
TAN-once frissítések 2023 

Ver: 1.957/145 (2023.01.19) 

 

Szükségessé vált a rengeteg előzetes kötelezettségvállalások nagy száma miatt a nem használt, kifutott előzetes 

kötelezettségvállalások lezárása, és azok jelzése. 

A BETEKINTŐ menüpontban ez megtehető évre és összes szűrő beállításával az L lezár nyomógomb segítségével. 

 

Az előzetes kötelezettség választás kiválasztása során ezt a tényt * -al jelezzük 

 



TAN-once frissítések 2022 

 

Ver: 1.935/139 (2022.10.12) 

A munkába járás gépkocsival: a megtett km-ek tizedesben is számolhatók 

Tanulmányi szerződések szövegezésében történtek változások. 

Ver: 1.935/139 (2022.01.13) 

 

Változtak az ágazati vizsga vizsgaelnöki megbízási szerződések szabályai, elszámolási értékei 

TAN-once frissítések 2021 

 

Ver: 1.923/138 (2021.03.25) 

Érettségi és szakmai vizsgák megbízási szerződései változás 

A szerződések 4.1 pontjában változik az utasítási joggal rendelkező személye. Igazgató1 

1. az aláírásra jogosultak  menüben felvesszük az igazgatót, titulus és kiválasztjuk T.képv.megbízottja 

 

 
 

2. a TKMB mező kiválsztjuk a megbízottat 

 
 

Ver: 1.919/138 (2021.02.17) 

 



Tekintsük át a munkarend naptárt, és állítsuk be megfelelően  

 

A munkavállalók fülön SAP azonosító 

 

Új, a KLIK –nél használatos munkába járás gépkocsival nyomtatvány. 

(hamarosan a bérletes is elérhető) 

Ver: 1.913/137 (2021.01.21) 

A KOMPLEX vizsgák megbízási szerződések között már szerepel az Ágazati vizsgák megbízási szerződése is. 

Ver: 1.911/137 (2021.01.14) 

A távolléti jelentés változott (még elérhető a régi változat is) 

Ver: 1.806/137 (2020.10.01) 

A Komlex szakmai vizsgára vonatkozó előírások, tevékenységek a Tv.-nek megfelelően működik 

Ver: 1.794/136 (2020.05.11) 

A távolléti adatoknál be lehet írni az orvos nevét és pecsét számát! 

Ver: 1.787/135 (2020.04.20) 

ÉRETTSÉGI, SZAKMAI vizsgák szerződései aktualizálva! 

Az intézményi adatok menüpontban lehet beállítani az aktuális adatokat. Ne felejtsék el az osztályok, tantárgyak 

törzset sem frissíteni, aktualizálni. 

 

Ver: 1.776/135 (2019.11.13) 

1. A teljesítés-igazolások pontosítása (rész-teljesítés igazolások) 



2. Készpénz-elszámolások nyomtatványa: Lehetőség van a CSAK kerekítéses elszámolás nyomtatására. 

 

Ver: 1.774/135 (2019.11.03) 

 

Ha megbízási szerződést céggel, vagy egyéni vállalkozóval kötünk (megbízási számlás), most már a teljesítés-igazolást 

napra lebontva tudunk készíteni pontosan úgy, mint a túlmunka elszámolásoknál. 

 

Ver: 1.768/132 (2019.09.22) 

Szerződések módosítása (tanulmányi, bérleti, vállalkozói, vállalkozói számlás) 

A vállalkozói számlás szerződések alapján is lehet Részteljesítési igazolást kiállítani. 

Egyéb hibajavítások. 

 



Ver: 1.761/132 (2019.08.29) 

Óraadódó illetve számlás óraadói szerződések módosultak. 

Számlás óraadói szerződések 

A szerződéseken megjelent a „A feladatot személyesen ellátó” és adatai. 

 

Az adatait a szállítók menüpontban lehet felvenni. 

 

Ver: 1.758/132 (2019.08.28) 

Új szerződésminták! 

Az aláírásra jogosultak köre bővült. Lehetőség van mások törvényes képviselő megadására, illetve a törvényes 

képviselő megbízottja kiválasztására. BOLDOG ÚJ TANÉVET! 

 

Ver: 1.751/131 (2019.03.28) 

Új érettségi szerződésminták! 

Ver: 1.745/131 (2019.03.20) 

Bővült az aláírásra jogosultak köre: Törvényes képviselő 



 

A szerződéseken jelenik meg, az űrlapokon választható! 

Ha nem választunk, az eredeti törvényes képviselő (az intézményi törzsből) jelenik meg. 

Ver: 1.739/129 (2019.03.01) 

Március 1. –től a CENTRUM-okban létrejöttek a kancelláriák. A kancellár pedagógiai, munkaügyi kérdésekben 

egyetértési jogkört gyakorol, gazdasági ügyekben dönt. Ennek megfelelően az aláírási jogosultak változnak. 

bevezetésre került a Kancellár jogosultság. 

 

Valamennyi aláírásra érvényes:  

 az aláírás jogosultság kötelezően választható 

minden mező kitöltése – teljes aláírás megjelenése a kötvállakon – ha kiválasztjuk 

írhatunk nevet, beosztást – csak a beírt mező jelenik meg a nyomtatványokon 

ha csak jogosultságot választunk, csak az aláírás helye jelenik meg 

FONTOS!!!! 

A régebbi aláírások megtartása érdekében vegyünk fel új elemeket (ha változott a beosztás vagy jogosultság). 

Egy névhez több jogosultság, beosztás is választható! 

  



Ver: 1.736/128 (2019.02.11) 

 

Ver: 1.729/128 (2019.02.11) 

 

 

A havi távollét jelentő nyomtatvány az általános lekérdezőben található 

Egyéni nyilvántartó lap 

nyomtatása 

A BÉR költségvetés elkészítéséhez 

mostmár mind a BÉR-ben tárolt adatok, 

mind a NEM RENDSZERES adatokat (ERA 

kódra) összesíti. 

Az ÚJRASZÁMOL gomb megnyomásával az 

aktuális adatok tekinthetők meg! 

Természetesen aki nem vezeti a béreket, 

azok csak a NEM RENDSZERES összesítést 

tudják lekérdezni!!! 



 

 

Ver: 1.725/127 (2019.02.08) 

Távolléti nyilvántartás (egyéni) nyomtatás. Távéllét menüpontból és a munkavállalók menüpontból is! 

Intézményi törzs bővült: Törvényszék (pl.Szolnoki), Járásbíróság (pl. Berettyóújfalui 

Ver: 1.722/127 (2019.01.20) 

1. A szabadság fül helyett távollétek fül szerepel. Itt vezethetjük a távolléteket (GYES, GYED, GYÁP, 

Táppénz..stb,) miatti távolléteket is. Ha a keresőképtelenség üres, akkor szabadságot vezetünk. Ha 

kiválasztjuk a keresőképtelenség okát, akkor a keresetképtelenség-nyilvántartást vezetjük. 

 

Itt természetesen nyomtathatjuk az átvételi elismervényt, melyet a KINCSTÁR-nak küldünk. 

A KARTON és a havi összesítő jelentés is hamarosan elkészül. 

2. A WIN7 –es gépeken is nyomtathatók az ERA-kódra gyüjtések. 

3. Az előzete kötvállak közül a 0 –ás értékűeket nem kínálja fel kiválasztásra. (negatív maradvánnyal lezárható)! 

 

Ver: 1.715/126 (2019.01.20) 

A KLIK-es intézményeknél új szerződés-formák!!! 



Bővült a munkavállalók törzs  

                                  

 

QR kódok alkalmazása (Ha nem jelennek meg a QR kódok, az OFFICE-t frissíteni kell!) 

Ettől a verziótól kezdve az előzetes kötelezettségvállalásokon, kötelezettségvállalásokon, utalvány rendeleteken 

megjelennek a QR kódok, melyek a nyomtatványok könyvelés szempontjából fontos adatait tartalmazza. 

 A kódok tartalma bármelyik okostelefonnal megjeleníthető. A Centrumokban a kódokat 

ajánlott DS9208 SR típusú QR kód olvasóval beolvasni excel táblázatba, vegy access adatbázisba tóvábbi 

felhasználás, elemzés céljóból. A scanner felprogramozási kódja: 

                                                                              

 

 

Ver: 1.707/125 (2019.01.09) 

Szabadságok kiszámítása, előző évről áthozott szabadságok. Ha már elkészítette, újra generálható. 

A megbízási szerződéseken új adatokat kell 

megadni, melyet a munkavállalói törzsben 

helyezünk el. 

Ha a dolgozó másik intézményből vállal 

megbízást, annak az intézménynek az OM 

azonosítóját kell beírni! 



 

Ver: 1.704/125 (2019.01.01) 

Változott, bővült az  funkció. Részletesen meghatározzuk az előforduló ERA –kódokat, ráadásul 

nyomtatható is. 

 

Egyéb hibajavítások. Egyszerűbb új év kezdés. 

 

TAN-once frissítések 2018 

Ver: 1.692/125 (2018.11.15) 

 

Ha kiválaszjuk (pl.átutalásos számla esetén) az előzetes kötvállat, az azon található „előkönyvelést” áthozza a 

számlára. A nettó gomb megnyomásával láthatóvá, szerkeszthetővé tesszük: 

A szűrök a zöld sávban az 

oszlopok nevére kattintva 

szabadon rendezhetők. 



 

Természetesen azonnal nyomtatható az utalványrendelet. 

Ver: 1.688/124 (2018.11.11) 

 

Már az előzetes kötvállnál bonthatunk ERA- kódra. Meg kell adni a nettó és Áfa értéket! 

 

Ver: 1.672/122 (2018.09.27) 

Mind a tankerületeknél, mind az SZC-nél aktualizálódtak a szerződések formailag és tartalmilag is. 

Ver: 1.645/116 (2018.04.13) 

Bővült az aláírók köre:  Pénzügyi ellenjegyző 

   Jogi ellenjegyző 

 



Így a szerződéseken választhatjuk, hogy ki legyen ellenjegyzőként feltüntetve: 

 

Az aláírások csak akkor jelennek meg, ha van kiválsztott aláíró!!! 

Változott az érettségi és komplex megbízási szerződések fejléce. 

 

Ver: 1.641/115 (2018.03.18) 

Változtak a Komplex szakmai vizsgák megbízási szerződései, készíthetünk vállalkozónak is (számlás) megbízási 

szerződést. 

Ver: 1.639/115 (2018.02.18) 

A KLIK –es intézményeknél megváltozott a túlóraelszámolás. 

Az új Kollektív Szerződés alapján a túlóra számítása a mindenkori vetítési alap (jelenleg 101500 Ft 3% -a) 

Ennek beállítás alapértelmezett az Intézményi adatok menüpontban. 

 

A túlóra elszámolások számfejtési részébe választhatjuk a Koll.szerz. alapján gombot 

 



Egyéb: a kiküldetések menüpontban a kötelezettségvállalási nyomtatványon a mikortól dátummezőbe beírt dátumnál 

2 munkanappal korábbi dátum jelenik meg, így az eredeti dátum mezőbe továbbra is az utalványrendelet kiállításának 

dátumát kell írni 

  



Ver: 1.616/111 (2017.09.22) 

Kötelezettségvállalások kezelése 

Egyre gyakoribb feladat az előzetes kötelezettségvállalások emelése. 

Lehetőséget teremtettünk arra, hogy egyszerűen ezt megtegyük, bárhányszor. Kiállítunk egy új előzetes köt.vállat és 

összekötjük az eredeti kötvállal. A továbbiakban mindig az eredeti kötvállra hivatkozunk beválogatáskor. 

 

A módosító, emelő kötváll. háttere rózsaszín. 

Új lehetőség az előzetes kötvállak. böngészése, ahol a szűrőrendszer segítségével minden kötváll. (eredeti, emelő vagy 

módosító) összefüggései, a számlákhoz való kapcsolatuk kísérhető figyelemmel. 



 

A módosító kötvállak háttere rózsaszín 

Emelő kötváll 

 

Eredeti kötváll. 



 

Ver: 1.611/109 (2017.09.08) 

A tankerület központok igénye alapján a készpénz felvétel új, meghatalmazást is tartalmazó változata elkészült. 

 

Ver: 1.573/105 (2017.01.05) 

Feldolgozási év váltása!!! 

Minden év-váltáskor a belső sorszámok újraindulnak! (ha valakinél nem, kérem hívjanak) 

Ha hálózati verzióval dolgoznak (egyszerre többen azonos intézménynél), lehetőség van 

különböző feldolgozási időszakokban dolgozni! 

Ver: 1.559/101 (2016.10.09) 

Túlóra elszámolás 

A korábban alkalmazott pedagógusok túlóra elszámolása megváltozott. A legutóbbi rendelet 

értelmében a MT. szerint a pedagógusok óradíja az alapilletmény és a havi munkaórák (174) 

hányadosa. 

 

Eredeti kötváll. 

 

Számla 

 

Emelő kötváll 

 



A KLIK-es intézményeknél a Kollektív Szerződés miatt az osztószám továbbra is 138,56. 

Mivel az osztószámok változnak a részmunkaidőben dolgozó kollégáknál (arányosan), így a 

túlóra elszámolás alapjául szolgáló osztószámok minden munkavállaló adatlapján 

megjelennek. Alapértelmezés szerint 174, de egyénenként változtatható. 

 

Így az intézményi törzsben a számfejtési paraméterek megszüntek.: 

 

 

 

 

 

 

A továbbiakban minden túlórával kapcsolatos teljesítésigazolást a túlóra elszámolások menüpont alatt 

adhatjuk ki 



 

A továbbiakban így megszünt a kollektív szerződés alapján és a törvény szerinti két elszámolási mód is: 

 

maradt a Megbízási szerződés és Óradíj alapján elszámolási mód a szokásos módszerrel. 

 

 

 

 

Itt végezhetjük el az óraadó pedagógusok teljesítés igazolását, részletezve anaponkénti megtartott órákat, illetve 

a tanórához nem köthető megbízási szerződések igazolását is. (pl egy pályázatban végzett munka díjazása) 

Új mezővel bővült az 

elszámolás részletezése: 

Tevékenység 

Itt írhatjuk le röviden a 

túlórában végzett 

tevékenységet. 



Újdonság, ha kiválasztjuk a megbízási szerződést, onnan átemeli a részletezés szövegét. 

 

A megbízási szerződések (különösen óraadó pedagógusok esetén) keretszerződések, melyek általában nem 100%-

osan teljesülnek. Lehetőség van a maradvány érték meghatározására: 

 

Az -ben, hasonló módon, mint az előzetes kötvállaknál a megbízási szerződésekből kigyülytjük a 

szerződött összeget, a teljesítés alapján megkapjuk a maradvány értéket, így azzal tovább gazdálkodhatunk. 

Az eredmény: egy szerkeszthető excel tábla. 

 

A KLIK-es intézményeknél egy elnöki utasítással 2016.07.01-tól új Előzetes kötelezettség vállalási bizonylat került 

meghatározásra. Az előzetes kötvállaknál nyomtathatók! (Sajnos csekély adattartalommal) 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


