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importer működési leírás 
 

A rendszer egy Excel alapon működő segédprogram, aminek segítségével pontosabban importálhatóak 

a számlázz.hu-ban kiállított számlák. A program használata szakértelmet igényel! 

Munkalapok bemutatása 
Vezérlő 

 

Célja: 

A munkafolyamat lépéseinek vezérlésére szolgál. 

Használata: 

A bal oldalon a tulajdonságok alatt látható információk segítenek a rendszer megfelelő használatában, 

vagy tájékoztatnak arról, mit is csinálunk éppen.  

Import típusa: Mindig vevő.  

Szállítói számlák kezeléséhez javasoljuk a QU!CK program használatát. (https://www.quick.riport.app/) 

Az importer a számlázóból csak a vevő számlákat képes kezelni. 

A partnernél a rendszer mindig kiírja, melyik céget importáljuk. Ha a paraméter táblában több cégünk 

van, akkor az éppen aktuális céget az importálás megkezdésekor kell kiválasztani. 



A vezérlő lapon látható továbbá, hogy mi az aktuális importált fájl, valamint, hogy mi volt a legutolsó 

korábbi fájl, amivel dolgoztunk. Ezen túl megmutatja, hogy a paraméter lapon milyen alsó korlát van 

beállítva elszámolási időszak kezeléséhez, valamint, hogy mikori a legutolsó árfolyam információ az 

MNB munkalapon. 

Partner lokáció kézi azonosítás 

A rendszer egy fontos funkciója. Amennyiben be van kapcsolva a pipa, úgy a fel nem ismert partnereket 

a rendszer egyesével megjeleníti és kéri a könyvelőtől, hogy azonosítsa a partner lokációját. Érdemes 

használni, ha kevés cég felé számláz az ügyfél és kevés külföldi partnere van. Érdemes kikapcsolni, ha 

sok számlája van a partnernek, vagy sok külföldi ügyfele. Kikapcsolt állapotban a rendszer figyelmeztet 

az importálás során, hogy a partnereket, aminek a lokációját nem ismerte fel, azokat kézzel szükséges 

beállítani a Partnerek lapon. (lsd. később) 

A jobb oldalon található vezérlőgombok segítségével kell kezelni magát az importálási folyamatot.  

Kontírozás 

 

Célja: 

Itt lehet beállítani azokat a kontírozási szabályokat, amik alapján a rendszer kontírozza a 

vevőszámlákat. Kétféle automatikus kontírozás van, melyet természetesen kézzel bármikor felül lehet 

bírálni a működés során. A tételes kontírozás segítségével a beállított feltételeknek megfelelő tételeket 

az itt megadott bevétel kartonokra könyveli a rendszer. Cégszintű kontírozás esetén a könyvelt cég 

összes számlája a beállított kartonokra lesz kontírozva. Ha egy könyvelt cég a cégszintű listában benne 

van, akkor a tételes kontírozás nem működik. 

Használata: 

Tételes kontírozás: 

A könyvelt céget a B oszlopban kell kiválasztani, majd a kontírozás feltételét beállítani a C-D-E 

oszlopokban. Egy sorban lévő feltételek egyszerre kell, hogy teljesüljenek a kontírozáshoz. A szűkebb 



feltételt tartalmazó sor legyen mindig feljebb és a feltételek sorrendje is fontos. A C oszloptól a D 

oszlopig, balról jobbra szűkítsd mindig a kontírozási feltételt. Akkor nevezhető szűkebbnek egy feltétel, 

ha nem csak egy oszlopban lévő feltételnek kell teljesülnie, hanem kettőnek vagy háromnak. Ha csak 

a számlatömb van megadva feltételnek, akkor a számlatömb összes számlájára érvényes lesz a 

kontírozási szabály. Ha meg van adva számlatömb, a tétel, illetve a megjegyzésre vonatkozó feltételnél 

elég a szó eleji egyezés. Minden egyéb esetben pontos egyezés szükséges. A példában minden tétel, 

aminek a neve 53.20 futárposta a 14. sor szerinti kontírt fogja kapni, kivéve, ha a PDC számlatömbben 

van, mert ez esetben a 12. sor szerint lesz kontírozva, mivel ott szűkebb a szabály.  

Az importálás során a rendszer minden számlához megmutatja majd, melyik sorban szereplő 

kontírozási szabályt alkalmazza, így lehet ezeket folyamatosan finomítani. 

Az egyes szabályokhoz hozzá lehet rendelni egyéb tulajdonságokat is a K-O oszlopig (termék vagy 

szolgáltatás, FAD, munkaszám, projektszám, részlegszám). Ezeket, amennyiben egy számla tétele az 

adott sor szerint van kontírozva, automatikusan hozzárendeli a rendszer az adott tételhez. 

 

Cégszintű kontírozás: 

Amennyiben egy könyvelt cég összes számláját egy kartonra szeretnénk könyvelni, használhatjuk a 

cégszintű kontírozást. Ebben az esetben azonban az adott cégre tételes kontírszabályokat nem lehet 

meghatározni.  

Szintén ki kell választani a céget a listából, majd hozzárendelni a kontírszámokat lokáció szerint. 

Jelölhető a termék vagy szolgáltatás típus, valamint, hogy fordított áfával adóznak-e a kimenő számlák. 

Amennyiben beállításra kerül egy céghez a cégszintű kontír, az importálást elölről kell kezdeni.  

 

Kontírozás újra futtatása gomb 

A fejlécen található a gomb, sárga keretben. Importálás közben, ha új kontír szabály kerül a listába, azt 

automatikusan nem fogja a rendszer alkalmazni a már beemelt számlákra. Amennyiben módosításra 



kerülnek a kontírozási szabályok importálás közben, ezt a gombot kell megnyomni, hogy újrakontírozza 

a rendszer a tételeket. 

Konfig. gomb 

Amennyiben új cég került hozzáadásra a paraméter táblában, előfordulhat, hogy a Kontírozás fülön a 

céget nem engedi kiválasztani a rendszer. Ebben az esetben a Konfig. gomb megnyomása segít. Utána 

már választható lesz az új cég. 

Megjegyzések: 
A pontos találatokhoz pontos egyezés szükséges. Kis és nagybetű nem számít azonosnak. 

Paraméterek 

 

Célja: 

A rendszer működési paramétereinek beállítása. Módosítása közvetlenül hat az importer 

viselkedésére, így a módosítása kritikus rendszerhibához vezethet. Fokozottan ügyelni kell a 

módosításra!  

Használata: 

A munkalapnak 7 fő része van. Ezek különböző módon hatnak a program viselkedésére. 

Importálható cégek listája (B8 cella) 

Itt lehet új céget felvenni. Egy fájlban 94 cég kezelésére van lehetőség. A gyorsabb működés érdekében 

azonban érdemes sok cég esetén több fájlra bontani ezeket. Nem elsősorban a cégek száma lassítja a 

működést, hanem a rendszerben lévő kontírozási szabályok. Egy fájlban 200 szabálynál nem érdemes 

többet rögzíteni.  

Itt lehet jelölni, hogy egy könyvelt cégünk pénzforgalmi elszámolású-e. IGAZ jelölés esetén az összes 

számlája pénzforgalmi szemléletűként lesz feladva a kulcs-szoftnak. 



 

Elszámolási időszakra utaló szövegrész (D8 cella) 

A rendszer, a számla tételeinek megjegyzésében keresi az ide beírt szövegrészeket. Pontos egyezés 

szükséges. Ellenőrzéskor a rendszer figyelmeztet, ha valahol elszámolási időszakra való utalást talál, de 

az nincs beállítva. (beállítás: lsd. később) 

 

 

Minden számla elsz. időszakkal kerüljön feladásra (D17 cella): 

Amennyiben „IGAZ” értékre van állítva, úgy minden számla elszámolási időszakosként kerül feladásra. 

Ez a későbbi időszakok közti rendezést könnyíti meg. Ha „HAMIS” értékre van állítva, úgy csak azokat 

a számlákat importálja elszámolási időszakosként, ahova a Fejléc lapon a W oszlopban elszámolási 

időszak került beállításra. A beállítása nem befolyásolja, a legkorábbi elszámolási időszak figyelését, de 

ha ez ki van kapcsolva, akkor a legkorábbi elszámolási időszaknál korábbi teljesítéssel is bekerülhetnek 

a számlák, ami KS esetében eredményezheti azt is, hogy nem az elvárt üzleti évbe könyvelődnek ezek 

a számlák. 

 

Legkorábbi elszámolási időszak (D18 cella) 

Ennél a dátumnál korábbi elszámolási időszakot a rendszer nem vesz figyelembe. Ilyenkor 

automatikusan ezt a dátumot kapja a számla elszámolási időszakként. Célszerű az utolsó nem lezárt 

időszak első napjára állítani. Legyen az év vagy hónap, annak függvényében, milyen gyakran zárják az 

importált céget. 

 



Főkönyvi paraméterek (D20 cella) 

Ellenszámlák alapbeállítását lehet itt elvégezni. Amennyiben a megjegyzések lapon nincs az importált 

céghez beállítva egyedi főkönyvi karton, úgy minden esetben ezek a számlák kerülnek beállításra az 

előlegekhez, vevőkhöz és áfához. Ha van egyedi beállítás, azt piros színnel jelöli a rendszer. 

 

Előleg megnevezések (G20 cella) 

A rendszer, a számla tételeinek megjegyzésében és megnevezésében keresi az ide beírt 

szövegrészeket. Pontos egyezés szükséges. Ellenőrzéskor a rendszer figyelmeztet, ha valahol utalást 

talál az előlegre és automatikusan előlegként is kerül kontírozásra a tétel.  

 

Belföldi partnerként felismert cégtípusok (végződések 3 karakter) (M8 cella) 

Kétféleképpen lehet a partnerek lokációját azonosítani, erről részletesebb leírás később. Itt a 

paraméter lapon beállítható, hogy amennyiben automatikus lokáció felismerés történik, akkor milyen 

partner nevek végződése (utolsó 3 karakter) esetén jelölje belföldiként a partnert. Pontos egyezés 

szükséges. 

 

Kimenő áfa kulcsok (D36 cella) 

Itt van lehetőség konfigurálni a könyvelőprogram áfa kulcsait. A Kulcs-Szoft automatikusan csak akkor 

ismeri fel az áfa kulcsokat, ha azoknál mind a kód és a megnevezés is pontosan egyezik a 



könyvelőprogramban szereplő kulcsokkal. A kulcsoknál beállítható % karakter bármilyen 0-tól nagyobb 

egész számot jelenthet, így az alapbeállításként szereplő 16. és 18. kódot kapja meg minden moss-ban 

jelentendő számla, függően a tétel termék vagy szolgáltatás jellegétől. A T/SZ oszlop szerkesztése csak 

külföldi számlák esetében fontos, de ott kötelező, annak érdekében, hogy az áfa bevalláshoz is helyes 

adatokat kapjon a könyvelőprogram.  

A beállítások módosítása csak megfelelő szakértelemmel ajánlott.  
 

 

 

Megjegyzések 

 

 
Célja: 

A rendszer használói saját maguknak tudnak ide megjegyzést írni, hogy az egyes cégeknél mire kell 

odafigyelni importálás során. Itt van továbbá lehetőség egyedi ellenszámlákat rendelni cégekhez, 

melyek a paraméter táblán szereplő alapbeállításokat cégenként tudják módosítani.  

  



Használata: 

Nem kötelező, és a lapon sincs kötelezően kitöltendő mező. Saját magunknak lehet megjegyzést írni. 

A paraméter táblán szereplő ellenszámla alapbeállításokat itt lehet cégenként módosítani. 

 

Ehhez, csak a módosítani kívánt cellába írd be a kívánt 

ellenszámlát. Ami nincs kitöltve, az a paraméter táblán 

beállított alap értéket fogja kapni. A paraméter tábla 

piros színnel jelzi, ha az itt beállított érték miatt felül 

lesz bírálva az alapbeállítás. Paraméter lap ilyen 

esetben: 

 

 

 

 

 

Megjegyzések: 
Új céget a paraméter lapon kell hozzáadni. Ez a tábla átveszi onnan a pontos cégnevet. 

MNB 

 
 

Célja: 

A rendszer ellenőrzi, hogy a felhasználó megfelelő árfolyamot használt-e az adott számlához.  



Használata: 

Importálás előtt szükséges frissíteni a rendszerben lévő devizaárfolyamokat. Ehhez, az MNB 

honlapjáról kell az éves listát letölteni, majd beilleszteni a lista aljára. Nem kell külön foglalkozni azzal, 

hogy bizonyos napokon nincs MNB árfolyam, ezt kezeli az importer. 

 
 

2021-es MNB árfolyamok: 

https://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes 

Itt, a lap alján lévő éves listákból kell az aktuálisat 

kiválasztani, majd a letöltésre kattintani. Ez után, 

az importerből hiányzó sorokat be kell másolni az 

importerbe, sorfolytonosan. 

 

Az importer a vezérlő lapon mindig 

tájékoztat arról, mi az utolsó ismert MNB 

árfolyam. Ha az importálandó fájlban van 

olyan, aminek bármilyen dátuma ezt 

meghaladja, az árfolyamokat az MNB táblán 

frissíteni szükséges!  

 

 
 

  



Munkafolyamat 

Előkészületek 

Számlázz.hu-ból a megszokott módon elkészítjük kulcs-szoft felé a feladási fájlt, majd lementjük. 

 

 

A rendszer csak a kimenő számlákat képes kezelni! 

A fájlt, első használatkor jelen leírás segítségével aktualizáljuk. Töltsük be a friss deviza árfolyamokat, 
a paraméter táblában az első cég nevét (ProDevCon Hungary Kft) írjuk át arra a cégre, amit könyvelni 
szeretnénk, majd a kontírozás fülön a beállított mintapéldákat töröljük és vigyük fel a saját 
kontírozási feltételeinket. (Erről részletes leírás az egyes munkalapoknál található) Nézzük át a 
paraméter táblát és igény szerint módosítsuk. 



Számlázz.hu csv beolvasása 

A vezérlő lapon kattintsunk a számlázz.hu csv beolvasása gombra. Amennyiben több céget kezelünk 

egy fájlban, így az első lépéskor a rendszer kéri, hogy válasszuk ki, melyik céget szeretnénk importálni. 

A cég kiválasztása után, a felugró fájl ablakban keressük meg és válasszuk ki az előkészületek során 

lementett csv fájlt, amit a számlázz.hu-ból letöltöttünk.  

Amennyiben kikapcsoltuk a partner 

lokáció kézi azonosítását, úgy a fájl 

beolvasása után a rendszer figyelmeztet, 

hogy a Partnerek táblában be kell 

állítanunk a partnerek lokációját. 

Ellenkező esetben a beolvasás során, ha 

olyan céget talál a rendszer, amit nem tud 

azonosítani felugró ablakban fogja kérni, 

hogy válasszuk ki, mi a cég lokációja. 

 

 

A folyamat végeztével a gomb háttere zöldre változik és négy új munkalap jelenik meg. Az új 

munkalapokon a színes fejlécű oszlopok szerkeszthetőek. Ezek módosításával javíthatóak az 

ellenőrzés során feltárt hibák, vagy módosítható a kapott állomány. Mivel ez egy Excel 

természetesen nyugodtan használhatóak képletek, számítások az adatok módosításához. A 

könnyebb kezelhetőség érdekében használhatóak a gyorsszűrők. Ha olyan oszlop kerül módosításra, 

amiben korábban képlet volt, és vissza kell állítani a képletet, azt, csak az importálás újrakezdésével 

lehet megvalósítani. 

Nyers: 

Számlázz.hu-tól kapott nyers állomány. Nem szerkeszthető. Csak ellenőrzés céljából jelenítjük meg. 

Számlafej: 

Kulcsban megszokott számlafej adatok. A W oszlopban lehet megadni a számla elszámolási időszakát. 

Az Y oszlopba a rendszer feltünteti, milyen elszámolási időszakot javasol a paraméter tábla alapján.  

A Z oszlopban megjeleníti a rendszer, ha a számla tételei közül valamelyikhez elszámolási időszak lett 

beállítva. 

Az AH oszlopban ellenőrizhető, hogy az adott partnert milyen lokációval fogja a rendszer kezelni. 



Tételek 

A fő munkalap az importálás során. Itt lehet ellenőrizni a kontírozást, beállítani az elszámolási 

időszakot, egyedi kontírt megadni, vagy módosítani a megjegyzést, munkaszámot, projektszámot, 

részlegszámot.  

A-J oszlopig a kapott tételadatok szerepelnek. 

A J oszlopban jelenik meg a számlázz.hu-ban esetlegesen a tételhez beállított kontírkód. Figyelem, a 

tétel csak akkor lesz ide kontírozva, ha nem felel meg egyetlen kontírszabálynak sem (K és L oszlop), 

nem előleg (O oszlop) és nincs beállítva másik kézi kontír (P oszlop).  

K oszlop értéke 1, ha a kontírozás lapon az importált cég szerepel a cégszintű kontír listában. 

L oszlop értéke üres, ha nem található tételes kontírszabály a tételhez. Egyébként annak a szabálynak 

a sorszáma, amit a rendszer felismert a megadott kontírozási feltétel alapján. 

M oszlopba kerül a felismert szabály szerinti kontírkód. 

N oszlopban ellenőrizhető a partnerhez tartozó lokáció. 

O oszlop értéke IGAZ vagy HAMIS annak függvényében, hogy a paraméter táblában megadott előlegre 

vonatkozó szöveget megtalálja e a rendszer a tétel nevében vagy a megjegyzésben. 

P oszlopba beírt érték minden esetben felülírja az esetleges automatikus kontírozást. Itt lehet 

egyedileg beállítani az adott tétel főkönyvi kartonját.  

Q oszlop értéke lesz a KS felé feladott főkönyvi szám. Erre lesz könyvelve a tétel. Értéke nem lehet 0. 

Értékét az előző oszlopok befolyásolják. Mivel a számlaadatok többnyire pontosak, így a cél az import 

során, hogy a kontírozás teljeskörű legyen, tehát a Q oszlopban sehol nem szerepelhet 0. 

R oszlopba kell feltüntetni a tételhez tartozó elszámolási időszak utolsó napját. A rendszer ellenőrzés 

során figyelmeztetni fog arra, ha a paramétereknél beállított elszámolási időszakra utaló megjegyzést 

talál, de nincs beállítva a tételhez az elszámolási időszak. 

U-V oszlopban a rendszer által felismert KS felé átadandó áfa kódot és annak nevét jelenítjük meg. 

Átírható. 

Z oszlopban beállítható a projektszám 

CA-CB oszlopban beállítható a munkaszám és a részlegszám. 

CC oszlopban ellenőrzésként feltüntetjük a paraméter tábla beállításai szerinti áfa kartont, amire az 

áfa könyvelése történik. 

 



Partnerek 

Egyedül a D oszlop szerkeszthető, ahol a partner lokációját lehet beállítani. Az elfogadott értékek: HU, 

EU, 3.o. Egyéb esetben a rendszer hibásan kezeli a partnert és a neki kiállított számlát az import során. 

Ellenőrzés 

Miután a kontírozás ellenőrzésével és az elszámolási időszakok beállításával végeztünk, térjünk vissza 

a vezérlő lapra és nyomjuk meg az ellenőrzés gombot. A rendszer átnézi a számla és tétel adatokat és 

amennyiben hibát vagy következetlenséget talál, úgy azt felugró ablakokban jeleníti meg.  

A hibás sorokat a Számlafej és Tételek lapon sárga színnel jelöli, hogy könnyebb legyen a hibás adatokat 

javítani. 

Piros színű gomb esetén kritikus hibát talált a rendszer. Ez arra utal, hogy valamilyen adat hiányzik, ami 

kötelező volt. Célszerű az árfolyamokat ellenőrizni először, mert az esetek legnagyobb részében a hiba 

abból fakad, ha az MNB árfolyamok nem voltak frissítve és devizás tételt próbálunk importálni. 

Sárga színű gomb esetén a KS importfájl elkészíthető, de csak abban az esetben ajánlott, ha pontosan 

tisztában vagyunk vele, hogy a rendszer által jelzett hibák csak tájékoztató jellegűek, azokat nem kell 

javítani, vagy azt majd a könyvelőprogramban akarjuk elvégezni. Egyéb esetben nem javasoljuk sárga 

ellenőrzés gomb esetén az importfájl elkészítését. 

A rendszer az alábbi esetekben ad kritikus hibát: 

 Bármely táblában hibás cella értéket talál. (Forrásfájl hibájára utal) 

 Hiányos a forrásadat bizonyos kötelező tartalmú oszlopoknál. (Ez csak a forrásfájlban javítható) 

A rendszer az alábbi ellenőrzéseket végzi el és jelzi az eltérést: 

 Fejléc dátumhiba esetén (Ez általában csak figyelmeztetés. Figyelmen kívül hagyható) 

 Fejlécben az MNB árfolyamtól való eltérés esetén (Javasolt javítani) 

 Tételhez felismert előleg esetén nem előleg kartonra kontírozunk  

 Külföldi cég esetén hiányzó termék vagy szolgáltatás típus 

 Hibás dátumformátum az elszámolási időszaknál 

 A rendszer felismerte, hogy elszámolási időszakos a számla, de az nem lett beállítva 

 A számla tételein eltérő elszámolási időszak került beállításra. (KS csak 1-et kezel) 

 Hiányzó árbevétel karton a tételeknél 

 



A hibák javítása után az ellenőrzés újra futtatandó. (újra meg kell nyomni a gombot) 

Ezt addig kell ismételni, míg minden hiba javításra nem kerül, a gomb háttere nem lesz zöld, vagy 

minden hibát elfogadtunk. 

Kulcs-szoft importfájl készítése 

Az ellenőrzés végeztével a Kulcs-Szoft felé feladható import fájlokat a rendszer automatikusan elkészíti. 

A fájlokat mindig ugyanabba a mappába menti, ahonnan a forrásfájlt beolvastuk. 

Az importálást a Kulcs főkönyvi adatimporterével kell elvégezni, az alábbi beállításokat használva: 

Forrásként a Kulcs-Számlafelad Kulcs-Könyvelésnek opciót kell választani. 

Az importer beállításait annak fejlécére jobb klikkel kattintva lehet elérni. (Piros körrel jelölve) 

A mező elválasztó: „;” (pontosvessző) 

Segéd elválasztó: „”” (Aposztróf) 

Tizedes elválasztó: „,” (Vessző) 

Ezres elválasztó: „” (Nincs) 

Rendszer tizedesjel: „,” (Vessző) 

A fejléc kihagyása opció feltétlen legyen bepipálva a jobb oldalon. 

 

 

Innentől a megszokott módon lehet az állományt importálni Kulcs-Könyvelésbe. 



 

 

ProDevCon Hungary Kft. 

1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 2. em. 

Asz: 22651398-2-41 

 

Az importált adatállományt a könyvelőprogramban minden esetben ellenőrizni szükséges!  

A számlázz.hu / Kulcs-szoft importer egy eszköz (jelen program), melynek használata szakértelmet 

igényel. A használatból eredő károkért a rendszer használója felel. A program készítője kizárja 

mindennemű felelősségét a rendszer használatával kapcsolatban bekövetkező események 

vonatkozásában. 


