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1 A Tanulmányi pénzügyi rendszer Étkezési moduljának rövid 

bemutatása 

1.1 A Tanulmányi pénzügyi rendszer és az Étkezési modul feladata 

A Tanulmányi pénzügyi rendszer a köznevelési intézmények pénzügyi feladatait támogató 

informatikai rendszer komponense, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és 

adaptívan együttműködik. A Tanulmányi pénzügyi rendszer egy olyan rendszerkomponens, 

amely képes csatlakozni a köznevelés hálózataihoz, és ezzel igyekszik kényelmesebbé tenni 

az online pénzügyi ügyintézést.  

A modul használatával gyorsabbá és egyszerűbbé válnak az olyan oktatással kapcsolatos 

ügyek intézése, mint például az iskolai események és kirándulások, az intézményeknek 

történő rendszeres befizetések, a köznevelési intézmény létesítményeinek bérbeadásához 

kapcsolódó, illetve a leszereléssel kapcsolatos pénzügyi teljesítések vagy az osztálypénz 

kezelése. 

A Tanulmányi pénzügyi rendszer célja, hogy az állami oktatási intézmények legfelső szintjétől 

kezdve a diákokig és szülőkig az oktatás minden résztvevője számára biztosítson egy olyan 

rendszert, ahol az oktatással kapcsolatos pénzügyi ügyintézési folyamataikat hatékonyan és 

elektronikusan végezhetik el. Nincs szükség tehát az intézményben történő személyes 

ügyintézésre. 

Az Étkezési modul a Tanulmányi pénzügyi rendszernek az étkeztetéssel kapcsolatos 

elektronikus ügyintézést, étkezések megrendelését/ lemondását, az ebből származó 

befizetési kötelezettségeket (előírásokat) kezelő modulja.   

A Tanulmányi pénzügyi rendszer a Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszer) – a továbbiakban KRÉTA – a köznevelési intézmények oktatásszervezői 

feladatait támogató informatikai rendszerének egy komponense, amelyen keresztül az iskolák 

tanulmányokkal kapcsolatos pénzügyei intézhetők. 

A KRÉTA rendszerben az egyes komponensek integráltan képesek az együttműködésre, tehát 

valamely komponensben rögzített adatok a többi komponensben is elérhetők és használhatók.  

 

  



 

 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054  5/80 

TANULMÁNYI PÉNZÜGYI RENDSZER ÉTKEZÉSI MODUL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVE , GONDVISELŐ 

A rendszer főbb komponensei az alábbiak: 

Pénzügyi rendszer (Tanulmányi pénzügyi rendszer) 

 

 

 

A tanulmányi pénzügyi rendszer a KRÉTA program pénzügyi folyamatokhoz 

kapcsolódó ügyintéző komponense, melyek során az intézmény számára a 

gondviselő pénzbefizetési kötelezettséget teljesít. A rendszerkomponens 

támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók 

lebonyolítását a gondviselő és az intézmény között. 

Tanulmányi pénzügyi rendszer – Étkeztetés modul 

 

A Tanulmányi pénzügyi rendszer Étkeztetési modulja a KRÉTA program 

étkeztetéshez kapcsolódó speciális ügyintézési feladatokat (menük, diéták, 

árak, határidők, étkezési nyilatkozatok, havi étkezés megrendelése, 

lemondások kezelése, megrendelések és lemondások alapján fizetési előírások 

automatikus generálása) támogató komponense 

Tájékoztató a KRÉTA további rendszerkomponenseiről: 

Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (e-Ügyintézés) 

               

A gondviselők kérelmeket, jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, 

felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be az intézmények felé 

elektronikus formában a rendszeren keresztül. Az intézményi felhasználók 

kezelik a rendszeren keresztül benyújtott kérelmeket, elvégzik a 

döntéshozatalhoz szükséges teendőket, határozatot hoznak. A felhasználói 

felületen keresztül ügyeik nyomon követésére. 

Adminisztrációs rendszer 

 

A rendszernek a legfontosabb alapköve az iskolai adminisztrációs és tanügy-

igazgatási modul, amely a KRÉTA programban az adminisztrációs rendszer. Ez 

a modul tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési 

intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól, valamint 

tanügyi folyamatairól 

Elektronikus Napló 

 

Az elektronikus napló az oktatási-nevelési intézmények által használható, a papír 

alapú naplók teljes körű kiváltására alkalmas szoftver. Segítségével egyszerűen 

adminisztrálhatók a tanórák, az értékelések, a mulasztások, a beírások, továbbá 

egyszerűen végrehajthatók az osztályfőnöki feladatok is. 
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Elektronikus ellenőrző 

 

Az elektronikus ellenőrző lehetőséget biztosít a tanulók, valamint szüleik, 

gondviselőik részére, hogy nyomon követhessék tanulmányi eredményeiket, 

mulasztási adataikat, üzeneteiket és beírásaikat is. Az elektronikus ellenőrzőben 

beállítható, hogy az e-naplóban keletkezett bejegyzésekről automatikus e-mail 

üzenetet is kapjanak. 

Dokumentációs rendszer 

 

A Dokumentációs rendszer a KRÉTA legtöbb moduljából elérhető dokumentum-

generátor, melynek segítségével az oktatásban használatos papír alapú 

dokumentumok (osztály- és csoportnaplók, statisztikák, formalevelek, értesítők, 

törzslapok stb.) egyszerűen és gyorsan elkészíthetők elektronikus formátumban. 

 

Központi, fenntartói rendszer 

 

A KRÉTA Központi rendszer az intézményfenntartók részére készített, komplex 

vezetői döntéstámogatási és információs rendszer, amely alkalmas a 

fenntartóhoz tartozó intézményhálózat KRÉTA rendszeriből tetszőleges szinten 

összesíteni az adatokat, továbbá ezeket értelmezhető módon megjeleníteni. 

Mobil applikáció 

 

A KRÉTA mobil applikációk Android és IOS operációs rendszereken 

használhatók. Segítségükkel a tanulók és szüleik az okostelefonjukon keresztül 

értesülhetnek a mulasztásokról, a jegyekről és a különböző feljegyzésekről is. Az 

applikációk a Google Play és Apple Store áruházakból ingyenesen letölthetők. 

POSZEIDON iktatórendszer 

 

A Poszeidon egy teljes körű iktatási rendszer, mely végigkíséri az iratokat a 

beérkezéstől, illetve a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át 

a selejtezésig, legyenek azok akár elektronikus – e-mail, fax, fájlban tárolt, 

–  akár papír alapú dokumentumok. A rendszer támogatja az összes, iratokkal 

kapcsolatos munkafolyamatot és a meglévő irattári anyag gyors és tömeges, 

kötegelt szkennelését. Ezzel lehetőséget biztosít a modern, papírmentes 

ügyiratkezelésre való áttérésre, továbbá megvalósítja az ehhez 

szükséges elektronikus archiválást a jogszabályban előírt módon. 
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1.2 Az Tanulmányi pénzügyi rendszer használatához szükséges feltételek 

A Tanulmányi pénzügyi rendszer egy interneten keresztül elérhető – web alapú – szoftver, 

amely a legmodernebb informatikai technológiákkal készült, ezért a hatékony és gyors 

használatához az alábbiakban részletezett hardver és szoftverkövetelményeknek célszerű 

megfelelni. Az Tanulmányi pénzügyi rendszer használatához internetkapcsolat mindig 

szükséges.  

Az Tanulmányi pénzügyi rendszer a leírtaktól eltérő, kisebb teljesítményű eszközökön is 

használható, ugyanakkor a megfelelő felhasználói élmény és gyorsaság eléréséhez javasoljuk 

a megfelelő IT eszközökön történő használatát. 

1.3 Az Tanulmányi pénzügyi rendszer hardver és szoftver követelménye 

Az Tanulmányi pénzügyi rendszer az alábbiakban leírt hardver- és infrastruktúra környezetet 

javasoljuk. 

1.3.1 Ajánlott követelmények 

 Személyi számítógép (PC, Notebook) 

 Intel Core i3-3xxx vagy megegyező teljesítményű processzor 

 4-8 GB RAM 

 HD felbontást (1920*1080) támogató monitor 

 Windows 10 operációs rendszer 

 Google Chrome,  Mozilla Firefox, Microsoft Edge böngészőprogramok legfrissebb 

verziója 

 Office 2016 irodai szoftvercsomag a dokumentumok megtekintéséhez 

1.3.2 Minimum követelmények 

 Személyi számítógép (PC, Notebook) 

 Intel Core 2 Duo E7xxx vagy megegyező teljesítményű processzor 

 2-4 GB RAM 

 HD READY felbontást (1280*720 ) támogató monitor 

 Windows 7 operációs rendszer 

 Google Chrome,  Mozilla Firefox, Microsoft Edge böngészőprogramok legfrissebb 

verziója 
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 Office 2010 irodai szoftvercsomag  a dokumentumok megtekintéséhez 

Biztonsági figyelmeztetés! 

Kérjük, hogy adataik biztonsága érdekében a javasolt operációs rendszerek és 

böngészőprogramok legfrissebb verzióját használják, és ügyeljenek a szoftverek folyamatos 

frissítésére is! 

1.4 Az Étkezési modul szereplői 

A Tanulmányi pénzügyi rendszerben Étkeztetési moduljában a feladatok ellátásánál három fő 

szerepkört különböztetünk meg: az Étkezés Ellenőrző; az Étkezési adminisztrátor, és a 

Pénztáros szerepköröket. A három szereplő jogosultságai a modulon belül eltérőek. 

1.4.1 Gondviselő/Tanuló (Étkezés Ellenőrző)  

Intézmények felé elektronikus formában, a rendszeren keresztül adhatnak étkezéssel 

kapcsolatos nyilatkozatot, étkezés megrendelést, ennek kapcsán kaphat értesítést a kiírt, 

fizetendő tételekről, rendezheti az étkezéssel kapcsolatos befizetéseit, illetve módosíthatja, 

lemondhatja kifizetett megrendeléseiben szereplő egyedi étkezéseket. Mindezeket online 

tranzakció keretén belül, közvetlenül a felületen keresztül is elvégezhetik a jelenlegi fizetési 

módok mellett.  

1.4.2 Intézményi felhasználó (általános) / Alkalmazott ((Étkezés Ellenőrző) 

A saját étkezésével kapcsolatban elektronikus formában, a rendszeren keresztül adhat 

étkezéssel kapcsolatos nyilatkozatot, étkezés megrendelést, ennek kapcsán kaphat értesítést 

a kiírt, fizetendő tételekről, rendezheti az étkezéssel kapcsolatos befizetéseit, illetve 

módosíthatja, lemondhatja kifizetett megrendeléseiben szereplő egyedi étkezéseket. 

Mindezeket online tranzakció keretén belül, közvetlenül a felületen keresztül is elvégezhetik a 

jelenlegi fizetési módok mellett.  

1.4.3 Étkezés adminisztrátor 

Az Étkezés adminisztrátor  

- kezeli az étkezéssel kapcsolatos, intézmény specifikus paramétereket (heti menük 

feltöltése, árak, elérhető diéták, választható étkezések, egyéb paraméterek: 

megrendelési, fizetési, lemondási határidők) 

- a Gondviselő (Étkezés ellenőrző jogkörű egyéb felhasználó) helyett eljárva rögzíthet 

étkezéssel kapcsolatos nyilatkozatokat, étkezés megrendeléseket és lemondásokat.  
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- kezeli az adott Intézmény étkezési moduljának kiírásaihoz és befizetéseihez 

kapcsolódó fizetési tételeket. A rendszer biztosítja a napi működéshez szükséges 

pénzügyi riportokat az étkezési adminisztrátor részére. 

- kezeli az étkeztetés szállítójával való kapcsolattartáshoz, az étkeztetés intézményi 

lebonyolításához szükséges riportokat. A rendszer biztosítja a napi működéshez 

szükséges pénzügyi riportokat az étkezési adminisztrátor részére. 

1.4.4 Pénztáros 

Azon személy, aki a fenntartótól kapott megbízás alapján készpénz beszedésére jogosult az 

Intézményben. Kizárólag pénztáros jogosultsággal rendelkező felhasználó használhatja a 

pénzügyi modulban elérhető kihelyezett pénztári funkciókat. A rendszer biztosítja a 

készpénzes forgalmak kezelését, a kifizetésekhez, befizetésekhez, valamint a napi záráshoz 

szükséges dokumentumok generálását, a záráshoz és egyéb tevékenységekhez szükséges 

feladatok támogatását. 

A Pénztáros  

- az Intézményi előírások menüpontban – a kiválasztott osztály / csoport tanulói közül 

kiválasztottak számára, a jogcím, az összeg, és a fizetési határidő rögzítésével 

előírásokat hozhat létre (az étkezési megrendelésekhez tartozó előírásokat a 

megrendeléskor a rendszer automatikusan létrehozza)  

- az Intézményi előírások közül a befizetőhöz tartozó, befizetésre váró előírásokat 

leszűrve, közülük egyet vagy többet pénztári befizetésre kijelölhet, és a pénztári 

felületen a befizetésüket lebonyolíthatja. 

1.4.5 Pénzforgalmi szolgáltató(k)  

Az Internetes bankkártya-fizetés (Simplepay/VPOS) és az Osztálykassza bankszámla 

szolgáltatást biztosító OTP Mobil Kft., valamint az OTP Bank Nyrt. 

 

1.5 Felhasználói oldalról érintett szerepkörökhöz rendelt jogosultságok 

 Szerepkörhöz rendelt jogosultságok 

Gondviselő Belépés a rendszerbe 

Kiírt tételek megtekintése 

Kiírt tételek ellenőrzése 

Egyenlegkezelés 

Befizetési bizonylat igénylése 

Rendelkezés végrehajtása 

Befizetés elvégzése 
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 Szerepkörhöz rendelt jogosultságok 

Értesítés fogadása 

Ügyeinek nyomon követése 

Kilépés a rendszerből 

 

2 A rendszerbe történő be- és kilépés módjának leírása 

2.1 Bejelentkezés a Tanulmányi pénzügyi rendszerbe 

A Tanulmányi pénzügyi rendszer az intézménynél a KRÉTA Naplóban történő előzetes 

regisztráció után használható.  

A Tanulmányi pénzügyi rendszer az intézmény KRÉTA rendszeréből érhető el az e-

Ügyintézés funkciót kiválasztva, vagy a KRÉTA Naplóból az eÜgyintézés  ikonra 

kattintva. 

Az Tanulmányi pénzügyi rendszer tanúsítványhoz kötött biztonságos, ún. https kapcsolaton 

keresztül kommunikál a felhasználó számítógépével. Kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy a 

webcímet mindig https:// szöveggel kezdje. 

Az egyszerűbb használat érdekében javasoljuk, hogy a böngésző könyvjelzői közé mentse el 

az Tanulmányi pénzügyi rendszer elérési útvonalát, így a későbbiekben nem szükséges beírni 

a webcímet, elegendő a könyvjelzőre kattintani. 
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2.1.1 A bejelentkezés folyamata 

 

1. A „Bejelentkezés” lehetőségének kiválasztása után megjelenő ablakban adja meg 

felhasználónevét a „Felhasználónév” feliratú felső szövegdobozban. 

 

2. Adja meg jelszavát a „Jelszó” feliratú alsó szövegdobozban. 
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3. A harmadik sor legördülő menüjében válassza ki az intézményt. 

 

4. Az „Emlékezz rám” jelölőnégyzet kipipálásával a rendszer megjegyzi a felhasználó adatait 

(felhasználónevét és jelszavát). 

(Opcionális! Elfogadás előtt, kérem, olvassák el ezzel kapcsolatos figyelmeztetésünket, 

Lásd Jelszavak megjegyeztetése fejezet) 

5. A Tab billentyűvel válassza ki a „Bejelentkezés” feliratú funkciógombot és nyomja meg az 

Enter billentyűt, vagy kattintson a „Bejelentkezés” feliratú funkciógombra. 

  

6. A sikeres bejelentkezést követően a bejelentkezés képernyő eltűnik, és megjelenik az 

Tanulmányi pénzügyi rendszer nyitóoldala, a menüt megjelenítő ügyindító képernyő. 
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2.1.2 Sikertelen bejelentkezés 

A bejelentkezés több okból is meghiúsulhat. 

1. Nem adott meg felhasználónevet. Ez esetben, adja meg felhasználónevét. 

 

2. Nem adta meg a jelszót. Ez esetben, adja meg jelszavát. 
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3. Nem adott meg felhasználónevet és jelszót. 

 

4. Nem megfelelő felhasználónevet és/vagy jelszót írt be. 
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5. Nem választotta ki az intézményt. 

  

6. Egyéb típusú sikertelen bejelentkezés esetén kérjük, hogy az alábbi lépéseket ellenőrizze: 

 Vizsgálja meg, hogy megfelelő URL-t (linket, elérési utat) adott-e meg a böngészőben. 

 Próbálja meg a jelszavát egy látható helyen leírni, majd másolni, vagy – amennyiben 

mástól gépi formában kapta – azt a levélből kimásolni, és beilleszteni! 

 Ellenőrizze, hogy felhasználónevében vagy jelszavában a nagy rövid O betű, valamint 

a 0 nem keveredik e, szintén hasonló az eset a rövid nagy i és a kicsi L betű esetén, 

valamint bizonyos esetben a 2-es szám és a Z betű is könnyedén keverhető! 

 Ellenőrizze a billentyűzet kiosztás megfelelően van-e beállítva! 

2.1.3 Jelszavak megjegyeztetése 

Nyomatékosan kérjük Önöket, hogy rendszereik és tanügyi adataik biztonsága érdekében: 

 Ne jegyeztessék meg jelszavukat olyan számítógépen, melyhez más is hozzáférhet! 

 Ne használjanak túl egyszerű vagy egyértelmű jelszavakat! 

 Jelszavaikat ne írják fel olyan helyre, ahol mások, illetéktelenek is láthatják! 

 Személyi számítógépeiket – rendszerbe belépve – ne hagyják őrizetlenül! 

2.2 Kijelentkezés folyamata 

1. Kattintson a bejelentkezési névre vagy a mellette lévő nyílra. 
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2. A legördülő menüből kattintson a Kijelentkezésre. 

    

3. Ha a rendszer sikeresen kiléptette a felhasználót, a következő üzenetet jeleníti meg: 

„Kattints ide, hogy visszatérj az alkalmazásba.”, melyben az „ide” szó linkként funkcionál, 

amelyre kattintva ismét bejelentkezhet a Tanulmányi pénzügyi modulba. 
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3 A felhasználói felületek felépítésének, a rendszeren belüli 

navigációnak a bemutatása 

Ez a fejezet bemutatja a felületeken található képernyő elemeket, illetve a navigáció 

lehetőségeit az elemek között, a menüben és az oldalak között. 

3.1 A felületek általános felépítése 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk azokat a képernyő elemeket, melyek minden felületen 

ugyanazok és ugyanazt a funkciót végzik. 

Képernyő elem képe Képernyő elem leírása 

 

Beviteli mező: szöveges információk 

megjelenítésére szolgál 

 

Legördíthető lista: a lista végén 

látható, lefele mutató nyílra kattintva 

gördíthetjük le ezeket a kötött 

választási lehetőségeket tartalmazó 

listákat. 

A Tab billentyűvel a listát aktívvá 

téve, használhatjuk az Alt+ 

billentyűkombinációt is. 

 

Autocomplete: a szövegmező 

kitöltésekor, már az első (három) 

karakter megadásával a program 

megjeleníti a rendszerben tárolt, 

bevitt karakterrel kezdődő adatok 

listáját, így gyorsítva a keresést a 

terjedelmes listában.  

 

Jelölőnégyzetek: Opcionális 

lehetőségek alkalmazását érhetjük el 

bejelölésükkel. A választó 

kapcsolókkal ellentétben egy adott 

kérdés kapcsán egyszerre több 

opciót is választhatunk. 
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Képernyő elem képe Képernyő elem leírása 

 

Rádiógombok: A rádiógombok 

választási lehetőséget tesznek 

lehetővé. A lehetőségek közül 

pontosan egyet tudunk kiválasztani 

segítségükkel. 

 

Kötelezően kitöltendő mező: Az 

egyes dialógusablakokon (pl. 

érkeztetés) kötelezően kitöltendő 

adatbeviteli mezők szerepelnek. 

Amíg ezek nem kerülnek kitöltésre 

nem végezhető el az adott művelet. A 

rendszer a kötelezőség 

ellenőrzésekor – hiányzó adat esetén 

– hibaüzenetet jelenít meg a mező 

alatt. 

 

Dátum mező: Kettős funkciójú dátum 

mező, melybe billentyűzetről is 

bevihetjük az adatokat, ugyanakkor a 

kis naptár ikonra kattintva, a 

naptárban is kiválaszthatjuk a 

dátumot. A használandó 

dátumformátum: 2018.01.01 

 

Dátum mezőhöz kapcsolódó 

naptár felület: A dátum mezőhöz 

tartozó felület, amelyen kiválasztható 

a megfelelő dátum. 
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3.2 Navigáció 

1. Navigáció mutatóeszközzel (egérrel):  

 A mutató nyilat a beviteli mezőbe irányítva és az egér bal gombjának kattintásával 

tehető aktívvá, ezután vihetők be a mezőbe adatok. 

 Az oldal bal oldalán lévő görgetősáv mozgatásával, vagy a görgető sáv nyilainak 

segítségével gördíthető az oldal fel és le. 

 

 Az egér görgőjének fel és le irányú mozgatásával gyorsabb és egyszerűbb felfelé 

és lefelé irányú mozgás valósítható meg az oldalon. 

 Funkció kiválasztása: A mutató nyilat a funkciógombra irányítva bal egér gombra 

való kattintással érhető el.  

  

2. Navigáció billentyűzettel: 

 Beviteli mezők közötti mozgás:  

o a Tab Billentyűvel történhet, az előző mezőre történő visszaugrás a Shift+Tab 

kombinációval. 

o A Beviteli mezőkbe a kurzorral a mezőbe állva vihetjük be az adatokat 

o Funkció kiválasztás: Tab billentyűvel kiválasztja a megfelelő funkciót, majd Entert 

üt. 
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 Mozgás a listában:  

o a Tab billentyűvel történik a mozgás 

 a lista fejlécének adatai között 

 

 és a lista elemeihez (sorokhoz) tartozó funkció között is.  

 

o Az Enter billentyű megnyomásával 

 amennyiben fejléc volt kiválasztva, adott mező szerint rendezi a táblázatot 

 

 amennyiben a lista elemeihez (sorokhoz) tartozó link volt kiválasztva, 

kiválasztja az adott funkciót. 

 

3. Navigáció menük között 
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Az Tanulmányi pénzügyi rendszer indító képernyőjének főmenüje. 

  

 Ügyindítás mutató eszközzel: a főmenüben a kiválasztott menüpontra kattintva 

indíthatók a felsorolt ügytípusok. Például:  

o Az „Étkezés” funkcióra kattintva a felhasználó  

- Nyilatkozatait kezelheti vagy újat nyújthat be 

- Megrendeléseit kezelheti: újat adhat, vagy korábbi megrendelésből étkezést 

mondhat le; 

- a Befizetendők menüpont alatt az előírásokat ellenőrizheti, a befizetésre váró 

tételek on-line fizetését indíthatja és lebonyolíthatja. 

 

 

4.  Navigáció az oldalak között 

 Az Tanulmányi pénzügyi rendszerban egyes funkciók (funkciógombok) átnavigálnak 

másik képernyőkre. 

o A „Mégse”, illetve a „Vissza” funkciógombok visszanavigálnak az előző 

képernyőre. 

 További lehetőség az előzmények közötti navigációra a böngészőprogram navigációs 

gombjainak használata. 

o Visszalépés  
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o Előrelépés  

 A több oldalas listák oldalai között a lista alján lévő navigációs gombokkal 

navigálhatunk. 

 

o A számokra kattintva, az adott számú oldalra ugrik a rendszer. 

 

o A  ikonnal egyet lapozhatunk előre az oldalak között. 

o A  ikonnal egyet lapozhatunk vissza az oldalak között. 

o A  ikonnal a lista utolsó oldalára ugorhatunk. 

o A  ikonnal a lista első oldalára ugorhatunk.  
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4 A rendszerben megvalósított folyamatok bemutatása 

4.1 A Tanulmányi pénzügyi rendszerben 

A Tanulmányi Pénzügyi rendszer fő funkcionalitása a tanulói jogviszonnyal összefüggő 

pénzügyi tranzakciók gondviselő és az intézmény között lebonyolításéhoz kapcsolódó 

elektronikus pénzügyi folyamatok ügyfél oldali elektronikus ügyintézés és a belső ügyintézési 

folyamatok elektronizálásának biztosítása a hagyományos és az elektronikus kapcsolattartási 

esetekben is. 

Az rendszerben megvalósított fő folyamatok bemutatása: 

1. Iskolai eseményeken való részvételek költségeinek pénzügyi teljesítése 

Az iskolai eseményekkel (az intézmény területén belül, azonban a tanítással összefüggésbe 

hozható időkereten kívül eső tevékenységek, például farsangi bál, vagy az intézmény falain 

belül tartott továbbképzések, előadások, próbák, bemutatók stb.) kapcsolatos díjak kezelése. 

A folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül rendezik az érintett esemény rájuk 

vonatkozó költségét. 

2. Iskolai kirándulásokon való részvételek költségeinek pénzügyi teljesítése 

Az iskolai kirándulásokkal (például színházlátogatás, osztálykirándulások, intézmény által 

szervezett sítábor, vagy egyéb, az intézmény falain kívül eső helyszínen megtartott 

eseményeken, beleértve az intézményi időkereten és a pedagógia programom kívül eső 

időben tett látogatásokat is) kapcsolatos díjak kezelése.  

A folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül rendezik az érintett esemény rájuk 

vonatkozó költségét. 

3. Intézménynek történő rendszeres befizetések pénzügyi teljesítése 

A gondviselők vagy a tanulók által, az igénybe vett képzéshez (a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet szerint térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások esetében) kapcsolódó 

pénzügyi tételek rendezését teszi lehetővé. 

A folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül is kezelhetik a képzéssel 

kapcsolatos díjak rendezését. 

4. Köznevelési intézmény létesítményeinek bérbeadásához kapcsolódó pénzügyi 

teljesítések 

Köznevelési intézmény létesítményei bérbeadásának pénzügyi teljesítése hajtható végre ezen 

funkció segítségével a bérlő (helyi társadalom, állampolgárok, gazdálkodó szervezetek, helyi 

sportegyesületek képviselői stb.) által. 

A folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül is kezelhetik a köznevelési 

intézmény létesítményeinek bérbeadásához kapcsolódó tevékenységeket. 
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5. Osztálypénz kezelése 

Az intézményhez nem kapcsolható, ám a tanulókat érintő anyagi hozzájárulásokkal 

(osztálykarácsony, tánctanfolyam, ruhabérlés, fényképkészítés stb.) kapcsolatos díjak 

kezelésének folyamata. 

A modul segítségével a folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül is kezelhetik 

a tanulókat érintő nem intézményhez kapcsolható pénzügyi vonzatú tevékenységeket. 

6. Leszerelés pénzügyi teljesítése 

Az iskolai leszereléssel (kiiratkozással) kapcsolatos díjak (könyvtári kártérítés/késedelmi díjak, 

szerszámok, eszközök megváltási díja, iskolai események utólagos elszámolása stb.) 

rendezése. 

A folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül is kezelhetik a leszereléssel 

kapcsolatos díjak rendezését. 

7. Étkezési térítési díj 

Az intézményhez nem kapcsolható, külső szolgáltató által elvárt, ám a tanulókat érintő 

étkezéssel (opcionálisan napi egyszeri, kétszeri és háromszori) kapcsolatos díjak rendezése. 

A modul segítségével a folyamat alanyai online, akár mobil applikáción keresztül is kezelhetik 

a tanulókat érintő nem intézményhez kapcsolható pénzügyi vonzatú tevékenységeket. 

A gondviselők a tanév elején megállapított, havonta megrendelt étkezések térítési díját 

rendezhetik a Tanulmányi pénzügyi modulon keresztül, amennyiben az intézmény maga az 

étkezési szolgáltató.  

A gondviselő a bal oldali menüsáv „Étkezés” menüpontjára kattintva indítja a folyamatot. 

A gondviselőnek nyilatkoznia kell a beiratkozás során, vagy a tanévkezdéskor arról, hogy a 

gyermeke számára igényel-e étkezést. Amennyiben igen, úgy meg kell adnia annak 

gyakoriságát (napi egyszeri, vagy háromszori), illetve szükség esetén az igényelt diéta típusát. 

A gondviselő „étkezés megrendelése” felületen tud rendelést indítani. A rendelés módosítható 

vagy törölhető. 

A gondviselő a menüből egy kattintással kiválaszthatja az „Előírások” menüpontot, ahol a tételt 

kiválasztva, majd a „A kiválasztott tételek befizetése” funkciógombra kattintva a gondviselő 

rendezheti a kiválasztott tétel(eke)t SimplePlay-en keresztül, vagy információt kaphat az egyéb 

fizetési módokról.  

8. Kapcsolódó alfolyamatok 

A tanulmányi pénzügyi modulhoz kapcsolódóan az alábbi alfolyamatok jelennek meg a 

rendszeren: 

 Azonosítatlan befizetések kezelésének alfolyamata 

 Manuális előírás létrehozásának alfolyamata 

 Pénztár zárásának alfolyamata 
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5 Az étkeztetéshez kapcsolódó funkcionalitás 

5.1 Gondviselők illetve saját étkezésüket megrendelő felhasználók számára 

elérhető funkciók: 

A rendszerben a gondviselők a tanulók számára rendelt étkezések kapcsán, valamint más,  

saját étkezés rendelésére jogosult felhasználók (alkalmazottak, eseti felhasználók) az alábbi 

menüpontokat érik el: 

- Étkezés  

- Nyilatkozatok: a menüpontban a felhasználó megtekintheti a korábban tett 

étkezéssel kapcsolatos nyilatkozatokat, azok aktuális státuszát, a hozzájuk 

feleltöltött dokumentumokat; illetve új nyilatkozatot rögzíthet. A nyilatkozatban 

rendelkezhet arról, mely – az intézményben elérhető – étkezéseket szeretne igény 

bevenni (pl. csak ebéd, vagy tízórai + ebéd + uzsonna) a nyilatkozata által érintett 

időszakban; igényel-e diétás étkezést; jogosult-e kedvezményre. A diétás étkezés 

illetve a kedvezmény igényléséhez igazoló dokumentumokat tölthet fel. 

Étkeztetés – Étkezési nyilatkozat beküldése 

- Megrendelések: a menüpontban a felhasználó korábbi megrendeléseit kezelheti, új 

megrendelést rögzíthet, vagy korábbi megrendeléséből lemondhat teljes napokat 

vagy egyes étkezéseket. A megrendelést az érvényes nyilatkozatában foglalt 

étkezésekre (pl. ebéd + uzsonnára) teheti meg a következő lehetséges naptári 

időszakra (általában teljes hónapra), de nem kötelező minden napra, vagy napon 

belül minden, a nyilatkozatban kért étkezésre rendelést adni. A megrendelésekhez 

beálltható egy heti étkezési rend (pl. szerdán nem kér uzsonnát, pénteken nem kér 

tízórait), amellyel gyorsítható a megrendelés folyamata. A megrendelés alapja 

nyilatkozat szerinti diétás – ha nem kért diétát, a normál – menü, annak az árazását 

és a nyilatkozatban jóváhagyott kedvezménytípust figyelembe véve, a korábbi 

időszakokból felhalmozott lemondási összeget figyelembe véve kerül a számla 

összeállításra, a befizetendő tétel előírásra. A számlázási adatok megadása / 

elfogadása után fizetési mód választását követően akár on-line (bankkártyával) ki is 

fizethető a megrendelés, vagy a befizetendő összeg a későbbiekben befizethető a 

pénztárban. 

Korábbi megrendelésből az egyes étkezések az intézmény által kihirdetett – az 

étkezési beállításoknál beállított határidőig (pl. előző munkanap 9 óráig) mondhatók 

le.  

Részletesen: Étkeztetés – Megrendelések leadása, lemondása 
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- Befizetendők: a menüpontban kezelhetők a befizető (fizetésre kötelezett) előírásai, 

tanévre és státuszra szűrhetően. A befizetésre váró illetve részben befizetett 

előírások egyesével, vagy több tételre összevontan on-line (bankkártyás) befizetés 

indítható. 

- Részletesen:  

- Étkeztetés – Előírások (befizetendők) kezelése 

- Étkeztetés – Befizetendő tételek kezelése, fizetési módok, előírások 

kiegyenlítése 

 

5.2 Étkezési ügyintéző (étkezési admin) intézményi felhasználó számára 

elérhető funkciók  

A rendszerben az intézmény étkezési ügyintézője végezheti:  

- az étkeztetéssel kapcsolatos paraméterek beállítását, módosítását, úgymint: 

- a heti menük (dokumentumok) feltöltését Étkezés intézményi beállításai / Heti menük 

kezelése 

- az egyes korcsoportok számára étkezéstípusonként és diéta típusonként az árazás 

beállítását: Étkezés intézményi beállításai / Árak beállítása 

- az intézmény étkeztetésében elérhető diéták típusainak beállítását 

(korcsoportonként) Étkezés intézményi beállításai / Étkezéstípusok (diéták) 

beállítása 

- az intézmény étkeztetésében elérhető étkezéstípusok beállítását (korcsoportonként) 

Étkezés intézményi beállításai / Választható étkezések beállítása 

- az intézmény étkeztetésében alkalmazott egyéb paraméterek (lemondás, 

megrendelési, nyilatkozattételi, árváltoztatási határidők) beállítását: Étkezés 

intézményi beállításai / Egyéb beállítási lehetőségek  

- Az étkezési nyilatkozatok kezelését, diéta, kedvezményre jogosultság esetén az 

elfogadását, vagy elutasítását Étkeztetés – Étkezési nyilatkozatok kezelése 

- A megrendelések és lemondások intézményi kezelését a megrendelő felhasználó 

helyett: Étkeztetés – Megrendelések intézményi kezelése 

- Az étkezési előírások (befizetendők, befizetett tételek) intézményi kezelését, mely  

magába foglalja: 

- a befizetett, részben befizetett, befizetésre váró, stb. státuszú tételek leválogatását 

és riportba letöltését, egyedi megtekintését 

- a befizetetlen előírások szükség esetén törölhető, a hozzá tartozó megrendelés is 

törlődik (a kiállított számla sztornózásra kerül) 
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- új előírás (nem étkeztetési jogcímmel) létrehozását egyedi tételként, vagy 

importálását excel állományból, 

- a kiválasztott előírások befizetését – amennyi pénztárosi szerepkörrel is bír az 

étkezési ügyintéző – kezdeményezheti, és azonnal végre ishajthatja a 

házipénztárban. 

- Étkezés – Befizetésre váró tételek kezelése (Intézményben) 

- Étkezés – Befizetett tételek kezelése (Intézményben) 

- Bevétel rögzítése, 

- Az étkeztetés kapcsán szükséges riportok előállítását: 

- a tanulónkénti, tanulócsoportonkénti, diétánként szükséges személyi riportok 

kapcsán (megrendelések, lemondások, ebédjegyek, tanulócsoportonként tételes 

napi étkezési riportok) Étkeztetés – Az étkeztetés személyi folyamataihoz tartozó 

riportok, kimutatások 

- a pénzügyi elszámolásokhoz szükséges riportok előállítását (menünként, 

kedvezménytípusonként, megrendelt, megrendelt és lemondott étkezések;  

küönböző státuszú előírások stb) . Étkeztetés – Az étkeztetés pénzügyi 

folyamataihoz tartozó riportok, kimutatások 

 

5.3 Pénztáros intézményi felhasználó számára elérhető funkciók  

A Pénztáros szerepkörű intézményi felhasználó számára elérhető menüpontok, funkciók 

- Étkezési előírások kezelése – előírások pénztári befizetésre kiválasztása 

- Pénztárkezelés nyitott pénztári napon Pénztár kezelés – Nyitott pénztári nap 

- Bevétel és kiadások rögzítése illetve sztornója (nem csak az étkezéssel 

kapcsolatos befizetések) Bevételek és kiadások rögzítése, 

- Napi bevétel feladásának rögzítése Napi bevétel feladásának rögzítése 

- Pénztár ellenőrzés: a napi pénztárjelentéshez a készlet rögzítése, pénztárjelentés 

előnézet megjelenítése, letöltése  

- Pénztár zárás: a napi pénztárjelentéshez a készlet rögzítése, pénztárjelentés 

előnézet megjelenítése, letöltése; eltérés esetén a pénztár eltérés jegyzőkönyv 

dokumentum csatolása kötelező. Pénztárzárás és pénztárzárás ellenőrzése 

- Pénztárjelentések kezelése Pénztár kezelés - Pénztárjelentések 

- Korábbi pénztári napokra pénztárjelentés keresése, megtekintése, letöltése  

- Legutóbbi lezárt pénztári nap pénztárjelentés sztornózása 
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5.4 Az egyes funkciók használatának részletes bemutatása 

5.4.1 Étkezés intézményi beállításai / Heti menük kezelése 

Menüpont: Étkezés-Intézményi / Beállítások / Heti menük 

Az e-ügyintézésbe átjelentkezve a heti menük kezeléséhez az intézmény étkezési adminisztrátora 

az intézményi étkezés beállítások menüpontot lenyitva a Beállítások-menüpontra kattintva tud a 

heti menük-fülön az intézményben kialakított étkezési kategóriáknak és diétáknak megfelelően heti 

menüfájlokat (étlapokat) feltölteni: 

 

A menüfájlok (étlapok) adott hetekre vonatkozóan készülnek el és az  - 

gombra kattintva tölthetők fel a rendszerbe. Amennyiben nem a megfelelő helyre töltöttük fel a 

dokumentumot, akkor azt a sorvégi kuka-ikonra kattintva tudjuk törölni. A feltöltött étlapok a 

nevükre kattintva tölthetők le illetve nyithatók meg:  

 

 

 



 

 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054  29/80 

TANULMÁNYI PÉNZÜGYI RENDSZER ÉTKEZÉSI MODUL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVE , GONDVISELŐ 

 

Az egyes hetek étlapjai között az   - illetve a  -gombokra 

kattintva tudunk lapozni, több hétre előre vagy hátra lapozás után pedig az  -

gombra kattintva tudunk az aktuális hetünkre visszaugrani. 

Az elmentett étlapokat az étkezést igénybe vevők elektronikusan a saját megrendeléseik 

leadásakor a Megrendelések felületen elektronikus formában is megtekinthetik, illetve 

letölthetik. 
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5.4.2 Étkezés intézményi beállításai / Árak beállítása  

Menüpont: Étkezés-Intézményi / Beállítások / Árak 

Az e-ügyintézésbe átjelentkezve a heti menük kezeléséhez az intézmény étkezési adminisztrátora 

az intézményi étkezés beállítások menüpontot lenyitva a Beállítások-menüpontra kattintva tud az 

Árak-fülön az intézményben kialakított étkezési típusoknak és a diétáknak megfelelően egy adott 

időszakra árakat beállítani: 

 

A rendszerbe berögzített árak mindig adott időszakra vonatkoznak és bruttó (azaz ÁFÁ-t 

tartalmazó) árakat jelentenek. 

Az árak érvényességének a kezdetét naptármenüből választhatjuk ki, de ez nem lehet korábbi az 

egyéb beállítások-fülön megadott azon naptári napra eső dátumnál, amelyet beállítottunk az új árak 

érvényességére.  Erre az információs ikon is felhívja a figyelmünket, amikor az egérmutatót fölé 

visszük: 
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Az árak rögzítése a megfelelő étkezéstípus cellájába történő belekattintással és az így megjelenő 

szerkesztőmezőbe történő beírással történik. 

Amennyiben az adott étkezési kategóriában nincs választható étkezés (pl. az alkalmazottaknál 

diétás reggeli, tízórai, ebéd, stb.) akkor ezeket a cellákat üresen hagyjuk. 

Amennyiben kedvezményeket szeretnénk érvényesíteni az árakban pl. a 3 gyermek után vagy 

szakorvos által igazolt tartós beteg után járó 50%-os kedvezményt, illetve a gyermekvédelmi 

határozattal rendelkező gyermekek étkezésére vonatkozó 100%-os kedvezményt, akkor azt majd 

az étkezési előírás létrehozásánál kell rögzítenünk az adott étkezést igénybevevő részére. 

Az árak beírását követően ne felejtsünk el a bal alsó sarokban lévő  - gombra kattintani. 

Egy adott időszakra vonatkozó ár-táblázat törlését az adott időszak legördülő menüből történő 

kiválasztásával majd ezt követően az Időszak törlése-gombra kattintva tudunk elvégezni: 

 

 

A mentést követően az árak automatikusan frissülnek a korábban létrehozott az adott 

időszakra vonatkozó étkezési előírásoknál az étkezést igénybe vevő felhasználói felületeken. 
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5.4.3 Étkezés intézményi beállításai / Étkezéstípusok (diéták) beállítása  

Menüpont: Étkezés-Intézményi / Beállítások / Elérhető diéták 

Az e-ügyintézésbe átjelentkezve a heti menük kezeléséhez az intézmény étkezési adminisztrátora 

az intézményi étkezés beállítások menüpontot lenyitva a Beállítások-menüpontra kattintva tud az 

Elérhető diéták-fülön az intézményben kialakított étkezési kategóriáknak megfelelően 

étkezéstípusokat létrehozni és beállítani: 

 

 

Ehhez első lépésben kötelező megadni azt az Étkezési kategóriát, amelyhez hozzárendeljük a 

diétát. Az étkezési kategóriát legördülő menüből választhatjuk ki: 
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Második lépésben a Diéta-nevű legördülő menüben megkeressük és kiválasztjuk a megfelelő 

diétatípust és a Diéta hozzáadása-gombra kattintva elhelyezzük azt a választható diéták 

listájában.  Természetesen ne feledkezzünk el a diétához tartozó étlapok és árak rögzítéséről se. 

 

Amennyiben az intézményben megszűnik egy adott étkezési típus vagy tévedésből 

másik étkezési kategóriához vettünk fel egy diétát, akkor azt a sorvégi kuka-ikonra 

kattintva tudjuk törölni a választható diéták listájából. 
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A Diéta-típusok értékkészlete jelenleg egy zárt lista a rendszerben. Amennyiben új 

elemet szeretnénk megjeleníteni pl. Sporttagozatos diéta, akkor azt kérjük, hogy az 

ügyfélszolgálati bejelentőfelületen  jelezni szíveskedjenek. 

5.4.4 Étkezés intézményi beállításai / Választható étkezések beállítása  

Menüpont: Étkezés-Intézményi / Beállítások / Választható étkezések 

Az e-ügyintézésbe átjelentkezve a választható étkezések beállításához, az intézmény étkezési 

adminisztrátora, az intézményi étkezés beállítások menüpontot lenyitva, a Beállítások-menüpontra 

kattintva tud a Választható étkezések-fülön az intézményben kialakított étkezési kategóriáknak 

megfelelően étkezéskombinációkat röviden étkezéseket beállítani: 

 

Ehhez első lépésben ki kell választanunk azt az étkezési kategóriát, amelyhez étkezéskombinációt, 

azaz étkezést szeretnénk beállítani.  Például, ha az alkalmazottak részére az ebéden kívül 

szeretnénk teljes étkezést (reggelit, ebédet, vacsorát) beállítani, akkor az étkezési kategória-

legördülő menüben kiválasztjuk az Alkalmazott-értéket. 

Második lépésben az Étkezés legördülő menüből hozzárendeljük az Alkalmazott-kategóriához a 

reggeli + ebéd + vacsora-étkezési kombinációt, azaz ezt az elemet kiválasztjuk a legördülő 

menüből és Étkezés hozzáadása-gombra rákattintva rögzítjük azt a Választható étkezések 

listájában: 
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Amennyiben az intézményben megszűnik az alkalmazottak részére ennek az étkezési 

kombinációnak a kiválaszthatósága, akkor a sorvégi kuka-ikonra kattintva tudjuk azt a 

Választható étkezések listájából kitörölni. 

Az étkezési kombinációk kiválasztása egy zárt értékkészletű lista. Amennyiben további 

elemet szeretnénk a kiválasztható elemek közé felvenni pl. villásreggeli, akkor ezt az 

igényt kérjük, az ügyfélszolgálat részére bejelenteni szíveskedjenek. 
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5.4.5 Étkezés intézményi beállításai / Egyéb beállítási lehetőségek  

Menüpont: Étkezés-Intézményi / Beállítások / Egyéb 

Az e-ügyintézésbe átjelentkezve az egyéb beállítások kezeléséhez az intézmény étkezési 

adminisztrátora az intézményi étkezés beállítások menüpontot lenyitva a Beállítások-menüpontra 

kattintva tud az Egyéb-fülön az intézményben kialakított étkezési paraméterekhez egyéb 

beállításokat hozzárendelni. 

Ez jelenleg 4 db numerikus érték és 1 db idő-típusú mező beállítását jelenti. Igény esetén a program 

működésének paraméterezhetősége bővíthető: 

 

 

Az első szakaszban beállítható, hogy legkésőbb hány munkanappal korábban 

lehessen étkezést lemondani, illetve a munkanapon belül a lemondást az étkezést 

igénylő hány óráig teheti meg. Az órát a naptár-ikonra kattintva egyperces 

pontossággal állíthatjuk be a fel- és lefelé mutató nyilakra kattintva vagy az 

időformátumnak megfelelően közvetlenül a mezőbe begépelve azt. Amennyiben a 

lemondási határidő elérkezett és az igénylő elkésett a lemondással, akkor erről 

képernyőüzenetet küld a program. 

A második szakaszban az állítható be, hogy az étkezést igénybevevő az étkezési 

nyilatkozatát hány naptári nappal korábban kell beküldenie ahhoz, hogy az intézmény 
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azt feldolgozhassa. A beküldött étkezési nyilatkozat hiányában az étkezést igénybe 

vevő nem tud megrendelést leadni a rendszerben. 

A harmadik szakaszban az állítható be, hogy az étkezőnek hány naptári nappal 

korábban kell leadni a megrendelését ahhoz, hogy az a rendszerben a határidők 

betartásával teljesíthető legyen. Megrendeléskor a létrejövő előírásokon a fizetési 

határidőt is ez alapján  számolja ki a program. 

Végül a negyedik szakaszban az állítható be, hogy az étkezések árát az új árak 

érvényességének a kezdete előtt legalább hány naptári nappal korábban szükséges 

beállítani a rendszerben. 

Az egyes szakaszok beállításait külön-külön vagy egy művelettel is elmenthetjük 

az  - gombra kattintva. A beállított paraméterek a mentést követően azonnal 

hatályba lépnek. 
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5.4.6 Étkeztetés – Étkezési nyilatkozat beküldése 

Menüpont (saját étkezéshez): Étkezés / Nyilatkozatok; Új nyilatkozat rögzítése 

Az étkező részéről, az étkezés igénybevételéhez, étkezési nyilatkozat beküldésére van szükség. 

Kiskorú tanuló esetén, az étkezési nyilatkozatot, a tanuló törvényes képviselője küldi be a 

rendszerbe, illetve lehetőség van arra is, hogy az étkezést igénybe vevők helyett, az ő részükre, 

az intézmény étkezési ügyintézője rögzítsen a rendszerben étkezési nyilatkozatot. Természetesen, 

ha nem saját maga rögzíti a saját nyilatkozatát az étkező, akkor a rendszeren kívül szükséges az 

étkezési ügyintéző részére étkezési nyilatkozatot tenni pl. papír alapon. 

Az étkezési nyilatkozatát vagy nyilatkozatait a felhasználó az e-ügyintézési modulba belépve az 

Étkezés-menüpontot megnyitva, a Nyilatkozatok-almenüpontra rákattintva tudja kezelni vagy itt, 

ezen a felületen tud új nyilatkozatot létrehozni az Új nyilatkozat rögzítése-gombra kattintva: 

 

Beküldött nyilatkozatokat utólag nem szerkeszthetünk. Amennyiben a nyilatkozat módosítására 

van szükség, akkor új nyilatkozatot kell rögzítenünk a rendszerben a módosított adatokkal. 

Az  - gombra rákattintva elektronikus űrlapként nyílik meg a számunkra a 

felület. Étkezési szolgáltatást igénybe vevőként belépve a rendszerbe az űrlap előre 

megszemélyesített adatokkal nyílik meg és nekünk csak a változtatható értékű mezők adatainak a 

megadásával kell az űrlapot kitöltenünk: 



 

 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054  39/80 

TANULMÁNYI PÉNZÜGYI RENDSZER ÉTKEZÉSI MODUL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVE , GONDVISELŐ 

 

A Választott étkezés típusa-rádiógombok szekcióban nyilatkozhatunk arról is, hogy nem kérünk 

étkezést az intézményben. Ekkor az űrlap további mezői bezárulnak és a Beküldés-gombra 

kattintva a nyilatkozatunk rögzítésre kerül: 

 

Amennyiben Normál-étkezési típust választunk, akkor a legördülő menüből ki kell hozzá 

választanunk az intézményben elérhető étkezéskombinációt, azaz hogy például ebédet és 

uzsonnát kívánunk fogyasztani. 

Amennyiben a Diétás-étkezési típust jelöljük meg, akkor vagy az erre vonatkozó szakorvosi 

igazolásnak megfelelően szükséges a kizárandó élelmiszertípusokat vagy élelmi anyagokat 

megadnunk pl. laktóz, mogyoró, stb. vagy a vallási okokból kizárt élelmiszerek megnevezését 
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szükséges rögzítenünk pl. sertéshús. Orvosi igazolás esetén az orvosi igazolás lejáratának a 

dátumát, vallási ok esetén a tanév végének a dátumát szükséges a dátummezőben megadnunk: 

 

A választott étkezésnek megfelelően a program kiírja az étkezések bruttó napidíjait. A napidíjak a 

kedvezmény nélküli árakat mutatják és tájékoztató jellegűek. A tényleges árakat a rendszer a 

megrendeléskor, az akkor érvényes ártáblázat és a beállított kedvezmény alapján állapítja meg. 

 

Amennyiben kedvezményt igényelünk az étkezések során, akkor a kedvezményre jogosító 

körülményre vonatkozó dokumentumot (pl. tartós betegség, 3 gyermekes családi kedvezmény, 

gyermekvédelmi határozat, stb) kötelezően csatolnunk szükséges a nyilatkozathoz az Új 

dokumentum csatolása-gombra kattintva, majd a megnyíló fájl-kiválasztó ablakban annak a 

dokumentumnak a kiválasztásával, amelyet mellékelni szeretnénk a nyilatkozathoz. Amennyiben 

mégis törölni szeretnénk a csatolt dokumentumot, azt a dokumentum neve melletti kuka-ikonra 

kattintva tehetjük meg. 
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A kötelezően csatolandó dokumentumok mellett egyéb szükséges dokumentumokat 

is csatolhatunk a nyilatkozatunkhoz az előbbi módszerhez hasonlóan. Itt jelenleg nincs 

korlátozva a dokumentumok száma és mérete, de intézményi igény esetén ez 

beállíthatóvá tehető. 

Amennyiben végeztünk a nyilatkozatunk kitöltésével és a   - gombra kattintva 

tudjuk azt a rendszerben rögzíteni vagy a  - gombra kattintva tudunk az űrlap 

szerkesztéséből mentés nélkül kilépni. A beküldött étkezési nyilatkozatunk azonnal 

megjelenik az étkezési nyilatkozatok listájában és Beküldve-státuszba kerül 

mindaddig, amíg az intézmény étkezési adminisztrátora el nem fogadja azt. 

 

Figyelem! 

Az étkezési nyilatkozat beküldése nem pótolja vagy helyettesíti az étkezési 

megrendeléseket és a nyilatkozatban szereplő adatok változása esetén pl. ha egy 

további élelmiszer-összetevőre érzékenység alakul ki nálunk, újabb nyilatkozatot 

szükséges beküldenünk ahhoz, hogy a változást, az étkeztetést szervező intézmény 

figyelembe vehesse. Ezért kérjük, hogy a beküldött nyilatkozatokat aktualizálják 

változás esetén. 
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5.4.7 Étkeztetés – Étkezési nyilatkozatok kezelése 

Menüpont: Étkezés – Intézményi / Nyilatkozatok;  

Menüpont: Étkezés – Intézményi / Nyilatkozatok / Új nyilatkozat rögzítése (más nevében) 

 

Az e-ügyintézésbe átjelentkezve, a beküldött étkezési nyilatkozatokat, az intézmény étkezési 

adminisztrátora, az intézményi étkezés menüpontot lenyitva, a Nyilatkozatok-menüpontot 

kiválasztva tudja megnyitni az Étkezési nyilatkozatok kezelőfelületen: 

 

 

 

Egy adott Elfogadott-státuszban lévő nyilatkozat sorára rákattintva a nyilatkozat részletes adatai 

megtekinthetők, a nyilatkozathoz csatolt dokumentumok letölthetők, de a nyilatkozat adatai nem 

módosíthatók: 
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A Beküldve-státuszú nyilatkozatok megnyitását követően hasonlóképpen a nyilatkozat részletes 

adatai megtekinthetők, a nyilatkozathoz csatolt dokumentumok letölthetők, de ezen kívül itt 

végezhetők el a nyilatkozat alapján a megfelelő étkezési paraméterek, kedvezmények beállítása. 

 

Az intézményi étkezési ügyintéző a beküldött nyilatkozat alapján kiválasztja az étkezés típusának 

megfelelő diétát. Amennyiben az intézményben a beküldött diétának megfelelő választék nem 

található a rendszerben, akkor az Elérhető diéták szerkesztése-gombra rákattintva átléphetünk a 

beállítások részben ismertetett Étkezéstípusok-diéták beállítási felületre, ahol az új diétát 

felvehetjük az intézményi étkezésválasztékok közé: 
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Amennyiben az étkezést igénylő kedvezmény igénybevételére jogosult, akkor rögzítjük a 

megállípított kedvezmény százalékértékét és annak a módját, hogy az adott kedvezmény milyen 

finanszírozás által valósul meg. A nyilatkozathoz szabadon szerkeszthető mezőben megjegyzést 

fűzhetünk: 

 



 

 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054  45/80 

TANULMÁNYI PÉNZÜGYI RENDSZER ÉTKEZÉSI MODUL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVE , GONDVISELŐ 

A benyújtott nyilatkozatot amennyiben pl. nem megfelelő tartalmú dokumentumot csatoltak a 

kedvezmény igénybevételéhez, elutasíthatjuk az Elutasítás-gombra kattintva. Ekkor az 

étkezési nyilatkozatot benyújtó új nyilatkozat benyújtásával tud ismételten nyilatkozatot 

beküldeni az intézmény számára. 

A nyilatkozat elfogadása esetén, az Elfogadás-gombra kattintva a beküldött nyilatkozat 

elfogadásra kerül, és az abban szereplő paraméterek alapján étkezési megrendelés esetén, 

megtörténik a megfelelő diéta, a megfelelő étkezési típus és az aktuális árak hozzárendelése 

a megrendelési feltételekhez. 

Ezen a felületen van lehetősége az étkezési adminisztrátornak más nevében történő 

nyilatkozat rögzítésére. Erre abban az esetben lehet szüksége, ha az étkezési szolgáltatást 

igénybevevő nem tud (nem képes) vagy nem kíván az e-ügyintézésen keresztül étkezési 

nyilatkozatot leadni, de pl. papír alapon nyilatkozik az étkezés igénybe vételéhez szükséges 

feltételekről: 

 

A nyilatkozat kitöltésének a módja és menete megegyezik az Étkezési nyilatkozat beküldése 

részben ismertetett lépésekkel. Más nevében történő nyilatkozat rögzítése esetén a nyilatkozatot 

a Beküldését követően ugyanúgy szükséges feldolgozni, mintha az étkezést igénybevevő küldte 

volna azt be az intézménybe. 
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5.4.8 Étkeztetés – Megrendelések leadása, lemondása 

Menüpont: Étkezés – Megrendelések   

Menüpont: Étkezés – Megrendelések / Új megrendelés 

Menüpont: Étkezés – Megrendelések / Lemondás 

 

Az e-ügyintézésbe átjelentkezve a megrendelések leadásához étkezést igénybevevőként az 

Étkezés-főmenüpontot megnyitva a Megrendelések-almenüpontot szükséges kiválasztani. 

Amennyiben a felületen kijelzett adott hétre nem rendelkezünk érvényes étkezési 

nyilatkozattal, akkor először a megrendelések-almenüpont felett található Nyilatkozatok-

almenüpontban étkezési nyilatkozatot kell beküldenünk az intézmény részére (erre a program 

figyelmeztet bennünket): 

 

 

Amennyiben rendelkezünk az adott hétre vonatkozóan érvényes étkezési nyilatkozattal, akkor 

az  - gombra kattintva a program a havi étkezési megrendelések felületre irányít át 

minket, ahol naptárnézetben világosszürke háttérrel találjuk azokat a napokat, amelyek az 

Adminisztrációs-modulban beállított tanév rendje szerint tanítási napnap vagy tanításnélküli 

munkanapnak minősülnek. Ezekre a napokra vagy manuálisan (egyesével) rákattintva tudunk a 

beállított étkezéskombinációnak megfelelően megrendelést bejelölni (a bejelölést követően sárga 

színűre változik a megfelelő cella): 
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vagy az  - gombra kattintva automatizálhatjuk a Heti étkezési rend-

táblázat felvételével a megrendeléseink leadását.  

Figyelem! Az automatikus heti étkezési rend felvétele felülírja a korábban manuálisan berögzített 

megrendeléseket! 
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Amennyiben egyetértünk az így berögzített adatokkal, akkor a  - gombra kattintva a 

Számlázási adatok megadása-felületre lép tovább a program, ahol kötelezően meg adnunk az 

étkezések költségviselőjének típusát (Magánszemély vagy Cég) illetve a számlázási adatait (név 

és cím és cég esetén adószám): 
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A felületen az étkező neve mellett találunk egy lemondásokból felhasználandó egyenleg-

összeget, amely pozitív érték esetén automatikusan levonásra kerül a számla összegéből. 

 

A  - gombra kattintva az összesítés felületre lép tovább a program, ahol tételesen 

felsorolva ellenőrizhetjük az adott hónapra vonatkozó étkezési megrendeléseinket, a 

kedvezményünk érvényesítését és a számlázási adatokat. Amennyiben egyetértünk az 

összesítéssel, akkor a  - gombra kattintva véglegesíthetjük a rendelésünket. 

Ha módosítani szeretnénk a megrendelésen, akkor a  (balra mutató nyíl)-gombra kattintva 

visszaléphetünk a megrendelés folyamatában a módosítani kívánt adathoz, a  - 

gombra kattintva pedig a program kilép a megrendelések-felületről az adatok rögzítése nélkül: 

 
A sikeresen leadott megrendelésekről a program visszaigazolást ír ki a képernyőre és a 

megrendeléssel egyidőben elkészíti a befizetéshez szükséges előírást és megadja annak az 

azonosítóját: 
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A befizetést akár azonnal el is végezhetjük pl. bankkártyáról történő levonással (VPOS) vagy 

átutalással a  - gombra kattintva. Amennyiben mégsem választjuk az azonnali 

befizetést vagy ha a befizetés bármilyen okból meghiúsul, akkor a Befizetendők-menüpont 

segítségével azt később is meg lehet tenni. 

A Vissza az étkezések oldalra-nyomógombot választva a program a Megrendelések nyitóoldalára 

visz minket vissza, ahol vagy új megrendelést kezdhetünk vagy már meglévő megrendelést 

mondhatunk le a  - gombra kattintva: 

 
Amennyiben egy korábbi megrendelésünket le kívánjuk mondani, akkor ezt a  - 

gombra kattintva tehetjük meg és a következő megrendelésünkkor amennyiben megtörtént a 

korábbi megrendelés befizetése, akkor a Lemondásokból felhasználható egyenlegünk a lemondott 

étkezések értékével megnövekszik: 
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A leadott megrendeléseink aktuális állapotát folyamatosan figyelemmel kisérhetjük a hétválasztó-

gombokkal előre illetve hátrafelé lapozva és a táblázatban megjelenő színek alapján (a szinek 

jelentéséről a Jelmagyarázat-ikonra kattintva kapunk tájékoztatást): 
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5.4.9 Étkeztetés – Megrendelések intézményi kezelése 

Menüpont: Étkezés – Intézményi / Megrendelések 

Az e-ügyintézésbe átjelentkezve a megrendelések kezeléséhez az intézmény étkezési 

adminisztrátora az intézményi étkezés beállítások menüpontot lenyitva a Megrendelések-

menüpontra kattintva tud más számára étkezési megrendelést rögzíteni: 

 
Az étkező személy kiválasztását követően a megrendelések rögzítésének a menete mindenben 

megegyezik a Megrendelések leadása részben leírtakkal. 

 

A megrendelt étkezésekről egy adott időszakra vonatkozóan a Riportok-kimutatások 

almenüpontban tudunk Excel-táblázat formájában kimutatást generálni: 
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A lekérdezéshez meg kell adnunk az étkezési megrendelésekhez tartozó időszak kezdetét és 

végét, majd a  - gombra kattintva tudjuk a létrejött Excel-táblázatot megnyitni: 
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5.4.10 Étkeztetés – Előírások (befizetendők) kezelése 

Menüpont: Étkezés / Befizetendők 

Amennyiben szülőként, alkalmazottként vagy ideiglenes regisztrálóként étkezési megrendelést 

adtunk le a rendszerben, akkor a program a megrendelés elfogadásakor automatikusan befizetési 

előírást generál a számunkra, amelyet az Étkezés-menüpontot megnyitva a Befizetendők-

almenüpontra kattintva tudunk kilistázni az   - gombra kattintva: 
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Ha a kilistázott előírást részleteiben is szeretnénk megtekinteni, akkor az előírás sorára rákattintva 

tudjuk megnyitni azt és annak a részletes adatait megtekinteni: 
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A kirészletezett adatokban található meg az az előírás-azonosító, amelyen a rendszer nyilvántartja 

az adott befizetési előírást. A különböző választható befizetési módoknál (VPOS, átutalás, csekk, 

készpénz) és a könyvelési adatoknál az adott előírást ezen az azonosító számon tartja nyilván a 

rendszer: 

 

Az előírás befizetését követően, annak státusza: Befizetve (Könyvelésre vár), amely a könyvelés 

megtörténtét követően Befizetve (könyvelt) státuszt kap. 

 

5.4.11 Étkeztetés – Befizetendő tételek kezelése, fizetési módok, előírások 

kiegyenlítése 

Menüpont: Étkezés / Befizetendők 

A közétkeztetéssel kapcsolatos befizetendő tételeinket az e-Ügyintézésbe bejelentkezve az 

Étkezés-menüpontot megnyitva a befizetendő-menüpontra kattintva érhetjük el. A befizetésre 

várakozó státuszú tételek közül azoknak a befizetését tudjuk kezdeményezni a rendszerben, 

amelyeknél a sor elején található jelölőnégyzetet bepipáljuk. A tétel(ek) kijelölését követően 

a  -gombra kattintva tudunk átlépni a befizetéseket kezelő 

felület(ek)re: 
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Első teendők a kiválasztott befizetéssel kapcsolatosan annak a fizetési módnak a kiválasztása, 

amellyel az előírást rendezni szeretnénk. A négyféle lehetőség közül csak egy választható ki és 

azon keresztül szükséges rendezni az előírást: 
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Bankkártyával történő fizetés esetén a program átirányítja a felhasználót az OTP Mobilnet 

SimplePay fizetési oldalára: 

 

 

 

 

Banki átutalás esetén a vágólapra kimásolhatjuk az átutaláshoz szükséges adatokat a lap-ikonokra 

kattintva, ami által csökkenthető a téves adatok megadásának a lehetősége: 
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Csekken történő befizetés esetén a postai csekket az intézmény állítja ki az étkezést igénybe 
vevő részére. A felületen kiválaszthatjuk, hogy a csekket személyesen szeretnénk átvenni az 
intézményben vagy azt az intézmény postázza ki a részünkre: 
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Készpénzes befizetés esetén: a felületen megadhatja az intézmény a készpénzes befizetés 

feltételeit pl. a Házipénztár nyitva tartását, amelynek megfelelően tudjuk az intézményben az 

előírást befizetni: 
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5.4.12 Étkezés – Befizetett tételek kezelése (Intézményben) 

Menüpont: Étkeztetés – Intézményi / Étkezési előírások kezelése 

Az étkezést igénybe vevők által befizetett tételeket az intézmény étkezési ügyintézője az e-

Ügyintézési modulba átlépve az Intézményi étkezés - menüpontot megnyitva az Étkezési előírások 

kezelése - almenüpontra rákattintva tudja a felületen kilistázni a befizetett tételeket: 

 

A befizetés részletes adatairól az adott tételre rákattintva nyithatók meg annak a részletes adatai. 

Sikeres-státuszú befizetés esetén a befizetés adatai átkerülnek a könyvelésre: 
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A továbbiakban pedig a Riportok, kimutatások - almenüpontra kattintva generálhatunk az étkezési 

előírások kiegyenlítésével kapcsolatos adattáblákat. 
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5.4.13 Étkezés – Befizetésre váró tételek kezelése (Intézményben) 

Menüpont: Étkeztetés – Intézményi / Étkezési előírások kezelése 

Az étkezési térítési díjak és más befizetésre váró előírások pénztári befizetését automatikus 

átirányítással támogatja a Tanulmányi pénzügyi rendszer: 

Amennyiben az Intézményi előírások kezelése menüpontban leválogatásra kerül egy  

befizetésre váró státuszú tétel:  

 

vagy az Étkezés – intézményi / Étkezés előírások kezelése menüpontban leválogatásra kerül 

egy (vagy azonos tanulóhoz / egyéb befizetőhöz tartozó több) tétel:  

 

a sor elején látható jelölőnégyzet bekattintásával elérhető lesz a „Kiválasztott tételek 

befizetése” funkciógomb.  

Ennek megnyomása esetén automatikusan a Pénztári befizetés rögzítése felületre jutunk, 

amelyet a rendszer automatikusan kitölt a befizetés adataival, kiegészítve a megfizetésre 

kerülő előírások listájával; a Pénztárosnak csak a bevételi pénztárbizonylat számát kell 

megadnia. 
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A tétel megjelenik a napi pénzmozgások listájában, a Megnevezés mezőben az automatikusan 

generált – a megfizetett előírások adataiból generált- listával.  

A befizetett előírások státusza Befizetett – könyvelésre vár státuszú lesz, eltűnnek a 

befizetésre váró előírások listájáról.  

 

A pénztármozgás listáról megnyitva, a befizetési bizonylat adatai alatt láthatók a bizonylatokon 

megfizetett előírások adatai is:  

 

Ha a befizetést a  gombbal sztornózzuk:   
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a sztornózott befizetéshez tartozó előírások automatikusan visszakerülnek a befizetésre váró 

előírások közé. 
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5.4.14 Étkeztetés – Az étkeztetés személyi folyamataihoz tartozó riportok, kimutatások 

Menüpont: Étkeztetés – Intézményi / Riportok, kimutatások 

A közétkeztetés folyamatához tartozó riportokat, kimutatásokat az Intézményi étkezés - menüpont 

megnyitásával, majd a Riportok, kimutatások - menüpontra történő rákattintással érhetjük el. 

jelenleg az alábbi riportok tartoznak az étkeztetés személyi folyamataihoz: 

 Megrendelt étkezések 

 Étkezők listája 

 Étkezők listája - Osztály 

 

 

A Megrendelt étkezések - riport letöltéséhez meg kell adnunk a riportban megjeleníteni kívánt 

megrendelések időszakát (kezdetét és végét) a dátum-mezők végén található naptár-ikonra 

kattintva és abban a megfelelő dátumokat kiválasztva, majd a  - gombra kattintva  

(A riportot maximum 31 napra lehet lekérni!): 
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Az Excel-táblákban megjelenített adatok szabadon szerkeszthetők: 

 

Az Étkezők - listája riportot kiválasztva egy adott étkezési napot kell megadnunk az Étkezés napja 

dátum -mezőben a naptár - ikonra rákattintva, majd azt az Étkezési kategóriát kell kiválasztanunk 

legördülő - menüből, amelyre a riportot elkészíttetni szeretnénk. Ezt követően a  - 

gombra kattintva hozza létre a program a kimutatást: 
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Az Excel-táblában megjelenített adatok szabadon szerkeszthetők: 

 

Az Étkezők listája - Osztály riportot kiválasztva szintén egy adott étkezési napot kell 

megadnunk az Étkezés napja dátum -mezőben a naptár - ikonra rákattintva, majd egy adott 

osztály kiválasztva és a  - gombra kattintva hozza létre a program a kimutatást: 

 

Az Excel-táblában megjelenített adatok szabadon szerkeszthetők: 
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Igény esetén a riportok listája bővíthető. 

5.4.15 Étkeztetés – Az étkeztetés pénzügyi folyamataihoz tartozó riportok, kimutatások 

Menüpont: Étkeztetés – Intézményi / Riportok, kimutatások 

A közétkeztetés folyamatához tartozó riportokat, kimutatásokat az Intézményi étkezés - 

menüpont megnyitásával, majd a Riportok, kimutatások - menüpontra történő rákattintással 

érhetjük el. jelenleg az alábbi riportok tartoznak az étkeztetés pénzügyi folyamataihoz: 

 Számla ellenőrzés 

A Megrendelt étkezések - riport letöltéséhez meg kell adnunk a riportban megjeleníteni kívánt 

megrendelések időszakát (kezdetét és végét) a dátum-mezők végén található naptár-ikonra 

kattintva és abban a megfelelő dátumokat kiválasztva, majd a  - gombra kattintva (A 

riportot maximum 31 napra lehet lekérni!): 
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Az Excel-táblában megjelenített adatok szabadon szerkeszthetők: 

 

Igény esetén a riportok, kimutatások bővíthetők. 
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5.4.16 Pénztár kezelés – Nyitott pénztári nap  

Menüpont: Pénztár kezelés / Nyitott pénztári nap 

A Pénztárkezelés – Nyitott pénztári nap menüpontra a tárgynapi pénzmozgások listáját 

tekinthetjük meg, a napi forgalom összesítésével.  

Erről a felületről indulva rögzíthetők a bevételek és a kiadások, illetve – könyvelési okokból a 

többi kiadástól elkülönítve – a Napi bevétel feladásának rögzítése is. 

 

Az egyes napi pénzmozgások részletei a sorokra kattintva megtekinthetők. 

 

 Szükség esetén, a tárgynapon pénztár zárásig, a hibásan rögzített pénzmozgás 

sztornózható. 

  



 

 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054  72/80 

TANULMÁNYI PÉNZÜGYI RENDSZER ÉTKEZÉSI MODUL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVE , GONDVISELŐ 

 

A sztornózott tétel a továbbiakban áthúzva jelenik meg a pénzmozgások listájában, és 

természetesen már nem fog szerepelni a forgalom összesítésében. 
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5.4.16.1 Bevételek és kiadások rögzítése 

Menüpont: Pénztár kezelés / Nyitott pénztári nap 

Amennyiben a nyitott pénztári nap a tárgynaptól eltérő dátumú, a rendszer az előző pénztári 

nap lezárásáig nem enged a tárgynapra pénzmozgást rögzíteni – ez esetben kérjük, használja 

a Pénztárzárás funkciót, és zárja le az utolsó nyitott pénztári napot.  

 

A Kiadás rögzítése funkciógombbal pontjában van lehetőség kiadások rögzítésére. 

A kifizetési pénztárbizonylattal egyezően töltendő ki az Összeg, Bizonylat száma, és 

Megnevezés mező. 

 

A Rögzítés gomb menti a tételt, a Mégse  gombbal visszalépésre van lehetőség. 

 

A Bevétel rögzítése funkciógombbal van lehetőség – nem étkeztetési előírásból származó - 

bevételek rögzítésére. 

A befizetési pénztárbizonylattal egyezően töltendő ki az Összeg, Bizonylat száma, és 

Megnevezés mező. 

 

A Rögzítés gomb menti a tételt, a Mégse gombbal visszalépésre van lehetőség. 
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Az étkezési térítési díjak és más befizetésre váró előírások pénztári befizetését automatikus 

átirányítással támogatja a Tanulmányi pénzügyi rendszer: 

Amennyiben az Intézményi előírások kezelése menüpontban leválogatásra kerül egy  

befizetésre váró státuszú tétel (a sor elején látható jelölőnégyzet bekattintásával);  

 

vagy az Étkezés – intézményi / Étkezés előírások kezelése menüpontban leválogatásra kerül 

egy (vagy azonos tanulóhoz / egyéb befizetőhöz tartozó több) tétel (a sor elején látható 

jelölőnégyzet bekattintásával),  

 

elérhető lesz a „Kiválasztott tételek befizetése” funkciógomb.  

Ennek megnyomása esetén automatikusan a Pénztári befizetés rögzítése felületre jutunk, 

amelyet a rendszer automatikusan kitölt a befizetés adataival, kiegészítve a megfizetésre 

kerülő előírások listájával; a Pénztárosnak csak a bevételi pénztárbizonylat számát kell 

megadnia. 
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A tétel megjelenik a napi pénzmozgások listájában, a Megnevezés mezőben az automatikusan 

generált – a megfizetett előírások adataiból generált- listával.  

A befizetett előírások státusza Befizetett – könyvelésre vár státuszú lesz, eltűnnek a 

befizetésre váró előírások listájáról.  

 

A pénztármozgás listáról megnyitva, a befizetési bizonylat adatai alatt láthatók a bizonylatokon 

megfizetett előírások adatai is:  

 

Ha a befizetést a  gombbal sztornózzuk:   
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a sztornózott befizetéshez tartozó előírások automatikusan visszakerülnek a befizetésre váró 

előírások közé. 

 

 

5.4.16.2 Napi bevétel feladásának rögzítése 

A funkciógombbal a Bankba befizetendő pénzösszegről 

készül egy kiadási tétel – könyvelési okokból kapott külön funkciót:  

- a kiadási pénztárbizonylat bizonylatszáma alapján (amit a banki befizetéskor a 

megjegyzésben a pénztáros megad)  azonosítja majd a banki kivonaton a könyvelési 

rendszer a bankpénztári befizetést,  

- ennek alapján az addig a Pénztárosnál levő készpénzt befizetettnek tekinti, és a 

bizonylatszámhoz tartozó pénztári napon befizetett előírások státuszát „Befizetett – 

könyvelésre vár” státuszúról „Befizetett – könyvelt”-re állítja. 
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5.4.16.3 Pénztárzárás és pénztárzárás ellenőrzése  

 

Amennyiben a pénztárban már a Napi bevétel feladását is rögzítettük, a pénztári nap lezárható 

a Pénztárzárás funkcióval.  

A napközben is elérhető Pénztár ellenőrzés funkció a Pénztári nap lezárása nélkül tesz 

lehetővé rovanycsolást, pénzkészlet ellenőrzést (a pénztári napot nem zárja le, de 

egyebekben teljesen azonosan működik a Pénztárzárás funkcióval)  

 

 

1. A „Pénztárzárás” vagy a „ Pénztár ellenőrzés” funkciógomb megnyomását követően van 

lehetőség a pénztárban szereplő összeg címlet szerinti rögzítésének.  
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2. Ezt követheti a „Pénztárjelentés előnézet letöltése”.  

 

Egy az itt bemutatotthoz hasonló PDF állomány kerül megjelenítésre, amely le is tölthető. 

A dokumentum tartalmazza a napi forgalom listáját (bevételek és kiadások, köztük áthúzva a 

sztornózott tételek is), és összesítését, valamint a pénzkészlet imént rögzített leltárát.  
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3. Ha az előnézet egyezést mutat, akkor indítható a „Pénztárzárás rögzítése”.  

 

„Igen” opció választása esetén a rendszer visszanavigál a „Pénztárjelentés” panelre, amely 

már lezárt. 

Itt van lehetőség az „Iktatott pénztárjelentés letöltésére”, illetve – ha a pénztár valamilyen okból 

még nem zárható le – a „Pénztárjelentés sztornózására”  

4. Ha eltérés van, akkor az eltérés jegyzőkönyv csatolása szükséges a pénztárzáráshoz. 

Ennek kiállításához segítségül egy kitölthető dokumentumsablon a felületről letölthető.  

 

A „Pénztárzárás rögzítése” nyomógombbal a Pénztári nap ezt követően lezárható. 

 

„Igen” opció választása esetén a rendszer visszanavigál a „Pénztárjelentés” panelre, amely 

már lezárt. 

Itt van lehetőség az „Iktatott pénztárjelentés letöltésére”, illetve – ha a pénztár valamilyen 

okból még nem zárható le – a „Pénztárjelentés sztornózására”; utóbbi visszanyitja a 

legutolsó lezárt pénztári napot (ha utána következő napon még nincs forgalom rögzítve).  

 

Amennyiben a „Pénztár ellenőrzés” funkciógombbal kezdtük a rovancsolást, a 

„Pénztárzárás rögzítése” gomb nem jelenik meg a felületen, a pénztár nyitva marad. 
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5.4.17 Pénztár kezelés - Pénztárjelentések  

Menüpont: „Pénztárkezelés / Pénztárjelentések”  

Itt van lehetőség - időszakra szűréssel vagy  anélkül - lezárt pénztári napok lekérdezésére. 

 

Lehetőség van  

- a listából kiválasztott pénztári nap pénztárjelentés adatainak megtekintésére; 

 

- a kiválasztott pénztári nap iktatott pénztárjelentésének letöltésére az „Iktatott 

pénztárjelentés letöltése” gombbal; 

- a lezárt státuszú pénztári nap visszanyitására a „Pénztárjelentés sztornózása” 

gombbal: a funkció csak abban az esetben működik, ha a lezért napot követően mnem 

volt semmilyen pénztári forgalom; ellenkező esetben a  

 hibaüzenetet kapjuk. 

 


