
 

  

Főkönyvi adatimporter szoftver használati útmutató 

 

 A telepítő futtatása után az asztalra kikerül az indítóikon: Főkönyvi Adatimporter. 

Ezen egyedi adatátadó szoftver indítása az Főkönyvi Adatimporter elnevezésű ikonnal 

történik. 

 

Az átadás elkezdése (ellenőrzése) előtt, biztonsági lépésként készüljön adatbázismentés a 

Kulcs-Könyvelés programról. 

Az adatátadóba elérhető a „Beállítások” opció, a program fejlécére jobb klikkel kattintva. 

 

 

 

 



 

  

 

 

Beállítások, ahol a csv fájlok paramétereit lehet beállítani (a mellékelt ábra csak egy minta): 

 

 
 

Valamint a „Fejléc összeg ellenőrzése”, amely egy segítség a felhasználónak (tájékoztatás, nem tiltja, 

gátolja a program további használatát). Ezen opció (Beállításokban) használatakor a program 

ellenőrzi a CSV fájlban a „valutabrutto” értékét a 001 fájlban lévő tételek bruttós értékének 

összegével. 

 Használata teljes mértékben megegyezik a dobozos (nem egyedi) Adatátadó 

rendszerével azzal az apró eltéréssel, hogy  ebben az esetben csak a Fájlból szeretném a 

feladást végezni  funkciót kell választani. Itt megadhatjuk (tallózással) a beolvasni kívánt csv 

fájlt. 



 

  

 

 

A megadott csv fájl után válaszuk a Tovább>> gombot és adjuk meg a céladatokat: a 

könyvelő szoftverben rögzített céget és évet. 

 



 

  

Ezek után haladjunk tovább a Tovább>> gomb segítségével. 

Mielőtt befejeznénk a varázsló használatát ellenőrizzük a feladásra ellenőrzésképpen kiírt 

adatokat. 

 

Majd adjuk meg a Készpénzes tételeket esetében hogy Csak pénztár naplóba, vagy 

Vevő,szállító és pénztár naplóba szeretnénk feladni, valamint beállíthatjuk,hogy az átadni 

kívánt valutás számlák árfolyamát a csv fájlból szeretnénk átvenni vagy ha nem (akkor a 

főkönyvi szoftverben letárolt árfolyam kerül felhasználásra). 

 

Ha minden megfelelően történt, akkor megkapjuk a Tételek megtekintése ablakot, ahol 

láthatjuk a feladandó számlákat és ha kértük a Kivetítés funkciót (F6) vagy  ikonra 

kattintva akkor láthatjuk a számlák tételeit is (göngyölve főkönyvi számok alapján). 



 

  

 

Ezek után következik a feladási folyamat, melyet az F10 gomb megnyomásával vagy a  

ikon megnyomásával kezdhetünk el. 

Az Adategyeztetés ablakban teszi fel a szoftver azokat a kérdéseket, melyeket a felhasználó 

ad meg a lehetőségek kiválasztásával (főkönyvi számok)

 vagy pedig Tétel létrehozásával ¸ha azon adat még 

nem szerepel a Kulcs-Könyvelés szoftverben. Az ügyfél munkáját megkönnyíti a 

Továbbiakban erre cserélje le az összes ugyanilyen problémás tételt funkció 

. 

Ha minden adatot feladtunk akkor nyugtázzuk a feladást az OK gombbal. 

 

 

 


