
E-iktat-Onkado kapcsolat használata 

A. Műveletek az ÖNKADÓ programban 
1) A környezet menüpont Adóhatóság adatai pontnál be kell állítani azt, hogy word állományt 

készítsen. Enterrel végig kell lépdelni a vörössel bekarikázott pontba, ha ott N betű van és I-

re állítani.. 

 

2) Napi munka menü /Kivetések bevallások almenü Utólagos határozatkészítés pontba 

megyünk a megfelelő adatok leválogatásáért. 

 

 

 



 

3) Itt a megfelelő adónemet kiválasztva, utána az iratot kiválasztva lehet elindítani a 

határozatkészítést, az Onkado program útmutatójában leírtak szerint.  Itt olyan típusú iratot 

válaszunk ki, amilyen  adónemen, vagy technikai számon dolgozunk, tehát pl.: 

Gépjárműadónál 70 típust (második oszlopban van ennél a képernyőnél) 

 

4) Futás előtt kiírja, hogy a már létező állomány (már ha volt futtatva ilyen környezeti 

beállításokkal a program) elmentődik. Látható, hogy milyen szerkezetű lesz a fájlnév:  WR_ 

utána az adónem azonosítója, utána annak a személynek az azonosítója, aki futtatta a 

menüpontot, a végén doc kiterjesztés. Ez valójában egy CSV fájl, amit nem Worddel, hanem 

egyszerű Notepad-al vagy Excellel lehet érdemes megnézni. 

 



5) Innentől kezdve az Onkado dokumentációban illetve az évzárásokhoz kiadott leírásoknak 

megfelelően kell eljárni a különböző szűrésekkel kapcsolatban. 

 

 

B. Műveletek az E-IKTAT programban 

 

1) E-Iktat / IKTATÁS / Tömeges iktatás menüpont 

 

 
 

2) Minta irat 

 

A tömeges iktatást a program egy meglévő iktatása sokszorozásával oldja meg. 

Ezért szükséges egy minta irat. Ez lehet egy korábban már iktatott ugyanilyen irat, vagy a 

most iktatandók közül az elsőt le kell iktatni. 

 

A tömeges iktatás másolni fog minden adatot (irattári tételszám, ügyintéző, sőt az A 

adatlapot is), kivéve az ügyirat ügyfele, a beküldő/címzett személye,  az ügyirat tárgya. 

 

 



 

3) ÖNKADÓ import 

 

Az önkadó import állomány elérhető hálózaton, floppy lemezen vagy pen drive-on. 

 



 

 



4) Tömeges iktatás 

 

Az Önakadóból áttöltött adatok éppúgy jelennek meg, mintha kézzel soroltuk volna fel az 

iktatandó tételeket. Így azok tovább finomíthatók. Ha a minta irathoz az első tételt már 

iktattuk, akkor a felsorolásból ezt törölni kell (különben ismét iktatódik). 

 

 

 

5) Iktatás végrehajtása 

 

Az iktatás végrehajtásának lépései. 
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