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Elektronikus felület használata 
 

 
Aktív mód: 

 
Ügyeljenek rá, hogy a szerkesztés során az „Aktív mód” bekapcsolva legyen, így a szerkesztés 
automatikusan történik. Ennek ellenére a munka befejezése során használják a „Mentés” gombokat is. 
 

1. lépés 
Elszámoló adatainak megadása 
 
Elszámolás - > Alapadatok fül 

- név 
- telefonszám 
- e-mail cím 

 

 
 
Az adatok megadása után mentés, majd véglegesítés. 
 

2. lépés 
Elszámolás típusának kiválasztása 
 
Elszámolás -> Elszámolások -> Új elszámolás létrehozása -> alábbiak alapján az elszámolás kiválasztása 
-> Létrehozás gomb 
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Az első részelszámolás során a támogatási összeg minimum 60%-val (három projekt összértékéből 
számolandó) kötelezően el kell számolni, azonban lehetőség van ennél többel vagy a teljes összeggel 
történő elszámolásra is. A 60%-nak megfelelő összeg egy projekttel is elszámolható pl. csak 
műhelytámogatás. 
 
Felületen választható opciók: 

- 1. részelszámolás, min. 60%-ban elszámol (a teljes támogatási összeg 60%-99,99% közötti 
részével számol el) 

- 100%-ban elszámol (teljes támogatási összeggel elszámol) 
- 2. részelszámolás, végelszámolás (kizárólag akkor szerkeszthető, ha az első részelszámolás 

elfogadásra került) 
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3. lépés 
Szakmai beszámoló 
 
A létrehozást követően a felület a „Szakmai beszámoló” sablonjával indul. Szakmai beszámoló 
készítése teljes támogatás elszámolása során kell. Így aki az 1. részelszámolás opciót választja, annak 
ez az oldal nem szerkeszthető, majd csak a 2. részelszámolás során. 

 
 
 
További oldalak megtekintése: 

- legördülő menüből történő kiválasztással vagy 
- következő/előző oldal  

 

 
 
 

- 2-5. oldal tájékoztató jellegű, bizonylat áttekintések. Ennek jelentősége a számlák feltöltése 
után van, mivel itt összesítve át tudják tekinteni a bizonylatokat. A bizonylatok felvitele után 
automatikusan kitöltődnek, nem szerkesztendő! 
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4. lépés 
Elszámolás szerkesztése 
 
Elszámolás -> Elszámolások -> Műveletek oszlop -> Szerkesztés 
 
Az elszámolás megszakítását követően, a rendszerbe történő újbóli bejelentkezés során már a nyitó 
oldal az áttekintő felület lesz. A „Műveletek” oszlop „szerkesztés” opció választásával folytatható a 
kitöltés. 

 
 
Az elszámolást kizárólag az első fázisban megadott költségvetés szerint lehet kitölteni, így a 
költségvetésben 10%-nál nagyobb eltérés van egy-egy soron, akkor írásban kell kérelmezni a 
költségvetés módosítását a sportagfejlesztes@hunfencing.hu címen. Ez igaz azokban az esetekben is, 
mikor egy adott sorra nem lett támogatás igényelve, azonban mégis lenne elszámolt költség hozzá. 
 

5. lépés 
Kitöltés 
 
6-19. oldal: A szerződéskötés – 1. fázis -> Költségvetés beállítás pontban megismert felhasználási 
területek 
A felhasználási területekhez megadásra kerültek, hogy milyen költségnembe tartozó kiadások 
számolhatóak el. A felhasználási területek, azon belül pedig projektenként és költségnemek szerint kell 
felvinni a bizonylatokat. 
A felhasználási területek oldalai minden szervezet számára a költségvetésük szerint egyénileg 
kialakított, így azon területek, melyekre nem igényeltek támogatást nem jelennek meg a legördülő 
menüben. 
 
 
 

mailto:sportagfejlesztes@hunfencing.hu
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A bizonylatok feltöltése kétféle módon történhet: 

1. A bizonylatok manuális rögzítése (felhasználási terület kiválasztása -> megfelelő projekt és 
költségnem sor végén hozzáadás gomb segítségével 

A bizonylatok hozzáadása ikon:  
 

2. Bizonylatok importálása, import fájl segítségével (részletezés később)  
 

Bizonylattípusok: 
- dologi sablon 
- kiküldetési rendelvény sablon 
- személyi jellegű sablon 
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Dologi sablon 
- számlás kifizetések rögzítésére szolgáló sablon 

 

 
 
 
 
Bizonylat-sablon: 
Kibocsátó: Kitöltése kötelező  
Ez egy kereső mező, mely az OPTEN cégadatbázisából friss cégadatokat emel át az elektronikus 
felületre. Cégnévre vagy adószámra lehet keresni (cégnév esetén a pontos megnevezést kell megadni) 
Kibocsátó mező kitöltését követően (cégnév vagy adószám) -> Keresés gomb -> felugró ablakban 
kiválasztani a keresett számlakibocsátót -> Adatok betöltése gomb 
A tárolt adatok betöltődnek (név, adószám, székhely) 
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Ha a kibocsátó külföldi, illetve nem szerepel az adatbázisban, akkor lehetőség van az utólagos 
felvételre: 
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A rendszer a név és adószám megadását kéri a rögzítéshez. Külföldi kibocsátó esetén, ha nem áll 
rendelkezésre adószám, megfelelő egy Önök által megadott tetszőleges, legalább 11 számjegyű 
azonosító, melyet a névhez tud kötni a rendszer. Felvételt követően a „Kibocsátó” kereső mezőbe 
beírva a nevet vagy az adószámhoz írt számot a rendszer már megtalálja a felvitt új kibocsátót. 
Az adatbázisban nem szereplő magyar kibocsátó esetében a valós adószámot kell megadni. 
 
Bizonylat sablon megnevezése: Kitöltése kötelező 
Ez nem a számla sorszáma. Egyedi névvel kell ellátni. A rendszerben történő könnyebb azonosítást 
szolgálja. Amikor egy adott bizonylatot több projektben vagy felhasználási területen is elszámolnak 
(pl.: egy részét műhelytámogatásba, egy részét iskolai vívásban stb.), akkor nem kell kétszer felvenni a 
bizonylat adatait, hanem az elnevezés alapján kiválasztható a Bizonylat létrehozása -> Bizonylat-sablon 
legördülő menüből. Ekkor már csak a támogatás terhére elszámolt összeget kell módosítani. 
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Kapcsolódó szerződés/megrendelés száma: Nem kötelező megadni 
Számla sorszáma: Kitöltése kötelező 
Esemény/feladat/tevékenység/eszköz leírása: Kiválasztása kötelező 
Amennyibe az „Egyéb” kerül kiválasztásra a Megjegyzés rovatba röviden részletezni szükséges a számla 
tárgyát (összesítő táblázat /6. számú melléklet/ „Termék/szolgáltatás megnevezése” oszlopba 
bekerülő adat, így informatív és egyben tömör leírás szükséges) 
Teljesítés dátuma: Kitöltése kötelező 
A számlán megjelölt teljesítés időpontja (nem a pénzügyi teljesítés időpontja!!) 
Számla kelte: Nem kötelező megadni 
Fizetési határidő: Nem kötelező megadni 
Kifizetés időpontja: Nem kötelező megadni 
Számla bruttó értéke: Kitöltése kötelező 
ÁFA mértéke: Kitöltése kötelező 
Számla nettó értéke: Kitöltése kötelező 
Kifizetés módja: Kitöltése kötelező 
Kifizetés bizonylatszáma: Nem kötelező megadni 
A támogatás terhére elszámolt: Kitöltése kötelező 
Megjegyzés:  
Amennyibe az „Egyéb” kerül kiválasztásra az „Esemény/feladat/tevékenység/eszköz leírása” 
Megjegyzés rovatba röviden részletezni szükséges a számla tárgyát (összesítő táblázat /6. számú 
melléklet/ „Termék/szolgáltatás megnevezése” oszlopba bekerülő adat, így informatív és egyben 
tömör leírás szükséges) 
 
A kitöltést követően először a Bizonylat létrehozása, majd az Ablak bezárása gombokra kell 
kattintani. Kizárólag ebben az esetben mentődik el a bizonylat. 

 
A bizonylat létrehozása után a felület:  
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A létrehozást követően hibát talál a bizonylatban: 
- a bizonylat megtekintésével/megnyitásával a támogatás terhére elszámolható összeg és az 

esemény változtatható 
o javítást követően mentés, majd ablak bezárása 

- minden más adatban történő javítás (pl.: dátumok, számla sorszáma stb.): sablon 
megtekintése -> feloldás  

 

 
 
 
Javítást követően: Mentés -> Rögzítés -> Ablak bezárása 
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A bizonylatok több úton is visszakereshetők: 
- 3. oldal Dologi bizonylatok áttekintése (Bizonylat megnevezés alapján, Műveletek oszlop 

Megnyitás)  

 
 

- az adott felhasználási terület oldalán a „Jogcímhez tartozó bizonylatok” (egy kattintás a 
költségnemre – lenyitódnak a hozzá tartozó bizonylatok; egy kattintás a bizonylatra – megnyílik 
a sablon) 

o ha a bizonylatsablon státusza „Rögzítetlen”, akkor itt nem megnyitható a bizonylat 
(státusz a Dologi bizonylatok áttekintése oldalon ellenőrizhető) 

 
 
Rögzítetlen számla esetén a dologi bizonylatok áttekintése oldalon a műveletek oszlop megnyitás, 
majd sablon megtekintetése. Itt a sablon rögzítése. 
 
Bizonylat törlése is több módon lehetséges: 

- dologi bizonylatok áttekintése – műveletek oszlop megnyitás – bizonylat törlése 
- az adott felhasználási terület oldalán 
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Kiküldetési rendelvény sablon 
 
Szállítási, utazási költségeken belül magánszemély tulajdonát képező gépjárművel történő utazás 
költségének elszámolásához. 

 
 
Kiküldetési rendelvény megnevezése: 
Egyedi névvel kell ellátni. A rendszerben történő könnyebb azonosítást szolgálja. Amikor egy adott 
bizonylatot több projektben vagy felhasználási területen is elszámolnak (pl.: versenyeztetés és 
felkészülés felhasználási területre vonatkozóan is tartalmaz elszámolandó összeget), akkor nem kell 
kétszer felvenni a bizonylat adatait, hanem az elnevezés alapján kiválasztható a Bizonylat létrehozása 
-> Bizonylat-sablon legördülő menüből. Ekkor már csak a támogatás terhére elszámolt összeget kell 
módosítani. 
 
Egyesület neve, adószáma, címe: automatikusan generálódik 
Kiküldött neve: Kitöltése kötelező  
Kiküldött adóazonosítója: Kitöltése kötelező 
Elszámolt hónap kezdete: Kitöltése kötelező 
Elszámolt hónap vége: Kitöltése kötelező 
Kiküldetési rendelvény sorszáma: Kitöltése kötelező 
Kifizetést igazoló bizonylat/kivonat sorszáma: Nem kötelező megadni 
Költségtérítés összege: Kitöltése kötelező  
Támogatás terhére elszámolt összeg: Kiválasztása kötelező 
Gépjármű típusa: Kitöltése kötelező  
Gépjármű rendszáma: Kitöltése kötelező 
Üzemanyag típusa: Kiválasztása kötelező 
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Teljesítés dátuma: Kitöltése kötelező  
Kifizetés dátuma: Nem kötelező megadni 
Megjegyzés: Nem kötelező megadni 
 
 A bizonylatok több úton is visszakereshetők: 

- 4. oldal Rendelvény bizonylatok áttekintése (Bizonylat megnevezés alapján, Műveletek oszlop 
Megnyitás)  

- az adott felhasználási terület oldalán a „Jogcímhez tartozó bizonylatok” (egy kattintás a 
költségnemre – lenyitódnak a hozzá tartozó bizonylatok; egy kattintás a bizonylatra – megnyílik 
a sablon) 

o ha a bizonylatsablon státusza „Rögzítetlen”, akkor itt nem megnyitható a bizonylat 
(státusz a Rendelvény bizonylatok áttekintése oldalon ellenőrizhető) 

 
A dologi bizonylatoknál részletezett módon a bizonylat javítható, illetve törölhető. 
 

Személyi jellegű sablon 
Számfejtésre került díjazás elszámolására (bérjegyzék, hóvégi fizetési jegyzék rögzítése). Számla 
alapján történő megbízási díjak kifizetéséhez Dologi sablont kell használni. 
 

 
 
Bér megnevezése: Egyedi névvel kell ellátni. A rendszerben történő könnyebb azonosítást szolgálja. 
Amikor egy adott bizonylatot több projektben vagy felhasználási területen is elszámolnak (pl.: egy edző 
díjazása megosztásra kerül műhelytámogatás és iskolai vívás között), akkor nem kell kétszer felvenni a 
bizonylat adatait, hanem az elnevezés alapján kiválasztható a Bizonylat létrehozása -> Bizonylat-sablon 
legördülő menüből. Ekkor már csak a támogatás terhére elszámolt összeget kell módosítani. 
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Szerződés azonosító: Nem kötelező megadni 
Név: Kitöltése kötelező 
Oklevél száma: Nem kötelező megadni 
Adóazonosító jel: Kitöltése kötelező 
Adózás módja: Kiválasztása kötelező 
Bérjegyzék száma: Kitöltése kötelező 
Bérelszámolás időszakának kezdete: Kitöltése kötelező 
Bérelszámolás időszakának vége: Kitöltése kötelező 
Bérkifizetés időpontja: Kitöltése kötelező 
Járulék kifizetés időpontja: Nem kötelező megadni 
Nettó bér: Kitöltése kötelező 
Bruttó bér: Kitöltése kötelező 
Munkáltatót terhelő járulék: Kitöltése kötelező 
Támogatás terhére elszámolt bér: Kitöltése kötelező 
Támogatás terhére elszámolt munkáltatói járulék: Kitöltése kötelező 
Megjegyzés: Nem kötelező megadni 
 
 
A bruttó bér feltöltése esetén a bizonylat sablonon a „Támogatás terhére elszámolt munkáltatói 
járulék” nulla. (Költségnem bérköltség) 
 

 
 
A munkáltató járulékokat a saját költségneménél kell szerepeltetni 
 

 
 
Ebben az esetben a bizonylat hozzáadás gombot követően ki kell választani a sablonok közül az adott 
személyt. A „Támogatás terhére elszámolt bér”-hez nullát kell írni, a „Támogatás terhére elszámolt 
munkáltatói járulékhoz” pedig az elszámolt összeget. 
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A bizonylatok importálása 
 
A bizonylatokat rögzítésének egyszerűbb és gyorsabb módja az importfájlok segítségével történő 
feltöltés. 
A hunfencing.hu/sfp -> Elszámolási segédlet oldalról letölthetők a segédfájlok külön-külön minden 
bizonylattípushoz. (dologi, rendelvény, személyi) 
Az excel fájlok fejléce nem szerkeszthető! 
 
A bizonylatokat tételazonosítók segítségével lehet felhasználási területhez és kiadásnemhez kötni. 
A tételazonosító #-tel kezdődik és 8 számjegyből áll. 
 
A teljes támogatási összeghez tartozó összes azonosítót egyszerre ki tudják generálni az áttekintő 
felületen: 

 
 
 
Tételazonosítók példákhoz: 
 

Tételazonosító Jogcím Kiadásnem Program Ráfordítás 

#01011039 1. Edzői díjazás 1. bérköltség Műhelytámogatás 1 000 000 Ft 

#01021039 1. Edzői díjazás 

2. munkáltatót 
terhelő 
járulékok Műhelytámogatás 300 000 Ft 

#03051039 
3. Sportfelszerelés, 
sportruházat 5. anyagköltség Műhelytámogatás 200 000 Ft 

#03052039 
3. Sportfelszerelés, 
sportruházat 5. anyagköltség 

Iskolai 
Vívóprogram 500 000 Ft 

#03053039 
3. Sportfelszerelés, 
sportruházat 5. anyagköltség 

Fogyatékkal élő 
vívók 
versenyeztetése 250 000 Ft 

#04051039 
4. Sporteszközök, 
eszközök 5. anyagköltség Műhelytámogatás 400 000 Ft 

#04052039 
4. Sporteszközök, 
eszközök 5. anyagköltség 

Iskolai 
Vívóprogram 200 000 Ft 

#04053039 
4. Sporteszközök, 
eszközök 5. anyagköltség 

Fogyatékkal élő 
vívók 
versenyeztetése 50 000 Ft 
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#07081039 

7. Hazai és nemzetközi 
versenyeztetéssel 
összefüggő kiadások 

8. szállítási, 
utazási 
költségek Műhelytámogatás 420 000 Ft 

#08061039 

8. Hazai és nemzetközi 
felkészüléssel összefüggő 
kiadások 6. bérleti díjak Műhelytámogatás 750 000 Ft 

 
 
Az importfájlokat felhasználási területenként kell kitölteni és feltölteni a rendszerbe. A minta alapján 
a személyi jellegű kifizetések mintafájlban a #01011039 és #01021039 bizonylatai kerülhetnek. 
A sportfelszerelés, sportruházat felhasználási terület bizonylatai is kerülhetnek egy dologi importfájlba, 
azonban a sporteszközök, eszközök bizonylatai már egy másikban. 
 

Példa személyi jellegű bizonylatok importálására 
 
Szerződés azonosító: Nem kötelező megadni 
Név: Kitöltése kötelező 
Oklevél száma: Nem kötelező megadni 
Adóazonosító jel: Kitöltése kötelező 
Adózás módja: Kiválasztása kötelező 
Bérjegyzék száma: Kitöltése kötelező 
Bérelszámolás időszakának kezdete: Kitöltése kötelező 
Bérelszámolás időszakának vége: Kitöltése kötelező 
Bérkifizetés időpontja: Kitöltése kötelező 
Járulék kifizetés időpontja: Nem kötelező megadni 
Nettó bér: Kitöltése kötelező 
Bruttó bér: Kitöltése kötelező 
Munkáltatót terhelő járulék: Kitöltése kötelező 
Támogatás terhére elszámolt bér: Kitöltése kötelező 
Támogatás terhére elszámolt munkáltatói járulék: Kitöltése kötelező 
Megjegyzés: Nem kötelező megadni 
 

Az excel egyes mezőihez legördülő menü tartozik, melyből kiválaszthatók a lehetséges opciók. Ilyen 
mezők (belekattintva a mezőbe megjelenik a legördülő menü gombja) 

- adózás módja 
- nettó bér kifizetésének módja 
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A táblázatban a bruttó bérnek és a munkáltatót terhelő járulékoknak eltérő tételazonosítója van, így 
két sorban kell felvinni az adott személy egy havi díjazását. A bruttó bérnél a támogatás terhére 
elszámolt munkáltatói járulék nulla, még a munkáltatói járulék sor esetében a támogatás terhére 
elszámolt bér nulla. 
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Tétel azonosító 
Szerződés 
azonosító 

Név 
Adóazonosító 

jel 
Adózás 
módja 

Bérjegyzék 
száma 

Bérelszámolás 
időszakának 

kezdete 

Bérelszámolás 
időszakának 

vége 

Nettó 
bér 

kifizetés
ének 

módja 

Nettó 
bér 

Bruttó 
bér 

Munkáltatót 
terhelő 
járulék 

Támogatás 
terhére 

elszámolt 
bér 

Támogatás 
terhére 

elszámolt 
munkáltatói 

járulék 

#01011039 
Kiss 
Éva 8445560077 

Munkaszer
ződés 
általános 201602 2016.02.29 2016.02.29 Utalás 209000 250000 31000 250000 0 

#01021039 
Kiss 
Éva 8445560077 

Munkaszer
ződés 
általános 201602 2016.02.29 2016.02.29 Utalás 209000 250000 31000 0 31000 

#01011039 
Kovács 
Áron 8445560077 

Munkaszer
ződés 
EKHO 201602 2016.02.29 2016.02.29 Utalás 209000 250000 31000 250000 0 

#01021039 
Kovács 
Áron 8445560077 

Munkaszer
ződés 
EKHO 201602 2016.02.29 2016.02.29 Utalás 209000 250000 31000 0 31000 

#01011039 
Márton 
Kinga 8445560077 

Munkaszer
ződés 
vegyes 201602 2016.02.29 2016.02.29 Utalás 209000 250000 31000 250000 0 

#01021039 
Márton 
Kinga 8445560077 

Munkaszer
ződés 
vegyes 201602 2016.02.29 2016.02.29 Utalás 209000 250000 31000 0 31000 

#01011039 
Kiss 
Péter 8445560077 

Megbízási 
vegyes 201602 2016.02.29 2016.02.29 Utalás 209000 250000 31000 250000 0 

#01021039 
Kiss 
Péter 8445560077 

Megbízási 
vegyes 201602 2016.02.29 2016.02.29 Utalás 209000 250000 31000 0 31000 
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Importálás: 
 
Ki kell választani a felhasználási területet, ahol a bizonylatok elszámolásra kerülnek. A fenti példa 
esetében az Edzői díjazás felhasználási területen: 

 
 

 
 
Tallózással kiválasztani az importálni kívánt mintafájlt, majd feltöltés. 
A rendszer beolvassa a bizonylatokat, ezeket meg is jeleníti. Ismét importálás gomb.  

 
Amennyiben az importálás gomb nem látható, csúszkával tolható a táblázat, jobb felső sarokban lesz 
látható a gomb 
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A bizonylatok kizárólag akkor lesznek rögzítve, ha az adott bizonylat mellé a rendszerüzenet „sikeres 
importálás”. 

 
 
Lépések: OK  Bezárás 
A felhasználási területen frissítés: 
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Példa dologi bizonylatok importálására 
 
Kapcsolódó szerződés/megrendelés száma: Nem kötelező megadni 
Számla sorszáma: Kitöltése kötelező 
Esemény/feladat/tevékenység/eszköz leírása: Kiválasztása kötelező 
Amennyibe az „Egyéb” kerül kiválasztásra a Megjegyzés rovatba röviden részletezni szükséges a számla 
tárgyát (összesítő táblázat /6. számú melléklet/ „Termék/szolgáltatás megnevezése” oszlopba 
bekerülő adat, így informatív és egyben tömör leírás szükséges) 
Teljesítés dátuma: Kitöltése kötelező 
A számlán megjelölt teljesítés időpontja (nem a pénzügyi teljesítés időpontja!!) 
Számla kelte: Nem kötelező megadni 
Fizetési határidő: Nem kötelező megadni 
Kifizetés időpontja: Nem kötelező megadni 
Számla bruttó értéke: Kitöltése kötelező 
ÁFA mértéke: Kitöltése kötelező 
Számla nettó értéke: Kitöltése kötelező 
Kifizetés módja: Kitöltése kötelező 
Kifizetés bizonylatszáma: Nem kötelező megadni 
A támogatás terhére elszámolt: Kitöltése kötelező 
Megjegyzés:  
Amennyibe az „Egyéb” kerül kiválasztásra az „Esemény/feladat/tevékenység/eszköz leírása” 
Megjegyzés rovatba röviden részletezni szükséges a számla tárgyát (összesítő táblázat /6. számú 
melléklet/ „Termék/szolgáltatás megnevezése” oszlopba bekerülő adat, így informatív és egyben 
tömör leírás szükséges) 
 
Az excel egyes mezőihez legördülő menü tartozik, melyből kiválaszthatók a lehetséges opciók. 
Ilyen mezők (belekattintva a mezőbe megjelenik a legördülő menü gombja): 

- ÁFA mértéke 
- Kifizetés módja 
- Esemény/feladat/tevékenység/eszköz leírás 

A www.hunfencing.hu/sfp -> elszámolási segédlet oldalon megtalálható a felhasználási területek, 
kiadásnemekhez tartozó részletesen esemény lista. 
 

Tétel 
azonosító 

Kapcsoló
dó 

szerződé
s/megre
ndelés 
száma 

Számla 
sorszá

ma 

Kibocsátó 
adószáma 

Teljesítés 
dátuma 

Számla 
bruttó 
értéke 

ÁFA 
mértéke 

Számla 
nettó 
értéke 

Kifizetés 
módja 

Kifizetés 
bizonylat

száma 

A 
támogatás 

terhére 
elszámolt 

összeg 

Esemény / 
feladat / 

tevékenysé
g / eszköz 

leírása 

#03051039  

201600
0521 

1335990-
2-41 2016.03.01 400 000 Ft 27% 314961 Átutalás  400 000 Ft vívóruházat 

#03052039  

201600
0522 

1335990-
2-41 2016.03.10 300 000 Ft 27% 236220 Készpénz  300 000 Ft vívóruházat 

#03053039  

201600
0523 

1335990-
2-41 2016.04.02 200 000 Ft 27% 157480 Átutalás  200 000 Ft vívóruházat 

 
 
 

http://www.hunfencing.hu/sfp
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Tallózással kiválasztani az importálni kívánt mintafájlt, majd feltöltés. 
A rendszer beolvassa a bizonylatokat, ezeket meg is jeleníti. Ismét importálás gomb.  
A bizonylatok kizárólag akkor lesznek rögzítva, ha az adott bizonylat mellé a rendszerüzenet „sikeres 
importálás”. 
Lépések: OK  Bezárás 
A felhasználási területen frissítés. 
 

Példa kiküldetési rendelvény importálására 
 
Egyesület neve, adószáma, címe: automatikusan generálódik 
Kiküldött neve: Kitöltése kötelező  
Kiküldött adóazonosítója: Kitöltése kötelező 
Elszámolt hónap kezdete: Kitöltése kötelező 
Elszámolt hónap vége: Kitöltése kötelező 
Kiküldetési rendelvény sorszáma: Kitöltése kötelező 
Kifizetést igazoló bizonylat/kivonat sorszáma: Nem kötelező megadni 
Költségtérítés összege: Kitöltése kötelező  
Támogatás terhére elszámolt összeg: Kiválasztása kötelező 
Gépjármű típusa: Kitöltése kötelező  
Gépjármű rendszáma: Kitöltése kötelező 
Üzemanyag típusa: Kiválasztása kötelező 
Teljesítés dátuma: Kitöltése kötelező  
Kifizetés dátuma: Nem kötelező megadni 
Megjegyzés: Nem kötelező megadni 
 
Az excel egyes mezőihez legördülő menü tartozik, melyből kiválaszthatók a lehetséges opciók. 
Ilyen mezők (belekattintva a mezőbe megjelenik a legördülő menü gombja): 

- üzemanyag típusa 
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Tétel 
azonosító 

Kiküldött 
neve 

Kiküldött 
adóazonosító 

jele 

Elszámolt 
hónap 

kezdete 

Elszámolt 
hónap 
vége 

Kiküldetési 
rendelvény 
sorszáma 

Teljesítés 
dátuma 

Költségtér
ítés összeg 

Támogatás 
terhére 

elszámolt 
összeg 

Gépjármű 
típusa 

Gépjá
rmű 

rends
záma 

Üzem
anyag 
típusa 

#07081039 Kiss Éva 8445560077 2016.09.01 2016.09.30 2016002 2016.09.30 120000 120000 
Ford 
Fiesta 

ABC-
123 Benzin 

 

 
 
A további folyamat az előzőekben részletezettekkel megegyező.  
 
 
Az importálás során fellép bármilyen hibaüzenet érdemes ellenőrizni a következőket: 

- a felhasználási területnek és kiadásnemnek megfelelő esemény került-e kiválasztásra 
- ki van-e töltve minden kötelezően megadandó mező 
- a felhasználási terület és a hozzá tartozó tételazonosító ellenőrzése 

helyes és valódi adóazonosítót írtak-e az adott személyekhez 
- dologi bizonylat esetén hibásnak jelzi az adószámot 

o abban az esetben fordulhat elő, ha a kibocsátó külföldi, illetve nem szerepel az Opten 
adatbázisában 

o ezen kibocsátókat először a bizonylatsablonnál fel kell vinni az adatbázisba 
„külföldi/egyéb kibocsátó” gomb segítségével 

 itt meg kell adni egy hazai kibocsátó esetén a tényleges adószámát és nevét, 
külföldi esetén egy tetszőleges 11 számból álló azonosítót és nevet 

 az importfájlba a fenti adószámot vagy azonosítót kell beírni, így a rendszer 
már fel fogja ismerni a kibocsátót 
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Lezárás 
A szerződéskötési fázishoz hasonlóan a beküldés is akkor lehetséges, ha a rendszer formailag 
megfelelőnek találja az elszámolást. Az „Ellenőrzés” gomb segítségével a rendszer arra az oldalra lép, 
ahol elsőként hibát talál és minden azt követő oldalon pirossal jelöli a hibákat. A mezőkhöz 
hibaüzenet is tartozik, melyek akkor láthatók, ha az egérkurzor a mezőn van. Ellenőrzés követően 
„Szerkesztés mód” gomb  a hibák javíthatók. 
 

 
 

 
 
 
„Hibák listázása” gomb egybegyűjti a hibákat egy összegző oldalra. Hibák javítása  „Vissza az 
elszámoláshoz” 
 

 
 

 

 
Amennyiben az elszámolás formailag megfelelő az ellenőrzést követően  „Vissza az elszámoláshoz” 
gomb 
Az elszámolás beküldése „Beküldés” gombbal. 
A kötelező mellékletek nyomtatása beküldés után válik elérhetővé: 
Elszámolás  Elszámolások  Műveletek oszlop  Megtekintés  Mellékletek oldal  aláírandó 
nyomtatvány letöltése 
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Kötelező mellékletek 
 

Szakmai beszámoló 
A beszámolót a teljes összeggel történő vagy a 2. részelszámolás során kell beadni. A dokumentum a 
Mellékletek oldalról generálható és nyomtatható. 
 

5. számú melléklet Összesítő kimutatás havi bérekről és járulékokról 
A rendszer a felületen megadott adatok és adózás módja alapján automatikusan generálja a 
mellékletet. Ha az adózás módja vegyes (normál és EKHO-s adózás együtt), akkor az excel tábla nem 
minden adata töltődik automatikusan, így azokat be kell írni. A többi oldalt nem lehet szerkeszteni. 
Egyes adatokat a rendszerbe feltöltöttekből vesz át excel, a többit pedig képletezéssel számolja. Így, 
ha bármely hibát észlelnek, azt a sportagfejlesztes@hunfencing.hu email címen írásban jelezzék.  
A generált excelben minden adózási módnak külön füle van. Csak a releváns oldalakat kell kinyomtatni. 
1 eredeti aláírt és pecsételt példány beküldése szükséges a vonatkozó oldalakról. 
 

6. számú melléklet: Összesített elszámolási táblázat 
A táblázatot nem lehet szerkeszteni, így javítani az adatokat kizárólag a felületen lehet. A rendszer 
újranyitásának kérelmét szintén írásban kell jelezni a sportagfejlesztes@hunfencing.hu email címen. 
1 eredeti, minden oldalon aláírt és pecsételt példány beküldése szükséges. 
 
 
Egyebek: 
Műhelytámogatás feltételek 

1., 2. felhasználási terület összesen (szakemberek 
díjazása) 

max a támogatás 40%-a 

5. felhasználási terület (irodafenntartás) max a támogatás 1%-a 

Iskolai Vívóprogram feltételek 

1., 2. felhasználási terület összesen (szakemberek 
díjazása) 

max a támogatás 30%-a 

8a. felhasználási terület (terembérlet) max a támogatás 20%-a 

Fogyatékkal élő vívók versenyeztetése 

1., 2. felhasználási terület összesen (szakemberek 
díjazása) 

max a támogatás 30%-a 
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