bal oldalon a program használójának neve, a jobb oldalon pedig a program 
verziószáma található.  
 
A táblázat alatt látható a szerver és zárójelben az adatbázis neve, valamint a belépett felhasználó neve 
és a belépés időpontja. 
 
Az ablak jobb oldalán függőlegesen találhatók a különböző menüket indító gombok. Ha valamelyikre 
rávisszük és kis ideig ott tartjuk az egérmutatót, akkor kiíródik a menü neve, pl. „Alapadatok”, 
„Befizetés”.  
 
Menüpontok: 
 

- Alapadatok   alapadatok, személyek adatainak karbantartása 
- Befizetés   étkezés, egyéb befizetések és gondozási díj befizetések  

rögzítése 
- Lemondás   lemondások rögzítése 
- Befizetés helyesbítés  befizetés helyesbítések futtatása 
- Nyomtatások   lista, csekk, ebédjegy, számla nyomtatása 
- Tranzakciók   egy személy tranzakcióinak megjelenítése, tranzakció törlés 
- Megrendelés   megrendelés készítése a vendéglátónak 
- Lekérdezések   különböző lekérdezések készítése 
- Beállítások   a program működését befolyásoló beállítások 
- Biztonsági mentés  biztonsági mentés és adatvisszatöltés 
- Szerviz    szervizfunkciók 
- Programfrissítés  a program frissítés Internetről (egyelőre nincs funkciója, a  

frissítés a program elindulásakor történik) 
 
 
 
 



Főmenü 
 

 

          MultiSchool3 
           Étkezés-megrendelő 
 
 

19 

Személyek szűrése 

A szűrés itt kétféleképpen állítható be. 
Egyrészt a B. Függelékben leírt módon a 
fejlécben található combobox lenyitásával és a 
megfelelő érték kiválasztásával, másrészt itt 
egy saját szűrő ablak jelenik meg a szűrés 
gomb (a fenti képen pirossal bekeretezve) 
lenyomására, ahol beállíthatók a szűrési 
feltételek. 
A jobb oldali képen látható a szűrő panel. 
 
Egyszerre egy vagy több feltételt állíthatunk 
be, melyek egymással ÉS kapcsolatban 
vannak, ami azt jelenti, hogy azok a 
személyek jelennek meg, akik az összes 
feltételnek megfelelnek. A fenti képen például 
azok a személyek, akik a Napsugár 

Bölcsődében, a bölcsődés típusban 
vannak és 4x étkezés étkezési típus van 
nekik beállítva. A Bekapcsol gombbal lehet 
a szűrést bekapcsolni a Kikapcsol gombbal 
pedig kikapcsolni. 
A belépett felhasználó csak azokat az 
intézményeket látja, amelyekhez jogosultsága 
van, tehát az Intézmény paraméternél a 
lenyíló boxban csak ezek jelennek meg. 
 
FIGYELEM! 
A személyek szűrése támogatásra úgy 
működik, hogy az aktuális dátum szerinti 
érvényes támogatásra szűr (csoportosan 
hosszabbítani is csak így lehet). Tehát ha 
szűrjük a személyeket adott támogatásra, 
akkor azok jelennek meg, akiknek az a 
bizonyos támogatása az adott napon 
érvényes. 
 
FONTOS! 
Csoportos tranzakcióknál (befizetés, lemondás, befizetés-helyesbítés) mindig ki kell kapcsolni a 
gyorsszűrést a főmenüben. Ez a személy táblázat fejlécében beállítható szűrést jelenti – ott tehát az 
„Összes” lehetőséget kell kiválasztani. Csak a táblázat alsó részén, a kis szűrő gombbal elérhető 
szűrés használható. 
 
Kijelölés mód 
A szűrő panel alsó részén a kijelölés módot lehet szabályozni. Alaphelyzetben mindig csak egy sor 
jelölhető ki a táblázatban. Ha a Többszörös gombbal bekacsoljuk a többszörös kijelölés módot, akkor 
a Windows-ban szokásos billentyűkombinációkat használva egyszerre több sort (személyt) is 
kijelölhetünk. Utána a gomb felirata „Egyszeres”-re változik, ezzel kikapcsolható a többszörös kijelölés 
mód, tehát visszaváltunk egyszeres kijelölésre. 

- CTRL + kattintás  = egy-egy sor kijelölése 
- SHIFT + kattintás  = egy sortartomány kijelölése; az első és az utolsó sorra kell kattintani,  

   miközben lenyomva tartjuk a Shift-et 
- CTRL + A   = az összes sor kijelölése 

Ha ki van jelölve több sor, akkor a Töröl gombbal lehet a kijelölésüket megszüntetni. 
Az Invertál gombbal pedig „megfordítható” a kijelölés, tehát a kijelölt sorok nem kijelöltté, a nem 
kijelöltek kijelöltté válnak. 
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Az aktuális kijelölési mód a személy táblázat alatt kerül kijelzésre a szűrő gomb mellett. 
Egyszeres módnál:  
Többszörös módnál:  
 
FIGYELEM! 
A többszörös kijelölést a program csak a CSOPORTOS MÓDOSÍTÁSnál veszi figyelembe. A csoportos 
befizetés, csoportos lemondás és csoportos befizetés helyesbítés az összes látható személyre történik. 
 

Beállító panel 

A táblázat jobb oldalán legalul látható kis szürke, függőleges panel a beállító panel. Ezen öt 
funkció kapott helyet, melyeket a következőkben elmagyarázunk.  
 
1. Nézet   

A  gombbal váltható át adatlap nézetre, amikor is egy személy összes adata jelenik meg. 
Visszaváltás ugyanazzal a gombbal lehetséges. 
 

2. Inaktív személyek láthatósága 

A táblázatban egy kattintással megjeleníthetők ill. eltüntethetők az inaktív személyek. A szürke beállító 
panelen levő felső checkbox szolgál erre a célra. A személyek státusza alapján egyébként szűrhetünk a 
szűrő panelen is - Státusz (ld. feljebb). 
 
3. Befizetett személyek színezése 

A szürke beállító panelen levő alsó checkbox a befizetett személyek átszínezésének ki/bekapcsolására 
ad lehetőséget. Ha bekapcsoljuk, akkor a program az aktuálisnak beállított befizetési időszakot 
vizsgálva sárgásbarna színnel jeleníti meg a már befizetett személyeket. A befizetett személyek 
darabszámát kiírja a jelölőnégyzet mellé. 
 

4. Nem étkező személyek láthatósága 

Alaphelyzetben a táblázatban a nem étkező személyek is láthatók – ezek sötétszürke színnel jelennek 
meg. Ha ebből a jelölőnégyzetből kivesszük a pipát, akkor a nem étkező személyek eltűnnek. 
 

5. Oszlopok elrendezése 
A táblázat oszlopainak elrendezését minden felhasználó egyedileg állíthatja be. Egyrészt a látható 

oszlopokat, másrészt ezek sorrendjét adhatjuk meg a B. Függelékben leírt módon. Ezután a  
gombot kell megnyomni a beállítások mentéséhez. Innentől az adott felhasználó számára mindig így 
fog megjelenni a táblázat. Természetesen ez bármikor átállítható és újra elmenthető vagy a „Beállítások 
> Általános” lapon törölhető. 
 
Egyéb gombok 

A táblázat alatt, a jobb oldalon látható öt kis gomb. 
Ezek rendre: nyitott ablakok listája, súgó, segédlet, verzióváltozások leírása, névjegy. 

- A nyitott ablakok listájában minden megnyitott ablak megtalálható. Valamelyikre jobb 
egérgombbal kattintva, be lehet csukni illetve középre előtérbe lehet hozni az adott ablakot. 

- A súgó helyzetérzékeny, szabványos Windows súgó. 
- A segédlet ezt a dokumentációt jeleníti meg. 
- A program állandóan változik, fejlődik. Egy-egy változás után letölthető a programfrissítés, ami 

telepíti az új, megváltozott programot. (Minden programváltozatnak van egy ún. verziószáma, 
ami négy, pontokkal elválasztott számjegyből áll: pl. 1.1.8.0. Ez azonosítja a verziókat, 
változatokat.) Ahhoz, hogy tudjuk, mi változott az előző verzióhoz képest, készül egy fájl, a 
VerInform.rtf, amelyben megtalálható az összes eddigi változás rövid leírása. Ezt jeleníti meg 
ez a menüpont. 

- A névjegy panelen olvashatók a program adatai és a KronoSoft Kft. összes elérhetősége. 
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ellenőrzi, hogy van-e új, még nem nyugtázott üzenetünk. Az üzenetek a képernyő jobb alsó sarkában 
jelennek meg (egyidőben több is lehet) egy kis ablakban. Látható a feladó, a címzett, a feladás dátuma, 
az üzenet sorszáma és maga a szöveg. 
Ez az ablak mindaddig ott marad, amíg meg nem nyomjuk az OK gombot, amivel nyugtáztuk, hogy 
elolvastuk az üzeneteket. 
 
Személy táblázat frissítése 

Központi adatbázisos rendszernél a programban bekapcsolható a személyek táblázatának automatikus 
frissítése (Beállítások > Általános beállítások fejezet <ugrás oda>). Ha a személyek valamelyikének 
adatai módosultnak (egy másik munkaállomás módosítja), akkor a beállított idő után a program frissíti a 
táblázatot, tehát minden más munkaállomás felhasználója látni fogja a módosított adatokat. 

Amikor éppen a frissítést végzi a rendszer, a táblázat alatt, a kijelölés mód kijelzése mellett 
(középtájon) megjelenik egy kis narancssárga négyzet. 
 
Üzenetek 

Ha központi adatbázisos rendszerben 
használjuk a MultiSchool3 programot, akkor 
a központi modulból üzeneteket küldhetnek 
hozzánk. Az üzenet küldhető egy 
intézménynek, egy intézménycsoportnak, 
vagy mindenkinek. 
A program a beállított (ld. Beállítások > 
Globális fejezet <ugrás oda>) időközönként 
lekérdezi az esetleges üzeneteket és 
megjeleníti őket a képernyőn. 
 
 
 
 
 
Főmenü szélessége 

Ha a monitor mérete miatt nem fér el egymás mellett           
a főmenü, a befizetés ablak és a visszaadás ablak, 
akkor lehetséges a főmenü szélességét kisebbre 
állítani. Az utolsó menüpont alatt, a jobb oldalon 

található  gombra kattintva a beállított méretű 
lesz az ablak. (Beállítások > Globális: „Főmenü 
ablak szélessége keskeny állapotban”). Ezután 
természetesen ismét a gombra kattintva visszaáll 
eredeti méretére a Főmenü. 
 
 
 
 
Gyorsjelentés 

A főmenüben levő Gyorsjelentés  gombra kattintva a 
program kigyűjti a mai napon készült számlák adatait és 
megjeleníti egy kis ablakban. Ezzel gyorsan ellenőrizhetjük a 
pénzkészletünk helyességét. 
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ALAPADATOK 
 

 
 
A munkát az alapadatok feltöltésével kell kezdeni. 
 
Az alapadatok két fő részre oszthatók:  személyek és a hozzájuk tartozó adatok, illetve az egyéb 
alapadatok (befizetési időszakok, áfakulcsok és utalványkibocsátók). 
A személyek felviteléhez már szükség van a személyekhez kapcsolódó alapadatokra, tehát először 
ezeket kell rögzíteni. 
 
Mindegyikre érvényes: 
Az „Alapadatok” ablak bal oldalán látható címkék némelyike előtt látható egy kis piros 
háromszög. Ha egy ilyen címkére rávisszük az egérmutatót, akkor az kéz alakúvá 
válik. Rákattintva megjelenik az adott alapadat ablaka. 
Ezek láthatók itt a képen. 
 
Az alapadat ablakok alsó részén mindig van legalább három gomb a műveletekhez: 
1. Új   >> új alapadat felvétele 
2. Módosít  >> meglevő alapadat módosítása 
3. Aktivál/Inaktivál >> alapadat inaktiválása / aktiválása 
Ezeken kívül lehetnek még más gombok is. 
Az alapadat inaktiválása azt jelenti, hogy a program megjelöli a kiválasztott adatot, 
és alapértelmezésben az eltűnik a táblázatból. Megjeleníteni a jobb felső sarokban 
levő jelölőnégyzet kipipálásával lehet. Ekkor újra aktívvá is tehető. 
 
Ezek az alapadatok minden lekérdezésben megjelennek paraméterként 
(szűrőfeltételként), tehát a listák lekérhetők egyben vagy külön-külön egy-egy ilyen alapadatra szűrve 
is. Pl. ha létrehoztunk több intézményt, akkor a befizetéseket (lemondásokat, stb.) lekérhetjük az 
összes intézményre vagy egy megadott intézményre. Ez érvényes minden, itt felsorolt alapadat fajtára. 
 
Lássuk tehát sorban az említett alapadatokat. 
 

Intézmények 

FIGYELEM! 
A befizetési időszakok felvitele előtt mindenképpen rögzíteni kell az intézmény(eke)t, mert az 
időszakoknál (a háttérben) tárolódik az intézmény is. 
 

Indítása:   
 
A program több intézményt tud kezelni.  
A Csoportok gomb az intézménycsoportok ablakot nyitja meg. Az intézmények csoportokba 
rendezhetők. Ilyen lehet pl. az óvodák, iskolák, stb. felosztás. 
 
Kód (számla előtag): 
A számlaszám felépítése a következő: <kód>-<bizonylattípus jel><számlasorszám>/<év> 
 

<bizonylattípus jel> =  „S”   - számla esetén 
         „N”  - nyugta esetén  

Pl.      

számla esetén: ha a kód = 0012, a sorszám = 31, az év = 2010: 0012-S00031/2010 

nyugta esetén:  ha a kód = 0012, a sorszám = 245, az év = 2011: 0012-N00245/2011 



Alapadatok 
 

 

          MultiSchool3 
           Étkezés-megrendelő 
 
 

23 

Ha a kód üres, akkor a számlaszám/nyugtasorszámból a „<kód>-” rész kimarad, azaz a betűvel 
kezdődik, tehát pl. „S00245/2011”. 
 
Több intézmény esetén: 

- ha azt szeretnénk, hogy a sorszám folyamatos legyen, akkor vagy hagyjuk üresen a kódot, 
vagy írjuk be ugyanazt minden intézményhez. 

- Ha azt szeretnénk, hogy minden intézmény más számlaszámot kapjon, akkor írjunk be más-
más kódot az intézményekhez, mert így a számlaszám előtagja különbözni fog. 

 
FIGYELEM! A kód használata javasolt. 
Ha használja a kódot (tehát nem hagyja üresen), akkor mindenképpen 4 karaktert kell megadni, 
különben a számlaszámok nem működnek megfelelően. 

Személytípusok 

Indítása:   
 
Személytípusnak általában a „Gyerek”, „Felnőtt”, „Külsős”, „Dolgozó”, stb. megadása szokásos, de 
természetesen bármit fel lehet venni. 

Csoportok 

Indítása:  
 
A csoportot használhatják pl. óvodák az osztály helyett (bár az osztály több helyen jelenik meg, mint a 
csoport; pl. a Befizetés-összesítőn). A Beállítások > Általános lapon megadható, hogy az osztályt vagy 
a csoportot tárolja-e a program a befizetéseknél. A lekérdezéseknél a kiválasztott jelenik meg. 

Korosztályok 

Indítása:   
 
Klasszikus értelemben a korosztályok a „Bölcsődés”, „Óvodás”, „1-4. évfolyam”, „5-8. évfolyam”, „9-12. 
évfolyam” és  „Felnőtt”, de ettől eltérhetünk, ha szükséges vagy úgy látjuk jónak. 

Konyhák 

Indítása:   
 
A program több konyhát képes kezelni, minden személynél megadható, hogy melyik konyhához 
tartozik, azaz honnan kapja az ételt. 
Központi adatbázist használó rendszer esetén érdemes beírni a konyha üzemkódját (pl. „0025” vagy 
„0017” a Junior esetén). 

Támogatók 

Indítása:   
 
A személy támogatója általában egy település vagy Budapesten egy kerület. A megadott támogatók 
közül egyet kijelölhetünk sajátnak, azaz saját támogatónak, a többi „idegen” lesz. A lekérdezésekben 
van „támogató” paraméter, illetve „saját/nem saját” paraméter is. Ílymódon  a forgalom lekérhető az 
összes támogatóra, egy bizonyos támogatóra, illetve a saját támogatóra vagy a nem saját támogatókra. 

Fizetési módok 

Indítása:   
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Minden személyhez megadható egy itt rögzített fizetési mód. Ezek közül négy nem törölhető, mert a 
program ezeket alapértelmezetten használja. Ezek a „készpénz”, „utalvány”, „átutalás” és a „csekk”. A 
többit szabadon változtathatjuk. Az utalványos fizetésről később még részletesen lesz szó. 
Átutalás és csekk esetén a beállított fizetési határidő (Beállítások > Számla fejezet <ugrás oda>) lép 
életbe, azaz a megadott napszámot hozzáadja a számla keltéhez a program. 
Az 5 Ft-ra történő kerekítést a Beállítások > Kerekítés 5 Ft-ra menüben lehet beállítani külön minden 
fizetési módra (ld. Beállítások > Kerekítés 5 Ft-ra <ugrás oda>) 

Befizetési típusok 

Indítása:   
 
A program étkezéseken kívül egyéb befizetéseket és gondozási díjakat is tud kezelni.  
A személyek (és az intézmény) által rendelhető ételfajták az étkezési típusok. Ilyen lehet pl. a „3x 
óvoda” vagy a „Reggeli+ebéd iskola” típus, stb. 
Egyéb befizetés lehet bármi, aminek óradíja, napi vagy havi díja van. Pl. felügyelet, szakkör, bérleti díj. 
A gondozási díj a bölcsődékben bevezetett térítési díj, ami mindig napi díj. 
 
Minden étkezési típus sor előtt van egy  gombocska. Ezzel kinyitható ill. becsukható egy befizetési 
típus tételeinek ablaka, ahol az érvényességeket és árakat láthatjuk (világoskék háttérszínű táblázat). 

Új befizetési típus 

A képen látható egy új étkezési 
típus rögzítése. Vegyük sorra a 
megadandó adatokat. 

1. Befizetés típus: Mivel nem 
csak étkezéseket kezel a 
program, hanem egyéb 
befizetéseket és gondozási 
díjakat is,  meg kell adni, 
hogy a befizetés típusa 
étkezés, egyéb vagy 
gondozási díj. 

2. Név: Az étkezési típus, 
egyéb befizetés vagy 
gondozási díj neve. 

3. Befizetés típus csoport: Az 
étkezési típusok, egyéb befi-
zetések és gondozási díjak 
csoportokba sorolhatók. 
(Ezek a csoportok a 
Csoport gomb 
lenyomására megjelenő 
ablakban adhatók meg.) 

4. Diétás: A diétás, azaz a 
valamire érzékeny 
személyek étkezési 
típusainál be kell jelölni. A 
lekérdezésekben ez 
paraméterként jelenik meg, 
tehát lehet rá szűrni, azaz 
külön lekérhető a diétás 
étkezési típusok forgalma. 

5. Áfakulcs: az étkezés ill. 
befizetés áfakulcsa (ld. az 
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Alapadatok > Áfakulcsok fejezetben <ugrás oda>). 
6. SZJ: SZJ szám 
 
Étkezési típus árai 
Itt adható meg az étkezési típus, egyéb befizetés és gondozási díj tételei, azaz árai. 
 
7. Befizető ár: Az a bruttó ár, amit a befizető személyek fizetnek. Ez a teljes ár, tehát a támogatás 

nélküli fizetendő. 
8. Vendéglátó ár: Az a bruttó ár, amit az intézmény fizet a vendéglátónak az étkezésért. Ez 

felbontható reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora részre is, melyek árai külön megadhatók. Ezek 
összege lesz a vendéglátó ár (Összesen). Ha nincs jelentősége, akkor elég csak az egyikbe beírni 
egy árat, nem kötelező megbontva megadni. A vendéglátó ár nem lehet nulla, ilyenkor hibaüzenet 
jelenik meg. 

9. Érvényesség: Az ár érvényességi időintervalluma. A befizetésnél ezt veszi figyelembe a program, 
amikor a napi árat számolja. Ha a befizetés valamelyik napjára nincs érvényes ár egy bizonyos 
étkezési típusnál, akkor ez ott hibaüzenetként megjelenik. 

 

Árváltozás 

Amikor egy adott étkezési típus ára 
változik, akkor annak rögzítését a 
Módosít gomb lenyomásával kell 
kezdeni. 
 
Az árváltozás általában két 
lépésben végezhető el: 

1. Az előző ár érvényessége 
végének beállítása 
Mivel nem mindig tudható 
előre, hogy meddig lesz 
érvényben egy bizonyos ár, 
ezért annak rögzítésekor 
olyan érvényességet adunk 
meg, ami feltehetőleg 
hosszabb, mint a várható. Ezért az új ár megadásakor először az előzőleg beállított ár 
érvényességének végét kell visszaállítani a valós dátumra. 
Az „Étkezési típus árai” részben a kis táblázatban rá kell állni az utolsó (azaz a legfölső) 
érvényességű sorra. Ilyenkor a kis táblázat  feletti mezőkben megjelennek az adott sor adatai. 
Itt tehát be kell állítani az érvényesség végének dátumát a valós dátumra (ameddig érvényes 
volt ez az ár). Ezután a Tételmódosítás tárolása gombbal tárolni kell a módosítást. 

2. Új árak megadása 
A második lépés az új árak rögzítése. 
Írjuk be a befizető és vendéglátó árat, adjuk meg az érvényességet.  
Az érvényességekben nem lehet átfedés illetve lyuk. Ez azt jelenti, hogy az előző ár 
érvényességének vége és az új ár érvényességének kezdete között csakis egy nap lehet. Pl. 
ha az előző ár vége 2010. július 6., akkor az új ár érvényességének kezdete csakis 2010. július 
7. lehet. Ha nagyobb, akkor lyuk lenne, ha kisebb, akkor átfedés. Erre a program figyelmeztet 
és nem is engedi tárolni a hibás dátumot. 
A két hibaüzenet: 

Átfedés esetén: „Átfedés lenne az érvényességek között. Nem tárolható” 
 Lyuk esetén:     „Lyuk lenne az érvényességek között. Nem tárolható” 
Majd nyomjuk meg az Új tétel tárolása gombot. Végül nyomjuk meg a Tárol gombot. 

 
Alapszabály, hogy meglevő árat nem módosíthatunk (csak az érvényességét), mert a program 
működését ez elrontja. 
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FIGYELEM! 
Egy befizetési típus nevét módosítani csak addig szabad, amíg nem történt vele befizetés. Ha utána 
módosítjuk, akkor a régi befizetések étkezési típusának is megváltozik a neve, tehát kvázi 
„meghamisítjuk” a régebbi befizetéseket. 
 
Ha az árváltozás visszamenőleges hatályú (azaz történt már befizetés az árváltozás érvényességének 
elejétől), akkor a különbözet kiszámítására a Befizetés helyesbítés művelet használható (ld. a 
Befizetés helyesbítés fejezetben). 

Támogatások 

Indítása:   
 
A személyekhez támogatást kell rendelni. Ezeket a támogatásokat előre létre kell hozni, amit ebben az 
ablakban tehetünk meg. 
 
A támogatásnak van fajtája és jogcíme (valamint egyéb tulajdonságai: értéke, kerekítése…). A fajták és 
jogcímek az Egyéb gombra kattintva érhetők el. 
FIGYELEM! A programban alaphelyzetben szereplő támogatás fajtákat és jogcímeket ne módosítsa, ne 
törölje mert ezeket használja a program bizonyos lekérdezéseknél (pl. a Normatív, Szociális, Felnőtt 
fajtát). 

Egy támogatás több részből is állhat 
(többfajta támogatásból), ezért itt is van 
a sorok elején egy kis  gomb, amivel 
kinyitható, ill. becsukható a támogatás 
tételei táblázat. 
 
FIGYELEM! 
Akinek nincs támogatása, annak a 
programban 0% támogatást kell adni, 
tehát mindenképpen fel kell venni egy 
0%-os támogatást.  

Új támogatás 

A képen egy új támogatás felvétele 
látható. Ez a befizetési típuséhoz 
hasonlóan történik. A példában a 
támogatás kétfajta támogatásból tevődik 
össze: egy normatív 50%-os és egy 
szociális 40%-os részből. 
A megadandó adatok. 

1. Név: A támogatás neve. Célszerű 
minél rövidebb és minél beszéde-
sebb neveket megadni. Pl. 
lehetséges a normatív fajtát „n”-nel, 
a szociális „sz”-szel jelölni. 

Támogatás tételei 
  Itt adhatók meg a támogatás tételei. 

2. Fajta: Az általunk előzőleg rögzített 
fajták. Pl. normatív, szociális. 

3. Jogcím: Az általunk előzőleg felvitt jogcímek. Pl. 3gyerekes. 
4. Érték: A támogatás értéke. Ez lehet %-ban megadott, Ft/adag, Ft/hó és Ft/év.  

 
Két azonos támogatástételt nem enged bevinni a rendszer. Ilyenkor a következő üzenet jelenik 
meg: „Egy támogatásban nem lehet két azonos tétel.” 
Ft/hó típusú támogatás esetén javasolt kerekítés a „nincs”. 
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Éves támogatás kezelése: 
Amíg el nem fogy a támogatás összege, addig a személy fizetendője nulla lesz, támogatása pedig 
a napra kiszámított érték. A rendszer nyilvántartja, hogy a személy eddig mennyit használt el a 
támogatásából. Amikor ez elfogy, onnantól kezdve teljes árat fizet. Az utolsó befizetésnél, amikor 
esetleg az időszak egy részére még van támogatás, a másik részére már nincs, akkor ezt így is 
kezeli: az első napokra még számol támogatást, a többire pedig nem. 
 

5. Kerekítés: Minden támogatás tételnél (fajtánál) meg kell adni a kerekítés módját. Ez lehet normál 
matematikai, lefelé, felfelé, vagy nincs kerekítés. 

6. Egyedi: A program képes egyedi támogatások használatára. 
Az egyedi támogatás célja az, hogy olyan esetekben egyszerűsítse a munkát, amikor egyfajta 
támogatásból sok különböző értékű szerepel. Például ha van szociális támogatásunk 10-90%-ig 
mindenféle, akkor nem szükséges mindet külön-külön felvinni ide, a támogatásokhoz. Elég egyet 
csinálni mondjuk “Szociális egyedi” néven, majd a személyeknél (amikor a támogatását beállítjuk) 
megadni a támogatás konkrét értékét. Ehhez csak az Egyedi mezőt kell bekattintanunk és az 
értékbe 0-t írnunk. A személyek tárgyalásánál (Alapadatok > Személyek fejezet <ugrás oda>) 
majd szintén kitérünk erre a megoldásra. 

A tételek táblázatában gyűlnek a felvitt támogatás fajták, az adott támogatás tételei. A képen pl. a 
normatív 50%-os rész már elkészült, a szociális 40% pedig éppen most lesz tárolható. Új 
támogatásfajtát, tételt az Új tétel tárolása gombbal rögzíthetünk. A kis táblázatban látható tételt 
pedig a Tételmódosítás tárolása gombbal módosíthatunk. Tételt a Tétel törlése gombbal 
törölhetünk. 
 
Havi támogatás: 
Gyakori, hogy a felnőttek támogatása Ft/hó értékű, tehát havi egyösszegű támogatás. Ilyen esetben 
lehetőség van speciális számla készítésére, amelyen nem a napi ár/támogatás szerepel, hanem a 
teljes ár és a teljes havi támogatás. A támogatás kerekítését „nincs”-re kell állítani, mert a program 
ilyenkor is kiszámítja a napi támogatás és fizetendő értéket, és a számlán a napokkal visszaszorzott 
támogatást jeleníti meg. 
 
FIGYELEM! 
Amennyiben egy támogatás már használva van, azaz van rá hivatkozás, tehát már történt vele 
befizetés, nem szabad megváltoztatni. Nem lehet törölni és nem lehet módosítani. 
 
Támogatás fajtákat ill. támogatás jogcímeket az Egyéb gombra kattintva vihetünk fel. 

Személyek 

A személyek ablakban annak a személynek az összes adata látható, amelyiken a főmenü táblázatában 
áll a kijelölés (a név előtti fekete nyíl). 
 
A Támogatás mező melletti Részletek gombbal a személy eddigi támogatásainak ablaka jelenik meg. 
Ha az „X.Y. támogatásai” ablak nyitva van, akkor a főmenüben a személyeken lépkedve mindig az 
aktuális személy támogatásai láthatók itt. 
 
A támogatásnál az aktuális dátum szerint érvényes támogatás jelenik meg. Amennyiben a támogatás 
neve mögött a „(lejárt)” szöveg látható, akkor az azt jelenti, hogy a mai dátumot figyelembe véve nincs 
érvényes támogatása a személynek - ami megjelenik, az az utolsónak rögzített támogatása. 

Új személy felvétele 

A Műveletek gombra kattintva megjelenik egy kis helyi menü, amelyből az Új személy menüpontot kell 
kiválasztani; ugyanezt a Ctrl+U lenyomásával is megtehetjük. Az ablakban a mezők nevei mellett 
megjelenek az adatbeviteli mezők. Vannak egyszerű szövegbeviteli mezők (pl. név, osztály) és vannak 
lenyíló mezők, melyekben a már bevitt, létező adatok közül választhatunk (pl. intézmény, csoport). A 
támogatásnál a két dátum a személy számára kiválasztott támogatás érvényességét jelenti (azaz azt, 
hogy mettől meddig kapja az adott támogatást). 
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A vízszintes vonal alatti (a lakcímtől kezdődő) adatok kitöltése nem kötelező. 
A fénykép megadása csak akkor lehetséges, ha a Beállítások-ban engedélyezve van. 
A személy tárolásához nyomjuk meg a Tárol gombot. 

Személy módosítása 

A kívánt személyen állva a Műveletek menüjéből a Személy módosítás menüt válasszuk. Ekkor a 
személy adatai módosíthatóvá válnak. 
A személy módosításának tárolásához nyomjuk meg a Tárol gombot. 
Az elmúlt években többször előfordult, hogy a felhasználó egy új személyt nem újként rögzített a 
programban, hanem egy meglevőt módosított. Ezután az a jelenség lép fel, hogy a módosított személy 
„eltűnik” a rendszerből. Ezért a program két figyelmeztetést is küld, ha egy személyt módosítunk. 
Először a név átírásakor megkérdezi, hogy „Biztos módosítja a személy nevét?”. Tároláskor pedig, ha 
megváltoztattuk a nevet, akkor a program figyelmeztet: „Megváltoztatta a személy nevét. (Régi név: 
<régi név>) Biztos folytatja a tárolást?” 
 
A személyek módosítása naplózásra kerül, azaz a rendszer tárolja, hogy melyik felhasználó mikor mit 
módosított a személyen, milyen adatokat változtatott meg. Ez a „Szerviz / Napló” menüben kérhető le, 
ld. Szerviz > Napló <ugrás oda>. 

Személy duplikálása 

Ha pl. testvéreket szeretnénk felvinni, akkor az egyik berögzítése után a másodikat már a program 
elvégzi helyettünk a duplikálás funkcióval. Áljunk rá a duplikálandó személyre és válasszuk a Személy 
duplikálás menüpontot a Műveletek menüből. Ekkor a program belép az új személy felvitele állapotba 
és a mezőkbe betölti a másolandó személy adatai, amikből értelemszerűen legalább a nevet 
módosítanunk kell. 
At új személy tárolása után ne felejtsük el a támogatását beállítani. 

Személy étkezése 

Lehetőség van egy személyhez beállítani, hogy a héten mely napokon étkezik. A befizetéskor a 
program ezeket a napokat fogja kijelölni, ha ezt a személyt választjuk ki. Ez a kijelölés a befizetéskor 
természetesen módosítható. 
A beállítás nagyon egyszerű: a hét napjaira (hétfő…vasárnap) ki kell pipálni a kívánt étkezési napokat. 
Ha már nincs szükség rá, akkor a Töröl gombbal törölhető a hozzárendelés. 
FIGYELEM! 
Csak azoknál a személyeknél érdemes ezt beállítani, akik a „normálistól” eltérően étkeznek, tehát pl. 
csak hétfőn és szerdán. Akik az időszaknál megadott napokon esznek, azoknál továbbra sem 
szükséges. 

Támogatás módosítása 

Ennek leírása a következő, Támogatások > Támogatásváltozás fejezetben olvasható. 

Támogatásváltozás 

Általánosságban kijelenthető, hogy soha nem szabad egy személy meglevő támogatását 
módosítanunk, tehát ugyanarra az érvényességre egyszerűen egy másik támogatást választani. (Ez 
csak akkor megengedett, ha az adott személynek még nincs semmilyen forgalma, azaz befizetése, 
lemondása, stb.). 
 
1.  <<< 
Ha egy személy támogatása megváltozik és ezt előre tudjuk, tehát az arra az időszakra vonatkozó 
befizetés előtt, akkor nincs probléma, mert csak felvesszük az új támogatást és készen vagyunk. 
 
Ennek menete: 
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Válasszuk a Műveletek gomb menüjéből a Támogatás módosítás menüt. A Támogatás módosítása 
ablakban megjelennek a személy eddigi támogatásai csökkenő időrendben, tehát felül a legutolsó 
érvényességű támogatás. Négy műveletet végezhetünk: új támogatás felvétele, támogatás módosítása, 
támogatás érvénytelenítése, támogatás törlése. 
Két eset lehetséges: 
 
1.A 
Amennyiben az utolsó támogatás (általában a legfelső) érvényességének vége megfelelő, akkor csak 
az új támogatást kell berögzítenünk. 
Nyomjuk meg az Új gombot és válasszuk ki a megfelelő támogatást és írjuk be az érvényességi 
dátumokat. A kezdő dátumnak „folytatnia kell” az előző támogatás érvényességét, tehát egy nappal 
nagyobbnak kell lennie, mint az előző támogatás érvényességének vége. Ha lyukat hagyunk közöttük, 
vagy átfedésben vesszük fel, akkor a program figyelmeztet és nem engedi rögzíteni az új támogatást. 
 
1.B 
Ha az említett érvényesség vége nem jó, akkor először azt kell módosítani. Ehhez nyomjuk meg a 
Módosít gombot, majd írjuk be a kívánt dátumot az érvényesség vége mezőbe. Tároljuk a módosítást. 
Ezután nyomjuk meg az Új gombot és válasszuk ki a megfelelő támogatást és írjuk be az érvényességi 
dátumokat. A kezdő dátumnak „folytatnia kell” az előző támogatás érvényességét, tehát eggyel 
nagyobbnak kell lennie, mint az előző támogatás érvényességének vége. Ha lyukat hagyunk közöttük, 
vagy átfedésben vesszük fel, akkor a program figyelmeztet és nem engedi rögzíteni az új támogatást. 
 
2.  <<< 
Ha viszont a személy támogatása úgy változik (és ez a gyakoribb eset), hogy már történt a számára 
befizetés, soha nem szabad módosítani a meglevő támogatás adatot. Mindig új támogatásnak kell 
tekinteni és úgy is kezelni. 
Ennek menete: 
 
Válasszuk a Műveletek gomb menüjéből a Támogatás módosítás menüt. A Támogatás módosítása 
ablakban megjelennek a személy eddigi támogatásai csökkenő időrendben, tehát felül a legutolsó 
érvényességű támogatás. 
 
Két eset lehetséges visszamenőleges támogatásváltozás esetén: 
 
2.A 
Amennyiben a személy új támogatása érvényességének kezdete megegyezik az utolsó támogatás 
érvényességének elejével, akkor ezt a bizonyos utolsó támogatást érvényteleníteni kell, mert nincs 
hova visszaállítani az érvényességét. Ez pl. olyankor fordul elő, ha a személy nemrég érkezett az 
intézménybe, de nem hozott igazolást a támogatásáról, ezért befizettük 0% támogatással, majd később 
hozza az igazolást visszamenőleges hatállyal. 
 

támogatás    0% 2010.09.01. – 2010.12.31. 
új támogatás 50% 2010.09.01. – 2011.06.30. 

 
Teendők: 
2.A.1. Utolsó támogatás érvénytelenítése 
Válasszuk a Műveletek gomb menüjéből a Támogatás módosítás menüt. A Támogatás módosítása 
ablakban álljunk rá az utolsó (a táblázatban első) támogatásra. Nyomjuk meg az Érvénytelenít 
gombot. 
2.A.2. Új támogatás felvétele 
A Támogatás módosítása ablakban nyomjuk meg az Új gombot. Válasszuk ki az új támogatást és 
adjuk meg az érvényességét. 
 
2.B 
Ha az új támogatás eleje benne van az előző támogatás érvényességi időszakában, akkor a 
következőket kell tenni. 
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támogatás    0% 2010.09.01. – 2011.08.31. 

új támogatás 50% 2011.02.10. – 2011.12.31. 

 
2.A.1. Utolsó támogatás érvényességének beállítása 
Válasszuk a Műveletek gomb menüjéből a Támogatás módosítás menüt. A Támogatás módosítása 
ablakban álljunk rá az utolsó (a táblázatban első) támogatásra. Nyomjuk meg a Módosít gombot. Írjuk 
be a megfelelő dátumot az érvényesség végébe (a példa szerinti esetben 2011.02.09 – egy nappal 
kevesebb, mint az új támogatás kezdete), majd tároljuk. 
Nyomjuk meg az Új gombot és adjuk meg az új támogatás adatait (a példa esetében támogatás = 
50%; érvényesség = 2011.02.10. – 2011.12.31.), majd tároljuk. 
 
Lyuk és átfedés ellenőrzése 
 
A program minden támogatás változtatáskor (tehát módosításkor és új felvételekor) ellenőrzi, hogy van-
e lyuk vagy átfedés a támogatás érvényességek között. 
 
Lyuk akkor van, ha két egymást követő támogatás érvényessége nem „ér össze”, azaz a későbbi 
támogatás érvényességének eleje több, mint 1 nappal nagyobb, mint az előző támogatás érvényes-
ségének vége. 

  50% 2011.01.01. – 2011.11.30. 

100% 2011.12.05. – 2012.03.31.  

itt a 2011.12.05. nem követi folytonosan az előző 50%-os támogatás érvényességének végét 

Hibaüzenet lyuk esetén.      „Lyuk lenne a támogatások között. Nem tárolható.” 
Átfedés akkor keletkezik, ha két támogatás érvényességei átfedik egymást, tehát a későbbi támogatás 
érvényességének kezdete benne van az előző támogatás érvényességi intervallumában. 

  50% 2011.01.01. – 2011.11.30. 
100% 2011.05.05. – 2012.03.31.  

itt a 2011.05.05. benne van az 50%-os támogatás érvényességében 

Hibaüzenet átfedés esetén:  „Átfedés lenne a támogatások között. Nem tárolható.” 
 
A képen látható három támogatás szabályosan van felvéve: 

 
Sokszor előfordul a következő eset: 
Egy személy 50%-os támogatása lejár mondjuk augusztus 31-én és nem kéri a meghosszabbítását. 
Ilyenkor természetesen szeptember 1-től fel kell vennünk egy 0% támogatást a személynek. 
 
Ebben a pillanatban így néznek ki a személy támogatásai: 

0% 2010.09.01-2010.12.31 
50% 2010.01.01-2010.08.31 

 
Befizet szeptemberre és októberre. Ezután mégis megkapja az 50% támogatást, de szeptember 1-től 
visszamenőlegesen. Vissza kellene állítanunk a 0%-os támogatás érvényességének végét, de 
mennyire is? Hiszen előtte ott van az augusztus 31-ig szóló (előző) 50%-os támogatás. Szeptember 1-
re nem állíthatjuk, mert akkor erre a napra 0% lenne, ami nem felel meg a valóságnak. Ha augusztus 
31-re állítjuk, akkor meg átfedés lenne. 
Ilyenkor használjuk a támogatás érvénytelenítését. A példában szereplő esetben a 0%-os támogatást 
kell érvénytelenítenünk, majd felvennünk szeptember 1-től az új 50%-osat. 
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Ebben a pillanatban így néznek ki a személy támogatásai: 
50% 2010.09.01-2010.12.31 
0% 2010.09.01-2010.12.31      érvénytelen! 
50% 2010.01.01-2010.08.31 

Az érvénytelen támogatásokat a program kihagyja az átfedés ill. lyuk ellenőrzéséből. 
Azt is megtehetjük, hogy nem veszünk fel új 50%-os támogatást, hanem az elsőt meghosszabbítjuk. 
 
Visszamenőleges támogatásváltozás esetén végre kell (lehet) hajtani a Befizetés-helyesbítés műveletet 
(ld. Befizetés-helyesbítés <ugrás oda>). Előtte természetesen a fent leírt módon be kell állítani a 
valóságnak megfelelően a személy támogatásait. Ez a tranzakció kiszámítja a befizetéskori és a 
tényleges támogatás közti különbséget, tárolja, majd számlát/nyugtát nyomtat róla, ha kérjük. 
 
Támogatás törlése 
Támogatást csak addig tudunk törölni, amíg nem történt rá befizetés. Utána a „Van rá hivatkozás, nem 
törölhető” üzenetet kapjuk. Ilyenkor érvényteleníthetjük, ha szükséges. 

Csoportos módosítás 

A Csoportos módosítás gombra kattintva megjelenik egy ablak, melyben a személyek 
tulajdonságainak csoportos változtatását végezhetjük el. 
 
Háromféle lehetőség van: támogatás hosszabbítás, egyéb adat módosítás, valamint státusz módosítás. 
A másodiknál az adatok: intézmény, típus, csoport, korosztály, konyha, támogató, fizetési mód, 
étkezési típus, osztály betű, bizonylattípus, számla a gondvielső nevére, támogatás. 
 
A program a főmenüben látható személyek adatainak módosítását csinálja meg. Ebből következik, 
hogy ha nem minden személynek szeretnénk módosítani, akkor először le kell szűrni a személyeket a 
megfelelő halmazra. 
 
FIGYELEM! 
A program csak korlátozott számú személy módosítását tudja egy ütemben elvégezni. Ez kb. 5-600 
személyt jelent. HA több van kiválasztva, tehát több személy látszik a főmenüben, akkor a program 
üzenetet küld: „Túl sok személy van kiválasztva.” 
 
Az ablakban felül található külön a támogatás hosszabbítás. Be kell állítani a dátumot, majd a Tárol 
gombot megnyomni. 
 
FIGYELEM! 
Mivel a személyek szűrése támogatásra úgy működik, hogy az aktuális dátum szerinti érvényes 
támogatásra szűr, hosszabbítani is csak így lehet. Tehát ha szűrjük a személyeket adott támogatásra, 
akkor azok jelennek meg, akiknek az a bizonyos támogatása az adott napon érvényes. Így a 
hosszabbítás is csak akkor működhet, ha a lejárat előtt tesszük ezt meg. 
 
Az ablak többi részén a személyek egyéb tulajdonságai találhatók. A módosítandó tulajdonság melletti 
jelölőnégyzetet ki kell pipálni, be kell állítani a kívánt értéket, majd a Tárol gombra kell kattintani. 
A támogatás módosítása úgy működik, hogy a személy utolsó támogatását érvényteleníti, és a beállított 
új támogatást rögzíti neki a megadott érvényességgel. 
 
FONTOS! 
Csoportos tranzakcióknál (befizetés, lemondás, befizetés-helyesbítés, osztályléptetés, csop.módosítás) 
mindig ki kell kapcsolni a gyorsszűrést a főmenüben. Ez a személy táblázat fejlécében beállítható 
szűrést jelenti – ott tehát az „Összes” lehetőséget kell kiválasztani. Csak a táblázat alsó részén, a kis 
szűrő gombbal elérhető szűrés használható. 
 
Ha a főmenü szűrő paneljén be van kapcsolva a többszörös kijelölés mód, akkor a program ellenőrzi, 
hogy van-e kijelölve legalább 1 sor. Ha nincs, akkor üzenetet küld. 
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Az összes sort a [CTRL + A] lenyomásával lehet kijelölni. A [CTRL + kattintás]-sal egy-egy sort 
jelölhetünk ki, a [SHIFT + kattintás]-sal pedig sorok egy összefüggő tartományát úgy, hogy az első és 
az utolsó kijelölendő sorra kattintunk a shift nyomva tartása közben. 
 
Ha egyszeres kijelölés módban vagyunk, akkor az összes látható személyre végrehajtja a 
módosítást. 

Nyomtatás 

A Nyomtatás gombra kattintva megjelenik egy ablak, amelyben háromféle lista nyomtatását indíthatjuk 
el: 

- összes adat 
- étkezési adatok 
- születési lista 

Mindegyik jobb oldalán látható egy kiválasztó gomb, ezzel választhatjuk ki a szükségeset, majd a 
Nyomtat gombbal kinyomtathatjuk, az Exportál gombbal pedig fájlba exportálhatjuk. 
 

Osztályléptetés 

Az Osztályléptetés előre és vissza menüpont a személyek osztályszámát növeli ill. csökkenti 
eggyel. 
Szabályok: 

- csak az aktív személyeket lépteti 
- ELŐRE: 

- 1. ha nincs osztályszám, akkor természetesen nem léptet semerre 
- 2. ha utolsó osztályos, akkor nem lépteti 

  a. ha kell inaktiválás, akkor inaktívvá teszi és az osztálybetű végére tesz egy „*”-ot 
  b. ha nem kell inaktiválás, akkor az osztálybetű végére tesz egy „*”-ot 
- VISSZA: 

- 1. csak akkor léptet, ha az osztályszám nem lesz kisebb 1-nél 
- 2. ha „*” van az osztálybetű végén, akkor leveszi 

           ha aktívvá kell tenni, akkor aktívvá teszi 
Az osztály betűjelében ne használjunk „*” karaktert, főleg a végén ne. 

Befizetési időszakok 

Ahhoz, hogy befizetéseket készíthessünk a személyek számára, befizetési időszakokat kell 
létrehoznunk. Kétféle befizetési időszak készíthető: fő időszak és alidőszak. A fő időszak egy adott 
hónap első befizetési időszaka. Az alidőszakok pedig egy adott hónapon belüli további befizetési 
időszakokat jelentenek. Az időszakoknak van egy sorszáma és egy betűjele (A-Z-ig). A sorszám egy 
egyesével növekvő szám; a fő időszak betűjele mindig „A”, az alidőszakoké pedig „B”-től „Z”-ig. 

Például: 
1A  2010. szeptember 

1B  2010. szeptember pót 

2A 2010. október 

2B 2010. október 2.a osztály 

Az alidőszakokat használhatjuk pl. pótbefizetések felvételére, vagy ha egy osztály kirándulni megy, 
akkor létrehozhatunk egy olyan alidőszakot, melyben a kirándulás napjai nincsenek kijelölve. Így 
megkönnyíthetjük az adott osztály befizetését, mert nem kell minden személynél kivennünk azokat a 
napokat (ld. Hozzárendelés <ugrás oda>). 
 
Alapszabály, hogy a fő bef.időszak legyen a „legnagyobb”, azaz az összes olyan napot tartalmazza, 
amelyre az adott hónapban egyáltalán be lehet fizetni. Az alidőszakok pedig ennek részhalmazai. 

Példa: 
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Ha mondjuk júliusra senki nem fizet teljes hónapot, akkor is az „A” jelű fő időszak legyen a 
teljes hónap. Ezen belül hozzuk létre az alidőszakokat (pl. 1-2 hetes időszakok). 

10A  2011.07.01. – 2011.07.30. 
10B  2011.07.01. – 2011.07.10. 

10C  2011.07.11. – 2011.07.24. 

 
A befizetés felvitelénél az időszak kiválasztásakor megjelennek az itt beállított napok, de ez persze 
módosítható az adott személy igényeinek megfelelően. A befizetési időszakok előre történő megadása 
csak megkönnyíti, felgyorsítja a befizetés lebonyolítását, mert általában a személyek nagy része a 
teljes időszakra befizet. 
Az Egyéb alapadatok gombra kattintva megjelenik egy helyi menü, amelyből a Időszakok menüt 
válasszuk. 
Az ablakban egy táblázatot láthatunk a befizetési időszakok adataival és a jobb oldalon egy kis naptárat  
az időszak kijelölt napjaival. Ha van hozzárendelés (ld. később) az adott időszakhoz, akkor az a naptár 
alatt jelenik meg. 
 

Új időszak 

Először nyomjuk meg az Új időszak gombot. 
Ezzel hozhatunk létre fő időszakot. A jobb oldalon 
megjelennek a rögzítendő adatok: 

- Időszak azonosító:  ki van töltve; a 
következő sorszám jelenik meg 

- Alidőszak azonosító: ki van töltve; „A” 
betű 

- Időszak neve:  pl. „2010. szeptember” 
- Napok száma: a program automatikusan 

kitölti a kijelölt napok számával 
- Központi kód: csak központi adatbázisos 

rendszernél; <év><hónap>  pl.  2010. 
szeptember esetén „1009” 

- Év: az időszak éve; beírható vagy a 
jobbra balra nyíllal is beállítható 

- Hónap: az időszak hónapja; a csúszkán 
beállítható 

- Naptár: a befizetendő napok kijelölésére 
szolgál. A „lenyomott” napokra történik 
befizetés. Kijelölhetjük egyesével a 
napokat vagy kijelöljük az időszak első és 
utolsó napját, majd a jobb egérgombbal 
rákattintunk a naptárra, mire a program az 
intervallumba eső összes hétköznapot 
kijelöli. 

- Időszak eltolása: a naptár heteit tolhatjuk 
fel vagy le. Pozitív szám megadása estén 
a hetek felfelé, negatív szám megadása 
esetén lefelé mozdulnak el. 

 
Ugyanarra a hónapra nem hozható létre két fő időszak, tehát két „A” jelű időszak. 
A Minden napot töröl gombbal megszüntethetjük az összes kijelölést, azaz minden nap 
kijelöletlenné válik. 
Az időszakot a Tárol gombbal tárolhatjuk. 
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Új alidőszak 

Most hozzunk létre egy alidőszakot az előbbi hónapon belül. Álljunk rá a kívánt hónap valamelyik 
időszakára a táblázatban. Nyomjuk meg az Új alidőszak gombot. Az Időszak azonosító, az 
Alidőszak azonosító és a Név automatikusan kitöltődik (a program a sorban következő betűjelet írja 
be), a név pedig megegyezik az aktuális időszakéval. Az összes többi adat is ki van töltve. Nekünk 
alapvetően csak annyi a dolgunk, hogy a néven és a napokon változtassunk. Természetesen mást is 
átírhatunk, ha szükséges. Végül a Tárol gombbal ismét tárolhatjuk az új alidőszakot. 
Hozzárendelés 
Egy alidőszakot hozzárendelhetünk személyek egy magadott csoportjához. 
Viszonylag gyakran előfordul, hogy pl. egy osztály kirándulni megy. Ekkor az osztály tagjai nem a teljes 
hónapot fizetik be, hanem mondjuk nekik egy hét kimarad. Ehhez készíthetünk természetesen egy 
alidőszakot. De ezen túl kijelölhetjük, hozzárendelhetjük ezt az alidőszakot az adott osztályhoz, így 
amikor ebből az osztályból jön valaki befizetni és kiválasztjuk a nevét, akkor a Befizetésben az időszak 
automatikusan rááll a megfelelő alidőszakra, nem kell a felhasználónak észben tartania, hogy ez az 
osztály speciálisan fizet be. A hozzárendelés az alábbi személytulajdonságok szerint történhet: 
intézmény, osztály, személytípus, csoport, korosztály, konyha, támogató, fizetési mód, étkezési típus. 
 
A Befizetési időszakok ablakban a „Hozzárendelt 
személyek:” címke melletti Választ gombbal 
lehet kinyitni a képen látható panelt, amelyen 
beállítható a hozzárendelt személyek csoportja. 
Minden tulajdonság mellett található egy 
jelölőnégyzet. Amelyik tulajdonságot használni 
szeretnénk, azt pipáljuk ki. Ezután állítsunk be egy 
értéket a tulajdonságnak. Pl. a képen az 
Intézmény=”Csodakút Óvoda” és a Csoport=”1 
csoport” van beállítva, Ebből következően olyan 
személyeknél lesz automatikusan beállítva a 
kiválasztott alidőszak befizetéskor, akik a 
Csodakút Óvodába járnak és az 1 csoport-ban 
vannak. A tulajdonságok tehát ÉS kapcsolatban 
vannak, a program így vizsgálja őket. 
Hangsúlyozzuk, hogy mindez csak alidőszak 
esetében lehetséges. 
 
Befizetéskor az időszak jobb oldalán megjelenő 
kis sárga háromszög jelzi, hogy az adott 
személynek a hozzárendelt időszakot állította be automatikusan a program (azért, hogy ne lepődjünk 
meg, ha megváltozik az általunk beállított bef.időszak.) 
 
A Módosít gombbal bármelyik fő ill. alidőszakot módosíthatjuk. Mindenesetre nem ajánlott, hogy 
befizetés után megváltoztassunk egy befizetési időszakot, de indokolt esetben lehetséges. 
 
A Töröl gombbal lehet időszakot törölni. A program csak nem használt időszakot enged törölni, tehát 
olyat, amelyre még nem történt befizetés. 

Mindig kell lennie egy aktuális befizetési időszaknak. A 
kijelölését a táblázaton megfelelő során való dupla 
kattintással tehetjük meg. Ez az időszak fog automa-
tikusan megjelenni befizetéskor, így nem kell mindig 
külön beállítanunk. Ez a sor piros színnel jelenik meg a 

      táblázatban. 
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Hét zárolása 

Egy hét zárolásával szabályoz-
hatjuk a befizetéseket és 
pótbefizetéseket. Zárolt hétre már 
csak pótbefizetés vehető fel. Ha 
pl. már megrendeltünk a 
vendéglátótól egy heti étkezést, 
akkor célszerű zárolni azt a hetet. 
Így a program automatikusan 
pótbefizetésként rögzíti az adott 
hétre történt befizetéseket. 
Természetesen semmi akadálya, 
hogy egy időszak összes hetét 
egyszerre zároljuk. 
Nyomjuk meg a Zárol gombot. A 
megjelenő helyi menüből 
válasszuk a Hét zárolása 
menüpontot. 
Az ablak felső részén végezhető 
el a zárolás. Válasszunk ki egy 
évet, egy hónapot és egy hetet, 
majd nyomjuk meg a Zárol 
gombot. A zárolt hét bekerül a 
lenti táblázatba. A hetek közül 
eltűnik a zárolt hét. 
Ha az alsó táblázatban ráállunk 
egy sorra, akkor a Felszabadít 
gombbal megszüntethető a 
kiválasztott hét zárolása. 
 

Időszak lezárása 

Annak megakadályozására, hogy egy már feldolgozott időszakban módosíthassanak a felhasználók, 
lezárható egy befizetési időszak. Csak a kiválasztott speciális felhasználóknak kell jogosultságot adni 
erre (pl. intézményvezető). 
Nyomjuk meg a Lezár gombot. A megjelenő helyi menüből válasszuk az Időszak lezárása 
menüpontot. (Ha az időszak már le van zárva, akkor az Időszak felszabadítása menüpontot.) Ha a 
kijelölt időszak „A” jelű, akkor a program felteszi a következő kérdést: „Az alidőszakokat is lezárja?” 
illetve „Az alidőszakokat is felszabadítja?”. Ha igennel válaszolunk, akkor a kijelölt „A” jelű időszakon 
kívül a hozzátartozó alidőszakokat is lezárja ill. felszabadítja. 
A táblázatban a lezárt időszakok színe fehér. 
 
Lezárt időszakban csak az arra jogosult felhasználók dolgozhatnak (ld. Befizetés, Lemondás, 
Bef.helyesbítés fejezet):  
nem lehet  

- befizetést rögzíteni,  
- lemondás bevinni,  
- tartozást kiegyenlíteni,  
- előzetes/utólagos nyomtatásokat indítani,  
- tranzakciót törölni. 

Ha a felhasználó nem adja meg a jogosult felhasználó nevét és jelszavát, akkor a következő üzenet 
jelenik meg: „Nem Nem adta meg a felhasználót. Nem folytathatja a műveletet.” 
 
A lezárt időszakban végzett tranzakciók naplózásra kerülnek, így utólag ellenőrizhetők. 
A jogosultság a Szerviz > Jogosultságok menüben állítható be. 
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Nap végleges lezárása 

Ha egy napot teljesen és véglegesen le akarunk zárni, hogy már semmit se lehessen rá felvenni, akkor 
ezt a funciót kell használnunk. Az időszak adott napjait kijelölve a program megakadályozza, hogy  
befizetést, pótbefizetést illetve lemondást rögzíthessenek rájuk. 
Egy lezárt nap fel is szabadítható, ha megszüntetjük a kijelölését és tároljuk. 
 

Áfakulcsok 

Az áfakulcsok hasonlóan „viselkednek”, 
mint az étkezési típusok ill. támogatások. 
Ha létrehozunk egy áfakulcsot, akkor 
annak értékét folyamatosan 
változtathatjuk úgy, hogy megadjuk az 
érvényességi időszakát. 
Pl. készíthetünk egy áfakulcsot az 
étkezéshez, egyet a szakköri díjakhoz, 
egyet a terembérlethez, stb. Ha 
valamelyik megváltozik, akkor felveszünk 
hozzá egy új értéket a megfelelő 
érvényességgel, mintha egy étkezési típus 
árváltozását kezelnénk. 
Az áfakulcsok felvitele, módosítása 
szintén hasonló az étkezési típusokéhoz. 
A képen látható, hogy az áfakulcsnak adni 
kell egy nevet (minél rövidebbet). 
Célszerű a névben szerepeltetni a kulcs 
aktuális értékét. 
A Típus – 5 Ft-os kerekítés áfakulcsa 
bejelölésével hozható létre a számlán 
szereplő 5 Ft-os kerekítés tételhez 
áfakulcs. A program ezt fogja 
automatikusan használni a „Kerekítés” 
tételhez. A CT-nek történő feladáshoz 
feltétlenül szükséges egy ilyen áfakulcs, 
melynek javasolt neve: „THK”. 
A Megjelenített név fog a számlán 
megjelenni. A legfontosabb az Érték, ide 
kell a százalékot beírni. Az Érvényesség 
adja meg a program számára, hogy 
melyik napra milyen áfakulccsal 
számoljon. Itt is igaz, hogy nem lehet 
átfedés vagy lyuk az áfakulcs 
érvényességei között. 

 
Az áfakulcsok befizetéskor történő kezelésé-ről a Befizetés > Áfakulcs (<ugrás oda>) fejezetben 
olvashat. 
 
Áfakulcs változása 
Ha változik pl. az étkezés áfakulcsa, akkor a fent leírtaknak megfeleően nagyjából úgy kell eljárni, mint 
az étkezési típus árváltozásánál. Tehát nem egy teljesen új áfakulcsot kell felvenni, hanem módosítani 
kell az étkezésen belül az áfakulcs tételt. Először a meglevő kulcs érvényességének végét kell 
beállítani, majd egy új tételt kell rögzíteni az új kulccsal a megfelelő érvényességgel. 
A végeredménynek valahogy így kell „kinéznie”: 
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Utalványkibocsátók 

Ahhoz, hogy a program kezelhesse az étkezési utalvánnyal történő fizetést, szükséges, hogy 
rögzítsünk utalványkibocsátókat (legalább egyet). Ezt itt tehetjük meg. 
Ha már van befizetés az adott kibocsátóval, akkor nem törölhető. 
Az utalványos fizetésről a Befizetés fejezetben olvashat <ugrás oda>. 
 

Személy étkezik / nem étkezik 

Azokat a személyeket, amelyeknél beállítottuk, hogy nem étkezik, a csoportos befizetés és lemondás 
alkalmával a program átugorja. A főmenüben a nem étkező személyek sötétszürke színűek. 
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BEFIZETÉS 
 

 
 
A Befizetés fejezet után található egy leírás, amelyben a befizetési és számlázási módokat foglaljuk 
össze (mivel sokféle variáció lehetséges a különböző beállításoktól függően): Befizetés, számlázás – 
összefoglaló. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A megfelelően előkészített alapadatok segítségével a befizetés egy vagy több személy számára 
könnyen és  gyorsan elkészíthető. 
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A befizetés öt részműveletet tartalmaz: a megrendelt napok rögzítése, a lemondások jóváírása, a 
befizetés helyesbítések terhelése, az esetleges tartozások/túlfizetések terhelése, valamint csekk 
fizetési mód esetén a csekkdíj terhelése. Ezenkívül megadható egy „korrekció” érték is. A program 
automatikusan megkeresi és jóváírja a személy rögzített lemondásait (ha ez be van állítva). Ezek 
megjelennek az „Étkezés összesen” panelen a „Lemondás” sorban negatív értékkel, azaz a befizetés 
értékéből levonásra kerülnek. A lemondásjóváírás szabályozását lásd később. 
 
Nézzük végig egyesével a lehetőségeket a képen látható számozás szerinti sorrendben. 
 

A befizetés személyének beállítása a főmenüben történik. Amelyik személyen ott áll a kijelölés, 
annak történik a befizetés, tehát ha elindítjuk a Befizetés menüt, azaz a főmenüben megnyomjuk a 
Befizetés gombot, akkor az éppen aktuálisan kijelölt személy adatai jelennek meg a befizetés 
ablakban. 
A befizetés ablak folyamatosan nyitva lehet, mert a következő személyt szintén a főmenüből kell 
majd kiválasztani – ez a következő két módon lehetséges: 

- Duplán kattintunk egy másik sorra a főmenüben 
- A nevet keressük a táblázatban (egyszerűen csak el kell kezdeni beírni a kívánt nevet úgy, 

hogy a név oszlopon van a kijelölés – a táblázatok kezelésének részletes leírása az A. és 
B. Függelékben található <ugrás oda>), majd ENTER-t nyomunk 

1. Befizetés típusának beállítása 

Az Étkezés, Egyéb és Gond.díj gombok kétállapotúak: van egy lenyomott és egy nem 
lenyomott állapotuk (a képen az Étkezés és a Gond.díj gomb lenyomott állapotban van). A 
három bármilyen kombinációja lehetséges, tehát lehet csak étkezést befizetni, lehet csak egyéb 
tételt befizetni, lehet csak gondozási díjat befizetni, lehet kettőt-kettőt és mindhármat egyszerre. 
Az állapotuknak megfelelően a „Befizetési napok” részben az [Étkezés], az [Egyéb]  illetve a 
[Gondozási díj] panel letiltásra kerül ill. felszabadul.  

2. Csoportos befizetés 

A csoportos befizetés lehetővé teszi, hogy egyszerre több személynek rögzítsünk befizetést. 
A szükséges személyeket a főmenüben a szűréssel kell kiválasztani. (A szűrésről a Főmenü 
fejezetben olvashat <ugrás oda>). 
Ezután kell megnyitni a Befizetés menüt, majd lenyomni a Csoportos befizetés kétállapotú 
gombot. Ekkor az ablak közepéről eltűnik az étkezési típus és a támogatás rész, mert ilyenkor 
több személyről van szó, akiknek természetesen különböző étkezési típusaik és támogatásaik 
lesznek. 
Csoportos befizetésnél nem lehetséges a befizetés tételek tárolása, a két gomb ilyenkor nem 
lenyomható. 
 
A program figyelmeztetést 
küld, amikor csoportos 
befizetés módba kapcsolunk, 
nehogy akaratunkon kívül, 
véletlenül több (vagy az 
összes) személynek tároljunk 
befizetést. 
 
Csoportos befizetésnél nincs lehetőség tétel tárolására. A csoportos befizetés tárolása az ESC 
gomb lenyomásával megszakítható. Ilyenkor egyetlen személynek sem tárolja a befizetést. 
 
A csoportos befizetés átugorja azokat a személyket, akiknek akár csak egyetlen nap 
befizetésük is van az adott hónap fő időszakára vagy bármelyik alidőszakára. 
 
FONTOS! 
Csoportos tranzakcióknál (befizetés, lemondás, befizetés-helyesbítés) mindig ki kell kapcsolni a 
gyorsszűrést a főmenüben. Ez a személy táblázat fejlécében beállítható szűrést jelenti – ott 
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tehát az „Összes” lehetőséget kell kiválasztani. Csak a táblázat alsó részén, a kis szűrő 
gombbal elérhető szűrés használható. 
 
A többszörös kijelölést a program csak a CSOPORTOS MÓDOSÍTÁSnál veszi figyelembe. A 
csoportos befizetés, csoportos lemondás és csoportos befizetés helyesbítés az összes látható 
személyre történik. 

3. Befizetési időszak 

Mindhárom befizetési fajtához különböző időszakot lehet megadni. 
A befizetési időszakot a létezők közül kell kiválasztani (mint minden más adatot is). 
Alaphelyzetben az aktu-
ális időszak jelenik 
meg, amit az Időszakok 
menüben beállítottunk 
<ugrás oda>. Ha másik 
időszakra szeretnénk a 
befizetést készíteni, 
akkor a mező jobb 
oldalán látható kis lefelé nyíl segítségével le kell nyitni, meg kell keresni és rá kell kattintani a 
megfelelő sorra. 
 
Napok hozzárendelése személyehez vagy személyek egy csoportjához 
Kétféle időszak illetve nap hozzárendelés létezik. 

1. Hozzárendelhetünk egy alidőszakot személyek egy csoportjához az Időszakok 
menüben. Ha be van állítva hozzárendelés az adott személyhez, akkor a program 
automatikusan beállítja a befizetési időszakot. 

2. Hozzárendelhetünk egy személyhez étkezési napokat (egy hét napjai közül jelölhetjük 
ki azokat, amelyeken a személy étkezik). Ha be van állítva hozzárendelés az adott 
személyhez, akkor a program automatikusan beállítja a befizetési az étkezési napokat. 

Mindkét esetben egy kis sárga háromszöggel jelzi (a bef.időszak mellett jobb oldalon), hogy a 
program (saját hatáskörében) átállította az időszakot illetve a napokat. 
Az 1. fajta hozzárendelésről a Befizetési időszak > Új alidőszak fejezetben olvashat <ugrás 
oda>. A 2. fajta hozzárendelésről az Alapadatok > Személy étkezése fejezetben 
olvashat<ugrás oda>. 
 
Ha a beállított időszak le van zárva (ld. Alapadatok > Befizetési időszakok > Időszak 
lezárás), akkor a program bekér egy olyan felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót, akinek 
van jogosultsága lezárt időszakban dolgozni (ld. Szerviz > Felhasználók). Ha nem adjuk meg, 
akkor nem végezhetünk befizetést. 
Ilyen esetben a tranzakció tárolása után ne felejtsen el kilépni a programból, majd újraindítani, 
mert különben az itt megadott felhasználó marad az aktuális és az ő neve fog szerepelni a 
további tranzakcióknál. 

4. Étkezési típus 

A három befizetési fajtánál csak azok a befizetési típusok jelennek meg, amelyek az adott 
kategóriába vannak sorolva: tehát az étkezés panelen cask az étkezések, az egyéb panelen 
csak az egyéb típusok, a gondozási díj panelen pedig csak a gondozási díjak. 
Minden személynél az alapértelmezett (azaz az alapadatoknál beállított) étkezési típus jelenik 
meg, de ez egy kattintással átállítható, azaz a táblázatból kiválasztható egy másik étkezési 
típus. A kis táblázatban látható az étkezési típus aktuális ára (vagy árai, ha az adott befizetési 
időszakban több ár is van). 
Ellenőrzés 
Ha az étkezési típusnak nincs minden kijelölt befizetési napra érvényes ára, akkor a program 
figyelmeztet: „A személynek nincs érvényes étkezési típusa.” vagy vagy „Nincs érvényes ár az 
étkezési típushoz”. 
Ilyenkor célszerű ellenőrizni a Befizetési típusok ablakban, hogy milyen ár és érvényesség van 
megadva az adott étkezési típushoz. (Alapadatok > Étkezési típus) 
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5. Támogatás 

Minden személynél az alapadatokban beállított támogatás jelenik meg. A  gombbal 
megtekinthetők az adott támogatás adatai (fajta, típus, érték, kerekítés). 
Ellenőrzés 
Ha a személynek nincs minden kijelölt befizetési napra érvényes támogatása, akkor a program 
figyelmeztet: „A személynek nincs érvényes támogatása.”  vagy  „A személynek nincs érvényes 
támogatása minden napra.” 
Ilyenkor a program megnyitja a Támogatás módosítás ablakot, hogy megfelelően beállíthassuk 
a személy támogatását. Pl. meghosszabbítjuk a meglevőt, vagy újat viszünk fel. 
Utána megkérdezi, hogy újraindítjuk-e a személy befizetését. Igenlő válasz esetén újra betölti a 
személy befizetési adatait (ami remélhetően jó lesz már a helyes, új támogatással). 

6. Lemondások jóváírása 

Itt a lemondások jóváírását szabályozhatjuk. 
A befizetéskor a személy lemondásai jóváírásra kerülhetnek. Azért a feltételes mód, mert ha 
nem akarjuk, akkor egy kattintással letilthatjuk ezt a funkciót a „Lemondás:” címke mellet 
található jelölőnégyzet segítségével. Amennyiben jóváírjuk a lemondásokat, akkor két 
lehetőség közül választhatunk: 
 
A/  Minden létező lemondást jóváírunk 

Egy személynek több havi lemondása is lehet a rendszerben, például ha kihagyott egy 
befizetést. Ezeket egyszerre mind jóváírhatjuk. 

B/  Csak a megadott hónapban (időszakban) keletkezett lemondásokat írjuk jóvá 
Ki kell venni a pipát az „Összes” nevű jelölőnégyzetből, majd a kívánt időszakot be kell 
állítani a lenyitható mezőben. 

7. Befizetési napok 

Az 1. pontban leírtaknak megfelelően ebben a részben az étkezés, egyéb befizetés és 
gondozási díj napjait és egyéb jellemzőit állíthatjuk be. 
 
1. Étkezés befizetés 

 
A képen látható, hogy megjelenik a naptár, amit már a befizetési időszakoknál is láthattunk.  

 
Azok a napok vannak kijelölve, amiket az alapadatoknál megadtunk az időszak befizetendő 
napjaiként. Itt ezt megváltoztathatjuk, azaz a személyeknek bármilyen napokat 
beállíthatunk azok közül amiket a befizetési időszaknál kijelöltünk. Ha fekete színű, de az 
időszakhoz nem tartozó, vagy fehér színű napot (tehát nem a hónaphoz tartozó napot) 
jelölnénk ki, akkor a program figyelmeztet és nem engedi kijelölni. 
 
Napok színei a naptárban: 

� fehér:   a befizetési időszakhoz nem tartozó napok (amiket nem jelöltünk ki a  
befizetési időszak rögzítésekor) 



Befizetés 
 

          MultiSchool3 
           Étkezés-megrendelő 
 
 

42 

� fekete:  a befizetési időszakhoz tartozó napok 
� piros:  hétvége, tehát szombat és vasárnap 
� kék:   befizetett nap 
� lila:   pótbefizetéssel befizetett nap 
� zöld:   lemondott nap 

 
Ha van gondozási díj befizetés is és az étkezés és a gondozási díj befizetési időszaka 
megegyezik, akkor, amennyiben az étkezésnél változtatjuk a befizetési napokat, a program ezt 
a változtatást „átviszi” a gondozási díj napjaira is, tehát automatikusan beállítja ugyanazt a 
napkijelölést. 

8. Összesítő 

A jobb oldalon látható az összesítő, melyben a Befizetés kijelölt napjainak száma és értéke, a 
jóváírandó Lemondások napjainak száma és értéke, a Korrekció mező, a Helyesbítés mező, 
a Tartozás/túlfizetés mező, a postaköltség, a támogatás és a fizetendő érték jelenik meg. 
Mindhárom befizetési fajta panelen csak azok a mezők jelennek meg, amelyek ott 
értelmezhetők, tehát az egyéb fajtánál csak a Befizetés és Fizetendő, a Gondozási díjnál 
pedig csak a Befizetés, Lemondás és Fizetendő mező. 
Ha a „Befizetés:” címkére kattintunk, akkor egy kis táblázatban megjelennek a befizetés napi 
adatai, tehát minden napra a Dátum, a Fizetendő érték, a Támogatás érték és az Áfakulcs. 
A „Lemondás:” címkére kattintva ugyanezt látjuk csak a jóváírandó lemondásokra. A „Tartozás” 
címkére kattintva a személy tartozásait/túlfizetéseit tartalmazó ablak jelenik meg. 
 
Amennyiben egynél több befizetési fajta van kiválasztva, 
megjelenik az ablak jobb oldalán az összesítő panel 
fölött a mindösszesen értéket tartalmazó panel, 
amelyben az étkezés, az egyéb befizetés és a 
gondozási díj össz. értéke látható.  

 
Korrekció 
A Korrekció mező használható bármilyen (pozitív vagy negatív előjelű) egyéb tétel 
bevitelére. 
Az érték beírása után ne felejtsünk el bevinni valamilyen szöveget is a tételhez. Ehhez 
segítség, hogy ha a tétel értéke nem nulla, akkor figyelmeztetésként a „Korrekció” címke 
piros színűvé változik, jelezve, hogy a szöveget még meg kell adnunk. Ehhez kattintsunk a 
„Korrekció:” címkére, majd a megjelenő kis panelen válasszunk a meglevők közül vagy 
írjunk be új szöveget.  A program az új szöveget tárolni fogja, tehát legközelebb már nem 
kell beírni, csak  kiválasztani. Ha nem csukjuk be a Befizetés ablakot, akkor mindig az 
utolsónak beírt vagy kiválasztott korrekció név lesz az aktuális, tehát ha megint azt 
szeretnénk használni, akkor nem kell ismételten kiválasztani. 
A korrekció külön sorban jelenik meg a számlán/nyugtán. 
Csak akkor használjuk, ha feltétlenül szükséges. 
 
Helyesbítés 
A helyesbítés mezőben a befizetés-helyesbítés tranzakciókból származó érték jelenik meg 
(amennyiben ott és akkor a tárolást választottuk), amely hozzáadódik a fizetendőhöz. Az 
érték átírható, de természtesen csak kevesebb írható be (a program ellenőrzi, hogy ne 
lehessen többet jóváírni, mint amennyi a személynek tánylegesen van). A maradék a 
következő befizetés alkalmával ismét megjelenik. A címkére kattintva megjelennek az itt 
figyelembe vett a befizetés-helyesbítések adatai. 
 
Postaköltség 
Ha a fizetési mód „Csekk”, akkor a program a Beállítások > Bizonylatkészítés > Csekk 
menüben beállított költség értékét megjeleníti a Postaköltség mezőben és hozzáadja a 
fizetendőhöz. Ez a tétel külön sorban „Postaköltség” megnevezéssel, a befizetés 
áfakulcsával jelenik meg a számlán/nyugtán. 
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Tartozás/túlfizetés 
A tartozáskezelés része, hogy a program befizetésnél megkeresi a személy tarto-
zásait/túlfizetéseit. Ezek a kiegyenlítetlen befizetésekből származnak. 
Pozitív érték a tartozás, negatív érték a túlfizetés. Ha be van állítva, akkor ezt hozzáadja a 
fizetendőhöz, egyébként a számlán megjegyzésként tünteti fel. 
A címkére kattintva megjelennek a figyelembe vett tartozások. 
A tartozáskiegyenlítés figyelése a „Beállítások > Tartozáskezelés” menüben a 
„Tartozáskezelő rendszer bekapcsolva” mezőnél kapcsolható ki vagy be ((Beállítások > 
Tartozáskezelés <ugrás oda>)). Ha csak később kapcsoljuk ezt be (amikor már esetleg 
van több havi befizetés a rendszerben), akkor a program az első kiegyenlítéstől kezdődően 
(tehát attól a befizetéstől kezdve, amelyhez az első kiegyenlítést bevittük) veszi figyelembe 
a fizetendő értékek és a kiegyenlített értékek különbözetét, mint tartozást vagy túlfizetést. 

9. Visszaadás 

A Visszaadás gombra kattintva kinyílik a Visszaadás ablak. 
Már a személy befizetési folyamatának elején nyitva kell lennie, 
különben nem kerül bele a befizetés összege. 
A Fizetendő mezőbe a befizetés tárolásakor kerül be az érték. 
Ezután két lehetőségünk van. 
Ha nem kerek címlettel fizet a személy, akkor a „Fizetve” sorba 
írható be a személy által fizetett összeg. A visszaadandó összeg 
a narancssárga „Vissza” mezőben jelenik meg. 
A kerek címletekhez tartozó visszaadandó összegek pedig előre 
ki vannak írva – ezek a 2000-es, az 5000-es, a 10000-es, a 
15000-es és a 20000-es címlet. Ezzel a program nagyban 
megkönnyíti a visszaadást, hiszen az esetek nagy részében 
nem kell beírnunk a vevő által fizetett értéket. 
Több személy befizetésének összeadása 
Az „Összead” mezőt kipipálva (az F12 lenyomásával is 
lehetséges) a program innentől kezdve, a befizetések tárolása 
után, új személy kiválasztásakor nem törli a fizetendőt, hanem a 
következőt hozzáadja az előzőhöz. Ezzel  elérhetjük, hogy több 
befizetés fizetendő értékéből egyben adjunk vissza. Ez jól jöhet 
pl. ha egy szülő egyszerre fizet be több testvérnek. Az 
összeadásban résztvevő személyek nevét az ablak alján kiírja. 
Ha nem férnek ki a nevek, akkor fel-le görgethetővé válik a fehér 
téglalap. 
A pipát az első összeadandó befizetés tárolása előtt kell elhelyezni! 
Ha a Visszaadás ablak nem fér ki a képernyőn, mert mondjuk eltakarja a Befizetés ablak, a 
befizetés tárolása után elő fog „jönni”, meg fog jelenni. 

 
Számítási mód 
 A program a következő algoritmussal számítja ki a fizetendő összeget (és a támogatás értékét). 
 Minden napra külön elvégzi az alábbiakat. 

1. Megkeresi az étkezési típus árát az adott napra. 
2. Megkeresi a személy támogatásait az adott napra. 
3. Az étkezési típus árából és a támogatásokból kiszámítja a támogatás értékét. 
4. A támogatásnál megadott kerekítéssel kerekíti ezt az értéket. Ez lesz a támogatás értéke. 

(A kerkekítés négyféle lehet:  normál matematikai, lefelé, felfelé, nincs kerekítés.) 
5. A támogatás értékét kivonja az étkezési típus árából, hogy megkapja a fizetendő értéket. 
 

Például: 

Étkezési típus ára = 275,00 Ft 

Személy támogatása= normatív 50% + szociális 50% 

  Normatív támogatás = 275 * 50 / 100 = 137,50 

  Normatív támogatás kerekítve = lefelé_kerekítés(137,50) = 137,00 
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  Szociális támogatás = 275 * 50 / 100 = 137,50 

  Szociális támogatás kerekítve = felfelé_kerekítés(137,50) = 138,00 
Támogatás = 137,00 + 138,00 = 275,00 

Fizetendő = 275,00 – 275,00 = 0 Ft 

Egyéb mezők 

Bizonylat 
Ide a személynek beállított bizonylat típusa van kiírva. 
 
Fizetési mód 
A választható (azaz az alapadatoknál felvitt) fizetési módok közül választhatunk. 
Alapértelmezésben a személynek beállított fizetési mód van kiválasztva. 
Három speciális beépített fizetési mód van, melyek nem is törölhetők. Ha megpróbáljuk törölni 
őket, akkor a következő üzenetet kapjuk: „Beépített fizetési mód. Nem törölhető.” 
 
Ezek:  készpénz,  utalvány,  csekk,  átutalás 
„Utalvány” fizetési mód 
 
Különleges fizetési mód az „Utalvány”, ami az étkezési utalványokat jelenti. 
 
A program precízen kezeli az étkezési utalvánnyal (pl. Sodexo, Cheque Déjeuner, stb.) való 
fizetési módot. 
A felhasználó tetszőleges utalványkibocsátókat rögzíthet a 
rendszerben (ld. Alapadatok > Utalványkibocsátók 
<ugrás oda>. 
 
Biztosítani kell, hogy jóváíráskor, azaz amikor pénzt adunk 
vissza, a személy ne kaphasson több készpénzt, mint 
amennyit az adott befizetésben készpénzzel fizetett. 
 
Befizetés: 
Befizetéskor a program bekéri az utalvány típusát, és az 
utalvánnyal fizetett összeget, a maradékot készpénzként 
tárolja. A Tárol gomb lenyomásakor megjelenik a 
következő képen látható ablak. 
Felül látható a fizetendő összeg. 
Alatta, az ablak közepén az utalvánnyal fizetett összeg, 
mivel egy alkalommal több utalványfajtával is fizethet, 
ezért táblázatos megjelenítésben. A táblázat alatt lehet 
kiválasztani az utalványkibocsátót és beírni az összeget, 
majd az Újat tárol gombbal rögzíteni. 
Alapértelmezésben a program a fizetendő értékből a 
„teljes ezreseket” írja ide, tehát pl. 2940 forintból a 2000-et. 
A program tárolás után ideírja a maradékot (esetünkben 
940 forintot). Az utalványok tárolását mindaddig 
folytathatjuk, amíg van maradék. 
Ha módosítani szeretnénk egy tárolt utalvány tételt, akkor először rá kell állni a táblázatban, 
mire alul megjelenik a tárolt összeg, majd átírni az összeget és megnyomni a Módosít 
gombot. 
Ha teljesen törölni szeretnénk egy rögzített utalvány tételt, akkor álljunk rá, majd nyomjuk meg 
a Töröl gombot. 
Végül az OK gombbal tárolhatjuk az egészet, illetve a teljes befizetést. 
 
„Csekk” fizetési mód 
 
Ha „csekk” fizetési mód van beállítva, akkor a számla/nyugta nyomtatása után a program a 
beállítástól függően csekket is nyomtat. 
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Beál l í tás  �  B i zony la tkészí tés  lap 
„Csekk fizetési módnál” = csak a csekket nyomtassa � ebben az esetben csak a  

csekket nyomtatja 
 „Csekk fizetési módnál” = csak a bizonylatot nyomtassa � ebben az esetben csak a  

számlát/nyugtát nyomtatja 
„Csekk fizetési módnál” = mindkettőt nyomtassa � ebben az esetben a számla/nyugta  

után a csekket kinyomtatja 
„Csekk fizetési módnál” = egyiket se nyomtassa � ebben az esetben se csekket se 
számlát nem nyomtat; számlát még akkor se, ha ez a Befizetés-lemondás lapon be van 
jelölve 

 „Nyomtatás mátrixnyomtatóra” „csekk” = igen � ebben az esetben a csekket mátrixnyomtatóra  
(az LPT1 porton keresztül) nyomtatja FIGYELEM! Ha nincs a számítógéphez 
csatlakoztatva mátrixnyomtató (az LPT1 portra), akkor előfordulhat, hogy a program 
néhány percre „lemerevedik”, majd kiír egy hibát – ez általában: „I/O error 1167”. 
Így tehát lehetséges, hogy a számlát az alapértelmezett (pl. lézer vagy tintasugaras) 
nyomtatóra nyomtatja a csekket pedig mátrixnyomtatóra, vagy fordítva, vagy mindkettőt 
egy nyomtatóra. Ez esetben gondoskodni kell róla, hogy a papírok megfelelő 
sorrendben legyenek behelyezve a nyomtatóba. 

Csekk esetén beállítható a postaköltség értéke. Ezt a program a számlán is feltünteti külön 
sorban a befizetés áfakulcsával számolva. 
Beál l í tás  �  Csekk lap 
„Postaköltség” 
 
Utalvánnyal fizetett befizetésből származó lemondás jóváírása: 
A program a jóváírásnál szintén bekéri az utalvánnyal fizetendő összeget, de figyeli a 
készpénzes részt és nem enged többet készpénzben visszaadni, mint amennyit a személy az 
adott befizetésben készpénzzel fizetett. Ld. Tranzakciók > Közvetlen jóváírás <ugrás oda>. 
 
Utalványok elszámolása: 
Az utalványok elszámolását két lekérdezés is segíti: a számlák listájában megjelenik az 
utalvánnyal fizetett összeg, valamint egy külön lekérdezésben kilistázható az 
utalványkibocsátónkénti érték. Ld. Lekérdezések > Bef.bizonylatok > Utalvány <ugrás oda>. 

 

Egyéb befizetés 

Ha lenyomjuk az ablak felső részén (1.) található Egyéb gombot, akkor kiválaszthatóvá 
válik az „Egyéb” fül. Ha rákattintunk, akkor az Étkezési típus táblázatban (4.) az egyéb 
befizetési típusok jelnnek meg. Ezek közül választhatjuk ki a kívánt típust, amit a személy 
az étkezésen kívül befizet. Ha az „Étkezés” fülre kattintunk, akkor meg csak az étkezési 
típusok láthatók. Így tehát külön kiválasztható a személy számára az étkezési típus és az 
egyéb befizetési típus is. 
Ilyenkor az Összesítő panel (8.) is megváltozik (ld. a képeket). 
 
A Befizetési napok panel tartalma attól függ, hogy óradíjas, napidíjas vagy havidíjas a 
egyéb befizetési típus. 
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Havidíj esetén: 

 
Napidíj esetén: 

 
Óradíj esetén: 

 
A/  Havidíjas befizetés 

Ilyenkor az összesítőn mindig 1 hó jelenik meg és ennek értéke, mely nem 
módosítható. 

B/  Napidíjas befizetés 
Ugyanolyan naptár jelenik meg, mint az étkezés befizetés esetén, melyben a napokat 
ugyanúgy módosíthatjuk. Az egész gyakorlatilag úgy viselkedik, mit az étkezés 
befizetés, kivéve, hogy itt nincs lemondás jóváírás. 

C/  Óradíjas befizetés 
A bal oldalon egy táblázat jelenik meg a napi dátumokkal, az egységárral az órával és 
értékkel. Ide kell beírnunk minden naphoz az órák számát, amiből kiszámításra kerül a 
napi érték. Az óra beírásához kattintsunk rá a megfelelő sorban az Óra mezőre vagy a 
nyilak segítségével álljunk rá, majd írjuk be a kívánt értéket és nyomjuk le az ENTER-t. 
Az összesítőben mindig az aktuális össz. értéket láthatjuk. 
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Gondozási díj 

Ha lenyomjuk az ablak felső részén (1.) található Gondozási díj gombot, akkor 
kiválaszthatóvá válik a „Gondozási díj” fül. Ha rákattintunk, akkor az Étkezési típus 
táblázatban (4.) a gondozási díj befizetési típusok jelnnek meg. Ezek közül választhatjuk ki 
a kívánt típust. Így tehát külön kiválasztható a személy számára az étkezési típus és a 
gondozási díj befizetési típus is. 
Ilyenkor az Összesítő panel (8.) is megváltozik (ld. a képeket). 

 
A gondozási díj a befizetésekhez hasonlóan lemondásra kerül (ha a Beállításokban ez be 
van állítva) a Lemondás menüben történő lemondáskor és ugyanúgy jóváíródik a 
következő befizetésnél. 
Több gondozási díj típusú tételt is használhatunk (pl. különböző árak esetén). 

 
A gondozási díjakra történt lemondást csak akkor írja jóvá a program, ha a személynek a 
befizetéskor gondozási díj befizetést is rögzítünk. A Beállítások > Befizetés/lemondás 
oldalán ki/bekapcsolható a gondozási díj lemondása. A gondozási díj befizetés 
összesítőjében fognak megjelenni ezek a jóváíródó napok. 
 
Ha be van írva a személyhez az egy főre eső jövedelem, akkor a program ellenőrzi, hogy 
az étkezés befizetés és a gondozási díj együttes összege nagyobb-e, mint a jövedelem 
25%-a. Ha igen, akkor figyelmeztet. 

Negatív fizetendő kezelése 

Ha sok a jóváírandó lemondás és a fizetendő összeg kisebb, mint nulla (ez pl. úgy fordulhat elő, hogy a 
személynek régebben kisebb támogatása volt, többet fizetett, mint az adott hónapban, ráadásul sok 
lemondása volt és így a most jóváírandó lemondásainak értéke nagy, vagy most kevés napot fizet be), 
akkor a program megkérdezi, hogy csökkentse-e a jóváírandó lemondásokat (amennyiben ez be van 
állítva a Beállítások > Befizetés-lemondás menüben). Ez azt jelenti, hogy az utolsó lemondástól 
visszafelé haladva a program addig törli a jóváírandó lemondásokat, amíg a fizetendő nulla fölé nem 
megy. (Tehát a régebbi lemondásokat írja jóvá és az újabbakat hagyja meg, amelyek természetesen 
nem vesznek el, mert a következő befizetéskor majd megint megpróbálja jóváírni őket.) 
Ezt az ellenőrzést először a jóváírandó lemondások kigyűjtésekor végzi el (és felteszi a kérdést, ha 
negatív lett a fizetendő), majd mégegyszer (ha például ezután kiveszünk néhány napot a befizetendők 
közül) a tárolás pillanatában is. 

Bizonylatkészítés/nyomtatás 

Ha be van állítva, akkor a befizetés tárolása után közvetlenül a program elkészíti és kinyomtatja a 
bizonylatot a személynél beállított formátumban, ami lehet számla vagy nyugta ill. díjbekérő. 
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A díjbekérő pontosan olyan, mint a számla, kivéve a címét, ami „DÍJBEKÉRŐ”. Díjbekérőt a 
befizetésnél „átutalás” fizetési mód esetén nyomtat a program számla helyett, ha ez a Beállításokban 
be van állítva. 
A számlaszámba ill. a nyugta sorszámába belekerül az intézmény központi kódja. 
 
FIGYELEM! Ha használja a központi kódot (tehát nem hagyja üresen), akkor mindenképpen 4 karaktert 
kell megadni, különben a számlaszámok nem működnek megfelelően. 
 
A számlaszám felépítése:   <kód>-S<sorszám>/<év>   pl.  0213-S00053/2010 

     a sorszám 5 jegyű, előnullázott 
A nyugtasorszám felépítése:   <kód>-N<sorszám>/<év>     pl.  0213-N00063/2010 

     a sorszám 5 jegyű, előnullázott 
A díjbekérő sorszám felépítése: <kód>-D<sorszám>/<év>   pl.  0213-D00053/2010 

     a sorszám 5 jegyű, előnullázott 
 
A számlaszámban levő év kezelése: 
A program automatikusan mindig az aktuális dátum évét teszi a bizonylatszám végére. Ha a gép 
dátumának éve változik, akkor szintén automatikusan 1-től indítja a bizonylatsorszámot, tehát a 
következő bizonylatszám 1/év lesz. Pl. ha 2012-ről 2013-ra vált a dátum, akkor a következő 
számlaszám S00001/2013 lesz. (Ez a nyugtára és díjbekérőre is érvényes.) 
 
Számlát nem lehet képernyőre nyomtatni, csak nyomtatóra. Kivétel a számla előnézet, az a képernyőn 
jelenik meg. 
 
A befizetés tárolása után a következő módon dönti el a program, hogy készítsen-e bizonylatot, az 
milyen bizonylat legyen, valamint mi történjen a csekkel: 
 

1. Megnézi, hogy be van-e állítva a bizonylatkészítés 
� Befizetés tárolása után készítsen bizonylatot 

2. Megnézi, hogy be van-e állítva a díjbekérő átutalásnál 
� "Átutalás" fizetési módnál díjbekérő 

3. Ha be van állítva a bizonylatkészítés vagy a fizetési mód ÁTUTALÁS és be van állítva a 
díjbekérő nyomtatás, akkor elészíti a számlát vagy a díjbekérőt (de még nem nyomtat semmit) 

4. Ha a fizetési mód CSEKK, akkor megnézi, hogy mi van beállítva csekk fizetési mód esetén 
� "Csekk" fizetési módnál 

5. Ha kell nyomtatni bizonylatot, akkor megnézi, hogy be van-e állítva a számla nyomtatás 
� Befizetés tárolása után nyomtassa a bizonylatot 

Ha igen, akkor kinyomtatja az előbb elkészült számlát vagy díjbekérőt. 
6. Ha kell nyomtatni csekket, és a fizetendő érték nem nulla, akkor kinyomtatja. 

 
 
A bizonylat milyenségét befolyásoló beállítások: 
 
Beál l í tások �Ál ta lános lap 
„Nyomtatás iránya” = Nyomtató � a bizonylatot az alapértelmezett nyomtatóra (ami a Windows-ban    

alapértelmezettként van beállítva) nyomtatja 
„Nyomtatás iránya” = Képernyő � a bizonylatot a képernyőre nyomtatja; innen még ki lehet nyomtatni  

nyomtatóra is 
„Nyomtatási kiválasztó ablak” = igen � ez a számla/nyugtanyomtatáson kívüli nyomtatásokra (pl.  

lekérdezések, csekk, ebédjegy) vonatkozik, tehát esetünkben a csekknyomtatásra: nyomtatás 
előtt feljön a Windows nyomtatóbeállító ablak, ahol a nyomtatás paramétereit lehet megadni (pl. 
példányszám) 

 
Beál l í tások �  Bef i zetés lap 
„Befizetés tárolása után készítsen bizonylatot” = igen � ebben az esetben a befizetés tárolása után  

azonnal elkészíti a bizonylatot, de még nem nyomtatja ki (ld. a következő beállítást) 
„Befizetés tárolása után nyomtassa a bizonylatot” = igen � ebben az esetben a befizetés tárolása után  

azonnal kinyomtatja a bizonylatot 
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Beál l í tások �  B i zony la tkészí tés  lap 
„Bizonylat példányszáma”   ennyi példányos számlát/nyugtát fog nyomtatni 
„a két példányt egy lapra” = igen � kétpéldányos beállítás esetén a két példányt egy A4-es méretű  

lapra nyomtatja úgy, hogy a két példány A5 méretű lesz 
„1/3-ad lap méretű számla” = igen � a számla magassága 1/3 A4-es lap, tehát előre háromfelé vágott  

lapra nyomtatható  - ekkor „a két példányt egy lapra” nem állítható be. 
„Nyomtatási kiválasztó ablak” = igen � bizonylatnyomtatás előtt feljön a Windows nyomtatóbeállító  

ablak, ahol a nyomtatás paramétereit lehet megadni (pl. példányszám) 
„A nulla értékűeket ne nyomtassa” = igen � a nulla értékű bizonylatot elkészíti, de nem nyomtatja ki 
„Bizonylatnyomtatás után kérdés” = igen � a bizonylat nyomtatása után (amikor a számítógép elküldte  

a nyomtatási feladatot a nyomtatónak – ez általában hamarabb bekövetkezik, mint hogy a  
nyomtató végezne a nyomtatással) felteszi a következő kérdést: „Sikerült a számlanyomtatás?”. 
Ha nemmel válaszolunk akkor ismét kinyomtatja és ezt mindaddig folytatja, amíg igennel nem 
felelünk a kérdésre. 

„Havi támogatásnál speciális számla” = „igen” � Havi támogatással rendelkező személyeknél a  
számlán a teljes árral jelenik meg a befizetés, a következő tételben pedig a havi támogatás 
összege kerül levonásra. 

„Szállító/kiállító”  �  számlánál a Szállító, nyugtánál a Kiállító rovatba írandó név, cím, adószám,  
                                 bankszámlaszám 
„Átutalás fizetési módnál díjbekérő nyomtatás” = „igen” � Ekkor egy díjbekérőt nyomtat a program. 
„Csekk fizetési módnál” = csak a csekket / csak a bizonylatot / mindkettőt / egyiket se nyomtassa �  

a beállítottat nyomtatja. 
„Nyomtatás mátrixnyomtatóra” „számla/nyugta:” = igen � ebben az esetben a bizonylatot mátrix- 

nyomtatóra (az LPT1 porton keresztül) nyomtatja. FIGYELEM! Ha nincs a számítógéphez 
csatlakoztatva mátrixnyomtató (az LPT1 portra), akkor a program néhány percre „lemerevedik”, 
majd kiír egy hibát – ez általában: „I/O error 1167”. 
Így tehát lehetséges, hogy a számlát az alapértelmezett (pl. lézer vagy tintasugaras) 
nyomtatóra nyomtatja a csekket pedig mátrixnyomtatóra, vagy fordítva, vagy mindkettőt egy 
nyomtatóra. Ez esetben gondoskodni kell róla, hogy a papírok megfelelő sorrendben legyenek 
behelyezve a nyomtatóba. 

„fél lapos nyomtatás” = igen � mátrixnyomtató esetén a számlát/nyugtát fél lapra nyomtatja (A5-ös  
méret) és ott a nyomtató megáll (majd a következő számlát/nyugtát onnan kezdi) 

„Nyomtatás blokknyomtatóra”  Ha itt kiválasztjuk a Windows-ban installált nyomtatók közül a  
blokknyomtatót, akkor arra nyomtat keskeny számlát (75mm széles). 
Amennyiben hagyományos, A4 méretű számlát szeretnénk nyomtatni, akkor ebből a mezőből ki 
kell törölni a nyomtató nevét (azaz üresnek kell lennie). 
 
Ha több számítógépen használjuk a programot egy központi adatbázissal, akkor lehetőség van 
minden gépen más-más blokknyomtatót használni. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy 
létre kell hozni minden számítógépen a MultiSchool3 mappában egy Nyomtato.txt nevű fájlt. 
Ebbe kell beleírni a használni kívánt nyomtató nevét (és semmi mást) – a név a Windows-ban 
installált nyomtatók nevei közül az egyik legyen. 
 

„kétpéldányos papírra”  = „igen” � Ekkor egy számlát nyomtat és az „eredeti példány1/2” illetve a  
„Példány: 2/2” felirat helyett „A számla 2 példányban készült.” Szöveg jelenik meg a számlán 
(alul). Ez a lehetőség természetesen kétpéldányos (indigós) papírt igényel. 

 A blokknyomtatóra készülő számlán megjelennek a jóváírt napok: pl.  02.05, 02.07, 02.08 … 
„Utólagos számlázáskor a lemondások jóváírása” = „igen” � Ha abefizetéskor nem készült számla,  

akkor számlázáskor először megkeresi az összes nem jóváírt lemondást, jóváírja őket és ez a 
számlán is szerepel. 

 
Beál l í tások �  Számla  lap  
„Kiállító neve”   a számlán a Kiállító rovatban szereplő név 
„vagy a felhasználó neve” = igen � ebben az esetben a Kiállító rovatba a mindenkori felhasználó nevét  

írja (aki belépett a programba) 
„Stornó számla címe”   a stornózott számla címfelirata (pl. Számlát érvénytelenítő okirat) 
„Megjegyzés” a számla alján szereplő megjegyzés (maximum 200 karakter) 
„Fizetési határidők – átutalás/csekk” hány nap a fizetési határidő a számla keltéhez képest 
átutalásos és csekk fizetési módnál. Csak számla esetén, nyugtánál mindig 0 nap. 
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Beál l í tások �  Nyugta lap  
„Címe”   a nyugta címfelirata. Tehát nem csak „NYUGTA” feliratú bizonylatot készíthetünk, hanem  

akármilyet, pl. „ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY”. 
„Stornó nyugta címe”   a stornózott nyugta címfelirata 
„Megjegyzés” a nyugta alján szereplő megjegyzés (maximum 200 karakter) 
 
FIGYELEM! A nyugta nem adóügyi bizonylat (ez rá is van írva – felül a jobb oldalon). 
 

Áfakulcs 

 
Ez a rész, főleg áfakulcsváltozás idején fontos. 
 
A program kétféleképpen tudja az áfakulcsokat kezelni: 
1. Befizetési nap alapján 
    Ebben az esetben minden befizetési napra az étkezés áfakulcsai közül azt választja ki, amelyiknek    
    az érvényességi időszakába esik az adott befizetési nap. 
2. Bizonylat keltének dátuma alapján 
    Ebben az esetben a bizonylat keltének dátuma alapján határozza meg a szükséges áfakulcsot a   
    befizetési napok dátumától függetlenül. 
 

Példa: 

Áfakulcs:   25%  2009.01.01. – 2011.12.31. 

27%  2012.01.01. – 2020.12.31. 

Befizetés és számlakészítés:  2011. december 15-én történik 2012. januárra 
 

1. eset 

Ekkor a befizetési napokra a 27%-os áfakulcsot fogja választani mert a befizetési napok a 
27%-os áfakulcs 2012.01.01. – 2020.12.31. érvényességi időszakába esnek  

 

2. eset 
Mivel a bizonylat kiállítása 2011. decemberében történik, az áfakulcsok közül a 25%-ost fogja 
választani (mert annak az érvényességébe esik a bizonylat készítésnek dátuma).  

 
 
Íme egy átlagos A4 méretű számla: 
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Számla és csekk egy lapon: 
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Blokknyomtatóra készülő keskeny számla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez pedig egy nyugta: 
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Számlanyomtatás blokknyomtató esetén hálózati nyomtatóra több számítógépről: 
Amennyiben blokknyomtatóra nyomtatjuk a számlát (keskeny formátumú számla) és az egy hálózati 
nyomtató, valamint több számítógépről szeretnénk egyidőben számlát nyomtatni, akkor az a probléma 
áll elő, hogy a két gépen a nyomtató neve más (az egyik gépen: „nyomtatónév”, a másikon 
„\\számítógépnév\nyomtatónév”), a Beállítások menüben pedig csak egy nyomtatónevet lehet megadni. 
Így csak az egyik számítógépről lehetne nyomtatni. 
Ezért, ha a program nem találja a megadott „\\számítógépnév\nyomtatónév” nevű nyomtatót, akkor 
megvizsgálja,, hogy létezik-e a „nyomtatónév” nevű nyomtató. 
A helyes működés feltétele, hogy a Beállítások-ban a „\\számítógépnév\nyomtatónév” legyen megadva 
a blokknyomtatónál. 
 
Ha több számítógépen használjuk a programot egy központi adatbázissal, akkor lehetőség van minden 
gépen más-más blokknyomtatót használni. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy létre kell hozni 
minden számítógépen a MultiSchool3 mappában egy Nyomtato.txt nevű fájlt. 
Ebbe kell beleírni a használni kívánt nyomtató nevét (és semmi mást) – a név a Windows-ban installált 
nyomtatók nevei közül az egyik legyen. 
 

Befizetés tárolása 

A befizetés tárolása két módon történhet: 
 

1. Egy befizetés tétel tárolása 
Ez azt jelenti, hogy a személy az adott befizetési időszakban egyféle étkezési típust fizet be. 
Ehhez a Tárol gombot kell megnyomni. 
Ekkor megtörténik a befizetés, lemondás-jóváírás (ha van) tárolása és a bizonylatnyomtatás 
(ha be van állítva). 
 

2. Több befizetés tétel tárolása 
Ez azt jelenti, hogy a személy egy befizetési időszakban többféle étkezési típussal és/vagy  
támogatással fizet be. Egy napra csak egyféle étkezési típust és támogatást lehet rögzíteni, de 
egyébként tetszőleges számú étkezési típust és/vagy támogatást tárolhatunk. Ez a lehetőség 
pl. kollégiumokban hasznos, ahol előfordul, hogy egy gyerek egy hónapban különböző 
étkezéseket kér: mondjuk egyik hétre csak reggelit és ebédet, a másik hétre háromszorit, más 
napokra csak ebédet és így tovább, illetve különböző napokra különböző támogatást kap. 
Egy befizetési tétel tárolásához a Tételt tárol gombot kell megnyomni. 
 
(Ha nyitva van a Tranzakciók ablak, akkor abban megjelenik a tárolt befizetés tétel. Egy 
tranzakción belül fognak megjelenni a befizetés tételek a középső táblázatban. Itt 
megnézhetjük az eddig tárolt tételeket.) 
Ekkor aktívvá válik a Befizetést megszakít gomb, mellyel 
törölhetjük az eddig tárolt befizetés tételeket és megszakít-
hatjuk a befizetés folyamatát. 
 
Ezután átállítható az étkezési típus és a támogatás, amikor is 
a naptárban kék színnel jelennek meg az eddig (befizetett) 
tárolt napok és a nem tárolt napok kijelöltté válnak (ld. a 
képet). A napok megfelelő beállítása után megint tárolható a 
következő befizetés tétel. Ezt ismételve elkészíthető a teljes 
befizetés. 
 
A folyamat végén, az utolsó befizetési tétel tárolása után a teljes befizetés tárolásához a 
Tárol gombot kell megnyomni. 
Csoportos befizetésnél nincs lehetőség tétel tárolására. A csoportos befizetés tárolása az ESC 
gomb lenyomásával megszakítható. Ilyenkor egyetlen személynek sem tárolja a befizetést. 

 
Ha a befizetésben van lemondásjóváírás, akkor a program az eredeti lemondás státuszát vagy 
„Részben jóváírt”-ra vagy „Jóváírt”-ra állítja. Utóbbi esetben a Tranzakciók ablakban a sor színe kék 
lesz. Részben jóváírt státuszú akkor lehet egy lemondás, ha lemondás csökkentést kérünk és így nem 
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az összes lemondott nap kerül jóváírásra a befizetésben. (Az ilyen lemondásban levő nem jóváírt 
napok közvetlenül jóváírhatók.) 
 
Befizetés tárolása után elérhetővé válik az Ebédjegy gomb. Ezt megnyomva a beállított, napi vagy 
havi ebédjegyet nyomtat a személynek. Ha havi ebédjegyből egyet nyomtatunk, akkor egy A4-es lapra 
csak egy darab ebédjegy kerülne, tehát ezt nem érdemes választani – inkább a napi ebédjegy 
nyomtatás használható így. 
 

Pótbefizetés 

A pótbefizetésnek három módja vagy esete van: 
 
1. Az intézményekben egy hónapra általában nem egy napon történik a befizetés. Az első (vagy az 

első kettő) napon szokták a „normál” befizetést lebonyolítani, aztán kicsit később egy második, ún. 
pótbefizetést bonyolítanak. Ezt a programban lehet úgy intézni, hogy az első befizetéshez a fő 
időszakot használjuk, a továbbiakhoz pedig alidőszakokat hozunk létre a hónapon belül és azokra 
fizettetjük be a személyeket (ld. Alapadatok > Befizetési időszakok <ugrás oda>). Így könnyedén 
lekérdezhetők az leső és a további, pótbefizetések adatai. 
Ezt a fajta pótbefizetést tehát a felhasználó vezérli. 

 
2. A másikfajta pótbefizetés az, amikor egy személy befizet az időszak egy részére (nem minden 

napra), de később mégis szeretne további napokra befizetni. Ilyen esetben a második alkalommal 
a programban egyszerűen kezdeményezni kell egy befizetést; a rendszer tudni fogja, hogy ez már 
pótbefizetésnek minősül és úgy is tárolja. Lekérdezése lehetséges egyben, a befizetésekkel együtt 
és külön is. 
Ebben az esetben tehát a program automatikusan “dönti el”, hogy pótbefizetést kell készítenie. 

 
3. A harmadik típusú pótbefizetés pedig akkor áll elő, ha a felhasználó lezárja a hónap egy hetét (ld.  

Befizetési időszakok > Lezárás <ugrás oda>).Ha valaki ezután fizet be a lezárt hétre, akkor az 
már pótbefizetésként lesz tárolva. 
Ebben az esetben a befizetés és így a program működéséből következik, hogy a befizetést 
pótbefizetésként kell tárolni és a program automatikusan így is tesz. 

 
Az első fajta pótbefizetés valójában nem igazi pótbefizetés, normál befizetésként lesz tárolva, tehát 
nem különbözik az eddig tárgyalt befizetéstől. Annyi a különbség, hogy figyelni kell arra, hogy a 
befizetéskor a megfelelő alidőszakot válasszuk ki, állítsuk be. 
 
A pótbefizetések második és harmadik fajtája: 
 
Személy második befizetése 
 
Amikor a személy az adott időszakra történt első befizetése után további 
befizetést kér, akkor a naptárt a következő képen látható módon állítja be a 
program. Kék színnel jelöli azokat a napokat, amiket már befizetett; mindegy, 
hogy ez egyszerre vagy többszörre történt, minden, már befizetett nap kék. 
Automatikusa kijelöli befizetésre a többi, még be nem fizetett napot. Ezen 
természetesen most is változtathatunk. 
A tároláskor befizetés tranzakció készül, a számlán „Befizetés” lesz a tétel. 
 
Befizetés lezárt hétre 

 
Ha bárki lezárt hétre fizet be, akkor a program a képen 
látható üzenettel figyelmeztet erre. 
A befizetés tárolásakor a lezárt hetek napjait 
pótbefizetésként, a többit befizetésként tárolja. Ezek a 
számlán is két tételben jelennek meg. A 
tranzakciókban a fő befizetés tranzakción belül lesz 
két tétel: egy befizetés és egy pótbefizetés. 
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A lemondáskorlátozás a pótbefizetésekre is vonatkozik. 
Ebben az esetben a program vizsgálja a befizethető napokat. Ha be van állítva lemondáskorlátozás, 
akkor a következőképpen jár el. 
Minden pótbfeizetési napra megvizsgálja, hogy nagyobb-e a nap a holnap napnál. Ha igen, akkor a nap 
rendben van, tárolható. Ha kisebb, akkor megvizsgálja, hogy az aktuális időpont kisebb-e a 
lemondáskorlátozási időpontnál. Ha kisebb, akkor a nap rendben van, tárolható. Ha nagyobb, akkor a 
nap nem tárolható. Ilyenkor tehát a befizethető napok száma csökken. Erre figyelmeztet is a program, 
azaz kiír a képernyőre egy üzenetet. 
 
FIGYELEM! 
Ha egy egész havi befizetést lemondunk (tehát a befizetés minden egyes napját), a program akkor se 
fogja engedni újra befizetni az adott hónapot. Ilyen esetben inkább törölni kell a befizetést, utána pedig 
lehet újra rögzíteni. 
 

Befizetés egér használata nélkül 

A befizetés bonyolítható egér használata nélkül is. Ez olyan esetekben segít, amikor a befizetés 
közvetlenül, készpénzben történik, tehát a szülők sorbaállnak és úgy fizetik be a gyerekek étkezését, 
továbbá általában mindenki befizeti az összes napot, tehát nem kell módosítani semmit a Befizetés 
ablakban. 
Ilyen jellegű befizetési metódus esetén általában használjuk a Visszaadás ablakot, hiszen a szülők 
készpénzzel fizetnek. Ehhez sem kell egér.  
Az új módszer csökkenti egy-egy befizetés rögzítési idejét és ráadásul nem kell állandóan az egérhez  
nyúlni, tehát mindenképpen kényelmesebb és gyorsabb lesz így a munka. 
 
 
Menete: 
 

1. A ciklus a Főmenüben kezdődik, ott kell kiválasztani a befizetendő személyt. Mint tudjuk, ez 
kétféleképpen történhet. Vagy rákeresünk a névre (begépeljük a név elejét) és ENTER-t 
nyomunk, vagy máshogy keressük meg és duplán rákattintunk. 
Ilyenkor mindkét esetben a Befizetés ablak feltöltődik a személy adataival. 
 

2. A program rááll a Befizetés ablakra. Ha nincs szükség módosításra, akkor nem kell az egeret 
megfogni és rákattintani a Tárol gombra, egyszerűen csak nyomjuk le az F5 billentyűt. 
Megtörténik a tárolás. 

 
3. Ha nyitva van, akkor a tárolás után a program a Visszaadás ablakra áll, azon belül is a 

”Fizetve” mezőre. Egyből írhatjuk a fizetett összeget, majd ENTER-t nyomva megjelenik a 
visszajáró. Ha nem írjuk be a fizetett összeget (mert vagy az előre kiírt értékeket használjuk 
vagy több személy befizetését adjuk össze), akkor csak az ENTER-t kell lenyomnunk. Ha nincs 
nyitva a Visszaadás ablak, akkor a 3. pont értelemszerűen kimarad.  

 
4. A program ekkor ismét a Főmenüre áll rá, mert jön a következő személy kiválasztása – egyből 

kezdhetjük begépelni a keresett nevet. 
Ezzel visszaértünk a ciklus elejére, az 1. ponthoz. 
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               1. Személy kiválasztása  
     (keresés+Enter vagy dupla kattintás) 

 
 
                                                                                                                         2. Befizetés tárolása (F5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 

 

3. Visszaadás (ENTER) 
 

Ha össze szeretnénk adni több személy befizetési értékét, mert pl. testvéreket fizet be a szülő, akkor ki 
kell jelölni a Visszaadás ablakban az „Összead” jelölőnégyzetet. Ezt egér nélkül, az F12 lenyomásával 
is megtehetjük. Innentől kezdve minden tárolt személy fizetendő értékét összeadja. 
Amikor ezt meg szeretnénk szüntetni, vegyük ki a pipát az „Összead” jelölőnégyzetből vagy ismét 
nyomjuk meg az F12-t. 
 
Ha a Visszaadás ablak nem fér teljesen a képernyőre, mert a monitor nem elég nagy vagy nem széles 
formátumú, és ezért átfedésben van mondjuk a Befizetés ablakkal, akkor természetesen a Befizetés 
ablak mögé fog kerülni, ha a Befizetés ablak kerül a fókuszba. De ez nem okoz gondot a visszaadás 
kezelésében, mert amikor megtörtént a befizetés tárolása, akkor a Visszaadás ablak automatikusan 
előtérbe kerül. Ld. az alábbi ábrákat. 
 
1. állapot: Még nincs tárolva a befizetés – A Visszaadás ablak takarásban van  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. állapot: Megtörtént a befizetés tárolása  – A Visszaadás ablak az előtérben van 
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BEFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS  -  ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A következőkben a befizetés és számlázás különféle variációinak leírását tárgyaljuk röviden. 
A tartozáskezelés ki- vagy bekapcsolását előre el kell döntenünk, bár menet közben is átállíthatjuk, de 
arra vigyázzunk, hogy ha pl. be volt kapcsolva és kikapcsoljuk, akkor a tárolt tartozások nem tűnnek el, 
csak nem lesznek felhasználva, aztán ha ismét bekapcsoljuk, akkor újra megjelennek. A felsorolt 
eseteknél, ahol így szerepel, nem kötelező a tartozáskezelés használata, de általában így használják. 
A leírásban továbbra is érvényes, hogy ahol a „számla” szó szerepel, oda a „nyugta” is beleértendő. 
 
Befizetés 
 
Befizetés történhet a következő eljárásokkal: 
 
1. Befizetés minden személynek egyesével 
 

Ilyenkor minden személyre külön rá kell állni a főmenüben, majd a Befizetés ablakban tárolni a 
befizetését. 
Ha be van állítva, akkor egyből számla és/vagy csekk is nyomtatódik. 

 
2. Befizetés csoportosan 
 

Ezzel a módszerrel az összes személynek vagy személyek egy halmazának készíthető befizetés 
egyszerre. Ilyenkor persze nem állítható be semmilyen eltérés a személy alapadataitól (pl. a napok, 
a lemondásjóváírás időszaka, fizetési mód). 
Ha be van állítva, akkor egyből számla és/vagy csekk is nyomtatódik. 

 
Számlakészítés 
 
Ha nem készítünk azonnal számlát a befizetés rögzítésekor, akkor utólag a következő módokon lehet 
számlát nyomtatni: 
 
1. Utólagos számlanyomtatás a Nyomtatások menüben. 

Így az összes olyan személynek készíthetünk számlát, akinek még nincs az adott befizetéshez. 
Nem történik meg a kiegyenlítés, ha be is van kapcsolva a tartozáskezelés. 

 
2. Utólagos számlakészítés a Tranzakciók menüben a Számláz gomb lenyomásával. 

Ekkor értelemszerűen egy személynek készül számla. Ha be van kapcsolva a tartozáskezelés, 
akkor a tartozás kiegyenlítése automatikusan megtörténik. 

 
3. A Tranzakciók menüben a Kiegyenlít gomb lenyomásával. 

Ez csak akkor elérhető, ha be van kapcsolva a tartozáskezelés. Ezzel megtörténik a kiegyenlítés és 
készül egy számla (ha a Beállítások > Tartozáskezelés-nél be van állítva a „Kiegyenlítéskor 
számlakészítés”). 

 

Befizetés és számlázás 

 
1. Befizetés számlakészítéssel 
 

A személyek készpénzzel fizetnek. 
A befizetés rögzítésekor készíthetünk egyből számlát is. Nem használjuk a tartozáskezelést, tehát 
mindenki azonnal kifizeti a befizetés összegét. 
 
>> Beállítások  

Befizetés-lemondás:  Befizetés tárolása után készítsen bizonylatot → Igen 
   Befizetés tárolása után nyomtassa a bizonylatot → Igen 
Tartozáskezelés: Tartozáskezelő rendszer bekapcsolva → Nem 
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2. Befizetés számlakészítéssel, csekknyomtatással 
 

A személyek csekken fizetnek. 
A személyek fizetési módja = Csekk. 
A befizetés rögzítésekor számlát is és csekket is készítünk. Nem használjuk a tartozáskezelést. 
 
>> Beállítások  

Befizetés-lemondás: Befizetés tárolása után készítsen bizonylatot → Igen 
   Befizetés tárolása után nyomtassa a bizonylatot → Igen 
Bizonylatkészítés: „Csekk” fizetési módnál → mindkettőt külön vagy mindkettőt egyben  

    nyomtassa 
Tartozáskezelés: Tartozáskezelő rendszer bekapcsolva → Nem 

 
3. Befizetés számlakészítés nélkül, csekknyomtatással 
 

A személyek csekken fizetnek. 
A személyek fizetési módja = Csekk. 
A befizetés rögzítésekor csak csekket készítünk. Használjuk a tartozáskezelést. 
A személyek tartozását kétféleképpen egyenlíthetjük ki: 
- Tranzakciók > Kiegyenlít gomb 

Ebben az esetben megadható a kifizetett összeg. Ha a „Kiegyenlítéskor számlakészítés” be 
van állítva, akkor elkészül a számla a beírt összegről. A befizetés első számláján a 
hagyományos tételek jelennek meg (étkezési típus, támogatás, napok, egységár, stb.), a 
második számlától (a további kiegyenlítések esetén) már csak egy tétel, „Befizetés részlet” 
szöveggel.  
A program itt is ellenőrzi a befizetési időszak lezártságát. 
Ha a beállított időszak le van zárva (ld. Alapadatok > Befizetési időszakok > Időszak 
lezárás), akkor a program bekér egy olyan felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót, akinek 
van jogosultsága lezárt időszakban dolgozni (ld. Szerviz > Felhasználók). Ha nem adjuk meg, 
akkor nem végezhetjük el a műveletet. 
Ilyen esetben a tranzakció tárolása után ne felejtsen el kilépni a programból, majd újraindítani, 
mert különben az itt megadott felhasználó marad az aktuális és az ő neve fog szerepelni a 
további tranzakcióknál. 

- Tranzakciók > Számláz gomb 
Ebben az esetben a teljes összeg kiegyenlítésre kerül.  
Amennyiben az „Utólagos számlázáskor a lemondások jóváírása” be van kapcsolva, akkor a 
személy összes nem jóváírt lemondása jóváíródik és rákerül a számlára. Ez általában akkor 
használatos, ha a személyek a tárgyhó vége felé fizetnek be. Ezért előre rögzítjük a befizetést, 
majd bevisszük a lemondásokat, melyeket a számlakészítéskor le is akarunk vonni a 
fizetendőből. 

 
>> Beállítások  

Befizetés-lemondás: Befizetés tárolása után készítsen bizonylatot → Nem 
   Befizetés tárolása után nyomtassa a bizonylatot → Nem 
Bizonylatkészítés: „Csekk” fizetési módnál → csak a csekket nyomtassa 
Tartozáskezelés: Tartozáskezelő rendszer bekapcsolva → Igen 

Kiegyenlítéskor számlakészítés → Igen   - kiegyenlítés rögzítésekor  
                számla készül 

Kiegyenlítéskor számlakészítés → Nem  - kiegyenlítés rögzítésekor  
    nem készül számla 

4. Befizetés számlakészítés nélkül 
 

A befizetés rögzítésekor nem készítünk bizonylatot. 
Ha a tartozáskezelés be van kapcsolva, akkor a 3. esetben leírt módon egyenlíthetők ki a 
tartozások. 
A 3. és 4. eset között csak a csekk a különbség. 

 
Számát és csekket nyomtathatunk csoportosan (mindenkinek, vagy személyek egy csoportjának 
egyszerre) is a Nyomtatások menüben. 
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Csekket lehet előre is (befizetés előtt) nyomtatni, számlát természetesen csak befizetés után. 

Számlafajták 

 
Nyomtatófajták: 
 

1. Bármilyen, nem mátrixnyomtatóra. Pl. tintasugaras vagy lézernyomtató. 
>> Beállítások  

Bizonylatkészítés: Nyomtatás mátrixnyomtatóra → Nem 
Bizonylatkészítés: Blokknyomtatóra – nyomtató → üres 
Bizonylatkészítés: Bizonylat példányszáma → akármennyi lehet 
Bizonylatkészítés: a két példány egy lapra (csak 2 példány beállítása esetén) 
Bizonylatkészítés: 1/3 lap méretű számla 
 

2. Mátrixnyomtatóra. 
>> Beállítások  

Bizonylatkészítés: Nyomtatás mátrixnyomtatóra  
  – számla/nyugta → Igen 

        (csekket is lehet mátrixnyomtatóra nyomtatni: csekk → Igen) 
  – fél lapos nyomtatás 
      ha bekapcsoljuk, akkor olyan lapra nyomtathatunk, amelynél az A4- 
      es lap a felénél perforálva van (tehát széttéphető) 

 
3. Blokknyomtatóra. 
     Ez a számla keskeny (kb. 70mm széles) papírcsíkra készül speciális blokknyomtatóra 

>> Beállítások  
Bizonylatkészítés: – Blokknyomtatóra – nyomtató:  kiválasztani 

  – Kétpéldányos papír 
  – Bal margó 
 

Számlaformátumok: 
 

1. Fél A4 méretű számla – álló formátum, tehát az eredeti A4-es lap felső felére készül. 
 

Ez a számla nyomtatható egy lapra is, ekkor érdemes előre félbevágni az A4-es papírt. 
>> Beállítások  

Bizonylatkészítés: Bizonylat példányszáma → akármennyi lehet 
 

Nyomtatható úgy is, hogy két példány kerül egy lapra egymás alá. Ebben az esetben célszerű 2 
példányosra állítani a számlát. 
>> Beállítások  

Bizonylatkészítés: Bizonylat példányszáma → 2 
2. Harmad A4 méretű számla – álló formátum, tehát az eredeti A4-es lap felső harmadára készül. 

>> Beállítások  
Bizonylatkészítés: 1/3 lap méretű számla → Igen  

 
3. Keskeny számla – álló formátum. 
    Ez a formátum alapvetően blokknyomtatóra készült. 

 >> Beállítások  
Bizonylatkészítés: Blokknyomtatóra – nyomtató:  kiválasztani 

 
Példányszámok: 
 
Számlát elvileg akárhány példányban készíthetünk. 
Mátrixnyomtató és blokknyomtató esetén lehet többpéldányos papírt használni. Ekkor a program a 
számlára az össz. példányszámot írja rá –  pl. „A számla 3 példányban készült”. 
Nem mátrixnyomtatós és nem blokknyomtatós esetben a kétpéldányos számla esetén lehet a két 
példányt egy lapra kérni. 
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LEMONDÁS 
 

 
 
A program a befizetések során megkeresi a személy rögzített lemondásait és jóváírja őket. Ehhez tehát 
be kell vinni a rendszerbe a lemondásokat. Csak olyan napokra rögzíthetünk lemondásokat, amelyekre 
a személy be van fizetve. 
 
Ez egy nagyon egyszerű művelet. 
Indítsuk el a főmenüben a Lemondás menüt.  
 

Lemondás 

A kinyíló ablakban állítsuk be a megfelelő befizetési időszakot. Alul a naptárban megjelennek a 
befizetett napok – ezek kék színűek, a többi (be nem fizetett  nap) fekete. A kék színű napok közül 
jelölhetjük ki a lemondandó napokat. Ha fekete színű napra kattintunk, akkor a következő üzenet jelenik 
meg: 

„Erre a napra nem fizetett be. <dátum>. Nem mondhatja le.” 
Az összesítőben megjelenik a napok száma és értéke. 
 
Az, hogy az „Áljon rá a személy utolsó befizetésének időszakára” jelölőnégyzet alaphelyzetben (a 
menü elindításakor, az ablak kinyitásakor) ki van-e pipálva, a beállításokban állítható (Beállítások > 
Befizetés-lemondás: „’Áljon rá az utolsó befizetési időszakra’ alapértelm.:”). Ha be van állítva, akkor az 
ablak kinyitásakor a jelölőnégyzet ki van pipálva. Ilyenkor a program mindig automatikusan rááll a 
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személy utolsó befizetésének időszakára. Ha a pipát kivesszük, akkor nem keresi és nem változtatja a 
befizetési időszakot, hanem az aktuális időszakra áll. 
 
A „Megrendelésnél levonandó” jelölőnégyzet kipipálásával azt érhetjük el, hogy a Megrendelés 
készítésénél a program levonja a befizetett napokból ezeket a lemondásokat. Olyankor érdemes ezt a 
funkciót használni, ha még nincs megrendelve az étkezés az adott napokra (hétre) és eleve csak a 
ténylegesen szükséges adagszámot szeretnénk megrendelni. (Ellenkező esetben ugyebár utólag kell 
majd lemondanunk a konyha felé.) 
 
Az „Összesítő”-ben külön jelennek meg az étkezés lemondás napjai és értéke illetve a gondozási díj 
lemondásának napjai és értéke.  
 
A gondozási díj lemondása ki- és bekapcsolható a beállításokban: Beállítások > Befizetés – lemondás: 
„Gondozási díj lemondása”. 

Csoportos lemondás 

A csoportos lemondás lehetővé teszi, hogy egyszerre több személynek rögzítsünk lemondást. 
A szükséges személyeket a főmenüben a szűréssel kell kiválasztani. (A szűrésről a Főmenü 
fejezetben olvashat <ugrás oda>). 
Ezután kell megnyitni a Lemondás menüt, majd lenyomni a Csoportos lemondás kétállapotú 
gombot.  
 
A program figyelmeztetést küld, 
amikor csoportos befizetés 
módba kapcsolunk, nehogy 
akaratunkon kívül, véletlenül 
több (vagy az összes) személy-
nek tároljunk lemondást. 
 
 
FONTOS! 
Csoportos tranzakcióknál (befizetés, lemondás, befizetés-helyesbítés) mindig ki kell kapcsolni a 
gyorsszűrést a főmenüben. Ez a személy táblázat fejlécében beállítható szűrést jelenti – ott tehát az 
„Összes” lehetőséget kell kiválasztani. Csak a táblázat alsó részén, a kis szűrő gombbal elérhető 
szűrés használható. 
 
A többszörös kijelölést a program csak a CSOPORTOS MÓDOSÍTÁSnál veszi figyelembe. A csoportos 
befizetés, csoportos lemondás és csoportos befizetés helyesbítés az összes látható személyre történik. 

Tárolás 

A Tárolás gomb lenyomására a program tárolja a lemondást. Ha nyitva van a Tranzakciók ablak, akkor 
ott megjelenik a tárolt lemondás és a kijelölés is rááll. 
 
Ha a beállított időszak le van zárva (ld. Alapadatok > Befizetési időszakok > Időszak lezárás), akkor 
a program bekér egy olyan felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót, akinek van jogosultsága lezárt 
időszakban dolgozni (ld. Szerviz > Felhasználók). Ha nem adjuk meg, akkor nem végezhetünk 
lemondást. 
Ilyen esetben a tranzakció tárolása után ne felejtsen el kilépni a programból, majd újraindítani, mert 
különben az itt megadott felhasználó marad az aktuális és az ő neve fog szerepelni a további 
tranzakcióknál. 
 
FIGYELEM! 
Ha egy személy egy befizetésének minden napját lemondja (természetesen mielőtt még elkezdődne az 
adott időszak), vagy másik étkezési típust kérne, mint amivel felvettük a befizetését, akkor ne 
lemondással oldjuk meg, mert így, ha a személy mégis meggondolja magát, nem fogjuk tudni újra 
berögzíteni a befizetését. Inkább töröljük a befizetés tranzakciót. 
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Lemondáskorlátozás 
 
Ha a Beállítások-ban be van kapcsolva a lemondáskorlátozás, akkor a program minden nap bejelölése 
után elvégzi az ellenőrzést az alábbiak szerint. 
 

ha {bejelölt nap dátuma} <= dátum + 1  és  van lemondáskorlátozás 
 akkor 
  - ha {bejelölt nap dátuma} < dátum + 1  �  Üzenet és nem tárolható a nap lemondása 

- ha időpont > korlátozás időpontja        �  Üzenet és nem tárolható a nap lemondása 
 

Ez tehát azt jelenti, hogy minden nap a megadott időpont előtt a következő naptól lehet lemondást 
bevinni, a megadott időpont után pedig már csak a következő nap + 1 naptól. 

   Például:     

Lemondáskorlátozás bekapcsolva, időpont = 9:30 
 

 1. eset 

    - mai dátum =  2011.10.27.  9:06 óra 

    - lemondást szeretnénk bevinni 2011.10.27-re és 2011.10.28-ra 

    a program  

       * 10.27-re nem engedi meg, mert a dátum kisebb a holnapi dátumnál 
  * 10.28-ra megengedi, mert a dátum a holnapi nap és az idő kisebb a lem.korlátozás     

     időpontjánál 

2. eset 

    - mai dátum   2011.10.27.  9:51 óra 

    - lemondást szeretnénk bevinni 2011.10.27-re és 2011.10.28-ra és 2011.10.29-re 
    a program  

       * 10.27-re nem engedi meg, mert a dátum kisebb a holnapi dátumnál 

       * 10.28-ra nem engedi meg, mert a dátum a holnapi nap és az idő nagyobb a  

     lem.korlátozás időpontjánál 

       * 10.29-re megengedi, mert a dátum a holnapi nap utáni 

 
Néhány fontos megjegyzés a lemondásokkal kapcsolatban. 
 
1. 
Ha egy egész havi befizetést lemondunk (tehát a befizetés minden egyes napját), a program akkor se 
fogja engedni újra befizetni az adott hónapot. Ilyen esetben törölni kell a befizetést, utána pedig lehet 
újra rögzíteni. 
 
2. 
Ha jóváírt lemondást kellene törölni, akkor a következő az eljárás. 
- Először törölni kell azt a befizetést, ami jóváírta a kérdéses lemondást. Ezzel a lemondás jóváírt 
állapota megszűnik, azaz ismét nem jóváírt lesz, tehát már törölhető. 
- Ezután pedig töröljük az adott lemondást. 

Pl.:   A törlendő, jóváírt lemondások:   2013.04.09. és 2013.04.10. 

  A befizetés, amiben a lemondások jóváírása történt:  2013. május  

1. A 2013. májusi befizetés törlése: Tranzakciók menü > a felső táblázatban ráállni    

    a befizetésre > Töröl gomb 

    Ezzel „felszabadul”, azaz nem jóváírt állapotba kerül a lemondás 

2. A fenti lemondások törlése: Tranzakciók menü > a felső táblázatban ráállni    

                     a lemondásra > Töröl gomb 
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BEFIZETÉS-HELYESBÍTÉS 
 

 
 
A befizetés-helyesbítés a befizetés két gyakran előforduló problémáját oldja meg. 
 
A gyerekek támogatása sokszor változik. Ha pl. megszületik egy harmadik gyerek a családban, akkor 
az általános iskolás tanuló automatikusan megkapja a normatív 50%-os támogatást. De sajnos az 
önkormányzat később adja ki a szükséges igazolást vagy a szülő későn viszi azt be az iskolába. 
Ilyenkor az a helyzet áll elő, hogy a gyerek már befizetett egy vagy több időszakra a régi támogatásával 
(pl. 0%-kal), ezt tehát az iskolának visszamenőlegesen helyesbítenie kell. 
 
A másik ilyen eset, ha az étkezés ára változik úgy, hogy már befizettünk egy vagy több hónapot a régi 
árral. Ilyenkor is helyesbíteni kell a befizetéseket az összes személynek. 
 
Emellett elképzelhető, hogy az áfakulcs változása is hasonlóképpen történik, tehát úgy, hogy már 
megtörtént a befizetés amikor kiderül, hogy más áfakulccsal kellett volna befizetni. 
 
A fenti három helyesbítési műveletet végzi el ez a menüpont. 
 
A következő algoritmus szerint működik 
 

Példa:  
Támogatás változik   50% -> 100%   2011.április 11.-től 

A személy tranzakciói 

Időszak  Befizetés Jóváírt lemondás  Lemondás  

március 50% 20 x 200,-  0   -2 x 200,- 

április 50% 20 x 200,- -2 x 200,-  -4 x 200,-  a 4-ből 1 nap a májusi  

befizetés után keletke-     
zett, ezért májusban 

május 50% 22 x 200,- -3 x 200,-               csak 3 napot ír jóvá 

 
Helyesbítés: 
Először a befizetett napok különbözetét számolja 

április 11-től 14 nap x -200,- = -2.800,- 
május 1-től 22 nap x -200,- = -4.400,- 

Ezután a lemondások következnek 
Áprilisban levontunk 2 nap márciusi lemondást. Ezt nem kell figyelembe venni, mert márciusra 
nem vonatkozik a támogatásváltozás. (Bármikor visszadhattuk volna ezek értékét, nem csak az 
áprilisi befizetéskor – ez csak egy egyszerűsítő megoldás.) 
Áprilisban van 4 nap lemondás, ebből 3-at fizettünk vissza májusban, tehát ezeket kell 
helyesbíteni. A személy kapott pénzt, tehát most ő fizet nekünk. 
A maradék 1-nek csak az értékét kell beállítani, hogy amikor majd később jóváírjuk, akkor már 
a megfelelő árral szerepeljen. 

április  3 nap x 200,- = 800,- 
Összeadva: 36 nap x -200,- = -7.200,- 
    3 nap x  200,- =     600,- 
       -6.600,- a visszajáró összeg. Ez szerepel a számlán is. 
 
Tehát először a program a helyesbítendő dátumintevallumban összeadja a „befizetett nap x ár”-at, majd 
a jóváírt lemondásokra is összeadja a „befizetett nap x ár”-at, amit kivon a visszatérítendő pénzből. A 
nem jóváírt lemondásoknak csak az értékét módosítja, hogy a későbbi jóváíráskor már a jó árral 
jelenjenek meg. 
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Mindez technikailag úgy történik, hogy a program végez egy mínuszolást minden régi befizetésre és 
lemondásra, majd egy plusszolást mindegyikre az új támogatással. Ezek a sorok látszanak a 
„Tranzakciók” ablak középső táblázatában. 
 
FIGYELEM! 
Egy dátumintervallumra, csak két befizetés helyesbítés készíthető: egy támogatásváltozás miatti és egy 
árváltozás miatti. Ha valamelyik van már, akkor azt először törölni kell, csak azután végezhető el a 
következő ugyanolyan befizetés helyesbítés. 

Befizetés-helyesbítés  

A művelet elvégezhető egy személynek vagy több személynek csoportos helyesbítéssel. 
Először meg kell adni a helyesbítendő időszakot, ami egy dátumintervallum. 
Ha van gondozási díj a befizetésben és az új támogatás nem nulla, akkor elvileg nem kell gondozási 
díjat fizetni, ezért a befizetésben levő gondozási díjat is helyesbíteni kell, azaz le kell nullázni. Ehhez ki 
kell pipálni a „Gondozási díj nullázása” jelölőnégyzetet. 
Ahhoz, hogy korrekt módon elszámolható legyen a helyesbítés, meg kell adni egy referencia napot és 
(a hozzátartozó) időszakot. A program a lekérdezésekben erre az időszakra illetve napra fogja majd 

kimutatni (kigyűjteni) a befizetés helyesbítéseket. Ha tehát egy több hónapra szóló helyesbítést 
végzünk, akkor is a megadott referencia időszak lekérdezésénél fog megjelenni. 
 

Például: 
Ha a januárt és a februárt szedtük be a régi étkezési típus árral és éppen a márciusi 
befizetés van soron, amikor megtudjuk, hogy január 1-től új ár érvényes, akkor megtehetjük, 
hogy referencia időszaknak a márciust, referencia napnak március 10-et állítunk be. Így ha 
lekérdezzük a márciusi befizetéseket (pl. Lekérdezések > Befizetés-összesítő), akkor 
abban fognak megjelenni a helyesbítések. 

 
A program a következő műveleteket hajtja végre helyesbítéskor: 
 

1. Ellenőrzi, hogy volt-e már a megadott időszakra befizetés-helyesbítés. Ha volt, akkor felszólít, 
hogy töröljük ki (Tranzakciók menü). EZ A FUNKCIÓ PILLANATNYILAG KI VAN IKTATVA! 
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2. Megkérdezi, hogy számlát/nyugtát nyomtatunk-e az eredményről vagy tároljuk azt. Utóbbi 
esetben a következő befizetésnél megkeresi és a fizetendőhöz adja a keletkezett tartozá-
sokat/túlfizetéseket. Számla esetén, ha nem csoportos helyesbítést csinálunk, bekéri a fizetési 
módot. 

3. Végignézi a megadott dátumintervallumot és tárolja a befizetések ill. lemondások mínuszát, 
azaz ugyanazt, csak negatív előjellel. 

4. Tárolja az új árral a befizetéseket és lemondásokat. 
5. Ha ezt kértük, akkor elkészíti a helyesbítő számlát/nyugtát, melyen a mínuszolt és az új tételek 

szerepelnek. Végösszegük adja ki a fizetendő értéket (vagy a gyerek fizet – ekkor pozitív, vagy 
az intézmény – ekkor negatív előjelű). 
FIGYELEM! 
Ha nem tárolást kértünk, akkor mindenképpen készít és nyomtat számlát/nyugtát, attól 
függetlenül, hogy ez be van-e állítva a „Beállítások”-ban, tehát az utólagos bizonylatnyomtatás 
ennél a műveletnél nem lehetséges. 

 
A befizetés helyesbítésről készülő számla tételeiben megjelenik a helyesbített befizetés(ek) 
számlájának számlaszáma, mint hivatkozási szám. 
 
Egy személynek egy dátumintervallumra két helyesbítése lehet, egy támogatásváltozásból eredő és 
egy árváltozásból eredő. 

Csoportos befizetés-helyesbítés 

Ha lenyomjuk a Csoportos helyesbítés kétállapotú gombot, akkor a főmenüben látható összes 
személynek megtörténik a helyesbítés. 
A szükséges személyeket a főmenüben a szűréssel kell kiválasztani. (A szűrésről a Főmenü 
fejezetben olvashat <ugrás oda>). 
Ezután kell megnyitni a Befizetés menüt, majd lenyomni a Csoportos befizetés kétállapotú 
gombot. 

Ha pl. a fent leírt módon (visszamenőleges hatállyal) megváltozott a „3x étkezés” étkezési 
típus ára, és ezt szeretnénk helyesbíteni, akkor célszerű a főmenüben az étkezési típus 
szűrőt beállítani, bekapcsolni, majd elindítani a Befizetés-helyesbítés menüt és fent leírt 
módon elvégezni a helyesbítést. 

 
A program figyelmeztetést küld, 
amikor csoportos befizetés-
helyesbítés módba kapcsolunk, 
nehogy akaratunkon kívül, 
véletlenül több (vagy az összes) 
személynek tároljunk helyesbítést. 
 
FONTOS! 
Csoportos tranzakcióknál (befizetés, lemondás, befizetés-helyesbítés) mindig ki kell kapcsolni a 
gyorsszűrést a főmenüben. Ez a személy táblázat fejlécében beállítható szűrést jelenti – ott tehát az 
„Összes” lehetőséget kell kiválasztani. Csak a táblázat alsó részén, a kis szűrő gombbal elérhető 
szűrés használható. 
 
A többszörös kijelölést a program csak a CSOPORTOS MÓDOSÍTÁSnál veszi figyelembe. A csoportos 
befizetés, csoportos lemondás és csoportos befizetés helyesbítés az összes látható személyre történik. 
 
Ha a beállított időszak le van zárva (ld. Alapadatok > Befizetési időszakok > Időszak lezárás), akkor 
a program bekér egy olyan felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót, akinek van jogosultsága lezárt 
időszakban dolgozni (ld. Szerviz > Felhasználók). Ha nem adjuk meg, akkor nem végezhetünk 
pótbefizetést. 
Ilyen esetben a tranzakció tárolása után ne felejtsen el kilépni a programból, majd újraindítani, mert 
különben az itt megadott felhasználó marad az aktuális és az ő neve fog szerepelni a további 
tranzakcióknál.
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NYOMTATÁSOK 
 

 
 
Ez a menü tartalmazza az összes előzetesen illetve utólagosan elvégezhető nyomtatási lehetőséget. 
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Ezek a következők: 
 

- Előzetes lista 
- Előzetes értesítő levél 
- Előzetes csekk 
- Előzetes napi / havi ebédjegy 
- Utólagos számla 
- Utólagos csekk 
- Utólagos napi / havi ebédjegy   nyomtatás 

 
A művelet (csakúgy, mint az eddigiek) végezhető egyedi vagy csoportos módban. 
 
Egyedi módnál a főmenüben kiválasztott személynek nyomtat, csoportos módnál pedig a főmenüben 
látható összes személynek nyomtat. Ekkor tehát először be kell állítani a szűrést a főmenüben (az 
oszlopfejlécben végezhető gyorsszűrés nem alkalmazható, csak a táblázat alsó részén, a kis szűrő 
gombbal elérhető szűrés használható). 
 
Csekk nyomtatásánál csak azoknak nyomtat, akiknek a fizetési módja CSEKK. 
Számlát csak rögzített befizetésekből lehet nyomtatni. Ráadásul csak olyan befizetésekből, amelyekhez 
nem készült számla. 
 
A következők csak csoportos módban nyomtathatók: 

- lista 
- napi ebédjegy 
- havi ebédjegy 

 
A nyomtatás menete 
 
Először álljunk rá a kívánt személyre vagy állítsuk be a kívánt személycsoportot. 
 
Csoportos nyomtatás esetén nyomjuk be a Csoportos nyomtatás gombot. (Ha újból rákattintunk, 
akkor „kiemelkedik”, tehát ekkor nem csoportos módban vagyunk.) 
 
Válasszuk ki a szükséges befizetési időszakot. 
 
Adjuk meg, hogy a lemondások jóváírásánál az összes időszak lemondásait vagy csak egy bizonyos 
időszak lemondásait kívánjuk-e jóváírni. Ennek természetesen csak „lista” és „csekk” nyomtatásánál 
van jelentősége. 
 
Az említett két esetben megadható, hogy esetleges negatív fizetendőnél csökkentse-e a jóváírt 
lemondásokat a program. 
 
Válasszuk ki, mit szeretnénk nyomtatni. 
 
Csak annak, aki nincs befizetve 
Ez a beállítás csak akkor működik, ha a Főmenüben ki van jelölve a Befizetettek jelölése. 
A program ilyenkor csak azoknak nyomtat, akik nincsenek befizetve az adott időszakban. 
A befizetettek jelöléséről a „Befizetett személyek színezése” pontban olvashat a 17. oldalon. 
 
Kattintsunk a Nyomtat gombra. 
 
Előzetes lista: 
Lehetőség van a lista fájlba mentésére (az lekérdezések exportálásához hasonlóan). Ehhez a Fájlba 
ment jelölőnégyzetet kell kipipálni. 
 
Előzetes értesítő levél 
Az előzetes értesítő levél hasonlóan működik, mint a fizetési felszólítás. 
Az ErtesitoLevel.rtf fájlban van a nyomtatandó szöveg, melyben benne vannak a behelyettesítendő 
mezők: <gondviselő>, <befizetési időszak>, <személy>, <osztály>, <érték>, <határidő>. Ezekbe 
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helyettesíti a program az adott személy adatait. A levél szövege tetszőlegesen változtatható, csak az 
említett mezőkre kell ügyelni – ezeket változtatás nélkül kell használni a szövegben. A fizetési határidőt 
meg lehet adni az „értesítő” rádiógomb mellett a képernyőn. 
Ha az „értesítő” melletti „e-mail” jelölőnégyzetet bejelöljük, akkor a levél nem nyomtatóra kerül, hanem 
e-mailként lesz elküldve, pontosabban egy e-mailhez lesz csatolva. Az e-mailek küldése előtt a 
program ellenőrzi, hogy minden személynek van-e megadva e-mail cím. Ha nincs, akkor rákérdez, és 
folytatás esetén elindítja a küldést. A Beállítások > Értesítő levél lapon kell megadni az ehhez 
szükséges adatokat (ld. 134. oldal). 
 
 
Előzetes lista: 

 
Napi ebédjegy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A napi ebédjegy egy A4-es oldalon elfér, mert általában 22 napnál nincs több egy hónapban és 
az oldalon 4 x 6, azaz 24 db jegy fér el. 

 
Havi ebédjegy: 
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Az e-mailek küldése után megjelenik egy táblázat az eredménnyel. Ebben a személy neve mellett 
sikeres küldés esetén az ’OK’ szó, sikertelen küldés esetén pedig a hibaüzenet szövege jelenik meg. 
 
A nyomtatásoknál is ellenőrzi a program, hogy a beállítandó befizetési időszak le van-e zárva. 
 
Ha a beállított időszak le van zárva (ld. Alapadatok > Befizetési időszakok > Időszak lezárás), akkor 
a program bekér egy olyan felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót, akinek van jogosultsága lezárt 
időszakban dolgozni (ld. Szerviz > Felhasználók). Ha nem adjuk meg, akkor nem nyomtathatunk. 
Ilyen esetben ne felejtsen el kilépni a programból, majd újraindítani, mert különben az itt megadott 
felhasználó marad az aktuális és az ő neve fog szerepelni a további tranzakcióknál. 
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TRANZAKCIÓK 
 

 
 
A programban tranzakciónak hívunk minden műveletet: pl. a befizetést, lemondást, közvetlen jóváírást. 
A személyek tranzakciói a Tranzakciók ablakban jeleníthetők meg, itt lehet nézegetni ill. manipulálni, 
azaz pl. törölni őket vagy újabb műveleteket (pl. közvetlen jóváírást) végezni velük. 
 
Íme az ablak: 
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Haladjunk végig először az ablak felépítésén a képen látható számok segítségével. 

Az ablak felépítése 

Amikor a főmenüben megnyomjuk a Tranzakciók menü gombját, akkor az éppen aktuális, kijelölt 
személy adatai, tranzakciói jelennek meg a kinyíló Tranzakciók ablakban. A felső táblázatban a kijelölés 
az utolsó tranzakción van. Az ablak tetején látható a kiválasztott személy neve és osztálya.  
 

1. Személy tranzakcióinak táblázata 
 
Az ablak felső részén, a név alatt található táblázat tartalmazza a személy tranzakcióinak fő 
adatait: 

- Tranzakció azonosítója (ezt a program adja automatikusan) 
 

- Tranzakció neve: pl. „Befizetés”, „Lemondás” 
 

- Időszak neve: <időszak azon.><alidőszak azon.><név>  pl. „2 A 2010. január” 
 

- Tranzakció státusza: pl. „Kész”, „Törölt”, „Stornózott”, „Jóváírt” 
 

- Tranzakció felvételének, rögzítésének időpontja (másodperc pontossággal) 
 

Az azonosító kivételével mindegyikre szűrhetünk az oszlop fejlécében látható lenyíló boksz 
segítségével (ld. B. Függelék <ugrás oda>). 
 

2. Tranzakció tételei 
 
A középen látható táblázatban a felső táblázat kijelölt, aktuális tranzakciójának tételei jelennek 
meg. A táblázat oszlopai: 

- Tétel azonosító (ezt a program adja automatikusan) 
- Művelet neve: A tranzakció fő műveletén belüli művelet tétel neve. Pl. egy Befizetés 

tranzakció általában egy befizetésből, egy lemondásjóváírásból és egy 
számlából/nyugtából áll. 

- Időszak neve 
- Státusz 
- Felvételének, rögzítésének időpontja (másodperc pontossággal) 

 
3. Részletek 

 
Az ablak alsó részén láthatók a tranzakció tételek részletes adatai. Ezek attól függnek, hogy 
milyen tételen állunk a középső táblázatban. 

 
 Befizetés: 
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A képen látható, hogy milyen adatokat jelenít meg a program befizetés tranzakciótétel esetén. 
A „BEFIZETÉS” mező mellett látható kettős nyílra kattintva megjelennek a befizetett napok 
adatai: a fizetendő, a támogatás és az áfakulcs. Egyéb befizetés esetén szintén: ha óradíjas 
volt, akkor az egységár, az óra, és a fizetendő; napi és havidíjas esetén pedig a befizetéséhez 
hasonló táblázat és adatok. 
A „JÓVÁÍRÁS” rész csak akkor jelenik meg természetesen, ha volt jóváírás a befizetésben. 
 
Tartozáskezelés 
 
Ha be van állítva (Beállítások > Befizetés-lemondás > „Tartozások figyelése a tranzakciók 
ablakban”), akkor a program minden befizetésnél ellenőrzi, hogy volt-e rá kiegyenlítés rögzítve. 
Ha a fizetés össz. értéke kisebb, mint a fizetendő, akkor a Fizetendő jobb oldalán megjelenik a 
Tartozás mező, benne a tartozás értékével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Tartozás mező mellett látható kettős nyílra kattintva megjelennek az eddigi kiegyenlítések 
adatai: fizetés dátuma, értéke, fizetés típusa („Kézzel” / „Befizetéssel”), „Befizetés” tranzakció 
azonosítója (amennyiben befizetéssel történt a kiegyenlítés), felvétel időpontja. 
 
A fizetés rögzítéséről a „Műveletek a tranzakciók ablakban” részben olvashat. 
 
Lemondás 
jóváírás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A képen látható adatok jelennek meg. A jobb oldalon a  jóváírt tranzakció fő azonosítója látható 
(„Jóváírt tranzakció”), tehát megkereshetjük, hogy melyik  lemondás napjait írtuk jóvá. 
A befizetéskor jóváírt lemondások származhatnak több befizetési időszakból is. A naptár mellett 
alul, a bal oldalon látható egy léptethető mező. Ez akkor jelenik meg, ha a jóváírt lemondások 
nem egy időszakban vannak. Ebben az esetben ezzel e léptetővel lehet megjeleníteni azoknak 
az időszakoknak a naptárját, amelyekből a jóváírt lemondások származnak. A képen a 4 jóváírt 
napból most 2 látszik a naptárban (ezek januári napok), a másik kettő februárban van, tehát ha 



Tranzakciók 
 

          MultiSchool3 
           Étkezés-megrendelő 
 
 

75 

a léptetőt 2-esre állítjuk (a felfelé nyíl megnyomásával), akkor a naptár átvált februárra és 
megjelennek a februári lemondások. 
A „JÓVÁÍRÁS” mező mellett látható kettős nyílra kattintva megjelennek a jóváírt napok 
adatai: a fizetendő, a támogatás és az áfakulcs. 
 
Számla:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A számla és a nyugta adatai azonosak. A számlának van típusa (a képen ez „Befizetés”), ami 
arra utal, hogy milyen tranzakcióban készült. Ez egyébként a nyomtatásban is megjelenik a 
bizonylaton. Jobb oldalon felül a számlaszám, alatta stornó számla esetén hivatkozási 
számként a stornózott számla számlaszáma látható („Hivatkozási szám”). A táblázat pedig a 
számla tételeit tartalmazza. 
 
Lemondás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Lemondás fő tranzakció esetén csak ez jelenik meg a részletekben. 
A „LEMONDÁS” mező mellett látható kettős nyílra kattintva megjelennek a lemondott napok 
adatai: a fizetendő, a támogatás és az áfakulcs. 
 
Pótbefizetés: 
 
Ugyanazok az adatok jelennek meg, mint befizetésnél. 
 

Lehetséges tranzakciók 

A programban a következő tranzakciók léteznek. 
  

TRANZAKCIÓ  TÉTELEI 
 

1. Befizetés  Befizetés  (ebből több is lehet, ha többtételes befizetést csináltunk,  
                 azaz a személy egy hónapban többféle étkezési típust   
                 fizetett be) 
Pótbefizetés  (ha valaki lezárt hétre fizet be, akkor a lezárt hetek  
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          napjaira pótbefizetést tárol a program a befizetésen  
          belül) 

    Lemondás jóváírás 
    Számla vagy nyugta (esetleg egyéb című bizonylat – ld. Beállítások >  

Nyugta <ugrás oda>) 
    Stornó számla vagy nyugta 
 

2. Pótbefizetés  Pótbefizetés (ha egy személy egyszer már befizetett bizonyos napokat  
         adott időszakban, aztán később újra befizet ugyanabban    
         az időszakban más napokat) 

Számla vagy nyugta 
 

3. Lemondás  Lemondás 
 

4. Befizetés helyesbítés Befizetés helyesbítés 
Számla vagy nyugta 

 

Műveletek a tranzakciók ablakban 

A következő műveleteket és tranzakciókat végezetjük itt el. 
 

1. Tranzakció törlése 
Bármelyik tranzakciót törölhetjük. 
Ehhez először rá kell állni a megfelelő tranzakcióra a felső, Személy tranzakciói táblázatban, 
majd az alul található Töröl gombra kell kattintani. Ekkor megtörténik a tranzakció törlése és 
ha volt benne számla vagy nyugta, akkor annak a stornózása. A stornó számla teljesítési 
dátuma megegyezik a stornózott számla teljesítési dátumával. A két táblázatban a tranzakció 
sorai piros színűvé válnak (ezzel jelezve a törölt állapotukat), a státuszuk „Törölt” ill. számla 
esetén „Stornózott” lesz. Ilyenkor a stornó számla megjelenik a középső, Tranzakció tételei 
táblázatban fekete színnel (mert ez ugyebár „élő” tétel). 
Jóváírt lemondás nem törölhető. Ebben az esetben a „Jóváírt lemondás. Nem törölhető.” 
üzenetet írja ki a program. 
Lemondás törlése: 
Lemondás törlése esetén, amennyiben be van kapcsolva a lemondáskorlátozás, a program 
megvizsgálja, hogy van-e az adott lemondás napjai között olyan, amely nem törölhető, 
figyelembe véve a beállított korlátozó időpontot. Ha van ilyen, akkor  

- ezeket nem törli  
- és függetlenül attól, hogy be van-e állítva a lemondások fizikai törlése, a többi napot 

fizikailag törli. 
Egyébként a szokásos módon törlődnek a lemondások. 
Befizetés, pótbefizetés törlése: 
Befizetés és pótbefizetés törlésekor a program ellenőrzi, hogy van-e lezárt hét a befizetett 
napokra. Ha van, akkor nem engedi törölni a befizetést/pótbefizetést, amennyiben ez be van 
állítva a beállításokban (Beállítások > Befizetés-lemondás > „Lezárt hetet tartalmazó befizetés 
nem törölhető”). 
 

2. Lemondás közvetlen jóváírása 
Ha lemondás soron áll a kijelölés és még nincs jóváírva az adott lemondás, akkor 
lenyomhatóvá válik a Jóváír gomb. 
 
A/ 
Két lehetőség közül választhatunk: 

- Egy lemondás jóváírása 
- Összes nem jóváírt lemondás jóváírása 

Ebben az esetben egy számla készül az összes lemondás jóváírásáról 
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B/ 
Ezután megjelenik az itt látható kis ablak, ahol meg kell adni a lemondásjóváírás elszámolási 
időszakát. Ez azért szükséges, hogy a program tudja, hogy melyik időszakban szeretnénk látni 
a lekérdezésekben ezt a tranzakciót. Amikor a lekérdezések közül valamelyiknél megadjuk az 
időszakot (szinte mindegyiknél ez az egyik 
alapvető szűrőfeltétel, paraméter), akkor a 
program az ilyen elszámolási időszakú 
közvetlen lemondásjóváírásokat fogja 
„hozzátenni”. 
 
C/ 
Végül a program bekéri a fizetési módot. 
Utalvány fizetési mód esetén megállapítja, 
hogy a befizetésben mennyi volt a készpénz és utalvány értéke, mivel a szabály szerint a pénz 
visszaadásnál sem lehet több a készpént, mint amennyi a befizetésnél volt. Ezután bekéri a 
visszafizetendő az utalvány és készpénz értékét (ugyanolyan ablakban, mint a befizetésnél). 
A lemondás jóváírása egy negatív összegű számlát vagy nyugtát hoz létre, amelyik megjelenik 
a középső, Tranzakció tételei táblázatban. 
A Lemondás sor a Személyek tranzakciói és a Tranzakció tételei táblázatban kék színűre 
változik, ezzel jelezve, hogy a lemondás jóvá van írva. 
 
A lemondás közvetlen jóváírásáról készülő számla tételeiben megjelenik az eredeti 
befizetés(ek) számlájának számlaszáma, mint hivatkozási szám. 

 
3. Számlakészítés 

Amennyiben egy befizetésről nem készült számla (ld. Beállítások > Befizetés-lemondás 
fejezet), akkor a tranzakciók ablakban van erre utólag lehetőség. Rá kell állni a megfelelő 
befizetés tranzakcióra, majd megnyomni a Számláz gombot. Ha a személy fizetési módja 
„átutalás” vagy „csekk”, akkor a program bekéri a számla fizetési módját, keltének dátumát, 
teljesítési dátumát és fizetési határidejét. 
A kelte dátum nem lehet kisebb, mint az utolsó számla dátuma, a fizetési határidő pedig nem 
lehet kisebb, mint a kelte dátuma – ezeket ellenőrzi a program. 

 

Pl. ha a személy átutalással fizetett, akkor az átutalás napja lehet a számla teljesítési 
dátuma. 

 

Ha a Beállítások > Bizonylatkészítés-ben be van állítva a „Számlázáskor a lemondások 
jóváírása”, akkor a számla elkészítése előtt a program jóváírja a személy összes nem jóváírt 
lemondását és ez rákerül a számlára. 
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Ha van tartozásfigyelés, akkor a program a számla elkészítése és kinyomtatása után 
megkérdezi, hogy akarjuk-e kiegyenlíteni a tartozást. Ez azt jelenti, hogy nem csak 
kiegyenlítéssel lehet egy tartozást rendezni, hanem számlakészítéssel is. Ezt persze csak 
abban az esetben, ha a személy által kifizetett, kiegyenlített összeg egyenlő a befizetés 
fizetendőjével. 
 

4. Számla előnézet 
Amennyiben egy befizetésről nem készült még számla/nyugta, megnézhetjük, hogy milyen lesz 
majd. A számla/nyugta előnézet csak képernyőn jelenik meg. A számlán/nyugtán a „Próba 
számla, elszámolásra nem alkalmas” felirat jelenik meg. 
Ehhez rá kell állni a középső, Tranzakció tételei táblázatban a kívánt Befizetés sorra, majd alul, 
a Számla előnézet gombra kattintani. 
 

5. Számla nézet 
Amennyiben egy befizetésről már készült számla/nyugta, megnézhetjük a képét a képernyőn 
(tehát azt látjuk, amilyen a valóságban volt a bizonylat). A számla/nyugta nézet csak képernyőn 
jelenik meg. 
Ehhez rá kell állni a középső, Tranzakció tételei táblázatban a kívánt Számla sorra, majd alul, a 
Számla nézet gombra kattintani. 
 

6. Számla- ill. nyugtamásolat nyomtatása 
Ehhez rá kell állni a középső, Tranzakció tételei táblázatban a kívánt Számla sorra, majd alul, a 
Nyomtat gombra kattintani. 
 

7. Csekk nyomtatása 
Amennyiben a befizetés fizetési módja „Csekk” volt, kinyomtathatjuk a csekket. 
Ehhez rá kell állni a középső, Tranzakció tételei táblázatban a kívánt Befizetés sorra, majd alul, 
a Nyomtat gombra kattintani. 
Ha van tartozása a személynek, akkor a program megkérdezi, hogy a fizetendő értéket vagy a 
tartozás értéket nyomtatjuk-e a csekkre. 
 

8. Kiegyenlítés 
Nyomon követhetjük a befizetések összegének a befizetők általi kifizetéseit. Egy befizetés vagy  
 

pótbefizetés tranzakción állva a Kiegyenlít gombra kattintva, megjelenik a fenti kis ablak. 
 
Itt a táblázatban láthatók a kiválasztott befizetéshez tartozó eddigi kiegyenlítések. 
Oszlopok:  - dátum 

- érték 



Tranzakciók 
 

          MultiSchool3 
           Étkezés-megrendelő 
 
 

79 

- típus  ez lehet „Befizetéssel” vagy „Kézzel” 
az első eset az, amikor egy következő befizetésben megjelenik az      
adott tartozás 
a második eset az, amikor a felhasználó saját maga viszi be a    
kiegyenlítést 

- kiegyenlítő befizetés tranzakció azonosítója 
(befizetéssel történő kiegyenlítés esetén; kézzel történt kiegyenlítés  
esetén üres) 

- a rögzítő felhasználó neve 
 

Az ablak alsó részén bevihetünk egy új fizetést. Adjuk meg a kiegyenlítés dátumát, az 
összeget, majd nyomjuk meg az Újat tárol gombot. Ez csak akkor lehetséges, ha még 
nincs teljesen kiegyenlítve a befizetés, egyébként az Újat tárol gomb nem jelenik meg.  
Tároláskor, amennyiben ez be van állítva (Beállítások > Tartozáskezelés: „Kiegyenlítéskor 
számlakészítés” <ugrás oda>), akkor a kiegyenlített összegről számla készül és nyomtatódik. 
Ekkor a program bekéri a számla fizetési módját, keltének dátumát, teljesítési dátumát és 
fizetési határidejét (ld. a 3. Számlakészítés pontban). 
 
A befizetés első számláján rajta vannak a szokásos tételek: befizetés, lemondás, postaköltség, 
tartozás (ha így van beállítva), befizetés-helyesbítés. Ezek után az utolsó tétel egy 
„Kiegyenlítési különbözet” tétel. Ez az éppen kiegyenlített összeg és a fizetendő különbsége, 
mindig negatív. Ezzel lesz a számla fizetendő végösszege az éppen kiegyenlített összeg. 
 

Példa: 
 

A Befizetés végösszege  6.770 Ft 

A személy kiegyenlít   5.000 Ft-ot 

 

SZÁMLA: 
Befizetés  20 nap   6.000,- 

Lemondás jóváírás  -2 nap    -600,- 

Postaköltség    1 db     170,- 

Tartozás    1 db  1.200,- 

Kiegyenlítési különbözet  1 db             -1.770,- 
FIZETENDŐ    5.000,- 

 
A befizetéshez bevitt további kiegyenlítések számláin már csak a kiegyenlített összeg szerepel. 
 
A táblázatban levő sorok közül törölhetők a kézzel végzett kiegyenlítések, ezeknél a Típus 
oszlopban „Kézzel” felirat látható. A befizetéssel létrejött automatikus kiegyenlítések nem 
törölhetők. Törléshez álljunk rá a megfelelő sorra, majd kattintsunk a Töröl gombra. Ekkor, ha 
volt számla ehhez a kiegyenlítéshez, stornózódik. 

 
Ha lezárt időszakban levő tranzakciót szeretnénk törölni vagy lemondást jóváírni, akkor a program 
bekéri egy erre jogosult felhasználó nevét és jelszavát (ugyanúgy, mint befizetésnél, lemondásnál – ld. 
Befizetés > Befizetési időszak). 
Ilyen esetben a tranzakció tárolása után ne felejtsen el kilépni a programból, majd újraindítani, mert 
különben az itt megadott felhasználó marad az aktuális és az ő neve fog szerepelni a további 
tranzakcióknál. 
 
Az ablakban az inaktív személyek tranzakciói is megtekinthetők, de csak számlamásolatot nyomtat-
hatunk, a többi funkció le van tiltva. 
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MEGRENDELÉS 
 

 
 
A megrendelés menüben készíthetjük el a vendéglátó számára a befizetés megrendelését, a 
pótrendelést és a lemondást, vagy nyomtatott vagy elektronikus (ez csak a Juniornak) formában. 
Elkészítés alatt azt értjük, hogy lefuttatjuk a megfelelő lekérdezést, amely a megfelelő formában 
megjelenik a képernyőn, majd ezt vagy kinyomtatjuk, vagy létrehozzuk belőle azt az elektronikus 
formát, amit a Junior átvesz tőlünk. 
(A továbbiakban az egyszerűség kedvéért csak megrendelést említünk majd, de hozzáértendő a 
pótrendelés és a lemondás is.) 
 
Kétféle megrendelés készíthető: 
- A hagyományosnak mondható megrendelés, ami egy egész időszakra, egy hétre, vagy néhány napra  
  készül 
- Napi megrendelés – ez csak RTEUV bontásban készíthető és nincsnek feltüntetve az árak és értékek,   
  csak az adagok 
 
„Hagyományos” megrendelés 
 
Az ablakban két panel található: az elsőn a megrendelés elkészítése történik, a másodikban a tárolt 
megrendelések tallózása, azaz nézegetése és nyomtatása.  
 

 

Megrendelés készítése 

Nézzük végig a lehetőségeket a képen látható számok sorrendjében. 
 

1. Választás a Megrendelés I. és s Megrendelés II. illetve megrendelés-készítés és a tallózás 
között 

 
A Megrendelés I. a „klasszikus”, heti, havi vagy néhány napra szóló megrendelést készíti el, a 
Megrendelés II. pedig egy újfajta, egy napra vonatkozó speciális megrendelést készít reggeli, 
tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora bontásban. A „Megrendelés” fülön a megrendelés elkészítése, 
a „Tallózás” fülön pedig a tárolt megrendelések megnézése és nyomtatása lehetséges. 
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2. A megrendelés paraméterei 
 
A Paraméterek panelen találhatók a megrendelés elkészítéséhez szükséges szűrőfel-tételek 
beállítására szolgáló vezérlők. 
A Paraméterek panelt be lehet csukni a jobb oldalán található függőleges elemre kattintva, 
illetve változtatni lehet a méretét az elem húzásával. 
 
A paraméterek: 
 
A/ Lista 

A megrendelés lekérhető étkezési típusok illetve reggeli+tízórai+ebéd+uzsonna+ vacsora 
(R T E U V) bontásban is. A képen az első látható. 
Ezenkívül beállítható, hogy a befizetéseket, a pótbefizetéseket, a lemondásokat vagy a 
pótbefizetésből levonva a lemondásokat (ez új lehetőség) kérjük-e. 
FIGYELEM! Ha a lemondást választjuk, akkor csak a nem levonandó lemondásokat gyűjti 
ki a program. 
 

B/ Konyha 
A megrendelés egyszerre egy konyhára kérhető le. Itt kell kiválasztani a kívánt konyhát. 
 

C/ Intézmény csoport 
A megrendelés vagy az összes intézmény csoportra vagy az egy darab beállított 
intézmény csportra kérhető le. 
 

D/ Hét/nap 
Itt kell megadni, hogy milyen időszakra és annak milyen értékére kérjük a listát. 
A program a megrendeléssel együtt képes egy másik hétre szóló pótbefizetést és 
lemondást is kilistázni. Bizonyos vendéglátóknál a pótmegrendelések és lemondások 
pénzügyi rendezését egy későbbi megrendeléssel együtt intézik. Ez azt jelenti, hogy pl. a 
14. heti megrendeléssel együtt kérik a 12. heti pótmegrendelés és lemondás adatit, amit 
hozzá kell adni ill. le kell vonni az aktuális (14. heti) megrendelés értékéből. 
Három fül, azaz panel található itt. Az elsőn a megrendelés időszakát kell beállítani, a 
másodikon a pótbefizetését, a harmadikon a lemondásét. 
Megrendelés időszak paramétere: 
A programmal többféle időintervallumra készíthető megrendelés. 
A klasszikus, legtöbbet használt megrendelési mód a heti megrendelés. Ekkor egy 
befizetési időszakot és azon belül egy hetet kell beállítani. A képen a február 6. hete van 
kiválasztva. 
A második lehetőség egy teljes befizetési időszakra készíteni a megrendelést. Ilyenkor 
természetesen csak az időszakot kell beállítani. 
A harmadik pedig a dátumintervallumra készíthető megrendelés. Ebben az esetben az 
intervallumnak egy héten belül kell lennie. Ezt a lehetőséget valószínűleg a lemondások 
kilistázására lehet leginkább felhasználni. Ha pl. valamiért 2-3 napi lemondás listáját kérik. 
Pótmegrendelés időszak paramétere: 
A pótmegrendelés panelen csak időszakot és hetet lehet beállítani, ill. azt, hogy kérjük-e a 
pótbefizetések listázását. 
Lemondás időszak paramétere: 
A lemondás panelen csak időszakot és hetet lehet beállítani, ill. azt, hogy kérjük-e a 
lemondások listázását. 
 

E/ Összesítés 
Ha bejelöljük, akkor a program (csak R T E U V bontás esetén) összeadja még a reggeli,    
tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora adagszámokat. 
Például, ha van „Reggeli 1-4.” , „Reggeli 5-8.” típusunk, akkor ezt a kettőt összeadja, mert 
mindkettő reggeli. 
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F/ Bef./Pótbef. – Levonandó lemondások levonása 
Csak a Listatípus=Befizetés lekérdezésénél. 
A lemondások rögzítésénél bejelölhető, hogy levonandó legyen-e a lemondás. Ha van 
ilyen lemondás, akkor itt, a befizetések vagy pótbefizetések listázásánál ezek a 
lemondások levonásra kerülhetnek, amennyiben ezt a jelölőnégyzetet kipipáljuk. Ez 
lehetővé teszi, hogy a megrendelés adagszámából eleve levonjuk a már lemondott 
adagokat, tehát meg se rendeljük. Így nem kell utólag lemondani őket a vendéglátónál. 
 

G/ Lemondás – Levonandó lemondásokkal  
Csak a Listatípus=Lemondás és Pótbefizetés-Lemondás lekérdezésénél. 
A lemondások rögzítésénél bejelölhető, hogy levonandó legyen-e a lemondás. Ha van 
ilyen lemondás, akkor itt, a lemondások listázásánál megadható, hogy csak a nem 
levonandó vagy a levonandó lemondások is megjelenjenek-e. 
 

H/ Nyomtatás 
A megrendelés nyomtatásánál sokféle elrendezést választhatunk. Alapvetően készül 
intézményenként egy-egy megrendelő, melynek végén található egy kis összesítő a nettó, 
áfa, bruttó összegekkel (olyan, mint az ablak jobb oldalán alul található Összesítő), és a 
végén egy megrendelés-összesítő, ami az intézmények adagszámait összegzi szintén 
egy kis összesítővel. 
 
A következő oldalakon minden lehetőséget láthatunk a nyomtatott képpel együtt. 
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� Intézmények külön lapra + Megrendelés-összesítő 
 
Ez a hagyományos elrendezés. Ilyenkor először egy Megrendelés-összesítő készül, 
majd külön lapra nyomtatódik minden intézmény megrendelése a kis összesítővel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Megrendelés 
 

          MultiSchool3 
           Étkezés-megrendelő 
 
 

84 

� Intézmények folyamatosan, összesítő a végén 
 
Ekkor az intézmények megrendelője előtt készül egy összesítő, az intézmények nem 
külön lapra, hanem folyamatosan nyomtatódnak kis összesítő nélkül, a nyomtatás 
végére kerül a kis összesítő. Ha bejelöljük a Megrendelés-összesítő jelölőnégyzetet, 
akkor a nyomtatás végén készül egy megrendelés-összesítő is. 
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� Intézmények folyamatosan összesítővel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Megrendelés-összesítő 
 

Csak a megrendelés-összesítőt nyomtatja. 
 
 

A diétás étkezési típust befizető személyek név szerint fel vannak sorolva minden megrendelés 
végén. 
 
Amikor egy paraméter értékét megváltoztatjuk, akkor Paraméter 
panel bal fölső sarkában megjelenik egy kis piros téglalap. Ez jelzi a 
felhasználó számára, hogy a képernyőn látható paraméterek értékei 
nem azonosak azokkal, amelyekre a listát lekértük (mert ugyebár 
közben valamelyik paraméter értékét átállítottuk). Amikor a Listáz gombra kattintunk, akkor a 
piros téglalap eltűnik. 
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3. Megrendelés táblázat 
 
A felső táblázatban jelennek meg a megrendelés adagszámai vagy étkezési típus bontásban 
vagy reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora bontásban. Az utolsó két sor az adag és érték 
összesen, az utolsó két oszlop az étkezési típusok (vagy R T E U V) adag és érték összesen. 
A táblázat fölött középen található lenyitható boxban a megrendelésben szereplő intézmények 
jelennek meg, és van egy „Összesen” sor is. Ha kiválasztunk egy intézményt, akkor annak az 
adatait láthatjuk, ha az összesenre állunk, akkor az összes intézmény összesített adatait látjuk. 
 

 
4. Pótmegrendelés táblázat 

 
A Megrendelés táblázat alatt bal oldalon látható a Pótmegrendelés táblázat abban az esetben, 
ha a paramétereknél kipipáltuk a „Listázza” mezőt. Ebben étkezési típusonként (vagy R T E 
U) szerepel az adag és érték. 

 
5. Lemondás táblázat 

 
A Megrendelés táblázat alatt a Pótmegrendelés táblázat mellett látható a Lemondás táblázat 
abban az esetben, ha a paramétereknél kipipáltuk a „Listázza” mezőt. Ebben étkezési 
típusonként (vagy R T E U) szerepel az adag és érték. 

 
6. Összesen 

 
A Megrendelés táblázat alatt a Lemondás táblázat mellett látható az Összesen panel, melyben 
a megrendelés, pótbefizetés és lemondás bruttó értéke, ezek össz. értéke, valamint nettóra és 
áfára bontott értéke található. 

 
A paraméterek beállítása után a Listáz gombra kattintva elkészül a lista és a táblázatokban 
megjelennek az adatok. 
Ha nem hétre, hanem teljes időszakra listázunk, akkor a táblázatban az időszak hetei láthatók, 
mindegyik hátfőtől vasárnapig. 
Ha napokra (dátumintervallumra) listázunk, akkor pedig a kért napok látszanak. 
 

Megrendelés tárolása 

A megrendeléseket érdemes tárolni. Ehhez a Tárol gombot kell megnyomni. A program ellenőrzi, 
hogy volt-e már ilyen megrendelés tárolva, és ha igen, akkor figyelmeztet. Amennyiben mégis a tárolást 
választjuk, akkor felülírja, tehát módosítja a már tárolt megrendelést. Ha bármelyik paramétert 
megváltoztatjuk, akkor az már más megrendelésnek számít. 
Minden megrendelés (vagy pótmegrendelés, lemondás) automatikusan kap egy sorszámot: egyesével 
növekvő sorszám 5 jegyre előnullázva. 
 

Megrendelés elkészítése a Junior számára 

Egyelőre előkészítés alatt! 
 
A Juniorral történt megállapodás alapján a Junior számítógépprogramja közvetlen kapcsolatban áll a 
MultiSchool3 adatbázisával és képes kiolvasni a megrendelés, pótmegrendelés és lemondás adatait. 
Nekünk csak annyi a feladatunk, hogy a megrendelés, pótmegrendelés, lemondás listázása után egy 
kattintással előkészítsük a Junior számára az adatokat. 
 
Tárolás után válik lenyomhatóvá a Juniornak>> gomb. Erre kattintva a program átalakítja a Junior 
számára az éppen listázott és tárolt megrendelés, pótmegrendelés vagy lemondás adatait és tárolja 
őket. A kiolvasást a Junior önállóan végzi, ehhez nekünk semmit nem kell tennünk. 
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Tallózás 

A [Tallózás] panelen a tárolt megrendeléseinket nézhetjük meg illetve nyomtathatjuk ki. 
 

 
 
Az elrendezés nagyon hasonló, mint a [Megrendelés] panelen: felül a megrendelés fő adatai, alatta a 
megrendelés adagszámai és értékei, alatta balra a pótmegrendelés, jobbra a lemondás, a jobb szélen 
pedig az összesítő található.  
A Megrendelések táblázatban a következő oszlopok találhatók: 

- sorszám 
- típus:  Megrendelés, Pótmegrendelése, Lemondás 
- konyha 
- megrendelés időszaka 
- megrendelt hét/nap 
- pót hét 
- lemondás hét 

 
A Megrendelés adagszámai táblázat felett helyezkedik el az intézmények választó boxa. Itt is lehet az 
összes vagy egy intézményt választani. 
Két lehetőség van itt: a tárolt megrendelés nyomtatása ill. törlése. A törölt megrendelés nem tűnik el, 
szürke alapszínnel továbbra is látható marad (a képen a 00003-as megrendelés ilyen). 
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„Napi” megrendelés 
 
Ez a lista speciális, reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora bontásban intézményenként készíti el az 
napra szóló megrendelést összesítve vagy osztályonkénti bontásban. 
 

 
 
Listázás után minden intézmény adatait külön látjuk. Az egyes intézményeket a táblázat fölött, jobb 
oldalon található lenyíló mezőben választhatjuk ki. 
Ha nem kérjük az osztályonkénti bontást, akkor minden intézménynél csak egy sor jelenik meg. 
A nyomtatáshoz megadhatjuk, hogy itézményenként külön lapra kérjük-e nyomtatni. 
 
Ez a megrendelés szintén tárolható és a Tallózás 
fülüön megtekinthetők a tárolt megrendelések. 
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LEKÉRDEZÉSEK 
 

 
 
A programban az összes lekérdezés egy menüben, egy ablakban található. Huszonkilenc szokványos 
lekérdezés és egy különleges van a rendszerben. Utóbbi (a „Totál” nevű) tetszőlegesen változtatható a 
felhasználó által, így kialakítható belőle szinte bármilyen csoportosítás illetve összesítés. 
 
A lekérdezések leginkább úgy ismerhetők meg, hogy kipróbáljuk őket. Ez a leírás röviden bemutatja és 
kicsit rendszerezi a lekérdezéseket, de mindenképpen a lefuttatásukkal tudjuk meg, hogy melyik mire 
képes, milyen adatokat, összegzéseket mutat. 
 
FIGYELEM! 
Ha új lekérdezés kerül a programba a frissítés során, akkor a Szerviz menüben feltétlenül meg kell adni 
hozzá a jogot a kívánt felhasználóknak, különben nem tudják használni (ld. Szerviz > Jogosultságok). 
 
A „Lekérdezések” ablak felső részén található egy háromszíntű menürendszer. Ebből kell kiválasztani a 
kívánt lekérdezést. Egyszerre több is megnyitható, amelyek egymás melletti paneleken, lapokon 
(fülekkel) jelennek meg. Kicsit hasonlít egy modern böngészőhöz. Az éppen kiválaszott lap bezárása az 
ablak alján található Lap bezárása gombbal történik. 
 

 
 
 
Minden lap bal oldalán található a Paraméterek panel, ahol a lekérdezéshez megadható szűrőfeltételek 
állíthatók be. Ez pontosan ugyanolyan, mint a Megrendelés ablaknál <ugrás oda>. 
Az említett szűrőfeltételeken kívül tovább szűrhetjük a lekérdezések egy részét a táblázat alján 
található szűrő gomb lenyomásával megjelenő szűrő ablakban. Ennek leírása a B. Függelékben 
olvasható. 
 
Az ablak alján látható négy gomb: 
 

1. Listáz 
Erre kell kattintani a paraméterek beállítása után, hogy elkészüljön a lista, azaz a program 
kigyűjtse a kért adatokat. Ezek a táblázatban jelennek meg. Mindig azt a lekérdezést listázza, 
amelyiken épp állunk. 

 
2. Nyomtat 

A listázás után ki lehet nyomtatni a listát. Mindig azt a lekérdezés listát nyomtatja, amelyiken 
épp állunk. 

 
3. Exportál 

Minden listát lehet többféle formátumban exportálni, azaz valamilyen típusú fájlba kiírni, 
küldeni. 
A program pillanatnyilag a következő formátumokat támogatja:  Excel, HTML, szöveg, XML. 
Erre később visszatérünk. 

 
4. Fizetési felszólítás 

Ez csak a Tartozások lekérdezéseknél jelenik meg. 
 
A nyomtatott listán a fejlécben mindig fel vannak tüntetve a lekérdezés paramétereinek értékei (ld. a 
képen). 
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Iktatószám: 
 
Bizonyos listáknál (pl. B lap) lehetőség van iktatószám feltüntetésére a nyomtatásban. 
A „Lekérdezések” ablak jobb alsó sarkába beírt iktatószám a lista fejlécébe kerül. 
 
 
Paraméterek: 
 
Az ablak bal oldalán minden lekérdezésnél a (sárgás színű) paraméter panel látható. Itt kell beállítani 
azokat a szűrőfeltételeket, amelyek alapján a lista elkészül. A panel felső részén minden lekérdezéshez 
a hozzá illő paramétereket találjuk. Ilyenek pl. az Intézmény, a Befizetési időszak, az Étkezési típus. 
A panel alsó részén a személyekre vonatkozó szűrőfeltételeket adhatjuk meg. Pl. Osztály, Típus, 
Csoport, stb. Előfordul, hogy ezek közül van olyan, amelynek nincs hatása az adott listára (mert nincs 
értelme). 
 
Ha egy paraméter értékét üresen hagyjuk, akkor az az „Összes”-et jelenti, ha beállítjuk valamilyen 
értékre, akkor pedig természetesen azt az értéket. Pl. ha az összes intézmény adatait szeretnénk látni, 
akkor nem kell semmit kiválasztanunk az intézmény paraméternél, üresen kell hagyni vagy ki kell törölni 
belőle, ami benne van. Ha viszont egy adott intézmény adataira vagyunk kíváncsiak, akkor válasszuk ki 
azt. 
 
Ha egy paraméternél az adott tulajdonságból csak egy érték van (ilyen lehet pl. az intézménycsoport 
vagy az intézmény, tehát pl. csak egy intézményünk van), akkor azt nem kell beállítani, tehát hagyjuk 
üresen, mert ha beállítjuk, az lassítja a lekérdezés futását. 
 
Ha dátumintervallumot kell megadni egy paraméternél (pl. „Befizetési bizonylatok” lekérdezés), akkor a 
dátum beviteli mezők  mellett a következő gomb látható, amely megkönnyíti a gyakran használt 

dátumintervallumok megadását:  
Ezt megnyomva megjelenik egy helyi menü:  nap, hét, hónap, év. 
A „nap” választásával az aktuális dátumot írja mindkét dátumba. 
A „hét” választásával az aktuális hét hétfőjének és vasárnapjának dátumát írja a két dátumba. 
A „hónap” választásával az aktuális hónap első és utolsó napjának dátumát írja a két dátumba. 
Az „év” választásával az aktuális év első és utolsó napjának dátumát írja a két dátumba. 
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Nézzük tehát sorban a lekérdezéseket. 
Mindenhol kép mutatja majd a táblázat felépítését, oszlopait, sorait, adattartalmát. 

Befizetés/lemondás 

Ebben a csoportban a befizetések és lemondások személyenkénti bontású és összesített lekérdezései 
találhatók. Általában egy-egy lekérdezésben le lehet kérni mindkettőt, persze külön-külön, azaz 
egyszerre csak az egyiket. 
 
Személyenként 
 
Ebben a csoportban a befizetések és lemondások személyenkénti bontású lekérdezései találhatók. 

Személyenként > B lap 

Alaplista a programban. A befizetések és lemondások adatainak személyenkénti lekérdezésére szolgál. 
Négyféle elrendezésű és tartalmú listát készíthetünk: teljes lista, rövid lista, jelenléti ív, tényleges 
adagszámok (ld. a paramétereknél). 
 
Címe:  Befizetés-összesítő illetve Lemondás-összesítő 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    összes / étkezés / egyéb befizetés / gondozási díj 
� Lemondás:    összes / nem jóváírt / jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt 
� Lista - adat:  Befizetési / Tényleges adagszámok 

Befizetési adagszámok: a befizetett adagszámok 
Tényleges adagszámok:  a „Jóváírás” és az „Egyéb” oszlopcsoport nem jelenik 
meg – a befizetésből levonja a tárgyhavi lemondásokat, tehát a ténylegesen 
elfogyasztott adagszámot és a hozzá tartozó értékeket mutatja 

� Lista – nézet:  Teljes / Rövid / Felnőtt / Jelenléti ív / Osztályonként 
Teljes lista:  klasszikus B lap 
Rövid lista:  csak a „Név  Osztály  Ár  Adag  Fizetendő  Számlaszám” oszlopok  
látszanak 
Felnőtt lista:  a „Név  Adószám  Adag  Teljes ár  Teljes érték  Fizetendő ár 
Fizetendő érték    Támogatás” oszlopok látszanak. A Teljes a Vendéglátót 
jelenti a Támogatás pedig a Vendéglátó érték és a Fizetendő érték különbsége 
Jelenléti ív:  csak a „Név  Osztály  Napok” oszlopok látszanak – a befizetésből 
levonja a tárgyhavi lemondásokat, tehát a ténylegesen elfogyasztott 
adagszámot mutatja 
Osztályonként/Csoportonként:   osztályonként ill. csoportonként (a beállítástól 
függően) valamint ezen belül étkezési típusonként listázza a személyeket – az 
osztály, étkezési típus, név és az adagszám jelenik meg a listában.  
Jelenléti ív és Tényleges adagszámok lista esetén a tényleges adag jelenik 
meg. 
(Az oszlopcsoportok, oszlopok felsorolását ld. lejjebb és a képen.) 

� Étkezés:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor választani lehet, hogy az összes  
étkezés, csak a befizetés, vagy csak a pótbefizetés jelenjen-e meg. 

� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül  
csak az  

� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül 
csak az 

� Befizetési időszak: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  
a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül  
csak az  

� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül 
csak az 

� Közvetlen lem.jóvá-: Igen esetén a B lapra rákerülnek azok a közvetlen lemondásjóváírások, melyek 
írásokkal  referenciaidőszaka a megadott időszak. 

        Ez a paraméter csak a nézet = Teljes ill. Rövid esetén működik. 
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Ezen sorok szürkés színűek. Adagszámuk negatív előjelű, és levonódik az 
össz. adagszámból, ezért ez a fajta B lap nem alkalmas a havi adagszámok 
elszámolására, de az értékbeli elszámolásra igen. 
Ha a „Közvetlen lemondásjóváírásokkal” paramétert nem jelöljük be, akkor 
kapjuk a havi adagszámot.  
 

A következő 8 paraméter minden lekérdezésben megtalálható, ezeket tehát csak most soroljuk fel. 
 
� Osztály:   Üresen hagyva az összes, vagy beírva egyet csak az 
� Típus:   Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül 
� Csoport:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül 
� Korosztály:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül 
� Konyha:   Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül 
� Támogató:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül 
� Fizetési mód:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül 
� Támogatás:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül 
 

 
 
Oszlopcsoportok, oszlopok: 

Személy: név, osztály 
Étkezés: támogatás, ár (egységár) 
Befizetés: adag, befizetés értéke, támogatás értéke, érték (befizetés – támogatás) 
Jóváírás: adag, jóváírás értéke 
Egyéb: korrekció, tartozás/túlfizetés, postaköltség, befizetés-helyesbítés érték 
Fizetendő: befizetés értéke – jóváírás értéke + korrekció + tartozás/túlfizetés +  

     postaköltség + helyesbítés 
Számlaszám 
Napok 

 
A nyomtatott lista alján egy speciális összesítő található (ld. a képen), amely hetente és naponta 
összesíti az adagszámokat. 
 
Ha a táblázatban egy soron jobb egérgombbal kattintunk, akkor megjelenik egy helyi menü: 
Tranzakciók, Kiegyenlítések. Az első menüpontot választva a Tranzakciók ablakban megjelenik a 
személy adott befizetése, a második menüpont esetén pedig megnyílik a Kiegyenlítés ablak és 
bevihetjük a befizetés kiegyenlítését. 
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első oldal: 

 
 
 
utolsó oldal: 

 
 
 
FIGYELEM! 
 
A „Lekérdezések > Személyenként > B lap” lekérdezés „Lista” paraméterénél, ha Jelenléti ívet 
szeretnénk, akkor előzőleg jelöljük ki a Tényleges adagszámok paramétert is, mert különben nem tölti 
be a szerepét a lista, tehát nem a tényleges jelenlétet fogja kimutatni. 
 
A „B lap” listát támogatásra szűrni nem célszerű abban az esetben, ha van olyan személy, akinek a 
támogatása időszak közben változott meg, ugyanis ilyenkor nem lehet se a jóváírt lemondásokat, se az 
egyéb tételeket (befizetés helyesbítés, tartozás …) helyesen listázni. 
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Személyenként > Összesítve 

Vagy a befizetések vagy a lemondások személyenkénti listázására szolgál. 
 
Címe:  Befizetés/lemondás-összesítő személyenként 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    étkezés / egyéb befizetés 
befizetés-helyesbítéssel: igen esetén hozzászámolja a befizetés-
helyesbítéseket is 

� Étkezés:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor választani lehet, hogy az összes  
étkezés, csak a befizetés, vagy csak a pótbefizetés jelenjen-e meg. 

� Lemondás:    összes / nem jóváírt / jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszak: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
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Személyenként > Éves (központi) 

A lista a normatív támogatású személyek tényleges adagszámait mutatja ki a megadott évre havi 
bontásban személyenként; feltüntetve, hogy a személy rgyk, 3gyerekes vagy tartós beteg támogatást 
kap-e. 
Elkülönítve (de egy sorban) mutatja a személy januártól augusztusig illetve szeptembertől decemberig 
tartó hónapjait. 
 
Címe:  Befizetés éves lista havi bontásban 
 
Paraméterek: 
 

� Év:     a megadott évre listáz 
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Személyenként > Havi (központi) 

A lista a  328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 4. számú melléklete (címe: „A gyermekétkeztetés 
igénybevételének dokumentálása”) szerinti táblát készíti el. Ezt természetesen excel fájlba lehet 
exportálni. 
 
Címe:  A gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetési időszak: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  
a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

 

 
 
Itt is lehetőség van pl. osztály, stb. paraméter megadására. 
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Személyenként > Lemondások 

A lemondások személyenkénti listázására szolgál hetenkénti összesítéssel. 
 
Címe:  Lemondások személyenként 
 
Paraméterek: 
 

� Lemondás:    összes / nem jóváírt / jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt 
� Étkezés:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor választani lehet, hogy az összes  

étkezés, csak a befizetés, vagy csak a pótbefizetés jelenjen-e meg. 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszaktól-ig: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Hetek:   A megadott héttől-hétig gyűjt 
� Dátumintervallum: A megadott naptól-napig gyűjt 
� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
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Személyenként > Befizetés helyesbítések 

A befizetés helyesbítések személyenkénti listázására szolgál. 
 
Címe:  Befizetés helyesbítések személyenként 
 
Paraméterek: 
 

� Lista:     referencia időszakokra / befizetési napokra 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 

 

 
 

Személyenként > Közvetlen lemondás-jóváírások 

A közvetlen lemondás-jóváírások személyenkénti listázására szolgál. 
 
Címe:  Közvetlen lemondás-jóváírások személyenként 
 
Hasonló az előző lekérdezéshez. 
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Összesítve 
 
Ebben a csoportban a befizetések és lemondások összesített lekérdezései találhatók napi, heti és havi 
bontásban.  Mindegyik lekérdezésben le lehet kérni mindkettőt, persze külön-külön, azaz egyszerre 
csak az egyiket. 

Összesítve > Napi 

A befizetések és lemondások összesített listázására szolgál napi bontásban, hetenkénti összesítéssel. 
 
Címe:  Befizetés/lemondás-összesítő napi bontásban 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    étkezés / egyéb befizetés 
befizetés-helyesbítéssel: igen esetén hozzászámolja a befizetés-
helyesbítéseket is 

� Étkezés:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor választani lehet, hogy az összes  
étkezés, csak a befizetés, vagy csak a pótbefizetés jelenjen-e meg. 

� Lemondások levonása:   tárgyhavi / jóváírt:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor a lemondásokat levonja az  
adagszámból 

� Lemondás:    összes / nem jóváírt / jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszak: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
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Összesítve > Heti 

A befizetések és lemondások összesített listázására szolgál heti bontásban. 
 
Címe:  Befizetés/lemondás-összesítő heti bontásban 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    étkezés / egyéb befizetés 
befizetés-helyesbítéssel: igen esetén hozzászámolja a befizetés-
helyesbítéseket is 

� Étkezés:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor választani lehet, hogy az összes  
étkezés, csak a befizetés, vagy csak a pótbefizetés jelenjen-e meg. 

� Lemondások  levonása:   tárgyhavi / jóváírt:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor a lemondásokat levonja az  
adagszámból 

� Lemondás:    összes / nem jóváírt / jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt 
� Befizetési időszak: az évet és a héttől – hétig értéket kell megadni (csak egy éven belül lehet) 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
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Összesítve > Havi 

A befizetések és lemondások összesített listázására szolgál havi bontásban. 
 
Címe:  Befizetés/lemondás-összesítő havi bontásban 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    étkezés / egyéb befizetés 
befizetés-helyesbítéssel: igen esetén hozzászámolja a befizetés-
helyesbítéseket is 

� Étkezés:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor választani lehet, hogy az összes  
étkezés, csak a befizetés, vagy csak a pótbefizetés jelenjen-e meg. 

� Lemondások levonása:   tárgyhavi / jóváírt:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor a lemondásokat levonja az  
adagszámból 

� Lemondás:    összes / nem jóváírt / jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszaktól-ig: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
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Összesítve > Osztályonként 

A befizetések és lemondások összesített listázására szolgál egy időszakra napi bontásban, osztályon-
ként. 
 
Címe:  Befizetés/lemondás-összesítő napi bontásban osztályonként 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    étkezés / egyéb befizetés 
befizetés-helyesbítéssel: igen esetén hozzászámolja a befizetés-
helyesbítéseket is 

� Étkezés:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor választani lehet, hogy az összes  
étkezés, csak a befizetés, vagy csak a pótbefizetés jelenjen-e meg. 

� Tárgyhavi lemondások  
 levonása:    Ha a Befizetés = étkezés, akkor a tárgyhavi lemondásokat levonja az  

adagszámból 
� Lemondás:    összes / nem jóváírt / jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt 
� Befizetési időszak: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Csoportosítás:  Választani lehet, hogy  mi alapján csoportosítson és összegezzen a program: 
ne csoportosítson / személy csoport alapján / korosztály alapján. 

� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 

 

 
 
Az összesítő sorok a Személy csoport alapján jönnek létre. A képen látható lekérdezés esetében 
konkrétan a következő csoportok vannak létrehozva, és ezek alapján összesít: Alsó tagozat „a”,  Alsó 
tagozat „b”, Felső tagozat, 12. osztály. 
A táblázat két jobb oldali oszlopa a normatív 50 és 100%-os adagszámokat tartalmazza. 
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Egy napra 

Egy megadott napra szóló befizetéseket vagy lemondásokat listázza. 
 
Címe:  Befizetés/lemondás egy napra 
 
 Paraméterek: 
 

� Befizetés:    étkezés / egyéb befizetés 
befizetés-helyesbítéssel: igen esetén hozzászámolja a befizetés-
helyesbítéseket is 

� Étkezés:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor választani lehet, hogy az összes  
étkezés, csak a befizetés, vagy csak a pótbefizetés jelenjen-e meg. 

� Lemondások levonása:   tárgyhavi / jóváírt:  Ha a Befizetés = étkezés, akkor a lemondásokat levonja az  
adagszámból 

� Lemondás:    összes / nem jóváírt / jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt 
� Dátum:   erre a napra gyűjti ki az adatokat 
� Lista:   Befizetési vagy tényleges adagszámok: az elsőnél nem veszi figyelembe a  

lemondott napokat, a másodiknál levonja a lemondásokat. 
Nézet: osztályonként. Ilyenkor osztályonként csoportosítva listáz 

� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Nyomtatás:  Ha osztályonként listázunk, akkor kérhető, hogy minden osztályt új lapon  

kezdjen nyomtatni. 
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4. kerület 

 
Ez a csoport a 4. kerület számára készült lekérdezéseket tartalmazza, de természetesen másoknak is 
jók lehetnek. 

Főkönyvi feladás 

A kiválasztott tárolt megrendelésből készíti el szakfeladatok szerint bontva az alap és áfa értékét 
tartalmazó listát. 
 
Címe:  Főkönyvi feladás 
 
Paraméterek: 
 

� Megrendelés:  A listázandó megrendelés 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  

Itt a Személy adatok panelen található paraméterek nem használhatók. 
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Étkezési díjkedvezmény 

A megadott időszakokra összesíti a támogatásokat intézményenként, R T E U V bontásban. Külön 
oszlopban látható a 0%-os, a normatív 50% és 100%-os, valamint a szociális 25%, 50% és 100%-os 
támogatás adagszáma és értéke. 
 
Címe:  Étkezési díjkedvezmény 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetési időszaktól-ig: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  
a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
Itt a Személy adatok panalen található paraméterek nem használhatók. 
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Havi díjkedvezmény 

Az önkormányzat által fizetett díjkiegészítés kimutatása: a vendéglátónak fizetett díj és a szülői 
befizetés különbözete a 0%-os, az 50%-os normatív és a 100% normatív támogatású személyeknél 
intézményenként, 1x, 2x, 3x étkezési típusokra bontva. 
 
Címe:  Havi díjkedvezmény 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetési időszak: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  
a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

Itt a Személy adatok panalen található paraméterek nem használhatók. 
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Adag elszámolás 

Dátumintervallumra listázza a befizetett illetve lemondott adagszámokat R T E U V bontásban. 
 
Címe:  Adag eszámolás 
 
Paraméterek: 
 

Befizetési időszak: Dátumtól dátumig. 
 

Itt a Személy adatok panalen található paraméterek nem használhatók. 
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Támogatás 

Ebben a csoportban a támogatások három lekérdezése található. Adagban és értékben történik a 
kimutatás. 

Támogatás I. 

A befizetések támogatástartalmának listázására szolgál támogatásfajták szerinti bontásban. 
 
Címe:  Támogatás – fajták szerint 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    pillanatnyilag csak a befizetések támogatása kérhető le 
� Lemondások levonása:   tárgyhavi / összes jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt:   

lemondásokat levonja az adagszámból 
� Korosztályonként: Korosztályonként csoportosítva listáz 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési dátumtól-ig: A befizetés dátumintervalluma. A jelölőnégyzet melletti gombra  

kattintva könnyedén beállítható az aktuális nap, hét, hónap, előző 
hónap illetve év dátumintervalluma. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
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Támogatás II. 

A befizetések normatív és szociális támogatástartalmának listázására szolgál étkezési típusok és 
intézmények szerinti bontásban. 
A program csakis a „Normatív” és a „Szociális” megnevezésű támogatásfajtákat gyűjti ki. Tehát ha új 
támogatásfajtákat veszünk fel, akkor azokkal nem foglalkozik. 
 
Címe:  Normatív és szociális támogatás – étkezési típusok / intézmények szerint 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    pillanatnyilag csak a befizetések támogatása kérhető le 
� Lemondások levonása:   tárgyhavi / összes jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt:  a  

lemondásokat levonja az adagszámból 
� Első oszlop:    étkezési típus / intézmény:  ez lesz az első oszlop a táblázatban, erre összesít 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési dátumtól-ig: A befizetés dátumintervalluma. A jelölőnégyzet melletti gombra  

kattintva könnyedén beállítható az aktuális nap, hét, hónap, előző 
hónap illetve év dátumintervalluma. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Nettó, áfa, bruttó bontás:  Ha ki van pipálva, akkor nem csak a bruttó értéket tünteti fel, hanem a nettó,  

áfa, bruttó értéket 
 
A táblázat túl széles, nem fér ki erre a lapra, ezért csak a bal oldala látszik. A folytatásban (jobbra) a 
„Normatív 100%” oszlopai találhatók ugyanolyan módon, mint a normatív 50%-é, majd a „Normatív 
összesen”, ami a két előző normatív támogatás összegét tartalmazza. Ezután a „Szociális” támogatás, 
végül a „Támogatás összesen”, ami a három támogatás össz. értékeit tartalmazza. 
 
Az első képen az  étkezési típus az első oszlop, tehát e szerint van összegezve, a másodikon az 
intézmény és intézményenként van összegezve.. 
 
Figyelem! 
Ha egy személy több étkezési típussal is befizetett, akkor ebben a lekérdezésben minden étkezési típusnál benne 
lesz a Fő oszlopban (tehát a Fő oszlop összesen értéke megtévesztő lehet). 
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Támogatás III. 

A befizetések normatív támogatástartalmának listázására szolgál támogatás jogcímek (amiket felvittünk 
az alapadatoknál - pl. 3gyerekes, tartós beteg), intézménycsoportok és intézmények szerinti bontásban. 
 
Címe:  Normatív támogatás – jogcímek szerint 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    pillanatnyilag csak a befizetések támogatása kérhető le 
� Lemondások levonása:   tárgyhavi / összes jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt:  a  

lemondásokat levonja az adagszámból 
� Első oszlop:    étkezési típus / intézmény:  ez lesz az első oszlop a táblázatban, erre összesít 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési dátumtól-ig: A befizetés dátumintervalluma. A jelölőnégyzet melletti gombra  

kattintva könnyedén beállítható az aktuális nap, hét, hónap, előző 
hónap illetve év dátumintervalluma. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Nettó, áfa, bruttó bontás:  Ha ki van pipálva, akkor nem csak a bruttó értéket tünteti fel, hanem a nettó,  

áfa, bruttó értéket 
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Támogatás személyek szerint I. 

A befizetések normatív és szociális támogatástartalmának személyek szerinti listázására szolgál. Külön 
oszlopban mutatja a normatív 50%, normatív 100% és szociális fajtájú támogatásokat bruttó értékben. 
A személyek osztálya illetve születési dátuma is látható a listán. 
A program csakis a „Normatív” és a „Szociális” megnevezésű támogatásfajtákat gyűjti ki. Tehát ha új 
támogatásfajtákat veszünk fel, akkor azokkal nem foglalkozik. 
 
Címe:  Normatív és szociális támogatás - személyek szerint 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    pillanatnyilag csak a befizetések támogatása kérhető le 
� Lemondások levonása:   tárgyhavi / összes jóváírt / befizetéssel jóváírt / közvetlenül jóváírt:  a  

lemondásokat levonja az adagszámból 
� Első oszlop:    étkezési típus / intézmény:  ez lesz az első oszlop a táblázatban, erre összesít 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési dátumtól-ig: A befizetés dátumintervalluma. A jelölőnégyzet melletti gombra kattintva  

könnyedén beállítható az aktuális nap, hét, hónap, előző hónap illetve 
év dátumintervalluma. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Intézményenként: a lista lekérhető összesítve ill. intézményenkénti bontásban (utóbbi esetben az  

intézmény csoport és az intézmény is szerepel a listán – ld. a második képet) 
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Támogatás személyek szerint II. 

A befizetések normatív támogatástartalmának személyek szerinti listázására szolgál. Támogatásonként 
és étkezési típusonként csoportosítva mutatja a normatív fajtájú támogatásokat bruttó értékben úgy, 
hogy külön oszlopban látható a befizetett adag és ennek támogatás értéke valamint a lemondott adag 
és ennek támogatás értéke, a végén pedig a kettő kivonva. A személyek osztálya is megjelenik a listán. 
A program csakis a „Normatív” megnevezésű támogatásfajtákat gyűjti ki. Tehát ha új támogatásfajtákat 
veszünk fel, akkor azokkal nem foglalkozik. 
 
Címe:  Normatív/szociális támogatás - személyek szerint, támogatás és étkezési típus bontásban 
 
Paraméterek: 
 

� Támogatás:  Normatív / Szociális:  vagy a normatív fajtájú vagy a szociális támogatások  
listázhatók 

� Bontva:   A normatív 50%-os támogatást bontja nagycsaládosra és tartós betegre 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési dátumtól-ig: A befizetés dátumintervalluma. A jelölőnégyzet melletti gombra kattintva  

könnyedén beállítható az aktuális nap, hét, hónap, előző hónap illetve 
év dátumintervalluma. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
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Lejáró támogatások 

Azon személyeket listázza, akiknek a megadott dátumintervallumban jár le a támogatásuk. 
 
Címe:  Lejáró támogatású személyek 
 
Paraméterek: 
 

� Lejárat dátuma:    A két dátum között van a személy támogatása érvényességének vége 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Intézményenként: a lista lekérhető intézményenkénti bontásban (utóbbi esetben az  

intézmény csoport és az intézmény is szerepel a listán) 
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Befizetési bizonylatok 

Itt öt lekérdezés található, melyekkel az étkezés befizetések és egyéb befizetések számláit és nyugtáit, 
valamint az utalványok összegét utalványkibocsátónként kérdezhetjük le. 

Befizetési bizonylatok 

A kiállított számlák és nyugták adatait listázza személyek szerinti bontásban, intézményenként össze-
sítve áfakulcsonként, fizetési módonként. Tartalmazza az utalvánnyal és készpénzzel fizetett összeget. 
 
Címe:  Étkezési és egyéb befizetési bizonylatok 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    összes / étkezés / egyéb / gondozási díj  
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszaktól-ig: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Dátum:   A számla keltének dátumintervalluma. Ez csak akkor működik, ha a  
mellette levő jelölőnégyzetet kipipáljuk. A dátum melletti gombra 
kattintva könnyedén beállítható az aktuális nap, hét, hónap, előző hónap 
illetve év dátumintervalluma.  

� Számlatípus:  A számláknak van típusa (azt jelzi, hogy milyen tranzakcióban keletkezett) 
összes / befizetés / lemondás jóváírás / egyéb befizetés / befizetés helyesbítés 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Részletes lista:  Üresen hagyva csak a számla végösszegét mutatja 

Bejelölve külön oszlopokban jelenik meg a jóváírás (nettó, áfa, bruttó) és a 
számla végösszege (nettó, áfa, bruttó). 

� Ékezés:   Csak részletes lista esetén. A számlákból csak az étkezési tételeket gyűjti ki. 
� Egyéb befizetés:  Csak részletes lista esetén. A számlákból csak az egyéb befizetési tételeket  

gyűjti ki. 
� Gondozási díj:  Csak részletes lista esetén. A számlákból csak a gondozási díj befizetési  

tételeket gyűjti ki. 
� Utalvány-kp. bontás: A lista utolsó két oszlopa az utalvány ill. készpénz lesz. 
� Időszak, intézm. bontás: Ekkor a képen látható módon, időszakonként és intézményenként bontva  

jelenik meg a lista.. 
� Számlaszám bontás: Ekkor nem jelenik meg az időszak és intézmény csak a számlaszámtól és  

emiatt nincs is időszak és intézmény bontás. 
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Pénzforgalmi egyenleg 

A kiállított számlák és nyugták adatait listázza személytípusok szerinti bontásban, ezen belül lehet 
intézményenkénti bontás is kérhető, fizetési módonként. 
 
Címe:  Pénzforgalmi egyenleg 
 
Paraméterek: 
 

� Számla kelte:  A számla keltének dátumintervalluma. A dátum melletti gombra kattintva 
    könnyedén beállítható az aktuális nap, hét, hónap, előző hónap illetve  
    év dátumintervalluma.  

� Intézményenként: Ha kérjük, akkor az első oszlop az intézmény lesz, és e szerint csoportosít is. 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
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Napi bevételek 

A kiállított számlák és nyugták alapján listázza napi bontásban a bevételeket. 
 
Címe:  Napi bevételek (bizonylatok alapján) 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    étkezés – A számlatípussal szabályozható az étkezés / egyéb / összes 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Dátum:   A számlák keltének dátumintervalluma. A dátum melletti gombra 

    kattintva könnyedén beállítható az aktuális nap, hét, hónap, előző 
    hónap illetve év dátumintervalluma.  

� Számlatípus:  A számláknak van típusa (azt jelzi, hogy milyen tranzakcióban keletkezett) 
összes / befizetés / lemondás jóváírás / egyéb befizetés / befizetés helyesbítés 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Intézményenként: Kijelölve intézmény bontásban mutatja az adatokat 
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Utalványok 

A kiállított számlák és nyugták alapján listázza az utalványos fizetéseket utalványkibocsátók szerint. 
 
Címe:  Étkezési utalványok 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetés:    étkezés / egyéb befizetés / összes 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszaktól: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Intézményenként: Kijelölve intézmény bontásban mutatja az adatokat 
� Étkezési típusonként: Kijelölve étkezési típus bontásban mutatja az adatokat 
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Feladás 

A kiállított számlákat listázza a megadott dátumintervallumra. Ebből készíti el a fogadó rendszer 
számára szükséges fájlokat. 
Pillanatnyilag a CompuTrend CT-EcoSTAT nevű és az RLB-60 Bt. RLB nevű  programja számára. 
Ha az RLB számára készítünk feladást, akkor a KSZLAKET.DBF fájlnak léteznie kell a Feladas 
mappában. 
 
Címe:  Számlák feladása 
 
Paraméterek: 
 

� Számla kelte:  A számla keltének dátumintervalluma. A dátum melletti gombra kattintva 
    könnyedén beállítható az aktuális nap, hét, hónap, előző hónap illetve  
    év dátumintervalluma.  

� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 

 
A lista elkészülte után ki kell választani a fogadó programot („Melyik programnak”). Az RLB-nek történő 
feladáshoz meg lehet adni az átadásra kerülő SZÖVEG mező értékét, ami alapértelmezésben „Ebéd 
befizetés”. 
Majd a Fájlok elkészítése gombra kattintva készíti el a program a fájlokat, melyeket a 
MultiSchool3\Feladas mappába helyez. 
Ezek a következők: 

• CT-EcoSTAT: szlaatf2.txt, szlaatt2.txt, vevo.txt 
• RLB:  kszlaket.dbf 

 
Utóbbinál a fájl elkészülte után az megtekinthető a képernyőn egy táblázatban a Megnyitás gombra 
kattintva. 
 
Ha be van állítva (Beállítások > Általános: Fájlok küldése FTP-n keresztül), akkor a fájlokat egy FTP 
szerverre küldi (ahonnan majd a központi program letölti őket). Ilyekor a fájlnevek módosulnak, a fenti 
nevek elé a következő információk kerülnek: 

1. intézmény központi kódja 
2. számlaszámtartomány eleje 
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3. számlaszámtartomány vége 
Tehát így néz ki egy fájlnév:   <int.közp.kód>_<számlasorszámtól>_<számlasorszámig>_szlaatf2.txt 
 
Ha be van állítva (Beállítások > Általános: Automatikusa feladás kilépéskor), akkor a program bezárá-
sakor küldi el a legutóbbi küldés óta keletkezett számlákat. 
 

Tranzakció-összesítő 

Itt két lekérdezés található: az elsővel a tranzakciókat (pl. befizetések, lemondások) kérdezhetjük le, a 
második pedig grafikonon ábrázolja a befizetéseket ill. lemondásokat. 

Tranzakció-összesítő 

A megadott időszakban készült tranzakciókat listázza tranzakciófajták, támogatásfajták szerint. Mivel az 
első oszlop háromféle lehet, ezért ez az egy lista sokféle csoportosítást és összegzést tesz lehetővé. 
 
Címe:  Összesítő tranzakciófajták szerint 
 
Paraméterek: 
 

� Első oszlop:    művelet / étkezési típus / támogatásfajta 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszak: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Lemondás:  Listázza 

A három képen háromféle lista látható, az első műveletek szerint, a második étkezési típusok szerint, a 
harmadik pedig támogatásfajta szerint. A támogatásfajták természetesen az általunk felvitteket jelentik: 
általában normatív, szociális, stb. 
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Személy tranzakciói 

A megadott dátumintervallumban készült tranzakciókat listázza időszakonként.  
 
Címe:  Személy tranzakciói 
 
Paraméterek: 
 

� Személy:    mindenképpen választani kell egy személyt 
� Dátumintervallum: a megadott dátumok között készült, felvitt tranzakciókat listázza, 

tehát a rögzítés dátumát veszi figyelembe a lekérdezés 
� Művelet:    választható, hogy mely műveletek kerüljenek bele a listába  
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Grafikon 

Ez a grafikon a forgalmat jeleníti meg, ami a befizetések és lemondások értéké jelenti. Kétféle időszak 
adható meg: befizetési időszaktól –ig és befizetési napoktól –ig. 
A gafikon kinyomtatható valamint BMP képként elmenthető. 
 
Címe:  Grafikon 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetési időszaktól-ig: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  
a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Dátum:   A befizetésdátumintervalluma. A dátummezők melletti gombra kattintva 
    könnyedén beállítható az aktuális nap, hét, hónap, előző hónap illetve  
    év dátumintervalluma.  

� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Értékcímkékkel:  Ha ezt bepipáljuk, akkor a grafikonban megjelennek az értékek címkéi 

 

 
 
Grafikon nagyítása: a nagyítandó részt be kell „keretezni” egy téglalappal úgy, hogy a téglalapot a bal 
fölső csúcsától a jobb alsó csúcsáig tartó irányban rajzoljuk meg. 
Grafikon kicsinyítése: Ennek ellenkezője, tehát a jobb alsó csúcstól indulva rajzolunk egy télalapot. 
Grafikon görgetése: A jobb egérgombal „megfoghatjuk” a grafikont és mind a 4 irányba húzhatjuk. 
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Totál 

A totál lekérdezéssel hozhatunk létre szinte bármilyen tetszőleges listát. 
Listázáskor az összes releváns adatot megjeleníti a táblázatban. Ezután a saját elképzeléseink, 
elvárásaink szerint alakíthatjuk ki ebből a kívánt listát. A szükségtelen oszlopokat elrejthetjük, 
létrehozhatjuk a megfelelő csoportosításokat, összegzéseket. 

Totál 

A megadott időszakban készült tranzakciókat listázza tranzakciófajták, támogatásfajták szerint. Mivel az 
első oszlop háromféle lehet, ezért ez az egy lista sokféle csoportosítást és összegzést tesz lehetővé. 
 
Paraméterek: 
 

� Napi bontásban:   kipipálva napi bontásban listázza az adatokat  
� Személy bontásban: kipipálva személy bontásban listázza az adatokat 
 
A két paramétert együtt használva napi és személy bontás is lesz.  

 
A lekérdezés (illetve a táblázat) használatának részletes leírása, tehát a lekérdezés kívánt formátumúra 
alakításának lehetőségei és módjai az A. és B. Függelékben olvashatók <ugrás oda>. 
 
Lássunk néhány példát 
 
1. Jól használható pl. egy személy összes tranzakciójának időrendben történő listázására. A „Személy 
bontásban” paramétert kjelölve, majd a Személy oszlopban a szűrést elvégezve megkapjuk az adott 
személy összes tranzakcióját. A Művelet oszlopban tovább szűrhetünk vagy tovább csoportosíthatjuk 
a listát (ha pl. a személy befizetéseinek összegére vagyunk kíváncsiak, akkor szűrjünk 
Művelet=”Befizetés”-re, így az összesen sorban a befizetések összege látszik.) Végül a fölösleges 
oszlopokat tüntessük el. 
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2. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely napokon milyen tranzakciók történtek, akkor a „Felvételi 
dátum bontásban” paramétert válasszuk. Csoportosítsunk a Felvitel dátuma oszlopra. Ha csak egy 
időszak napjait szeretnénk, akkor szűrjünk egy időszakra. Végül a fölösleges oszlopokat tüntessük el. 
(Ha csak egyetlen napot szeretnénk részletesen látni, akkor szűrjünk arra a napra a Felvitel dátuma 
oszlopban. Ha csak egy művelet érdekel, akkor szűrjünk rá a Művelet oszlopban.) 
A képen egy napot látunk: háromféle művelet történt aznap. 
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3. A következő képen egy egyszerű csoportosítás látható: időszak és intézmény csoport szerint van 
csoportosítva és ezért összegezve is a tábla (ezek a fejlécek vannak kihúzva a szürke sávra). A két 
időszak (január és február) van kinyitva, melyeken belül látható az „Iskola” és „Óvoda” intézmény 
csoport. 
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4. Ezen a képen szintén a fenti csoportosítás látható, de már a 2010. januári az intézmény csoport is 
nyitva van. A januári „Óvoda” int.csoportot látjuk. A végén ott van az összesítő sor, alatta pedig a 
feljebb levő (éppen nem látható) „Iskola” és az „Óvoda” összesen sora. 
 

 
 
 
A szűrő ablakban el lehet menteni a beállított lekérdezést  - ez csak a szűrőfeltételekre vonatkozik, a 
csoportosításokra nem és a tartalmára sem! 
Ehhez a Mentés mint… gombra kell kattintani, majd nevet adni a fájlnak. Érdemes olyan nevet 
választani, amiből később tudni fogjuk, hogy milyen lekérdezésről van szó. Az elmentett lekérdezést 
vissza is lehet „tölteni”  a Megnyitás gombbal. 
 
Az összes csoportot ki lehet nyitni ill. be lehet zárni az Alt+S billentyűkombináció lenyomásával. 
 
A Totál lekérdezés nem nyomtatható a szokásos módon. Először exportálni kell Excel-be, aztán az 
excel-táblát érdemes kicsit megformázni, majd nyomtatni. 
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Nem fizettek be 

Néha szükség lehet arra, hogy megtudjuk, kik nem fizettek még be egy adott befizetési időszakra. Ezen 
személyek kilistázására szolgál ez a lekérdezés.. 

Nem fizettek be 

A megadott időszakban még be nem fizetett személyek listája. 
 
Címe:  Nem fizettek be 
 
Paraméterek: 
 

� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszak: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
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Tartozások 

A tartozáskezelő rendszer része ez a három lekérdezés. 
Itt kilistázhatjuk azokat a személyeket, akik adott befizetési időszakban tartoznak, fizetési felszólítást 
nyomtathatunk nekik, valamint lekérdezhetjük a fizetési felszólítást kapott személyeket, illetve azt is, 
hogy kiknek járt le a fizetési felszólításban megadott fizetési határidő. 
1. A Munkafolyamat fejezetben leírt első módszer szerint a tartozás feltétele az, hogy van befizetésük, 
de nincs számlájuk. Ehhez a Tartozás paramétert a „Nincs számlája” értékre kell állítani. 
2. A második módszer szerinti tartozások listázásához a Tartozás paramétert a „Nincs kiegyenlítve” 
értékre kell állítani. 

Tartozások 

A megadott időszakban tartozó személyek listája. 
Kétféleképpen határozhatjuk meg a tartozást: 

- Befizetett, a fizetendő > 0, de nincs számlája – ha nincs bekapcsolva a tartozáskezelés 
- Befizetett és tartozó – ha be van kapcsolva a tartozáskezelés 

 
Címe:  Tartozások 
 
Paraméterek: 
 

� Tartozás.  Nincs számlája / Nincs kiegyenlítve (ld. fent) 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszaktól-ig: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 

 
A táblázatban megjelenik annak a befizetés tranzakciónak az azonosítója, amelyből a tartozás 
származik. A támogatás szűrést nem veszi figyelembe ez a lekérdezés. Ha egy számlában több 
étkezési típus is lehet, akkor az étkezési típus szűrés sem ajánlott. 
 

Aktuális tartozások 

Ez a lekérdezés abban a speciális esetben használható, amikor az utólagos számlázásnál a nem 
jóváírt lemondásokat is jóváírjuk (ld. Beállítások > Bizonylatkészítés: Utólagos számlázáskor a 
lemondások jóváírása). A listában külön oszlopban jelenik meg a nem jóváírt lemondások értéke, mely 
a fizetendő – kiegyenlített összegből levonásra kerül és így áll elő a személy tartozása. Itt nem lehet 
paraméterként időszakot megadni, tehát a személyek összes eddigi tartozását listázza. 
 
Címe:  Aktuális tartozások 
 
Paraméterek: 
 

� Lista   Tartozások / Túlfizetések / Mindkettő: 
csak a tartozó személyeket, csak a túlfizetéssel rendelkező személyeket vagy 
mindet listázza 

� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
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Fizetési felszólítás nyomtatása 
 
A Fizetési felsz. gombbal lehet elindítani a fizetési felszólítás nyomtatását. Előtte ki kell jelölni (a 
táblázatban az első oszlopban levő jelölőnégyzet kipipálásával) azokat a személyeket, akiknek közülük 
felszólítást szeretnénk nyomtatni. 
A megjelenő ablakban látható a levél szövege. A szöveg egy Word dokumentum. 
Neve: FizetesiFelszolitas.rtf – ezt Word-del szerkeszthetjük. Pillanatnyilag 7 mező van benne, amiket a 
program helyettesíteni fog az aktuális értékkel: 
 

- <gondviselő>  Ez a személy gondviselőjének neve 
Vigyázzunk, hogy minden személynek legyen beírva az alapadatoknál 
a gondviselője. 

- <befizetési időszak> Ide kerül az éppen lekért időszak dátumintervalluma 
- <személy>  Ide kerül a személy neve 
- <osztály>  Ide kerül a személy osztálya vagy csoportja 
- <érték>  Az elmaradás fizetendő értéke 
- <határidő>  A kiegyenlítésre megadott határidő (nap) 
- <dátum>  Aktuális dátum 

 
A levél szövege szabadon átalakítható. Arra kell vigyázni, hogy csak a fenti 7 mező használható, a 
megadott szintaxis szerint:  “<” + mezőnév + “>”, tehát pl.:  “<érték>”. Az ékezetekre is figyeljünk! 
Ha valamelyik mezőt nem szeretnénk szerepeltetni a levélben, egyszerűen töröljük a szövegből. 
FIGYELEM!  A fájl nevét nem szabad megváltoztatni. 
 
A fizetési határidőt az ablak felső részén látható “Kérem adja meg a fizetési határidőt:” mező értékének 
megadásával kell beállítani. 
 
Például: 
 

EREDETI SZÖVEG 
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BEHELYETTESÍTETT SZÖVEG 
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Fizetési felszólítás 

A megadott időszakban fizetési felszólítást kapott személyek listája. 
Ha a „Lejárt” paraméter-t kipiáljuk, akkor ezen személyek közül csak azok, akik a levélben megadott 
határidőig nem fizették be a pénzt. 
 
Címe:  Fizetési felszólítások 
 
Paraméterek: 
 

� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszaktól-ig: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Lejárt:   Igen esetén csak a lejárt tartozással rendelkező személyek  
 
A táblázatban az utolsó oszlopban megjelenik az is, hogy hány napja járt le a tartozás. 
 

Kiegyenlített tartozások 

A megadott dátumintervallumban történt kiegyenlítések listája. 
A személyt, a számlaszámot és a kiegyenlített összeget tartalmazza. 
 
Címe:  Kiegyenlített tatrozások 
 
Paraméterek: 
 

� Kiegyenlítés dátuma: a megadott időintervallumban felvitt kiegyenlítéseket listázza 
� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 

 
Név, vagy számlaszám sorrendben lehet lekérni. 
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Egyéb befizetés 

Ebben a csoportban négy lekérdezés található, kettő az egyéb befizetéseket, kettő pedig a gondozási 
díjakat listázza, mindkettőnél van egy személyenkénti és egy összesített. Mivel háromféle ártípus 
lehetséges (óradíj, napidíj és havidíj), ezért ebben a sorrendben csoportosítva listáz befizetési típusok 
szerint. Időszakonként és befizetési típusonként összegez. 
 
Egyéb befizetés 

Egyéb befizetés > Személyenként 

Az egyéb befizetések személyenkénti listázására szolgál. 
 
Címe:  Egyéb befizetések személyenként 
 
Paraméterek: 
 

� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszaktól-ig: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 

 
 

Egyéb befizetés > Összesítve 

Az egyéb befizetések összesített listázására szolgál. Az előző listához képest annyi a különbség, hogy 
a személy és osztály oszlop hiányzik belőle. 
 
Címe:  Egyéb befizetések összesítve 
 
Paraméterek: 
 

� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Befizetési időszaktól-ig: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  

a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 

 
Gondozási díj 

Gondozási díj > Személyenként 

A gondozási díj befizetések személyenkénti listázására szolgál. 
 
Címe:  Gondozási díj befizetések személyenként 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetési időszaktól-ig: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  
a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Tárgyhavi lemondások  
 levonása:  Ha ki van pipálva, akkor levonásra kerülnek a tárgyhavi lemondások 
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� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 

 
 

Gondozási díj > Összesítve 

Az egyéb befizetések összesített listázására szolgál. Az előző listához képest annyi a különbség, hogy 
a személy és osztály oszlop hiányzik belőle. 
 
Címe:  Gondozási díj befizetések összesítve 
 
Paraméterek: 
 

� Befizetési időszaktól-ig: Ha a „Teljes időszakok” paraméter ki van pipálva, akkor a lenyíló mezőben csak  
a teljes időszakot választhatjuk ki, függetlenül az alidőszakoktól, vagyis az 
időszakba beleértendők az alidőszakok is. Ha nincs kipipálva, akkor a lenyíló 
mezőben megjelennek az alidőszakok is, tehát külön-külön listázhatók. 

� Tárgyhavi lemondások  
 levonása:  Ha ki van pipálva, akkor levonásra kerülnek a tárgyhavi lemondások 

� Intézmény csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Intézmény:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 
� Étkezési típus csoport: Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az  
� Étkezési típus:  Üresen hagyva az összes, vagy kiválasztva egyet a lehetőségek közül csak az 

 
A képen az egyéb befizetések személyenkénti listája látható. 
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Üzenetek 

Ha központi adatbázisos rendszerben használjuk a MultiSchool3 programot, akkor a központi modulból 
üzeneteket küldhetnek hozzánk. Az üzenetek a képernyő jobb alsó sarkában jelennek meg egy kis 
ablakban. Ez mindaddig ott marad, amíg meg nem nyomjuk az OK gombot, amivel nyugtáztuk, hogy 
elolvastuk az üzeneteket. 
A régebbi üzeneteket bármikor elolvashatjuk a Lekérdezések > Üzenetek ablakban. 
 
Címe:  Üzenetek listája 
 
Paraméterek: 
 

� Dátumintervallum: Az itt megadott időszakban küldött üzenetek 
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Lekérdezések exportálása 

Az elkészített listák táblázata kiírható (exportálható) többféle fájlformátumba. 
Ezek: 

- Excel 
- HTML 
- szöveg 
- XML 

 
Ha a listázás után rákattintunk az Exportál… gombra, akkor a következő ablak jelenik meg. 
 

 
 

Először válasszuk kis az export típusát, majd adjunk meg egy fájlnevet, vagy válasszuk ki a kis gombra 
kattintva. 
 
„Az összes csoport kinyitva”  lehetőség a Totál lekérdezésben használható, ha úgy akarunk exportálni, 
hogy minden egyes csoportosítás ki legyen nyitva. 
 
„Utána megnyitja”:  azt jelenti, hogy az exportálás után meg is nyitja az elkészült fájlt. 
 
Az Exportál gombra kattintva elkészül a kívánt fájl. 
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BEÁLLÍTÁSOK 
 

 
 
Ebben a menüben lehet a program működését befolyásoló paramétereket beállítani. 
 
FIGYELEM! 
A beállítások átállításával körültekintően bánjunk, mert ezek hatásai érinthetnek fontos dolgokat a 
program működésében. 
 
Ha rávisszük az egérmutatót egy beállítás címkéjére (pl. „induláskor frissítsen:”), akkor az ablak alsó 
részén látható szürke sávban megjelenik egy rövid magyarázó szöveg ehhez a beállításhoz. 
 

 
 
A beállításokat a Beállítások tárolása gombbal tárolni kell. Ha ezt elfelejtjük és bezárnánk az 
ablakot, akkor a program figyelmeztet. 
 
 
A könnyebb eligazodás érdekében a beállítások kategóriákba vannak sorolva. Ezek az ablak bal 
oldalán választhatók ki. 
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Beállítások érvényessége 

Az ablak felső részén a beállítások érvényességét állíthatjuk be. Egy beállításnak háromféle 
érvényessége lehet: 

1. Teljes program: A teljes programra, intézménytől függetlenül érvényes. Ez csak a Globális és 
az Általános, valamint a Tartozáskezelés beállításoknál él. 

2. Összes intézmény: Az összes intézményre érvényes. 
3. Intézmény csoport: Egy intézmény csoportban levő intézményekre érvényes. 
4. Intézmény: Egy intézményre érvényes. 

(Utóbbi három az alsó képen látható.) 
 

 
 
Az érvényesség megadás úgy működik, hogy egymás után többször is megadhatunk érvényességet, 
majd a kívánt beállítások értékeit beállítva tárolhatjuk az összes beállítást. 
 

Példa: 

Egy bizonyos intézmény csoportnak szeretnénk a többitől eltérő beállításokat megadni. 
Kattintsunk az „Intézmény csoport” rádiógombra, majd válasszuk ki az adott int. csoportot. 
Állítsuk be a kívánt értékeket, majd kattintsunk a Beállítások tárolása gombra. 

Ebben az int. csoportban azonban egy bizonyos intézménynek van néhány beállítása, amit 
mégis máshogy szeretnénk beállítani. Kattintsunk az „Intézmény” rádiógombra, majd 
válasszuk ki az adott intézményt. Állítsuk be a kívánt értékeket, majd kattintsunk a 
Beállítások tárolása gombra. 

 

Globális beállítások 

1. Induláskor frissítsen 
Igen esetén a program minden indításakor ellenőrzi, hogy van-e frissebb verzió, és ha van, 
akkor végrehajtja a frissítést. 
 

2. Frissítéskor ellenőrizze az Internet kapcsolatot 
Programfrissítés előtt nagyon ritkán előfordulhat, hogy a program nem érzékeli az Internet 
kapcsolat meglétét. Ilyenkor nem frissít. Ilyen esetben kell zet a beállítást alkalmazni, hogy ne 
ellenőrizze a kapcsolatot. 
 

3. Program tulajdonosa 
Ide kell beírni a program licensz tulajdonosának nevét (általában az intézmény nevét). 
 

4. „Központi adatbázisos” rendszer 
Amennyiben egy központi adatbázist használ több kliens (több intézmény), akkor ezt ki kell 
pipálni. 
 

5. Junior fájl 
A program képes a Juniornak elektronikus úton, azaz fájlban FTP-n küldeni a megrendelés, 
pótmegrendelés, lemondás adatait. Az ehhez szükséges adatokat kell itt megadni. 
Ezek: 

- kerületkód 
- host 
- user 
- password 

A fenti adatok be vannak állítva. 
Központi adatbázisos rendszer esetén nem fájlban kerülnek át a megrendelési adatok a 
Juniorhoz, ott tehát ezek a beállítások nem relevánsak. 
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FIGYELEM! 
A kerületkód kivételével ne módosítsa őket, mert akkor nem fog működni a küldés. 

 
6. Visszajelzés webcíme 

A visszajelzés küldés menüpontban a böngészőben megjelenítendő weboldal címe: 

pl:   http://www.akarmi.hu/index.php 

 Csak a IV. kerület részére. 

 
7. eInfo webcíme 

Az elektronikus információ kérés menüpontban a böngészőben megjelenítendő weboldal címe: 

pl:   http://www.valami.hu/index.php 

 Csak a IV. kerület részére. 

 
8. Befizetés-összesítőn a fizetendő oszlop értéke, ha Lista adat = "tényleges adagszámok" 

A Befizetés-összesítőn mi legyen a Fizetendő oszlopban abban az esetben, ha a Lista adag 
paraméter "tényleges adagszámok"-ra van beállítva. Lehetséges a számolt érték 
(befizetés_érték+korrekció+postaköltség+tartozás) vagy a Befizetés fizetendő értéke. 

 

Általános beállítások 

Ezek a beállítások a program általános működését szabályozzák, tehát nem befolyásolják közvetlenül a 
befizetéseket, lemondásokat, stb. 
 

1. Fénykép megadása személyekhez 
Igen esetén az Alapadatok ablakban, a személyek karbantartásánál megadhatunk fényképet a 
személyekhez. Nem esetén erre nincs lehetőség. 

 
2. Alapértelmezett város 

Ez a városnév jelenik meg, ha új személyt rögzítünk (így nem kell minden egyes alkalommal 
beírni). 

 
3. Pénznem 

Euró vagy forint. Ez a pénznem jelenik meg a számlán / nyugtán. 
 

4. Nyomtatás iránya 
A nyomtatások történhetnek egyből a nyomtatóra (a Windows alapértelmezett nyomtatójára) 
vagy képernyőre. Ha képernyőre állítjuk, akkor a képernyőn megjelenő ablakban láthatjuk a 
nyomtatást (egy „papíron”), ahonnan kinyomtatható. 
 

5. Nyomtatási kiválasztó ablak 
Igen esetén nyomtatások előtt (ez alól 
kivétel a bizonylatnyomtatás, mert annak 
saját beállítása van erre) megjelenik a 
Windows szabvány nyomtatókiválasztó 
ablaka, ahol néhány paraméter 
beállítható: pl. a nyomtató, a 
példányszám, stb.  
Ld. a képet. 
Ez a kiválasztó ablak csak akkor jelenik 
meg, ha a Nyomtatás iránya = Nyomtató. 
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6. Kilépéskor a VPN kapcsolat lezárása 
Ez csak központi adatbázisos rendszernél értelmezhető, ott ugyanis a kliensek VPN 
kapcsolaton keresztül csatlakoznak az adatbázis szerverhez. Igen esetén a programból való 
kilépéskor bezáródik a VPN kapcsolat. 
 

7. Üzenet hang 
Itt adható meg (választható ki) az üzenet érkezését jelző hang. A fájl csak „wav” kiterjesztésű 
lehet. 
 

8. Üzenetek ellenőrzése __ percenként 
Ennyi percenként ellenőrzi az új üzeneteket a program. Ha 0-t írunk be, akkor nem ellenőrzi 
őket (állítsuk 0-ra, ha nem központi adatbázisos rendszert használunk!). 
 

9. Személy táblázat frissítése __ másodpercenként 
Ha központi adatbázisos rendszert használunk (tehát egy adatbázisban több kliens gép 
dolgozik egyidőben), akkor jó, ha a Főmenü személy táblázata néha frissül, azaz a 
személyeken mások által végzett módosítások ill. új személyek megjelennek a többi gépen is.  
Ezt az automatikus frissítést lehet beállítani a Beállítások > Általános beállítások lapon: 
„Személy táblázat frissítése” beállításával. Itt másodpercben kell megadni, hogy milyen 
időközönként ellenőrizze a program, hogy történt-e módosulás a személyekben. Ha 0-ra 
állítjuk, akkor nem ellenőrzi. Nem érdemes túl kicsi értékre állítani, mert akkor nagyon 
leterhelheti a rendszert. Jó minőségű gépeken és hálózatban kb. 20-30 másodperc megfelelő 
lehet. 
FIGYELEM! Ezt a lehetőséget csak akkor lehet és szabad használni, ha a "Központi 
adatbázisos" rendszer be van állítva. 

 
10. A lekérdezésekben melyik oszlop szerepeljen 

Osztály vagy Csoport. Azokban a lekérdezésekben, amelyekben a személy neve látható, vagy 
az osztály vagy a csoport is megjelenik ettől a beállítástól függően. 
 

11. Feladás CT-nek 
Partnerkód jel 
Ezt írja a feladás fájlokban a partner (személy) azonosítója elé. 
Fájlok küldése FTP-n keresztül 
Ezt bejelölve a fájlokat a Lekérdezések > Befizetési bizonylatok > Feladás menüben illetve a 
programból való kilépéskor is elküldi az FTP szerverre. 
FIGYELEM! 
Lehetséges, hogy az FTP használata le van tiltva a számítógépen. Engedélyezni kell, ha ezt a 
funkciót használni szeretnénk. 
Amikor bejelöljük ezt a beállítást, akkor a program megkeresi és bejegyzi az utolsó számlát, 
mint feladott, elküldött számlát (csak akkor, ha a tábla üres).. Ez tehát azt jelenti, hogy a 
program úgy veszi, hogy minden eddigi számla fel van adva. Az automatikus feladás (a 
programból való kilépéskor készülő feladás) az ettől a pillanattól készülő új számlákat fogja 
feladni, elküldeni az FTP szerverre. 
Automatikus feladás kilépéskor 
Ezt bejelölve a programból való kilépéskor (rákérdezés után) eklészíti és el is küldi az FTP 
szerverre a CT feladás fájlokat. 
FTP teszt 
Az FTP teszt gombra kattintva kipróbálhatjuk, hogy működik-e a fájlküldés FTP-n keresztül. 
Ha igen, akkor a „A teszt sikeres volt.” felirat jelenik meg, ha nem, akkor a „A teszt sikertelen 
volt.” felirat. Utóbbi esetben a rendszergazda tudja beállítani a gépet az FTP engedélyíezésére. 
 

12. Főmenü – személy táblázat elrendezési beállításainak törlése 
Ezzel törölhetők a főmenü személy táblázat mentett elrendezési beállításai. Utána újra 
elmenthetjük az elrendezés beállításait. 
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Értesítő levél 

Ezek a beállítások a Nyomtatások menüben levő értesítő levél e-mailen keresztüli küldésének adatait 
tartalmazzák. FIGYELEM! Az értesítő levél az e-mailhez lesz csatolva. 
 

1. E_mail fiók 
Host 
Az Internet szolgáltató által megadott SMTP szerver neve. 
User 
Az Internet szolgáltató által megadott felhasználó név. 
Password 
Az Internet szolgáltató által megadott jelszó. 
Küldő e-mail címe 
A küldő e-mail címe – ez jelenik meg feladóként a levélben (ez lesz a válaszcím is). 
Küldő neve 
A küldő neve – ez jelenik meg feladóként a levélben. 

 
2. Levél 

Levél tárgya 
Ez lesz a levél tárgysorában (subject) 
Levél szövege 
Ez lesz a levél szövege (body) 
Ide érdemes olyasmi szöveget írni, hogy: „Kérem a mellékelt/csatolt levél alapján fizesse be 
gyermeke étkezési díját…”. 

 
3. Próba e-mail küldés 

Ha fenti adatokat kitöltöttük, akkor erre a gombra kattintva a program elküld egy e-mailt a „küldő 
e-mail címe” mezőben levő címre. Ezzel ellenőtizhető, hogy megfelelően működik-e az e-mail 
küldés. 

Befizetés-lemondás 

 
Ez az egyik legfontosabb beállítás kategória. Ezek szabályozzák a befizetéseket, lemondásokat, 
általában a tranzakciókat. Kérem körültekintően állítsa be. 
 

4. Befizetés tárolása után készítsen bizonylatot 
Igen esetén a befizetés tárolása után elkészül a bizonylat, tárolódik az adatbázisban, de még 
nem nyomtatja ki. 
 

5. Befizetés tárolása után nyomtasson bizonylatot 
Ki is nyomtatja az elkészített számát. 
 

6. Jóváírja a lemondásokat 
Igen esetén befizetéskor kigyűjti (és így jóvá is írja) a lemondásokat. 
 

7. Lemondások csökkentése negatív fizetendőnél 
Ha a befizetéskor a fizetendő összeg nullánál kisebb, akkor először a befizetés előkészítése 
után, azután a befizetés tárolásakor a program megkérdezi, hogy csökkentse-e a jóváírandó 
lemondások mennyiségét. Külön-külön ellenőrzi és csökkenti a jóváírt lemondásokat a 
befizetés és egyéb befizetés tételnél. Igen esetén addig csökkenti a jóváírt lemondások számát, 
amíg pozitívvá nem válik a fizetendő összeg. 
 

8. Nullázás negatív fizetendőnél 
Ha a befizetéskor a fizetendő összeg nullánál kisebb, akkor tároláskor a program megkérdezi, 
hogy nullára állítsa-e a fizetendőt. Igen válasz esetén korrekcióba teszi a szükséges összeget. 
 

9. Csoportos befizetésnél figyelmeztető üzenetek 
Ha bekapcsoljuk, akkor csoportos befizetés rögzítése közben a program kiírja az üzeneteket a 
képernyőre (és persze addig nem megy tovább, amíg nem válaszolunk rájuk). Ha pl. egy 
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személynek nincs érvényes támogatása, vagy az étkezési típusnak nincs érvényes ára. 
 

10. Lezárt hetet tartalmazó befizetés nem törölhető 
Igen esetén befizetés/pótbefizetés törlésekor (a Tranzakciók menüben) nem engedi törölni a 
tranzakciót, ha van benne lezárt hét. 
 

11. Befizetés helyesbítésnél ne tárolja a 0 értékű bizonylatokat 
Igen esetén befizetés helyesbítés tárolásakor nem tárolja (azaz nem készíti el) a nulla fizetendő 
értékű számlákat ill. nyugtákat. 
 

12. Ebédjegy befizetésnél 
Napi vagy havi. Befizetésnél tárolás után az Ebédjegy gombra kattintáskor milyen ebédjegyet 
nyomtasson. 
 

13. Lemondások fizikai törlése 
Igen esetén a lemondásokat nem logikailag törli (tehát nem maradnak láthatók piros színnel a 
tranzakciók ablakban), hanem teljesen és végérvényesen, fizikailag törli őket. 

 
14. Lemondások alapértelmezése 

Nem levonandó vagy levonandó. Lemondás rögzítésénél ennek megfelelően automatikusan 
beállítja a „Levonandó” mezőt. 
 

15. Gondozási díj lemondása 
Ha beállítjuk, akkor a befizetés lemondáskor a gondozási díj is lemondásra kerül (amennyiben 
volt ilyen a személy befizetésében). 
 

16. Lemondáskorlátozás 
A lemondáskorlátozás az általában szokásos eljárás szerint korlátozza a lemondások 
rögzítését. Minden nap csak a következő naptól lehet lemondást rögzíteni, ezenkívül a beállított 
időpont után már csak a következő nap utáni naptól enged rögzíteni lemondást. 
A Lemondás ablakban minden nap kijelölése után elvégzi az ellenőrzést és ha a szabályt 
megszegő módon jelöltük ki a napot, akkor üzenetet kapunk és a program törtli a nap 
kijelölését.  
Ez a funkció ki- és bekapcsolható, valamint megadható az időpont (óra:perc). 
(További információk: Lemondás). 

 

Bizonylatkészítés 

Itt a bizonylatok (számlák, nyugták) készítésével kapcsolatos beállítások találhatók. Ezek közül is azok, 
amelyek mindkét bizonylattípusra vonatkoznak. 
 

1. Bizonylat példányszáma 
Hány példányban nyomtassa a bizonylatot. Ha mátrixnyomtatóra nyomtatunk, akkor a 
példányszám mindig 2, tehát kétpéldányos papírt kell befűzni a nyomtatóba. 

 
2. A két példányt egy lapra 

Ez csak akkor választható, ha a példányszám kettőre van állítva. Igen esetén a számla vagy 
nyugta két példánya egy A4-es lapra nyomtatódik. 
 

3. 1/3-ad lap méretű számla 
Egypéldányos számla esetén választható. Ez egy kisebb betűkkel készülő számla, ami az A4-
es lap 1/3-ad részére kifér. Nincs rajta megjegyzés. 

 
4. A nulla értékűeket ne nyomtassa 

Igen esetén a nulla fizetendő értékű bizonylatokat nem nyomtatja ki. 
 

5. Szállító/kiállító neve 
A számlán/nyugtán megjelenő szállító neve. 
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6. Szállító/kiállító címe 
A számlán/nyugtán megjelenő szállító címe. 
 

7. Szállító/kiállító adószáma 
A számlán/nyugtán megjelenő szállító adószáma. 
 

8. Nyomtatási kiválasztó ablak 
Igen esetén bizonylatnyomtatás előtt megjelenik a Windows szabvány nyomtatókiválasztó 
ablaka, ahol néhány paraméter beállítható: pl. a példányszám, a lapok 
Ez a kiválasztó ablak csak akkor jelenik meg, ha a Nyomtatás iránya = Nyomtató. 
 

9. Csekk fizetési módnál 
Csak a csekket, csak a bizonylatot nyomtassa vagy mindkettőt vagy egyiket se nyomtassa 
Ha a személy fizetési módja=csekk (tehát a bizonylat mellé csekket is nyomtatna a program), 
akkor itt kell megadni, hogy a befizetés tárolásakor csak a bizonylatot, csak a csekket, vagy a 
bizonylatot és a csekket is vagy egyiket se nyomtassa ki. A bizonylatot és csekket kétfélekép-
pen nyomtahatja: külön lapra – „mindkettőt külön”; vagy egy lapra – „mindkettőt egyben” (utóbbi 
hasonló a közműszolgáltatók által küldött számlához, melynél a lap alján található a letéphető 
csekk). 
A csekkhez beállítható, hogy mátrixnyomtatóra nyomtatódjon (ld. lejjebb). Ha ez nincs beállítva, 
tehát ugyanarra a nyomtatóra megy a csekk, mint a bizonylat, akkor ezt figyelembe véve kell a 
papírt és a csekket a nyomtatóba helyezni, azaz – amenyiben külön lapra megy –, minden 
második lap csekk legyen (az első a bizonylat). 
 

10. Bizonylatnyomtatás után kérdés 
Igen esetén a bizonylat kinyomtatása után a program megkérdezi, hogy sikerült-e a nyomtatás. 
Amennyiben nemmel válaszolunk, még egyszer megkísérli a nyomtatást. 
 

11. Nyomtatás mátrixnyomtatóra (A4) 
számla/nyugta 
Számla és nyugta nyomtatása mátrixnyomtatóra. Kétpéldányos papírt kell befűzni. Lehet 
választani féloldalas nyomtatást, ilyenkor célszerű fél oldalasra perforált papírt vásárolni. A 
példányszámot a program 2-re állítja. A bizonylaton az össz. példányszám kerül kiírásra,  
pl.: "A számla 2 példányban készült."  
     "Áfa visszaigénylésére az eredeti számla elsõ példánya alkalmas." 
csekk 
Csekk nyomtatása mátrixnyomtatóra. Lehet egyesével is nyomtatni és lehet olyan leporellóra, 
amelyen egy A4-es lapon 3 db csekk van. 
fél lapos nyomtatás 
Fél oldalas nyomtatás mátrixnyomtatóra. A nyomtató a bizonylat nyomtatása után megáll az 
A4-es oldal felénél, tehát le lehet tépni. Célszerű fél oldalasra perforált leporellót befűzni. 
 

12. Havi támogatásnál speciális számla 
Ha ezt választjuk, akkor a számlán a teljes befizető ár és külön sorban a teljes havi támogatás 
összege jelnik meg.  
 

13. Nyomtatás blokknyomtatóra (keskeny) 
nyomtató 
Számla és nyugta nyomtatása blokknyomtatóra. Ez egy keskeny (kb. 76mm) papírszalagot 
használó nyomtatófajta. A Windows-ban installálva kell lennie. Itt ki kell választani az installált 
nyomtatók közül, hogy melyik a blokknyomtató. Ha nem akarunk blokknyomtatóra nyomtatni, 
akkor ezt ki kell törölni, tehát ennek a mezőnek üresnek kell lennie.  
kétpéldányos papírra 
Ha kétpéldányos papírt használunk, akkor azt be kell jelölni, mert ilyenkor a program egy db 
bizonylatot nyomtat, melyen természetesen szerepel a példányszám. 
bal margó 
Itt lehet beállítani a számla bal margóját, azaz azt, hogy hány mm-re kezdődjön a számla a 
papír bal szélétől. 
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14. Az áfakulcs megállapításának alapja 
befizetési nap 
Ebben az esetben a program a befizetési napok dátuma alapján állapítja meg az áfakulcsot, 
tehát a befizetési napok áfakulcsa az lesz, amelyiknek az érvényességi idejébe esik az adott 
nap. 
Konkrétan: a 2011/2012-es áfakulcsváltozásra. (Ehhez természetesen be kell állítani az 
áfakulcsot 2012.01.01-től 27%-ra.) 
A decemberben berögzített januárra vonatkozó befizetések és számlák áfakulcsa 27%. 
A decemberre vonatkozó lemondások januári jóváírásának áfakulcsa 25%. 
A stornó számla áfakulcsa megegyezik az eredeti számla áfakulcsával. 
bizonylat kelte 
A program a befizetés rögzítésének illetve a számla keltének datuma alapján állapítja meg az 
áfakulcsot, tehát a program megkeresi azt az áfakulcsot, amelyik érvényességi idejébe esik a 
rögzítés dátuma. 
Konkrétan: a 2011/2012-es áfakulcsváltozásra. (Ehhez természetesen be kell állítani az 
áfakulcsot 2012.01.01-től 27%-ra.) 
A decemberben berögzített januárra vonatkozó befizetések és számlák áfakulcsa 25%. 
A decemberre vonatkozó lemondások januári jóváírásának áfakulcsa 25% (akkor is, ha 
befizetéssel és akkor is, ha közvetlenül történik). 
A stornó számla áfakulcsa megegyezik az eredeti számla áfakulcsával. 
 

15. Utólagos számlázáskor a lemondások jóváírása 
Ha be van állítva, akkor a Tranzakciók ablakban történő utólagos számlázáskor a program 
megkeresi és jóváírja a személy összes nem jóváírt lemondását. 
Ilyen beállításnál a Számla előnézet nem működik, nem használható. 

 

Számla 

1. Kiállító neve 
A számlán a „Kiállító” rovatban szereplő név. 
Ha a „vagy a felhasználó neve” ki van pipálva, akkor a programba belépett felhasználó neve 
jelenik meg itt. 
 

2. Stornó számla címe 
A stornó számla címfelirata. Pl. „Számlát érvénytelenítő okirat”. 
 

3. Megjegyzés 
A számla alján megjelenő megjegyzés szövege. Az 1/3-ad lap méretű számlán nem jelenik 
meg a megjegyzés (mert nincs elég hely a számlán). 
 

4. Fizetési határidők 
átutalás 
Átutalásos fizetési mód  esetén ennyi napot ad hozzá a teljesítés dátumához. 
csekk 
Csekk fizetési mód  esetén ennyi napot ad hozzá a teljesítés dátumához. 
 

Nyugta 

1. Címe 
A nyugta (vagy egyéb bizonylat) címfelirata. Lehet pl. "Átvételi elismervény". Ez lehetővé teszi, 
hogy bármilyen feliratú bizonylatot készítsünk, tehát nem csak nyugtát. 

 
2. Stornó nyugta címe 

A stornó nyugta címfelirata. 
 

3. Megjegyzés 
A nyugta alján megjelenő megjegyzés szövege. 
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Csekk 

1. Postaköltség 
Itt kell megadni, hogy „Csekk” fizetési mód esetén mennyi legyen a postaköltség, amit 
befizetéskor a program hozzáad a fizetendőhöz és a számlán külön soron jelenít meg. 
 

2. Nyomtatás fekvő helyzetben 
Ha kijelöljük, akkor a csekket landscape, azaz fekvő helyzetben nyomtatja. Ez bizonyos 
nyomtatóknál (ahol csak így lehet behelyezni a csekket) jól jöhet. 
 

3. Befizető atzonosító előtag 
Ha be szeretnénk tölteni a pstaforglami fájlt, akkor már a csekkek nyomtatásakor léteznie kell a 
Befizető azonosító előtagjának. Ezt kell itt megadni. 
Csakis 4 számjegy lehet, se több, se kevesebb. 

 

Tartozáskezelés 

1. Tartozáskezelő rendszer bekapcsolva 
Igen esetén a program figyeli és tárolja a tartozásokat, amelyek befizetésekből keletkezhetnek. 
A következő befizetésnél kigyűjti és megjeleníti az összesítésben. Azt, hogy hozzáadja-e a 
fizetendőhöz vagy csak megjegyzésben szerepeltesse-e a számlán, a következő két beállítás 
szabályozza. 
Ha a tartozáskezelés be van kapcsolva és a „Kiegyenlítéskor számlakészítés” szintén, akkor 
érdemes a befizetéskor történő számlakészítést és nyomtatást kikapcsolni, mert különben a 
befizetéskor is készül számla és a kiegyenlítéskor is, ami helytelen. 
A tartozáskezelést nem célszerű ki-be kapcsolgatni. Egyszer el kell dönteni, hogy használjuk-e, 
aztán így kell dolgozni vele. 
 

2. Megjegyzésben szerepeljen a számlán a kiegyenlítetlen tartozás 
Igen esetén megjelenik a tartozás összege a befizetés összesítőjében, de a számlán csak a 
megjegyzésben tünteti fel. 
 

3. Hozzáadja a tartozást a következő befizetéshez 
Igen esetén a befizetés értékéhez hozzáadja a tartozásokat és a számlán is külön tételként 
jelenik meg. 
 

4. Kiegyenlítéskor számlakészítés 
Igen esetén a befizetés kézi kiegyenlítésekor számlát nyomtat a kiegyenlített értékről. 
Ha a tartozáskezelés be van kapcsolva és a „Kiegyenlítéskor számlakészítés” szintén, akkor 
érdemes a befizetéskor történő számlakészítést és nyomtatást kikapcsolni, mert különben a 
befizetéskor is készül számla és a kiegyenlítéskor is, ami helytelen. 
 

Kerekítés 5 Ft-ra 

1. Kerekítés 
A programban rögzített fizetési módoknál külön-külön beállítható, hogy legyen-e kerekítés. 
Pipálja ki azokat, amelyeknél szeretné az 5Ft-os kerekítést. 
Figyelem! A „készpénz”-nél feltétlenül be kell jelölni. 
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BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS 
 

 
 
Ez a menüpont két funkciót tartalmaz:  biztonsági mentés és visszatöltés mentésből. 
 

Biztonsági mentés 

A biztonsági mentés elmenti az adatbázis aktuális tartalmát, tehát minden éppen bennelévő adatot. 
 
FIGYELEM! 
A mentéshez teljes hozzáférés (törlés, írás) szükséges a MultiSchool3 könyvtárra (illetve a mentési 
könyvtárra). Kérem, ha szükséges, feltétlenül konzultáljon erről a számítógép rendszergazdájával! 
 
Nézzük a szükséges beállításokat. 
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1. Adatbázis 
Adatbázis:  ez mindig a MultiSchool3 
Név:  adhatunk egy nevet a mentésnek 
Leírás: adhatunk egy rövid leírást a mentéshez – ezt majd a visszatöltésnél látni 

fogjuk, tehát ebből felismerhetjük, hogy melyik mentésről van szó 
2. Mentés típusa 

Adatbázis – Teljes mentés: a teljes adatbázist elmenti 
Adatbázis – Inkrementális mentés: csak a legutóbbi mentés óta történt változásokat menti 
Tranzakciós log mentés: csak a tranzakciós logot (naplót) menti 
 

3. Felülírás 
Felülírás: az előző mentést felülírja, tehát csak az új mentés marad meg 
Hozzáírás: az előző mentés mellé írja az újat ugyanabba a fájlba, tehát az előzőek és az új  

is meglesz 
 

4. Mentés helye 
Az a mappa, ahova a mentés fájlt tenni szeretnénk; és fájlnév. Célszerű a .bak kiterjesztés 
használata: pl. „MultiSchool3.bak” vagy „Multil3_januar.bak”, stb. 
Ha nem felel meg az ott levő útvonal és fájlnév, akkor nyomjuk meg az Eltávolít gombot, 
majd a Hozzáad gombbal vegyünk fel egy új útvonalat és fájlnevet. 
A Tartalom gombra kattintva megnézhetjük, hogy az adott útvonalon levő mentésnek mi a 
tartalma. Ha a „Hozzáírás” opciót használtuk, akkor több mentés is lesz egy fájlban, ezek 
paramétereit (megnevezés, dátum, tb.) láthatjuk. 
 
FIGYELEM! 
Feltétlenül kell lennie egy nem üres, kijelölt sornak a „Mentés helye” táblában, különben hiba 
keletkezik. 
 

5. Opciók 
Ellenőrzés mentés után:  a program leellenőrzi, hogy sikeres volt-e a mentés 
Védelem:  megadható egy jelszó, amely a visszatöltéshez szükséges, így illetéktelenek nem  

    férhetnek hozzá 
 

A mentés elindításához nyomja meg a Mentés gombot alul. 
 
Amennyiben a „Hiba a mentési/visszaállítási beállítások betöltésekor” üzenet jelenik meg, folytassa 
a műveletet. Ez csak azt jelzi, hogy még nem történt mentés vagy visszatöltés és ezért a program 
nem találja a beállításokat. 
 

Visszaállítás 

A visszaállítás az adatbázis mentésből történő visszaállítását jelenti. 
 
FIGYELEM! 
Ez a művelet törli az aktuális adatokat és „visszatölti” a mentéskori állapotot, tehát azokat az adatokat 
fogjuk látni, amik az adott mentéskor az adatbázisban voltak (ez igaz az alapadatokra és forgalomra is). 
 
Megadandó paraméterek: 
 

1. Mentés helye 

Meg kell adni azt a mentés fájlt, amiből visszaállítjuk az adatbázist. A  gombra kattintva 
kiválasztható a kívánt fájl. 
 

2. Visszatöltendő 
A mentéskor megadott paramétereket láthatjuk itt a táblázatban: 

- Mentés neve 
- Mentés dátuma 
- Leírás 
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Ezek közül ki kell jelölni egyet. 
 
Végül rá kell kattintani a Visszaállítás gombra. 
 
A program megjegyzi a mentésnél beírt paramétereket és a következő mentésnél ezeket automa-
tikusan beállítja, tehát nem kell ezzel vesződnünk. 
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SZERVIZ 
 

 
 

Ebben a menüpontban találjuk a program szervizfunkcióit. 
 
FIGYELEM! 
A szerviz menüben található funkciókkal óvatosan kell bánni, mert némelyik visszafordíthatatlan 
változást eredményez és pl. adatvesztést okozhat. 
Négy funkció található a szerviz ablakban, melyek a felhasználókra és jogosultságaikra, az 
adatbetöltésre, az adattörlésre illetve a személymódosítások naplójára vonatkoznak. 
Lássuk sorban a négy funkciót. 
 

Jogosultságok 

Itt a felhasználókat és jogosultságaikat állíthatjuk be. 
 

Felhasználók 

A bal oldali táblázatban láthatók a felhasználók. Ők léphetnek be a programba a felhasználó nevük és 
jelszavuk beírásával. 
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A képen láthatjuk az új felhasználó felvételére 
(ehhez nyomjuk meg a táblázat alatti Új 
gombot) szolgáló ablakot. 
Meg kell adni a felhasználó teljes nevét (javasolt 
a személynév), a belépéshez használatos 
felhasználó nevet és a jelszót (a biztonság 
kedvéért kétszer). 
Az „Adminisztrátor” mezőt kipipálva 
különleges felhasználót hozhatunk létre, akinek 
mindenhez joga van, tehát meg se kell neki adni 
a jogokat (a jogok megadását ld. később). 
A „Lezárt időszakban dolgozhat”  mezőt 
kipipálva jogot kap a felhasználó, hogy lezárt 
időszakban tranzakciót rögzíthessen. Ezek a 
befizetés, lemondás és befizetés helyesbítés. 
 
Felhasználó adatainak módosítása a Módosít 
gombbal lehetséges, törlése pedig a Töröl 
gombbal. 
Egy felhasználó a jelszavát módosíthatja a 
Jelszó gomb lenyomásával. Természetesen mindenki csak a saját jelszavát (az admin jogú 
felhasználók kivételével, ők minden felhasználó adataihoz hozzáférhetnek). Jelszómódosításnál meg 
kell adni a régi jelszót, majd kétszer az újat. 
 
A jobb oldalon egymás alatt két táblázat található.  
 

Intézmény jogok 

A felsőben az intézmények láthatók. A bal oldalon kijelölt felhasználó számára meg kell adni, hogy mely 
intézmény kezeléséhez kap jogot, azaz mely intézmények adatait láthatja. Ezt a Jog oszlopban levő 
jelölőnégyzet kipipálásával tehetjük meg. 
Egy felhasználó több intézményhez is kaphat jogot. Az összes jelölőnégyzet kipipálásához nyomjuk 

meg a táblázat jobb oldalán található  gombot. Az összes kijelölés törléséhez nyomja meg a  
gombot. 
A beállított jogok tárolásához nyomja meg a táblázat alatti Tárol gombot. 
Ha elmulasztjuk megadni, akkor az ablak bezárásakor a program figyelmeztet és nem is engedi addig 
bezárni, amíg ezt meg nem tesszük. 
 
Az intézmények táblázata alatt látjuk a funkciók táblázatát. 
 

Funkció jogok 

A programban létező összes funkciót tartalmazza ez a táblázat. 
A bal oldalon kijelölt felhasználó számára meg kell adni, hogy mely funkcióhoz kap jogot. Ezt a Jog 
oszlopban levő jelölőnégyzet kipipálásával tehetjük meg. 
A funkció jogok két nagy csoportra oszthatók: egy menü elindítása vagy egy művelet elvégzése. 
 

Előbbire példa:  „Főmenü - Alapadatok”:          

A főmenüben elindíthatja az Alapadatok menüt 
„Alapadatok - Intézmények”:   

Az Alapadatok ablakban kinyithatja az Intézmények ablakot 

Utóbbira példa: „Alapadatok – Korosztályok - Felvitel”: 

A Korosztályok ablakban megnyomhatja a Új gombot 

  „Alapadatok – Személy támogatása - Érvénytelenítés”: 
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A Személy támogatása ablakban megnyomhatja az 
Érvénytelenít gombot 

Az összes jelölőnégyzet kipipálásához nyomjuk meg a táblázat jobb oldalán található  gombot. Az 

összes kijelölés törléséhez nyomja meg a  gombot. 
A beállított jogok tárolásához nyomja meg a táblázat alatti Tárol gombot. 
 
Jogprofilok 
 
Azért, hogy sok felhasználó esetén ne kelljen mindegyiknél külön-külön bejelölni a rengeteg funkció 
jogot, használhatjuk a jogprofilokat. 
 
Jogprofilt úgy hozhatunk létre, hogy egy beállított funkció joghalmazt elmentünk. Ehhez először tehát 
állítsunk be egy felhasználónak funkció jogokat. 
Utána kattintsunk a Profilok keretben levő Tárol 
gombra és válasszuk az Újat tárol menüpontot. 
Írjuk be a profil nevét, majd kattintsunk az OK 
gombra. Ekkor létrejön egy új profil az adott 
néven. 
 
A jogprofilt úgy használhatjuk, hogy egy felhasználóra állva kiválasztunk egy profilt a Profilok keretben 
levő lenyíló boxból, majd rákattintunk a Betölt gombra. Ekkor a program bejelöli (kipipálja) a profilban 
levő jogokat. A beállított jogok adott felhasználóhoz való tárolásához nyomja meg a táblázat alatti 
Tárol gombot. 
 
FIGYELEM! 
Ha új lekérdezés kerül a programba a frissítés során, akkor itt feltétlenül meg kell adni hozzá a jogot a 
kívánt felhasználóknak, különben nem tudják használni. 
 

Adatok áttöltése 

A programban lehetőség van adatok betöltésére valamilyen adatforrásból. 
Ez a forrás lehet valamelyik régebbi MultiSchool program, a MultiSchool for Windows vagy a 
MultiSchool2 illetve egy Excel-tábla. 
 
E funkció leírása A munka megkezdése fejezetben olvasható <ugrás oda>. 
 

Adatok törlése 

Ez a funkció azért jött létre, hogy lehetőség legyen a programban való gyakorlás után a bevitt adatok 
törlésére. 
 
Először meg kell adni a törlés hatókörét. 
Ezek: 

- Összes intézmény 
- Egy intézmény csoport 
- Egy intézmény 

 
Az alapadatok és forgalmi adatok törlése külön lehetséges. Az alapadatoknál kijelölhetjük, hogy 
melyiket töröljük. Pipáljuk ki a kívánt alapadatot. A törléshez kattintsunk az Alapadatok törlése 
gombra. 
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Naplók 

A Személymódosítások naplója tárolja az összes személymódosítást. 
 

 
 
A Listáz gombra kattintva megjelennek a táblázatban az eddigi személymódosítások adatai, melyek a 
következők: - Módosítás dátuma 

- Felhasználó: aki a módosítást végezte 
- Minden személyadat régi (módosítás előtti) és új (módosítás utáni) értéke 

 
Piros színel vannak jelölve a módosított, megváltoztatott adatok. 
A Nyomtat gombbal kinyomtatható a lista, az Exportál gombbal pedig fájlba exportálható. 
 
A Lezárt időszakok naplója tartalmazza a lezárt időszakokban végzett módosításokat (adatbevitel, 
módosítás), melyet lekérhetünk minden felhasználóra, vagy egy kiválasztott felhasználóra. A 
táblázatban a felhasználó neve, a személy, a művelet, a tranzakció azonosítója és a tranzakció 
időpontja látható. 

Üzenetek 

Csak a központi modulban látható ez a lap. Itt azonnali üzeneteket küldhetünk az intézményi 
programoknak, melyek a beállított időközönként ellenőrzik, hogy érkezett-e új üzenet, amit 
megjelenítenek a képernyőn. 
Az üzenet küldhető egy intézménynek, egy intézmény csoportnak, illetve mindenkinek. Utóbbi esetben 
nem kell megadni semmit az intézménynél és intézmény csoportnál. 
A jobb oldalon láthatók a táblázatban az elküldött üzenetek. 
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Postai fájl beolvasása 

Ebben a menüpontban a csekkes befizetésekről készülő postaforgalmi fájl tartalmát lehet betölteni a 
programba. (Ez egy szabványos szerkezetű szöveges fájl, ami a postán befizetett csekkek adatait 
tartalmazza.) 
 

 
 
A betöltés menete: 
 

1. Az 1. pontban ki kell választani a beolvasandó fájlt. 
A program kiírja a fájl méretét, az első tétel postai feldolgozásának dátumát, valamint a benne 
található tételek darabszámát (az utolsó sor tételszámát). 
A Megnyitás gombbal meg lehet nyitni a fájlt esetleges ellenőrzés céljából. 
 
Ha a mappában levő összes fájlt be szeretnénk tölteni, akkor pipáljuk ki a Kötegelt betöltésnál  
„A mappában levő összes fájl betöltése” jelölőnégyzetet. Az alatta található fájlkiter-
jesztésbe beírhatjuk a fájlok kiterjesztését, a program csak ezeket a fájlokat fogja megnyitni. 
 

2. A 2. pontban megadhatjuk, hogy van-e fejsor a fájlban. Elvileg lenni kéne, de előfordulhat, hogy 
nincs. Fontos, hogy ezt előre tisztázzuk, különben nem működik jól a betöltés. 
A Betöltés indítása gombra kattintva elindul a beolvasás. 
A program kiírja az éppen aktuális sor számát, a feldolgozás alatt levő tételszámot és a 
feldolgozott tételszámot. 
A feldolgozás során a következőket ellenőrzi: 
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A/  Helyes-e a Befizető azonosító végén levő CDV ellenőrző kód. (Ez egy számított érték –  
egy egyjegyű szám, amit a tranzakció azonosítóból képez a program. Célja az, hogy a 
postától visszakapott befizető azonosító helyességét megállapíthassuk. Ha ugyanis 
véletlenül néhány számjegyet elírnak, akkor más CDV kód jön ki, amit a program 
„észrevesz”.) 

B/  Volt-e már kiegyenlítés az adott tranzakcióra. Ha volt, akkor azt a tételt átugorja, nem   
     tárolja. 
Mindkét esetben tárolja a hibás tétel tételszámát és befizető azonosítóját, és a betöltés végén 
megjeleníti két kis táblázatban: „Hibás tételek” illetve „Kihagyott tételek” cím alatt. 
 

A betöltés során a következő tranzakciókat hajtja végre a program: 
 

1. A Befizetés tranzakcióból keletkezett tartozás kiegyenlítése. 
2. Számla/nyugta nyomtatása a kiegyenlítésről. 

 
Az ablak jobb oldalán megjelennek a betöltött fájlok és kiegyenlítések adatai. 
A felső táblázatban a fájl neve, a beolvasás időpontja és a betöltött tételek száma. 
Az alsó táblázatban a kijelölt fájlból betöltött kiegyenlítések adatai: a személy neve, osztálya, a 
kiegyenlített tranzakció és az összeg. 
 
Betöltés törlése 
 
Ha valamiért törölni szeretnénk a betöltést, akkor válasszuk ki a felső táblázatban a fájlt, majd 
kattintsunk a Kiegyenlítések törlése gombra. A program végigmegy a fájlon és törli a 
kiegyenlítéseket, valamint, ha készült számla a kiegyenlítéskor, stornózza azt. 
A törölt fájl piros színű lesz.- 
 

Feladás - CT 

Ebben a menüpontban az FTP szerverre küldött CT feladás fájlokat lehet listázni, ellenőrizni és törölni. 
A táblázatban megjeleníthetők a küldéskor tárolt fájlok adatai a feldaás dátuma illetve számlasorszám 
alapján: Adatbázis > Listáz. 
Az FTP szerver > Ellenőriz gombra kattintva a program megvizsgálja, hogy megtalálhatók-e a 
szerveren az aktuálisan kiválasztott fájlok. 
Az FTP szerver > Töröl gombra kattintva törölhetők az FTP szerverről a kiválasztott fájlok. 
FIGYELEM! Ezt csak indokolt esetben használja. 
 

Befizetés betöltés 

Ez egy nagyon speciális funkció. Egy bizonyos fajta Excel fájlból képes betölteni befizetési adatokat.  
A tábla 3 oszlopból áll - struktúrája: 
Dátum Menü Név 
2013.02.01.   A       Kovács János 
2013.02.02.   B       Kovács János 
… 
2013.02.01.   A       Németh Imre 
2013.02.02.            Németh Imre 
2013.02.03.   A       Németh Imre 
… 
Kétféle menüt kezel – az egyiket „A”-val, a másikat „B”-vel kell jelölni a fájlban. Amelyik napra nem kér 
ételt a személy, abban a sorban üresen kell hagyni a 2. oszlopot. 

1. A progarmban először ki kell választani a fájlt, aminek a tartalma megjelenik a táblázatban. 
2. Ezután meg kell adni az „A” ls „B” menünek megfelelő étkezési típust. 
3. Meg kell adni a befizetési időszakot, amibe betöltjük az adataokat. 
4. Állítsuk be a lemondások jóváírásának vezérlését. 
5. A Betöltés gombra kattintva elkezdődik az adatok beolvasása. 
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Évzárás, évváltás, visszaváltás 

Ebben a menüben három funkció talállható: 
- évzárás 
- évváltás 
- visszaváltás az aktuális évre 

 
ÉVZÁRÁS 
 
Az évzárás célja, hogy forgalmi szempontból üres adatbázissal kezdjük az új évet. Tehát csak az 
alapadatok maradjanak meg, a többi tűnjön el. Persze mindezt úgy kell megvalósítani, hogy bármikor 
megnézhessük a régebbi évek adatait. 
 
Évzárás előtt feltétlenül csináljunk biztonsági mentést egy biztonságos, a számítógéptől 
független helyre! Ez lehet pl. pen-drive. 
Még jobb, ha két mentést készítünk, különböző helyekre. A biztonsági mentés leírása a 141. oldalon 
található. 
 
Az évzárást bármikor el lehet végezni, nincs rá megkötés. Tulajdonképpen időszaktól időszakig zár a 
program, tehát még az se kötelező, hogy egy teljes év legyen. 
Kétféleképpen szokás évet zárni: 

- lehet naptári évet zárni, tehát január 1-től december 31-ig 
- lehet tanévet zárni 

 
Az évzárás a következő műveleteket végzi el: 

1. El kell menteni az adatainkat egy olyan helyre, ahonnan később bármikor elővehetjük őket 
A program az Adat mappában létrehoz egy mappát, amelynek neve az általunk megadott 
évzárás név lesz. Ha a program a C:\MultiSchool3 mappában van, akkor ez a 
C:\MultiSchool3\Adat\<évzárás megnevezése> mappa lesz. 
Ide másolja az adatbázis fájlokat. Végül csatolja a mentett adatbázist az adatbázis szerverhez 
a következő néven: <adatbázis eredeti neve>_<évzárás megnevezése> 
Pl.: - ha az adatbázis neve a szerverben „MultiSchool3”,  helye C:\MultiSchool3\Adat 
      - az évzárás megnevezése „2012” 
      akkor a program C:\MultiSchool3\Adat\2012 mappába másolja a MultiSchool3.mdf és  
      MultiSchool3.ldf fájlt, majd MultiSchool3_2012 néven csatolja az adatbázis szerverhez. 

2. Törölni kell a forgalmi, azaz az étkezési adatokat 
- a jóváírt lemondásokat (a nem jóváírt lemondások megmaradnak) 
- az összes egyéb tranzakciót 

3. Törli a fölösleges befizetési időszakokat  
Ehhez először törli az egyéb, az időszakokra vonatkozó adatokat 

4. Törli a fölösleges inaktív személyeke. 
 
Az évzáráshoz szükséges paraméterek, amiket a programban be kell állítani: 

1. Adatbázis fájlok 
Az adatbázis két fájlból áll: egy „mdf” és egy „ldf” kiterjesztésűből. Ezek általában a  
„C:\MultiSchool3\Adat\MultiSchool3.mdf” és a „C:\MultiSchool3\Adat\MultiSchool3.ldf”. 

2. Megnevezés 
A lezárandó év megnevezése. 
Pl. lehet az év száma: „2011”, vagy „2011ev” illetve a tanév száma: „2011-2012” vagy 
„2011_2012_tanev”.  A megnevezésben csak a következő karakterek szerepelhetnek: ékezet 
nélküli betűk, számok, "-", "_". 

3. Törlendő időszakok 
A kezdő és befejező befizetési időszak. 
A program a megadott kezdő időszak első napjától a befejező időszak utolsó napjáig töröl. 
Pl. ha a kezdő időszak 2012. január (ami 01.02. - 01.31.) és a befejező időszak 2012. 
december (ami 12.01. – 12.22.), akkor 2012. január 2-től 2012. december 22-ig. 

4. Inaktív személyek törlése 
Törölje-e az inaktív személyeket az évzárás végén. 
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Az évzárás lefutása után lehetőség van törölni a szükségtelenné vált alapadatokat: pl. étkezési típusok, 
támogatások. 
 
Bármilyen alapadat törlése csak akkor lehetséges, ha nincs rá hivatkozás, tehát semmilyen forgalmi 
adat nem tartalmazza azt. Pl. egy befizetési időszakot csak akkor törölhetünk, ha nincs rá befizetés, 
lemondás, befizetés helyesbítés, számla, díjbekérő, fizetési felszólítás, hét lezárás, időszak 
hozzárendelés. 
 
Az évzárás nem veszi figyelembe, hogy a belépett felhasználónak mely intézményekre van megadva 
jogosultság. Minden intézmény adatait törli. 
 
Az évzárás elvileg bármikor lefuttatható.  
 
ÉVVÁLTÁS 
 
Ez a funkció biztosítja, hogy visszaállhassunk egy lezárt évre, azaz egy lezárt év adatbázisában 
dolgozhassunk. 
 
Válasszuk ki a táblázatban a kívánt évet, majd kattuntsunk az Évváltás gombra. 
 
FIGYELEM! 
Egy lezárt évbe belépve semmiképpen ne módosítsuk az adatokat, ne vigyünk be újakat. Kizárólag 
lekérdezéseket szabad végezni. 
Évváltás után tehát mindenképpen váltsunk vissza az aktuális évre, különben esetleg „beleírhatunk” 
egy lezárt év adatbázisába. 
Ezt kétféleképpen tehetjük meg: 

- a Visszaváltás az aktuális évre gombra kattintva 
- kilépünk a programból és újra elindítjuk 

 
VISSZAVÁLTÁS AZ AKTUÁLIS ÉVRE 
 
Ezzel visszaválthatunk az aktuális év adatbázisára. 
 

Egyéb 

Itt a programhoz tartozó egyéb funkciók találhatók. 
  
1. Adatbázis tömörítése 
 
FIGYELEM!!!  
Központi adatbázis és több kliens használata esetén nagyon körültekintően kell eljárni. Minden esetben 
vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával vagy a program fejlesztőjével.. 
A IV. és V. kerület felhasználói semmiképpen ne futtassák ezt a programrészt. 
 
Tömörítés közben más nem dolgozhat a programban (azon az egy gépen kívül mindenkinek ki kell 
lépnie). 
 
Minél több ideje dolgozunk már a programban, annál nagyobb lesz az adatbázisunk. Évzáráskor sok 
adat törlődik az adatbázisból. Ha lefuttatjuk a tömörítést, akkor a rendszer „átszervezi”, ezzel kisebbé 
teszi az adatbázist, ami gyorsabb programműködést eredményez. Érdemes évente háromszor 
elindítani. 
 
2. Nyomtatásisor-kezelő újraindítása 
 
Nyomtatási probléma esetén néha szükség lehet a Windows nyomtatásisor-kezelőjének újraindítására. 
(Ebbe a sorba kerülnek a programok által valamelyik nyomtatóra küldött, nyomtatásra váró 
dokumentumok.) Ettől bizonyos esetekben megjavulhat, pl. elindulhat a nyomtatás. 
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Web-info 

FIGYELEM! 
Ez a lehetőség csak a IV. kerület számára elérhető. 
 
Ebben a menüpontban két művelet található: 
 

1. Visszajelzés 
Visszajelzéseket, megjegyzéseket küldhetünk a központba, ha van ilyen, illetve ha központi 
adatbázisos rendszert használunk. A visszajelzés lehet hibajelentés, javaslat vagy bármilyen 
probléma, ami a program használata során felmerül. Ha megnyomjuk a Megnyit gombot, 
akkor megjelenik a IV. kerületi GI által készített weblap (aminek a címe az ablak felső részén 
látható). Itt az űrlapot kitöltve lehet elküldeni a kívánt visszajelzést. 
 

2. eInfo  (elektronikus információ kérése) 
Az adott intézményre vonatkozó könyvelési és egyéb gazdasági információk megjelenítése. 
Pl.:  

- lekönyvelt tételek listája az adott intézményre vonatkozóan 
- banki befizetések elektronikusan 
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A. Függelék 

>> TÁBLÁZATOK KEZELÉSE 

Az alábbiakban a táblázatok kezelését foglaljuk össze. 
A programban nem minden táblázatnál található meg az itt leírt lehetőségek mindegyike. Nincs pl. 
mindenhol csoportosító sáv. Van olyan is, hogy valamelyik funkció át van írva, tehát nem az itt 
leírtaknak megfelelően működik. Ilyen pl. a főmenü személyek táblázatában a szűrés. 
 

 

Oszlopok megjelenítése, elrejtése 

A táblázat bal felső sarkában látható  gombbal lehet a látható ill. rejtett 
oszlopokat beállítani. Az itt látható listában az oszlopok neve előtti kijelölőnégyzet 
kipipálásával lehet kiválasztani a megjelenítendő oszlopokat. A többi nem látszik a 
táblázatban. 
 

Oszlopok sorrendje 

Az oszlopok sorrendjét is lehet változtatni. Fogja meg az egérrel az oszlopfejlécet, majd húzza a 
megfelelő pozícióba. Húzás közben a zöld nyilak mutatják az aktuális pozíciót. A képen pl. az 
Intézmény oszlopot helyeztük át a 2. oszloppozícióba. 
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Mozgás a táblázat sorain 

A táblázat alján a bal oldalon látható a navigációs sáv. 
Az elsővel a táblázat első sorára ugrik, a másodikkal egy sorral előbbre, a 
harmadikkal egy sorral hátrébb, a negyedikkel a táblázat végére. Az ötödik 

gombbal meg lehet jegyeztetni a pozíciót, tehát azt a sort, amelyiken állunk, az ötödikkel pedig 
visszaugrik az utolsó megjegyzett sorra. 
 

Keresés a táblázatban 

A táblázatokban bármelyik oszlopban kereshetünk, csak rá kell kattintani a megfelelő oszlopban egy 
adatsorra (tehát nem a fejlécre!). Ezután egyszerűen csak el kell kezdeni beírni a keresendő értéket. 
Például ha nevet keresünk, akkor a név oszlopon kell lennie a kijelölésnek (ha nincs ott, akkor 
kattintsunk rá a név oszlop bármelyik sorára a fejléc kivételével). A kijelölés folyamatosan rááll a beírt 
szövegnek megfelelő sorra. 
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B. Függelék 

>> SZŰRÉS TÁBLÁZATOKBAN 

Mielőtt belekezdenénk a szűrés tárgyalásába, összefoglaljuk a logikai kifejezések lényegét. 
Ha megkérdezik tőlünk például azt, hogy milyen autót szeretnénk, válaszolhatjuk a következőt: 
 

Legyen német, a motorja lehet benzines vagy dízel, mérete legyen legalább 1600, de 
maximum 2000 cm3, és a színe lehet piros vagy ezüst. 

 
Ezt a következőképpen írhatjuk fel: 
 

márka=német ÉS (motortípus=benzines VAGY motortípus=dízel) ÉS (motorméret>=1600 
ÉS motorméret<=2000) ÉS (szín=piros VAGY szín=ezüst) 

 
Ebben a lírásban az ÉS ill. VAGY a logikai operátorok, műveletek; az = ill. a >= pedig a matematikai 
operátorok, műveletek. A zárójelek nagyon fontosak a kifejezés kiértékelésénél, mert meghatározzák a 
kiértékelés sorrendjét, ugyanúgy, mint a matematikában. 
A mi esetünkben a márka, a motortípus, a szín a táblázatban megjelenő oszlopokkal egyenértékű. 
 
Logikai operátorok:  
Igaz vagy hamis értékre „állítják” az állítást. 

- ÉS  igaz, ha mindkét feltétel teljesül 
- VAGY  igaz, ha a két feltétel egyike teljesül 
- ÉS NEM igaz, ha a bal oldali feltétel teljesül és a jobb oldali feltétel nem teljesül 
- VAGY NEM igaz, ha vagy a bal oldali feltétel teljesül, vagy a jobb oldali feltétel nem  

teljesül  

Pl.:   

1.  Időszak=”12 A”   ÉS   Hét=24 

Igaz, ha a 12 A időszakban van a 24.héten, tehát ekkor kerül bele a szűrésbe, a 
táblázatba 

2.  Időszak=”12 A”    ÉS NEM   Hét=24 
Igaz, ha a 12 A időszakban van és nem a 24. héten 

 
Matematikai operátorok:   

- egyenlő, nem egyenlő, kisebb, kisebb egyenlő, nagyobb, nagyobb egyenlő 
- olyan mint  Az oszlop értéke megadott karakterekkel kezdődik; 

kétféle joker karakter használható: a „%” azt jelenti, hogy a helyén 
akárhány akármilyen karakter állhat, a „_” azt jelenti, hogy a helyén egy 
akármilyen karakter állhat 
példák:   
- A „12 A%” azt jelenti, hogy az oszlop értéke „12 A”–val kezdődik 
utána pedig bármi lehet, akármilyen hosszon. Ez kilistázza a 12 A 
időszakot 
- A „1_ A%” azt jelenti, hogy „1”-gyel kezdődik, majd egy db akármilyen 
karakter, majd egy szóköz, utána egy „A”, végül pedig akármi. Ez 
kilistázza az összes 1-gyel kezdődő A jelű időszakot, tehát a 10 A, 11 
A, 12 A .stb időszakokat. 
- A „12%” az összes 12-vel kezdődő időszakot kilistázza, tehát a 12 A, 
12 B, 12 C stb. időszakokat. 
Amikor pontosan be tudjuk  írni a kívánt értéket, akkor az 
egyenlőség („=”) jelet használjuk. 

- nem olyan mint Az előző ellentéte 
- üres   Nincs semmilyen érték az oszlopban 
- nem üres  Van valamilyen érték az oszlopban 
- közötte van  Két megadott érték között van az oszlop értéke 
- nincs közötte  Nincs két megadott érték között az oszlop értéke 
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- benne van A felsorolt értékek közül valamelyikkel egyenlő az oszlop értéke 
(további értékeket a „+” jelű gombbal lehet hozzáadni) 

- nincs benne   A felsorolt értékek közül egyikkel sem egyenlő az oszlop értéke 
(további értékeket a „+” jelű gombbal lehet hozzáadni) 

 
Egyszerű feltételeket készíthetünk a következő módon. 

Egyszerű feltétel 

Ha csak az „=” matematikai műveletet használjuk, akkor a 
táblázat fejlécében levő lenyitható panelen is megadhatjuk 
az adott oszlopra vonatkozó feltételt. A lenyíló panelen az 
adott oszlopban megjelenő összes érték fel van sorolva. 
Ezek közül választhatunk ki egyet, ami a következő feltételt 
jelenti: <oszlop> = <érték>. 
A képen az időszak oszlopra állítjuk be a következő feltételt: 

Időszak = 12 A – 2010. január 
Bonyolultabb, több feltételt tartalmazó szűrést a 
Filterkészítővel hozhatunk létre. 

A navigációs sáv hetedik gombja a szűrő.   
 
Ez pedig a szűrő ablak: a Filterkészítő.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szűréssel bármilyen tetszőleges feltétel beállítható a táblázatra. Tehát bármilyen oszlop bármilyen 
értékére felállíthatunk szűrést az ÉS, VAGY, ÉS NEM ill. VAGY NEM logikai műveletekkel. Ezek a 
feltételek egy fa struktúrában jelennek meg az ablakban, ahogy az a képen is látszik. 
 
A szűrő ablakban a CSOPORT a logikai művelet megadására, a FELTÉTEL pedig az oszlopokra 
vonatkozó matematikai műveletek megadására szolgál. 
 
 
 
 
A képen látható beállítás a következőt jelenti: 
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((Időszak olyan, mint „12 A”) ÉS (Személytípus olyan, mint 
„Gyerek”))  
 
 
VAGY  
 
 
((Időszak olyan, mint „13 A”) ÉS (Személytípus olyan, mint 
„Felnőtt”))  
 
 
ami kilistázza a 12 A időszakban a gyerekeket és a 13 A időszakban a felnőtteket. A zárójelek 
elhelyezkedése fontos. 
 
A kék színnel jelölt VAGY a szűrő ablakban a <gyökér>-nél levő VAGY feltétel. A két narancssárga ÉS 
pedig a gyökérből nyíló két egy szinten levő ÉS feltétel. Ebből látszik, hogy az ÉS ill. VAGY feltételek a 
hierarchiában alattuk levő feltételek, adatszűrések összekapcsolására vonatkoznak. 

Szűrőfeltétel készítése 

A  és a   gombbal lehet új csoportot ill. feltétel sort kérni: Feltétel hozzáadása, Csoport 
hozzáadása vagy sort törölni: Sor törlése. 

Az  gombbal az adott csoporton belül lehet új feltétel sort kérni. 

Csoport megadása 

A csoportnál lehet az ÉS, VAGY, ÉS NEM, VAGY NEM feltételeket megadni. A 
feltétel sorban pedig az oszlopokra vonatkozó feltételeket.  
 
 
 
 

Feltétel megadása 

Először az oszlopot kell kiválasztani úgy, hogy az 
oszlop nevére kattintunk és a megjelenő listából 
kiválasztjuk a szükséges oszlopot. Majd az  
operátort (műveletet) kell kiválasztani szintén 
rákattintással és a listából történő kiválasztással.   
 
 

 Oszlop kiválasztása 
 
Végül az oszlopra vonatkozó értéket kell beírni.                                                     Matematikai művelet                                              
                                                                                         kiválasztása 
 
 
A beállított feltétel az Alkalmaz vagy az OK gomb megnyomásával érvényesíthető. Ekkor az aktuális 
feltétel megjelenik a táblázat alján levő szürke sávban. 

(A „LIKE” az „olyan, mint”-nek felel meg angolul.) 
 
A bal oldalon látható piros gombbal lehet teljesen törölni a feltételt. Ekkor a táblázatban az összes sor 
megjelenik. A mellette levő jelölőnégyzettel ki/be lehet kapcsolni a szűrést. A rendszer megjegyzi az 
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eddig beállított feltételeket. A jobb oldalon látható lefelé nyíllal lehet ezek közül választani. Tehát nem 
kell mindig újra létrehozni egy feltételt, ha már egyszer megcsináltuk, mert újból ki lehet választani. Az 
Egyéni gombbal nyithatjuk ki a szűrő ablakot. 

Feltétel mentése, betöltése 

Ezenkívül el is lehet menteni az szűrő ablakban a Mentés mint… gombbal. A mentett feltételek 
betölthetők a Megnyitás gombbal. A fájl kiterjesztése „flt”. Érdemes „beszélő” nevet adni a fájloknak. 
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C. Függelék 

>> A MULTISCHOOL3 Ebédlő modul használata 

A következő oldalakon a MultiSchool3 egy kiegészítő moduljának, a MultiSchool3 Ebédlőnek a leírása 
olvasható. 
 
Ez a program az intézmény étkezdéjében, ebédlőjében helyezhető el és futtatható egy számítógépen, 
amelynek természetesen összeköttetésben kell lennie, tehát tel kell érnie a MultiSchool3 adatbázisát, 
mert abból dolgozik. 
Feladata kijelezni, hogy az adott személy étkezhet-e, megkaphatja-e az ételt. 
Ehhez szükséges feltételek: 

1. Helyi hálózat 
2. Számítógép és monitor az ebédlőben 
3. Vonalkódolvasó az ebédlőben 
4. Minden étkező személynek vonalkódos kártya. A vonalkód rögzítve legyen a programban az 

Alapadatok menüben a személyekhez. 
 
A program működése egyszerű. 
 
A személy leolvassa a vonalkódját a vonalkódolvasóval. A vonalkód helye a program ablakában, a jobb 
alsó sarokban van. A program ellenőrzi, hogy aznapra be van-e fizetve a személy és nincs-e lemondva 
az étkezése. 
 
Az ellenőrzés eredménye háromféle lehet: 
 
1. Ha ehet a személy, akkor kiíródik a személy neve és osztálya. Zöld szín jelenik meg a téglalapban. 
Elhangzik a beállított hangjelzés. 
 

 
 

Az ablak alján, középen  látható egy türelmi idő nevű mező. Ennek jelentése a következő: Ha a 
megadott türelmi időn belül újra lehúzásra kerül ugyanaz a vonalkód, akkor a program nem reagál. Ha 
a türelmi idő lejárta után húzzák le újra, akkor viszont azt jelzi, hogy nem ehet, mert már evett az illető.  
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Ez azt a célt szolgálja, hogy egy véletlenszerű második vonalkód lehúzás ne zavarjon be, azaz ne 
jelenjen meg azonnal a „már ebédelt” felirat. 
Az első lehúzás után egyébként elindul a visszaszámlálás (a vonalkód mező bal oldalán), ami jelzi a 
még hátralevő türelmi időt. 
 
2. Ha az illető nem ehet (nem fizetett be, vagy befizetett, de lemondta), akkor kiíródik a személy neve     
és osztálya. Piros szín jelenik meg a téglalapban. Elhangzik a beállított hangjelzés. 
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3. Ha a leolvasott vonalkód nem létezik, akkor egy kérdőjel íródik kis a személy neve helyén. Sárga 
szín jelenik meg a téglalapban. Elhangzik a beállított hangjelzés. 
 

 
 
Ekkor megkereshetjük a személyt saját 
kezűleg. Nyomjuk meg az F4-et. Erre megje-
lenik egy kereső mező (ld. az alábbi képet). 
 
 
 
 
 
 
 
Írjuk be a név elejét, majd nyomjuk meg az ENTER-t. 
Ekkor az alábbi képen látható módon megjelennek a 
beírt névhez hasonló nevek egy kis táblázatban. 
Ezek közül választhatjuk ki a megfelelőt, a program 
pedig elvégzi az ellenőrzés és kijelzi az eredményt. 
 
 
Az Info>> gombra kattintva megjelenik az alábbi 
táblázat, melyben  étkezési típusok szerint látható a 
befizetett és a megevett adagok száma az adott napra. 
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D. Függelék 

>> A MULTISCHOOL3 Feladás modul használata 

Ez a modul az intézményi programokból a CT_EcoStat program számára küldött feladás fájlok 
kezelését végzi központilag. 
 
Az intézményi programok FTP szerverre küldik az általuk készített feladás fájlokat. 
Ez kétféleképpen lehetséges: 
1. Kézileg bármikor a „Lekérdezések > Befizetési bizonylatok > Feladás” menüben a paramétereknél 
(ld. a képet). 
 

 
 
2. Automatizáltan, minden alkalommal a programból való kilépéskor. (Beállítások > Általános – Feladás 
CT-nek.  Itt egy FTP teszt is elvégezhető, hogy tudjuk, működik-e a fájlküldés az FTP szerverre.) 
 
Az első esetben az általunk megadott dátumintervallumra, a második esetben pedig az aktuális napra a 
program kigyűjti az elkészült számlákat, majd elkészíti belőlük a szükséges fájlokat, melyek a 
következők: 

- szlaatf2.txt A számlák fej adatai 
- szlaatt2.txt A számlák tétel adatai 
- vevo2.txt A számlák vevőinek adatai 

 
Ezeket a fájlokat a rendszer átnevezi, mégpedig úgy, hogy a központi MultiSchool3 Feladás program 
meg tudja állapítani, hogy melyik intézmény küldte és mely számlák adatait tartalmazza az adott fájl. Ez 
alapján dolgozik a modul. 
 
A fájlnév felépítése: 
<intézmény központi kódja>_<első számlaszám>_<utolsó számlaszám>_szlaatf2.txt 
 
Például: 1230_000435_000461_szlaatf2.txt  az 1230-as intézmény 435-ös számlától a 461-es számláig 
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A MultiSchool3 Feladás modul működése 
 
A Feladás program célja, hogy kezelhető módon bonyolítsa az intézményektől beérkező és a CT 
programba betöltendő fájlok „forgalmát”. A fájlok nevében levő információk alapján (ld. fent) a 
felhasználó láthatja és kiválaszthatja a betöltendő fájlokat, így azok nem keverednek össze, nem 
vesznek el. 
 

 
 
A fenti rajzon az adatáramlás látható. 
Az intézmények elvégzik a feladást, az FTP szerverre kerülnek a fájlok (a rajzon a jobb oldalon alul). Az 
FTP szerverről letöltjük a fájlokat (a rajzon a bal oldalon), majd elvégezzük a betöltést a CT-be (a rajzon  
felül). Ezt nyugtázzuk a Feladás programban. 
 
A programba először fel kell vinni a létező intézményeket:  a nevüket és központi kódjukat – ez utóbbi 
alapján ismeri fel a program a különböző intézményektől érkezett fájlokat. 
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A képen látható a program egyetlen ablaka. 
 
Az „Szerviz” panelen a felhasználók karbantartása végezhető valamint a tárolt adatok törlése. 
 
Az „Intézmények” panelen az intézmények megadása történik. 
 
A fő művelet, a fájlok kezelése a „Feladás betöltés” panelen történik. 
A betöltés négy lépésből áll. 
 
1. Új fájlok listázása 
 
A Listázás gombra kattintva az FTP szerveren levő fájlok közül a program kilistázza azokat, amelyek 
még nem voltak betöltve. Ezt minden intézményre elvégzi. A táblázatban megjelennek az adatok: az 
intézmény neve, a számlasorszám-tartomány és a feltöltés dátuma. A  jelre kattintva „kinyílik” az 
adott intézmény és sora megjelennek a fájlok nevei. 
 
2. Fájlok letöltése 
 
Ha kiválasztottuk a kívánt intézmény-sorszámtartomány sort, a Letöltés gombra kattintva elindul a 
fájlok tényleges letöltése az FTP szerverről. A letöltött fájlok a megadott mappába kerülnek, amit 
bármikor megváltoztathatunk. Minden FTP művelet folyamata az ablak bal alsó sarkában levő 
téglalapban követhető, mivel oda kiíródik az éppen zajló művelet (pl. „FTP transfer”, „... átvitele”, stb.). 
A letöltődött fájlok neve kiíródik: fej, tétel, vevő. 
A program átnevezi a CT által várt névre a fájlokat, ugyanis az FTP szerveren (ahogy fent le van írva)   
a fájlnévbe belekerült az intézmény és a sorszámtartomány. Majd átmásolja a megadott mappába. 
Az ablak üzenősorába kiíródik a „A fájlok letöltése és átmásolása kész” szöveg. 
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A bal oldali táblázatban a sor színe lila lesz. (A színek jelmagyarázata a táblázat jobb alsó sarkában 
látható.) 
 
3. Betöltés a CT programba 
 
Ekkor át kell lépni a CT-be és elvégezni a betöltést.  
 
4. Betöltés nyugtázása 
 
Ha sikerült a betöltés a CT-be, akkor ezt úgy tudatjuk a Feladás programmal, hogy nyugtázzuk a 
betöltést a Nyugtázás gombra kattintva. 
A program tárolja a fájlok neveit, ebből már tudni fogja, hogy ezeket a fájlokat betöltöttük. 
A bal oldali táblázatban a sor színe narancssárga lesz. 
 
 
A „Betöltések” panelen lehetőség van lekérdezni a betöltéseket a következő paraméterekkel: 

- intézmény     egy vagy az összes 
- számlasorszám-tartomány     ha üres, akkor az összes 
- betöltés dátuma 
- feltöltés dátuma  FTP szerverre kerülés dátuma 

 
 
A Súgó gombra kattintva megjelenik a rendszer leírása. 
 



Céginformációk 

          MultiSchool3 
           Étkezés-megrendelő 
 

172 

CÉGINFORMÁCIÓK 
 
 
A program készítője és tulajdonosa:      KronoSoft Informatikai és Szolgáltató Kft. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Székhely:  2049 Diósd, Völgy u. 26/b. 
 
Levelezési cím:  2049 Diósd, Völgy u. 26/b. 
 
Web:   www.kronosoft.hu   www.multischool.hu 
 
E-mail:   info@kronosoft.hu  laszlo.attila@kronosoft.hu 
 
Tel:   06 23 382-275  06 20 944-8225 
 
Fax:   06 23 382-275 
 
Skype:   alaszloa1 
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