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Tisztelt Partnerünk! 
 
Az Evolut rendszerek fejlesztése, szolgáltatásainak bővítése rendszeres és állandó 
tevékenységünk. Ennek során figyelembe vesszük a hozzánk befutott észrevételeket, kéréseket – 
és ezek alapján bővítjük a már meglévő rendszert. Ezek a módosítások (igények) a program 
alapelveihez igazodva kerülnek be a rendszerbe.  
Célunk tehát az, hogy Ön minél többet elvégezhessen a programmal, kevesebb időt töltsön el 
egy-egy feladat kivitelezésével. Ennek jegyében kerültek bevezetésre a most közreadott 2017-es 
változások.  
Ebben az évben további jogszabályi kötelezettségként várható az online számlázás megkezdése, 
illetve a mérleg elektronikus okiratként való közzétételének bevezetése, ami további évközi 
módosításokat jelent számunkra.  
Egyébként a rendszer korszerűsítése során ezúttal új arculattal jelenik meg, továbbá ez évtől 
lehetőség nyílik az Evolut könyvelési rendszer felhő alapú használatára is.  
 

Áfa-bevalláskészítés 
 
A 2017-es programban újra rendszereztük az áfakulcsokat. Egyrészt azért, mert több korábbi 
elavult már, másrészt pedig azért, hogy a kialakított új áfakódok (áfakulcsok) használatával 
lehetőség nyíljon a 1765-ös bevallás feltöltésére.  
 

 
Ehhez első lépésként a felújított _Feltöltő alapadatok (összköltség) és a _Mikrogazdálkodói 
FELTÖLTŐ alapadatok adatállományát be kell tölteni a saját rendszerünkre. Ebből lehet aztán a 
rendszerben lévő könyvelési ügyfelek, cégek áfa- és mérlegadatait felfrissíteni. Ha ez kimarad, 
akkor az új elektronikus adatműveleteket nem fogják tudni elvégezni. 
 
- Mit jelent a Feltöltő alapadat (FTA) kifejezés? 
- A FTA tartalmazza a programba beépítetett aktuális tudást! 
- Egy olyan mintacég adatállományát, amelyet mi szoftverfejlesztők készítünk el, az összes 
szükséges paraméter beállításával. Ha ebből nyitunk könyvelési évet egy cégnek, akkor abban 
minden szükséges lépéshez megtalálható minden törzsadat, amelynek legfeljebb csak az 
elnevezését kell módosítani. Ebben érhető el minden évben az aktuális számlatükör, az 
ÁFAKULCS készlet, és a különféle mérlegek. Feltöltő alapadatból kétféle is van, az egyik az 
általánosan használt összköltséges rendszer (00000001-9-99), a másik a mikrogazdálkodói 
könyvvezetéshez szükséges törzsadat-rendszer (00000002-9-99). Ezeket évről évre át kell 
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nyitni, mert csak így lehet igénybe venni az új jogszabályi változásokból eredő számlatükör, 
áfakulcsok és mérlegtípusok tartalmát. Ellenkező esetben ezeket a változásokat a felhasználónál 
kell egyenként átírni. Ez elég nehéz feladatnak tűnik. 
 
 
A 2017-es átalakítások igénybe vételének vázlatos menete: 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti eljárásnál szükséges lépések ismertetése az alábbiakban tekinthető meg: 
 
 
Válasszuk ki a Feltöltő alapadatokat, majd mindegyik esetében kövessük az alábbi eljárást. 

 
 
A 0000001-9-99 Feltöltő alapadat (FTA) az összköltséges könyvvezetésnél használatos. Amit 
évnyitáskor a program átemel, az még az előző év szerinti régi FTA, amit ezzel az új FTA 
adataival 2017-re (bármelyik új év) aktualizálni kell. Ehhez elegendő egy már megszokott 
adatvisszatöltést elvégezni, az  
Állománykezelés  Import-export/mentés-visszatöltés  Ügyfél/cég állomány visszatöltése (aktuális év) 

menüpontban. (Az aktuális év a 2017-es év FTA, úgy ahogyan a következő ábrán látható!) 
 

 
 

2017 Evolut 
verzió+2017-es 
licenc a gépen 

2017-es Feltöltő 
alapadatok visszatöltése 
internetről a saját gépre 

Kiválasztott cég/ügyfél 
adataihoz a Feltöltő 
adatok beemelése 



Contorg Gazdasági Tanácsadó Kft 
 

 

 

 

www.contorg.hu 
info@contorg.hu 

 
7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5. 
Telefon: + 36 75 343646; +36 75 541500 
Telefax: + 36 75 541498 

 

3 

 
Ha eljutottunk idáig, akkor a Feltöltő alapadat cégben állva indított visszatöltési funkció során, 
az importálás helyének kiválasztásánál jelöljük be a „cég importálása internetről” kockát.  
 

 
 
Bejelölés után a Visszatöltés gombot nyomjuk meg, aminek hatására elindul a visszatöltési 
folyamat, melynek helyzetéről információ látható, és a folyamat végén ki lehet lépni a 
műveletből. 
Ezzel a visszatöltési művelettel a program 2017-es Feltöltő alapadatai az Ön gépén 
rendelkezésre fognak állni, a további frissítési funkciók elvégzéséhez. Ez az áfakulcsok 
aktualizálása, és a mérlegek bemásolása miatt fontos! 
 

 

 
 

Ha nincs meg a 2017-es licenc, akkor 
ez a művelet nem végezhető el! 

Itt kell a felfrissített FTA-ból 
átvenni a felújított ÁFA- kulcs-
készletet 
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A 2017-es áfakulcs-készlet a következő 
 

 
Ezek fő jellemzője, hogy az egyes adókulcsoknál több bevallási sort is bekapcsolható, melyek 
segítéségével az e kulcs alkalmazásával könyvelt adatok a 2017. évi áfabevallásba (1765) 
átadhatóak. 
 
Figyelem! 
Az áfakulcsokat a program a Feltöltő alapadatból (FTA) beemeli és kicseréli bármelyik 
ügyfél adatállományába. Amennyiben számlázunk, vagy készletet kezelünk, úgy az egyes 
cikkelemek adó- vámparamétereit ellenőrizni kell, mert ha Ön korábban saját magának 
nyitott valamilyen okból egy áfakulcsot, akkor annak a program általi cseréjét ellenőrizni 
kell, szüksége esetén még a módosítás is elképzelhető. Erre kérjük, nagyon figyeljenek, 
mert ha elcsúszik az áfakód, akár az egész számlázás is tönkre mehet. Ez az oka annak, 
hogy nagyon ritkán cseréljük az áfakulcs-készletet az Evolut programban. 
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Például nézzünk egy 2017-es áfakulcsot, hogy az mit tartalmaz: 

 
Látható, hogy a Tárgyi eszköz-értékesítésnek létrehoztunk egy külön áfakódot (Áfakulcsot), amit 
ha könyvelés közben használunk, akkor az adatok az áfabevallásnak nem csak a 27%-os 
felszámított áfasorába kerülnek be, hanem az információs sorokba is átadja a program. 
Számlázás esetén a tárgyi eszközértékesítést tartalmazó cikkelemhez ezt a kulcsot kell 
hozzárendelni. 
 

Mérleg, eredménykimutatás  
 

Az Evolut 2017 programban a mérlegmodult módosítottuk. A mérleget a céginformációs 
szolgálat részére már nem lehet PDF alapon megküldeni, a kötelezettségnek a jövőben csak OBR-
be (Online Beszámoló Rendszer) való elektronikus adatfeltöltéssel (az ÁNYK rendszerhez 
hasonlóan) lehet eleget tenni. Ezt a program 2017-es változata természetesen támogatja, azzal a 
feltétellel, hogy Ön rendelkezik az adott cég adatállományában egy erre a célra alkalmas 
mérleggel, eredménykimutatással. Ehhez a Feltöltő alapadat-állományból be kell másolni az 
alapmérleg-sémákat, ezt a funkciót az alábbi menüpontban lehet elérni. 

 



Contorg Gazdasági Tanácsadó Kft 
 

 

 

 

www.contorg.hu 
info@contorg.hu 

 
7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5. 
Telefon: + 36 75 343646; +36 75 541500 
Telefax: + 36 75 541498 

 

6 

 

 

 
 
Többféle mérleghez lehet sémát választani. A régi mérlegeket „Már nem hatályos!” jelzéssel 
meghagytuk, ha valakinek mégis régi mérleget kellene valamilyen ok miatt készíteni. 
A kiválasztott mérleget a program beemeli, annak szerkesztését lehetővé teszi, mivel 
nyilvánossá tettük a mérlegek tartalmi szerkesztését. 
 

 

 
Az elektronikus mérlegadatok átadását kezelő rendszert még az I. negyedévben kiadjuk. 
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Pénzforgalmi terv készítése 
 
Banki hitel esetén, vagy egy pénzforgalmi terv elkészítésének igénye esetén lehet szükség a 
várható pénzbefolyás és pénzkifizetés pénzügyi nyilvántartás szerinti kimutatásának 
elkészítésére. A kapott lista Excel táblába adható át, ahonnan további szerkesztés után a 
szükséges helyre továbbítható.  
 
Főmenü Listák  Pénzügy funkciók között található ez a menüpont.  
 

 
 

 
A szűrés, a tartalom meghatározása a listaindító panelen található 
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A kapott lista természetesen nem egy sorból áll, hanem hatalmas táblázat is készülhet e művelet 
eredményeként.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Költséghely (Costcenter) elemzése 
 
Vezetői számvitel részeként további lehetőséget kínálunk fel az egyes költséghelyek tartalmának 
áttekintésére. 
 
Főmenü Listák  Nyilvántartások listái között található ez a menüpont.  
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Az indító panelen megadhat, hogy melyik időszakra kérjük összeállítani a költségviselő-
költségnem táblázatot. 

 
 
A költség-gazdálkodás áttekinthetőbbé tételét szolgálja az alábbi tartalmú táblázat, amely 
Excelbe átadható adatokat készít. 
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Felhő alapú könyvelési rendszer 
 
 
2017-től lehetőség nyílik az Evolut rendszer felhő alapú használatára. Ennek előnye a nagyfokú 
adatbiztonság, és az, hogy az alkalmazás az internetről bárhonnan elérhető, abban lehet 
dolgozni, illetve listákat kérni. Hatékony az adattárolás, a mentés és helyreállítás. Az adatbázis a 
felhőben van, a program parancsfájljai pedig az Ön gépén. 
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