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Az ADÓMENTORÁLÁS Bizonylat Konvertáló program segítségével egyszerűen, néhány 
lépésben lehet az elektronikus Vevő, Pénztárgép, Nyugtatömb, Szállító és Banki 
bizonylatokat a kiválasztott könyvelőprogram számára olvasható formátumba konvertálni. A 
különböző bizonylat fájlok lehetnek .xml, .csv, .xls, .xlsx és .xlsm kiterjesztésűek. 

A program jelenleg az alábbi formátumú bizonylatokat képes feldolgozni. A betölthető 
formátumok folyamatosan bővítésre, frissítésre kerülnek.  

Vevő bizonylat formátumok: 

 adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás .xml (minden számlázóprogramból 
kötelezően exportálható) 

 szamlazz.hu .csv (minden számlaadat) 
 UNIT Dimension számlázó .xls, .csv 
 NAV Online számla 1.0, 2.0 és 3.0 .xml 
 Naturasoft számlázó .csv 
 Billingo általános számlaexport .xls, .csv 

Pénztárgép bizonylat formátumok: 

 pénztárgépből kiolvasott .xml 
 Pénztárgép adatbekérő .xlsm (programunkhoz készített egyedi adatbekérő táblázat, 

letölthető a honlapról) 

Nyugtatömb bizonylat formátumok: 

 Nyugtatömb adatbekérő .xlsm (programunkhoz készített egyedi adatbekérő táblázat, 
letölthető a honlapról) 

Szállító bizonylat formátumok: 

 NAV Online számla 1.0, 2.0 és 3.0 .xml 

Bank bizonylat formátumok: 

 OTP bank .xml, .xls (v1 és v2), .csv, eBIZ .csv 
 Budapest Bank .xls, .csv (régi és új) 
 Takarékbank .xml 
 ERSTE Bank .csv, .xml 
 CIB Bank .xls 
 Unicredit Bank .xml, .csv 
 K&H Bank .xls, .csv 
 Raiffeisen Bank .xls, .csv 
 MKB Bank .xls 
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 MagNet Bank .xls 
 
A bank bizonylatok esetében a számlatörténet fájlokon kívül lehetőség van a nyitott 
vevő/szállító listát, partnertörzs listát, csomagfutár elszámoló listát, elektronikus fizetési 
eszköz listát és vevő teljesítés listát is választani. Ezek a fájlok a banki tranzakciók és a 
vevő/szállító bizonylatok párosításához használhatók. 

Nyitott vevő/szállító fájl formátumok: 

 RLB könyvelő program pénzügyi nyilvántartás export .xls 

Partner lista fájl formátumok: 

 RLB könyvelő program partnertörzs export .xls 

Csomagfutár elszámoló lista fájl formátumok: 

 GLS elszámoló lista .xls 
 Pick Pack Pont utánvét lista .xls 
 Fürgefutár utánvét lista.xls 
 Csomagpiac elszámoló lista 

Elektronikus fizetési eszköz lista fájl formátumok: 

 Barion elszámoló lista .xls 

Vevő teljesítés lista fájl formátumok: 

 könyvelt cégtől kapott egyedi vevő teljesítés lista .xls 
 
Egyes bizonylat formátumok esetén előfordulhat, hogy egy időszak adatait több fájl 
tartalmazza (pl. Takarékbank .xml, pénztárgépből kiolvasott .xml). A program képes arra, 
hogy egyszerre több fájl kijelölését követően a konvertálást tömegesen elvégezze, és annak 
eredményét egy fájlba lementse. 

A program képes az RLB Kettős Könyvviteli Rendszerből közvetlenül is átvenni a cégek 
rendezetlen vevő, szállító adatait, partneradatait és főkönyvi törzsét. A program minden 
indításkor ellenőrzi a beállított RLB Kettős mappát, és jelzi, hogy a szükséges adatokhoz 
hozzá tud-e férni (RLB Kettős kapcsolat aktív/inaktív). Amennyiben az RLB 
könyvelőprogram nem elérhető, úgy a Főkönyvi törzs lista, a Partner lista és a Nyitott 
vevő/szállító lista külön .xls fájlokból is beolvasható. 

A program továbbá minden indításkor automatikusan letölti az MNB honlapjáról az aktuális 
és a megelőző év adott napig érvényes devizaárfolyam listáját. A program azon a bizonylat 
fájlok esetében, amelyek nem tartalmaznak árfolyam adatot, ezt a listát fogja használni a 
konvertáláskor. 
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A program telepítése 

A program legfrissebb verzióját a https://adomentoralas.wixsite.com/mysite honlap ’DEMO’ 
gombjára kattintva tudjuk letölteni a számítógépünkre. A letöltött ’Bizonylat Konvertalo 
v…zip’ fájlt először ki kell csomagolnunk a számítógépünk egy tetszőleges mappájába. Ezt 
követően a kicsomagolt fájlok (’setup v...exe’ és ’Bizonylat Konvertalo Setup.msi’) közül a 
’setup v...exe’ fájlra kattintva lehet a telepítőt elindítani. 
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A Telepítő végigvezeti a felhasználót a telepítés szükséges lépésein. 

 

 

Elsőként ki kell jelölni a telepítési mappát, és meg kell adni azt, hogy a számítógép melyik 
felhasználója érhesse el a programot.  
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A Telepítő ezt követően megerősítést kér a telepítés megkezdéséhez. 

 

 

A Sikeres telepítést követően a program a Start menüben vagy az Asztalon elhelyezett 
ikonra kattintva indítható. 

 

 

 

  



 
Bizonylat Konvertáló programleírás 

6 
 

A program használata, menüpontok ismertetése 

Főképernyő 

A főképernyő felső részén találhatóak a menüpontok és a felső információs sáv, alul pedig  
az alsó információs sáv látható. Felül a választott cég és a könyvelési év jelenik meg, itt 
kerül kijelzésre az RLB Kettős Könyvviteli Rendszer adatkapcsolat és itt található a NAV 
Online Számla nyomógomb. Alul láthatók a regisztrációval kapcsolatos adatok (felhasználó, 
regisztráció vége), az átkonvertált és mentett tételek száma, valamint a program 
verziószáma. 

 

Cég kiválasztása 
A felső információs sávon elhelyezett ’Választott cég’ legördülő menüre kattintva 
választhatjuk ki, hogy melyik cég bizonylatait szeretnénk feldolgozni, konvertálni. 

 

Könyvelési év kiválasztása 
Amennyiben a konvertáló program és az RLB Kettős könyvviteli rendszer között van aktív 
adatkapcsolat, úgy a felső információs sáv ’Év’ legördülő menüjéből kiválasztható a 
könyvelési év. Ebből a könyvelési évből veszi át a program az RLB Kettős könyvviteli 
rendszerből a Nyitott vevő/szállító listát, a Partner listát és a Főkönyvi törzset. 
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NAV Online Számlák letöltése 
A ’NAV Online Számla’ > ’NAV Online Számla letöltése’ menüpontban érhető el az a felület, 
ahol a NAV OSA rendszeréből tudunk vevő és szállító számlalistát és számlaadat .xml 
fájlokat letölteni. 

 

Először a számla kiállításának dátumát-időszakát kell beállítanunk, majd ki kell jelölnünk 
legalább egy céget a listából. A cégeket tartalmazó vezérlőre jobb gombbal kattintva 
tömeges kijelölést is végezhetünk (mindet kijelöl/kijelölések törlése). Ekkor aktívvá válik a 
’Számlalista’ dobozban a ’Letöltés’ gomb, valamint a ’Számla .xml adatfájlok’ dobozban a 
’Letöltés és mentés’ nyomógomb. 

 

A ’Számlalista’ doboz a ’Letöltés’ gombjára kattintva a program letölti és megjeleníti a kijelölt 
cég(ek) kiválasztott számlakiállítási időszakához tartozó bizonylatainak listáit. Az ablak jobb 
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oldalán láthatók a letöltési folyamat részletei, ahol adott esetben megállíthatjuk a letöltést a 
’Megszakítás’ gombra kattintva. 

 

A középső számlalista vezérlőre jobb gombbal kattintva tömeges kijelöléseket végezhetünk 
(vevők, szállítók, összes vagy egyik bizonylat sem). 

 

Lehetőség van arra, hogy a lekérdezett számlalistában kijelölt bizonylatok adatait Excel 
táblázat formájában elmentsük. Ehhez a ’Számlalista’ dobozban az ’Excel export’ gombra 
kell kattintanunk, amit követően ki kell választani az exportálás mappáját. A program ez után 
ide generálja le kiválasztott bizonylatok adatait tartalmazó Excel számlalista fájlokat, 
cégenként külön-külön. 
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Amennyiben a számlák .xml adatfájljait szeretnénk letölteni és elmenteni, akkor a ’Számla 
.xml adatfájlok’ doboz ’Letöltés és mentés’ gombjára kell kattintanunk. Amikor a ’Kijelölt 
cég(ek) minden számlájának letöltése’ rádiógomb aktív, akkor a cégek minden számlája 
letöltésre kerül a ’Beállítások’ > ’Program beállítások’ > ’NAV Online Számla’ fülön megadott 
helyre (cégenként külön almappába). Amikor pedig a ’Számlalistában kijelölt számlák 
letöltése’ rádiógomb aktív, akkor a kijelölt bizonylatok kerülnek csak letöltésre és mentésre a 
’Beállítások’ > ’Program beállítások’ > ’NAV Online Számla’ fülön megadott helyre 
(ugyancsak cégenként külön almappába). 

Beállítások menü 

Program beállítások 
A ’Beállítások’ > ’Program beállítások’ menüpont alatt érhetők el az általános, valamint a 
kontírozási beállítások. 

 

Az ’Általános’ fülön adhatók meg a különböző adatbázis fájlok elérési útvonalai, itt 
választható ki a konvertálás kimeneti formátuma (’RLB többsoros .csv’ vagy ’SAP 
számlabetöltő .csv’) és a konvertálás kontírozási részletessége (’ÁFA kulcsonként 
összesítve’ vagy ’Bizonylat tételenként’). A NAV Online Számlák között nem egyszer fordul 
elő olyan, amelyben az áfa kulcsok vagy számla tételek nettó, áfa és bruttó összege a 
tizedestörtek kerekítései miatt nem adja ki a számla végösszegét. Az ilyen számlák 
kontírozásának megkönnyítésére használható a ’Számlakontírok automatikus korrekciója’ 
funkció. 
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A ’Pénztárgép’ fülön az egyedi fejlesztésű ADÓMENTORÁLÁS Pénztárgép adatbekérő 
táblázat konvertálása során alkalmazott szöveges kontírmegjegyzéseket, és bizonylatszám 
generálási szabályokat tudjuk megadni. 

 

A ’Bank’ fülön állíthatjuk be azt a legfeljebb 3 db napi összesítési szabályt, ami alapján a 
bankszámlatörténeten adott napon sorozatosan előforduló tételeket fogja a program 
göngyölni (ez hasznos pl. a Széchenyi hitelszámláknál). Itt kapcsolhatjuk be/ki és 
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paraméterezhetjük az automatikus banki kiegyenlítést, valamint itt olvasható egy rövid 
jelmagyarázat a párosítás feltételrendszeréről. 

 

A ’NAV Online Számla’ fül szolgál arra, hogy az API kapcsolaton keresztül a számlalista és 
a vevő, szállító számla .xml adatfájlok milyen szabályok szerint kerüljenek kezelésre. 
Megadhatjuk az Online Számla .xml fájlok mappáját, kijelölhetjük azt, hogy a cégek .xml 
bizonylatai külön almappákba kerüljenek, valamint megadhatjuk az .xml fájlok elnevezési 
szabályát. 
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Cégadatok szerkesztése 
A program saját cégadatbázissal rendelkezik. Ez az adatbázis tartalmazza a törzs adatokat, 
a NAV Online számla bejelentkezéshez szükséges azonosítókat, a bankszámlák és a 
pénztárgépek adatait, valamint a céghez tartozó alapértelmezett kontírozási beállításokat. 

 

A ’Cégadatok szerkesztése’ menüből érjük el az adatok szerkesztésére szolgáló felületet. 

 

Az ’Új’ gomb megnyomásával rögzíthetünk újabb céget, a ’Módosít’ gombbal 
szerkeszthetjük a kijelölt cég adatait,  a ’Töröl’ gombbal pedig eltávolíthatjuk a kijelölt céget 
az adatbázisból. Amennyiben összekapcsoltuk a konvertáló programot a 
könyvelőprogrammal, úgy az ott található cégek törzsadatait onnan átvehetjük. 
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A ’NAV Online számla’ fülre kattintva megadhatjuk a NAV Online számla rendszer 
eléréséhez szükséges adatokat. 
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Felvehetünk bankszámlákat a ’Bankszámlák’ fülre kattintva. Amennyiben a konvertálás 
közben a program új, az adatbázisban addig nem szereplő bankszámlaszámot talál a 
vevő/szállító/bank bizonylatban, akkor egy felhasználói megerősítést követően 
automatikusan felveszi azt a cég bankszámlái közé. 

 

 

Amennyiben a cég rendelkezik pénztárgéppel-gépekkel, akkor azokat a ’Pénztárgépek’ fülön 
rögzíthetjük, valamint ott megadhatjuk a kontírozási szabályokat. 
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A pénztárgépek bevételeinek feldolgozásához nyújt segítséget az egyedi fejlesztésű 
ADÓMENTORÁLÁS Pénztárgép adatbekérő táblázat, amelyből az adatok a fenti beállítások 
szerint kerülnek konvertálásra. 

 

A ’Kontírozás’ fülre kattintva lehet megadni azokat az alapértelmezett kontírozási 
szabályokat, amelyeket a konvertálás során – kontírozási szótár találatok hiányában – a 
program figyelembe vesz majd. 
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A változtatások a ’Mentés’ gombbal tárolhatók el, a ’Mégsem’ gombra kattintva a 
változtatások nem kerülnek eltárolásra. Az éppen folyamatban levő konvertálás adatai 
nem változnak meg automatikusan az alapértékek megváltoztatásával! 
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Regisztráció 

A még nem regisztrált, DEMO verzió a program által ismert összes bizonylat formátumból 
legfeljebb 1 db tétel konvertálására alkalmas. A DEMO verzió nem ad lehetőséget a NAV 
Online Számla API kapcsolat használatára sem. A regisztrációt követően ez a DEMO 
korlátozás megszűnik. 

 

 

A programot teljes értékűen a sikeres regisztrációt követően tudjuk használni.  

  

A ’Regisztráció’ menüpontra kattintva megjelenik a következő ablak.  
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Itt a ’Kód kérése’ gombra kattintva meg kell adnunk a program használatára jogosult nevét, 
e-mail címét és az igényelt használati időszakot (hónap). 

  

A ’Rendben’ gombra kattintva az igénylő kód megjelenik a ’Regisztráció igény’ mezőben. A 
’Másolás’ gombra kattintva az igénylőkód a vágólapra kerül. A kódigénylést a 
konvertalas@batorfiespetho.hu e-mail címre kell elküldeni. 
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A megküldött igény alapján készítünk egy egyedi regisztrációs kódot, amit a feladó e-mail 
címére visszaküldünk. A regisztrációs kód 5 napig használható fel, utána érvényét veszti. A 
visszaküldött regisztrációs kódot a ’Kód megadása’ gomb lenyomását követően lehet 
beilleszteni a ’Regisztrációs kód’ mezőbe. 

 

A ’Rendben’ gombra kattintva érvényesíthető a kapott regisztráció. 
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A regisztrációt követően a program az igényelt hónapoknak megfelelő napig, a regisztráció 
kérésekor azonosított számítógépen használható. A regisztráció lejártát követően a program 
újra DEMO üzemmódban működik tovább. A regisztrált program a konvertálások 
mentésekor számolja a feldolgozott tételeket. Az érvényesség vége, a konvertált tételek 
száma és az többi regisztrációs adat a ’Regisztráció’ menüpontra kattintva tekinthető meg. 

 

Sikeres regisztrációt követően a program főképernyőjének láblécében zölddel megjelenik a 
használatra jogosult felhasználó neve. 
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Konvertálás 

A ’Konvertálás’ menüből választhatjuk ki azt, hogy új konvertálási projektet kezdünk, 
visszatöltjük a korábban már lementett konvertálást, vagy éppen az aktuális konvertálást 
elmentjük. 

 

A ’Konvertálás’ > ’Új’ menüpontra kattintva jelenik meg a ’Konvertálás’ ablak. A bal felső 
listában csoportosítva láthatók a különböző bizonylatfajták. 

 

A listára egyszerűen ráhúzhatók azok a bizonylatok, melyeket konvertálni szeretnénk, de 
választhatunk a ’Hozzáad’ gomb segítségével, vagy a listán jobb egérgombbal kattintva is. 
Ilyenkor egy szokásos tallózási ablak jelenik meg, ahol egyszerre több fájlt a ’Ctrl’ vagy a 
’Shift’ gomb és az egér bal gombjának együttes lenyomásával jelölhetünk ki. Az ’Eltávolít’ 
gomb lenyomása eltávolítja a kijelölt bizonylat fájlt a listából. Az ’Eltávolít mind’ gombbal az 
összes fájlt eltávolíthatjuk a listából. A programmal lehetőség van egy-egy bizonylattípus 
egyenként történő, de akár több bizonylattípus egyidejű konvertálására is. A program a 
hozzáadáskor automatikusan azonosítja és szétválogatja a kijelölt bizonylatokat. 
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A bal felső lista alatt található a kiválasztott cég pénztárgépeinek kijelölését szolgáló 
legördülő lista. Ugyan itt találhatók azok a vezérlők, melyek segítségével a NAV Online 
Számla rendszerből egyenesen a fenti listába tölthetjük le a megadott feltételeknek (időszak 
és vevő/szállító bizonylat) megfelelő számlákat. A bal oldal alsó részén található státusz 
ablakban olvashatók a program üzenetei. 

 

A fájlok kiválasztását követően a ’Konvertálás’ gomb elérhetővé válik, amire kattintva a 
program elvégzi a bizonylatok konvertálását. A bizonylat lista elemeire kattintva, vagy az 
ablak középső részének tetején található fülek segítségével választhatjuk ki, hogy melyik 
bizonylatfajtát szeretnénk lista-szerűen megjeleníteni.  

A Vevő, Szállító, Pénztárgép és Bérfeladás listákban az egyes bizonylatokra kattintva jobb 
oldalon felül megjelenik azok egyedi, digitális bizonylatképe. A vevő, szállító bizonylatok 
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esetében a tájékoztató számlakép, a pénztárgép bizonylatok esetében a Napi forgalmi 
jelentés és a Pénztárjelentés, a bérfeladás esetében pedig a könyvelési feladás. A program 
által megjelenített, bizonylat fájlok adataiból generált képek nem egyenértékűek az 
eredeti bizonylattal, csak tájékoztató jellegűek!  

 

A középső mezőben alul a ’Kontírozás’ fülön a vevő és szállító bizonylatok tételeit egyedileg 
kontírozhatjuk. A kontírozás megkezdéséhez nyomjuk meg a ’Kontírozás módosítása’ 
gombot. Ilyenkor a táblázat cellái szerkeszthetővé válnak.  

 

A szerkesztés közben lehetőségünk van a cellák értékeit módosítani, új sorokat hozzáadni, 
sorokat törölni, vagy a meglévő sort a beállított felosztási arány szerint szétosztani. 
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Amennyiben kapcsolatban van a program az RLB Kettős Könyvviteli Rendszerrel, akkor 
külön ablakban megjeleníthetjük a kiválasztott cég Főkönyvi törzs adatait a ’Főkönyvi törzs’ 
gombra kattintva, vagy az [F2] billentyűt megnyomva. 

 

A kijelölt kontírozási sor bármelyik cellájára jobb egérgombbal kattintva szerkeszthetjük a 
gazdasági esemény szótárat. 
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A gazdasági esemény szótár ablakban felül ilyen esetben a kijelölt kontírozási tételhez 
tartozó adatok látszanak. Gazdasági eseményt az ’Új’ gomb megnyomásával rögzíthetünk. 

 

Ilyenkor a ’Gazdasági esemény’ mezőben szerkeszthetővé válnak a feltételek. A megadott 
feltételeket a ’Mentés’ gomb lenyomásával tárolhatjuk el. 

 

A kijelölt gazdasági eseményhez szótár bejegyzést a ’Gazdasági esemény szótár feltételek’ 
ablak ’Új’ gombjára kattintva vehetünk fel. 
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Szótáregyezés esetén a kontírozási tétel ikonja megváltozik. 

 

A középső mezőben alul a ’Könyvelési partner’ fülön a vevő, szállító vagy bank bizonylaton 
szereplő partnert rendelhetjük hozzá a könyvelőprogram megfelelő partneréhez. A 
bizonylatlistában zöld ikon jelzi, ha van partneregyezés a könyvelőprogram partnertörzsével, 
piros ikon pedig ha nincs egyezés. Konvertálni akkor is lehet, ha nincs partneregyezés, 
de úgy a könyvelőprogram a konvertált állomány beolvasásakor ezeket a sorokat ’Új 
partner’-ként fogja átvenni, továbbá párosított vevő/szállító bizonylat esetén az RLB 
program nem tudja a bizonylat kiegyenlítését elvégezni! Partnert a ’Könyvelési partner 
társítása’ gombra kattintva tudunk hozzárendelni a tételekhez, de lehetőség van a 
hozzárendelt partner módosítására és törlésére is. Bankbizonylatok esetén a ’Bizonylat 
párosítás’ ablakban is el lehet végezni a partner társítást. 
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A Konvertálás ablak jobb oldalán alul táblázatosan jelenik meg a kiválasztott kimeneti 
formátumnak megfelelő (RLB Kettős Könyvviteli Rendszer vagy SAP Számlabetöltő) 
átkonvertált .csv adatállomány. 
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Amennyiben a konvertálást megelőzően a Banki bizonylatok mellett kijelöltünk Vevő, 
Szállító, vagy nyitott vevő/szállító lista állományt (vagy a program kapcsolódott az RLB 
Kettős Könyvviteli Rendszerhez), abban az esetben a program automatikusan elvégzi a 
banki tételek és a vevő-szállító bizonylatok összepárosítását. A párosítás bankszámlaszám, 
bizonylatszám, összeg, dátum adatok figyelembevételével történik. A Csomagfutár listák, az 
Elektronikus fizetési bizonylat listák és a Vevő teljesítés listák összepárosítására csak kézzel 
van lehetőség. A program lehetőséget biztosít az automatikus párosítási eredmények 
módosítására, illetve a kézi összepárosítások elvégzésére.  

A Párosítás’ gomb lenyomásával a program elvégzi a nyitott vevő/szállító bizonylatok 
automatikus párosítását a banki bizonylatok tételeivel. Amelyik tételnél a párok 
összerendelése bizonytalan, ott egy megerősítő ablak jelenik meg. Itt ellenőrizhetjük a találat 
helyességét, elfogadhatjuk vagy elutasíthatjuk azt. 

 

Ezt követően megjelenik a ’Bizonylat párosítása’ ablak, aminek mérete tetszés szerint 
változtatható. Az ablak felső részében megjelenő táblázat a banki tranzakciókat mutatja. 
Zöld betűszínűek azok a sorok, amelyeknek van vevő/szállító bizonylat párja. Kék betűvel a 
kiválasztott banki szótár alapján beazonosított tételek látszanak. Piros betűszínűek azok a 
sorok, amelyek párosítása vélhetően hibás. A felső banki tranzakció táblázat bármelyik 
sorára kattintva a jobb oldali felső ablakban a banki tranzakció, a jobb oldali alsó ablakban 
pedig a vevő/szállító bizonylat részletes adatai jelennek meg. A táblázat fejlécére kattintva a 
kiválasztott oszlop adatai abc sorrendbe rendeződnek. 
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Az ablak alsó részében a vevő és szállító állomány tételeit tartalmazó táblázat látható. Zöld 
háttérrel a vevő, világoskék háttérrel pedig a szállító bizonylatokat láthatjuk. A táblázat 
fejlécére bal egérgombbal kattintva a kiválasztott oszlop adatai abc sorrendbe rendeződnek. 
Amennyiben a fejlécre jobb egérgombbal kattintunk, úgy megjelenik az az ablak, ahol az 
oszlopok sorrendezését egyénileg beállíthatjuk és eltárolhatjuk. 

 

A táblázat bármelyik sorára kattintva megjelennek a vevő vagy szállító bizonylat részletes 
adatai. 
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Mind a felső banki tranzakció lista, mind pedig az alsó vevő/szállító lista sorainak 
megfogásával (bal egérgomb) és a másik lista megfelelő elemére húzásával lehet a 
párosítást elvégezni. A banki tranzakció listának és a vevő/szállító lista akár több eleme is 
kiválasztható és a másik listára ráhúzható. A ráhúzás közben az űrlap közepén látható 
összeg mezők háttérszíne aszerint változik (zöld vagy piros), hogy a kijelölt tétel(ek) összeg 
megfelel-e a másik listában kiválasztott tétel(ek) összegének. A bal egérgomb 
elengedésével a párosítás megtörténik. 

 

Amennyiben a banki tranzakció összege eltér a párosított vevő/szállító bizonylat összegétől, 
akkor a következő ablak jelenik meg a képernyőn. Itt megadhatjuk azt, hogy a program 
automatikusan kiegészítse-e a kontírozást, vagy sem. 
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A párosítás megszüntetését a kiválasztott banki tranzakció vagy vevő/szállító sorokon jobb 
egérgombbal felugró ’Párosítás megszüntetése’ menüpontjára kattintva lehet elvégezni. 
Akár a felső banki tranzakció listában, akár az alsó vevő/szállító bizonylat listában, akár a 
kijelölt tételek párjait mutató listákban szüntetünk meg párosítást, a program a többi listában 
automatikusan megszünteti az összetartozó tételek megjelöléseit. 

 
 

A bankbizonylatok lista kijelölt sorára jobb egérgombbal kattintva lehet a bank kontír szótárat 
szerkeszteni, új szótár bejegyzést hozzáadni. 

 

Amennyiben van már szótáregyezés, úgy az adatokat a ’Módosítás’ gomb megnyomásával 
szerkeszthetjük. 
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Ilyenkor a kontírozási szabály mezőben szerkeszthetővé válnak a feltételek. A megadott 
feltételeket a ’Mentés’ gomb lenyomásával tárolhatjuk el. 

 

Szótáregyezés esetén a bankszámla bizonylat sor ikonja megváltozik. 
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A bankbizonylatok lista kijelölt sorára jobb egérgombbal kattintva tudunk a bank partnerhez 
könyvelési partner társítani (mint ahogyan azt korábban a ’Konvertálás’ ablakban is 
megtehettük). 
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Társított könyvelési partner esetén a partner ikon színe zöldre vált. 

 

Amennyiben az utalás egyszerre több számla kiegyenlítését tartalmazza, és a közlemény 
rovatban a számlaszámok hivatkozása alapján a program nem tudta a csoportos párosítást 
automatikusan elvégezni, abban az esetben hasznos funkció a ’Csoportos utalás varázsló’. 
Az erre szolgáló ablakot a bankbizonylatok lista kijelölt sorára jobb egérgombbal kattintva 
tudjuk elérni. 
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A ’Módosított közlemény’ szövegmezőbe az ’Elválasztó karakter’ ablakban definiált karaktert 
(alapértelmezetten vessző) kézzel beilleszthetjük a megfelelő helyekre. Amennyiben a 
nyitott vevő/szállító lista tartalmaz olyan számlákat, amelyre a közlemény szövegrészek 
hivatkoznak, úgy a listában megjelennek a csoportosan párosított számlaszámok. A 
csoportos utalás párosításait a ’Rendben’ gombbal fogadhatjuk el. 
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A kijelölt bankszámla bizonylat kontírozását szabadon szerkeszthetjük, sorokat adhatunk 
hozzá vagy vehetünk el belőle. 

 

A ’Mentés’ gomb megnyomását követően az bevitt adatok tárolásra kerülnek, és a 
bankszámla bizonylat sor ikonja megváltozik. 

 

A ’Konvertálás’ > ’Mentés’ menüpontra kattintva lehetőség van az aktuális konvertálás 
mentésére (a korábban elvégzett párosításokkal együtt). Később a mentett konvertálást 
visszatöltve folytathatjuk a munkát. 
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A ’Konvertálás’ űrlap ’Mentés a könyvelőprogramba’ gombjára kattintva lehet az elkészült 
konvertálást lementeni a kiválasztott könyvelőprogram (RLB többsoros .csv vagy SAP 
számlabetöltő .csv) formátumában. Ezzel együtt ’KONV_...db’ néven ugyan oda kerül 
elmentésre a konvertálás összes adata is, amit később visszatölthetünk a ’Konvertálás’ > 
’Visszatöltés’ menüpontra kattintva. A sikeres visszatöltés feltétele a konvertáláshoz 
felhasznált összes adatfájlnak megléte! 
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Kontír szótárak 

A kontírozási szótárak a felhasználó által bővíthető, testre szabható adatbázisok, amelyek 
segítségével részletesen meghatározhatók a kontírozás szabályai. 
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A kontírozási szótárak szabályaihoz legfeljebb öt különböző feltételt határozhatunk meg. 

 
Monor, 2021. 11. 03. 
 

Bátorfi és Pethő 
Számviteli, Mérnöki Tanácsadó Kft. 

 
 
Az ADÓMENTORÁLÁS Bizonylat konvertáló program a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény 
alapján szerzői jogvédelem alatt áll. 
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