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KönyvCalc használatának feltételei: 

 

 

Hardver Szükséglet: 

Merevlemez helyigény:  

 KönyvCalc kezelőprogram: 18Mb 

 Adattárak:  

ÉMIR adattár:  12Mb,  

FÉMIR adattár:  12Mb 

KÉMIR adattár:  12Mb 

TÉMIR adattár:   6 Mb 

 ERŐFORRÁS adattár: 75Mb 

Számítógép kapacitás: 

 Erőforrásos adattárkezelés nélkül: 

  Minimum: Pentium I. 150Mhz, 32MB Ram 

 Erőforrásos adattárkezeléssel: 

  Minimum: Pentium II. 300Mhz, 64MB Ram 

 

Szoftver Szükséglet: 

 Windows (95_OSR2, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, Win7, Win8,…) 

 Továbbá:  

  KönyvCalc Böngésző:  

   Internet Explorer 4.0 vagy újabb verzió 

  Erőforrásos adattárkezelés: 

   Borland Database Engine 32 (Idapi32) 
(Az előbbi adattárkezelő programok megtalálhatók a telepítő CD SETUP katalógusában) 

 

Telepítés: 

A telepítő keretprogram a CD behelyezésével automatikusan indul,  

vagy „Start menü/Futtatás: [CD-drive]: \Start32.exe” fájllal indítható. 

 

Telepítés a keretprogramból: „Költségvetés Készítő Rendszer telepítése” 

Telepítés a CD-ről: [CD-drive]: Kc???_setup_???.exe 

 

Futtatás: 

A program által telepített ikonról, vagy a programkönyvtárból, mely 

alapértelmezésben [Drive]: \Konyvcal\Kcal20xx\KonywCal.exe 

  

Telepítési kezelési felvilágosítás: 

KONTROLL Kft.: Tel: +36-1-437-0445 

Szoftver fejlesztő: info@mmsys.hu; www.mmsys.hu 

 

mailto:info@mmsys.hu;
http://www.mmsys.hu/


KönyCalc Költségvetés Készítő - Segédlet  3. oldal 

 

Szoftver: www.konyvcalc.hu  Adattár: www.kontroll.hu 

 

 

 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 

1 Telepítés, regisztráció, adattárak frissítése. ....................................................................... 5 
1.1 Telepítés a CD–ről .................................................................................................................................. 5 
1.2 Telepítés Hálózatos környezetben ........................................................................................................... 8 
1.3 Erőforrásos adattárak telepítése, használatba vétele ................................................................................ 9 

2 Költségvetés készítés alapjai a KönyvCalc programmal .................................................. 10 
2.1 Költségvetés ablak ................................................................................................................................ 12 
2.2 Adattár ablak ......................................................................................................................................... 13 
2.3 Összesítő ablak ...................................................................................................................................... 16 
2.4 Kigyűjtések ablak:  erőforrásos költségvetések részletes listája ........................................................... 17 
2.5 „Munka tulajdonságai…”, ablakok sorrendezése, törlése, munkák összefűzése ................................... 18 

3 A KönyvCalc képernyője ................................................................................................... 19 
3.1 Menük, ikonsor, formátum fejléc, státussor .......................................................................................... 19 
3.2 Formátum fejléc .................................................................................................................................... 21 
3.3 Költségvetés ablak státuszsora .............................................................................................................. 21 

4 A Költségvetés készítés lépései .......................................................................................... 22 
4.1 Költségvetési tételek leválogatása ......................................................................................................... 22 
4.2 Összesítő szerkesztése ........................................................................................................................... 24 
4.3 Költségvetési és összesítő ablak külső megjelenítése ........................................................................... 27 

5 A KönyvCalc fájljai ........................................................................................................... 28 
5.1 KönyvCalc fájljai a 16 bites verzióban ................................................................................................. 28 
5.2 KönyvCalc fájljai a 32 bites verzióban ................................................................................................. 30 

6 Költségvetés, összesítő és kigyűjtések formázása ............................................................. 31 
6.1 Az ablakok küllemének szerkesztése formázó gombokkal ................................................................... 31 
6.2 Fejléc, lábléc, képek beillesztése ........................................................................................................... 32 
6.3 Sablonok ................................................................................................................................................ 33 

7 A munka dokumentálása, oldalbeállítás, nyomtatás ....................................................... 34 

8 Erőforrások - Munkaerő, anyaglista és gépköltség kigyüjtések ..................................... 35 

9 EXPORT –IMPORT lehetőségek a KönyvCalcban ......................................................... 39 
9.1 Exportálás közvetlenül Excelbe ............................................................................................................ 39 
9.2 Exportálás közvetlenül Fájlba ............................................................................................................... 40 
9.3 Formattált export ................................................................................................................................... 41 

10 További lehetőségek egy-egy mondatban ..................................................................... 41 

11 Szerzők, forgalmazók, elérhetőség, védelem. ................................................................ 45 
11.1 A szoftver készítője és forgalmazója ..................................................................................................... 45 
11.2 Az adattár készítője és forgalmazója ..................................................................................................... 45 

12 Tárgymutató ................................................................................................................... 46 
 

 



KönyCalc Költségvetés Készítő - Segédlet  4. oldal 

 

Szoftver: www.konyvcalc.hu  Adattár: www.kontroll.hu 

Kedves Felhasználó!  
 
A következő oldalakon a KönyvCalc for Windows Építőipari 
Költségvetés Készítő Szoftver alapszintű használatával 

ismerkedhet meg. Ebben a rövid, összefoglaló jellegű anyagban a 
telepítésre, a legfontosabb kezelési kérdésekre, és a lehetőségek 
egy-egy mondatos ismertetésére helyeztük a hangsúlyt. Célunk a 
segédlettel, hogy a regisztrált vásárlók gyorsan megszerezzék a 
kezeléshez szükséges legfontosabb ismereteket, és segítségével 
biztosabban haladjanak majd a mélyebb megismerés felé. Nem 
térünk ki a Windows rendszer alapvető kezelésének ismertetésére, 
feltételezzük ennek meglétét. A teljesen kezdő felhasználó ezeket 
az ismereteket a Windows kezelésével foglalkozó könyvekből, vagy 
részletes dokumentációnkból megszerezheti. A programkezelés 
részleteit igényei szerint mindenki megtalálja a Súgóban. 
Folyamatosan készítjük a program interaktív „Flash” 
bemutatójának fejezeteit. Ezek hanganyaggal ellátott, 
Internet Explorerben futtatható néhány perces „kisfilmek”.  
Az elkészült fejezetek megtalálhatók a program CD-n. 
továbbá KönyvCalc honlapjáról (www.konyvcalc.hu) ezek a 
fejezetek közvetlenül futtathatók, vagy letölthetők.  
Mindenkinek javasoljuk ezek megnézését (meghallgatását) mert 
véleményünk szerint ez a program kezelés elsajátításának a 
leghatékonyabb módja.  

 
 

Sok sikert kívánunk a KönyvCalc használatához ! 
A szerzők. 

 

 
 

A segédletben a következő jelöléseket használjuk: 
 

Aláhúzott szöveg:   Kiemelt témakör, információ  
Vastagított szöveg:  Lényeges információ, vagy tárgymutató hivatkozás. 
Nagybetűs szöveg:  KONYWCALC - Fájlnév, kiterjesztés, parancssorba 

gépelendő szöveg vagy billentyű kombináció.  
Dőlt betűs szöveg:  "Szöveg…" - A program képernyőjén megjelenő szövegek.  

Szürke hátterű szöveg: Gomb - Azonos nevű gomb megnyomását jelenti 

Kisbetűs szöveg:   Megjegyzéseket fűz, kiegészítést ad a témához.   
Évjárat jelölése:   Az évjáratot „20xx”  maszkkal jelöljük ahol „x”  

értelemszerűen az aktuális év utolsó számjegyeit jelöli. 

http://www.konyvcalc.hu/
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1 TELEPÍTÉS, REGISZTRÁCIÓ, ADATTÁRAK FRISSÍTÉSE. 
 

A program az MM.sys Bt. munkája, az adattárakat a KONTROLL 

Kft. készíti. Jelenleg e két cég forgalmazza azonos kondíciók 
mellett a teljes programcsomagot. Részleteket a cégekről, 
elérhetőségről később találnak.  
 
A KONTROLL - MM.sys költségvetés készítő programrendszer 
alapvetően CD-n kerül forgalmazásra, de az Interneten a 
www.mmsys.hu letöltések oldalán is minden változat elérhető. Itt 
a régebbi változatok is megtalálhatók, így akinek megsérült, vagy 
elveszett a lemeze könnyen pótolhatja azt. A program on-line is 
rendelhető, az mmsys.hu megrendelés oldalán. Ebben az esetben 
néhány óra alatt használatba vehető a teljes értékű regisztrált 
változat. 
  

1.1 Telepítés a CD–ről 

Automatikusan induló ablakból a "KönyvCalc… telepítése" 
menüpont kiválasztásával indítható. Ha az automatikus indítás 
nincs beállítva, akkor a CD főkönyvtárában lévő START32.EXE 
fájlt kell futtatni. A program csak 16 bites rendszerben nem 
működik, csak Windows 95, 98, 2000, ME, NT, XP, Vista, Win7, 
win8… stb. rendszereken. (Telepítési problémák esetén a CD „SETUP” 

alkönyvtárában találnak kiegészítő programokat, javításokat régebbi 
Windows rendszerekhez.) 
A program különböző moduljai a telepítő CD lemez "SETUP\20xx" 
alkönyvtárában találhatók, ahonnan közvetlenül is telepíthetők. A 
CD-n megtalálhatók a kiegészítő programok, melyek bizonyos 
esetekben szükségesek a működtetéséhez. Így például az Borland 
Database Engine 32 telepítő készlet (IDAPI32), amely elsősorban 
az erőforrás kezeléshez szükséges.  
 
Ha problémák adódnának START32.EXE program futtatásával, 
akkor a „[CD-DRIVE]: Kc???_setup_???.EXE” fájlt kell elindítani. 
(a ???jelek a program változat jelölést és a verzió számot 
helyettesítik a leírásban.) A telepítő végigvezet a szükséges 
lépéseken. Fontos a felhasználó adatainak pontos megadása, 
mert ez a későbbi telepítéseknél már nem változtatható meg. Ez a 
szigorítás része a program védelmének, a jogtalan másolatok 
megelőzésének. 

http://www.mmsys.hu/
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A telepítő kér egy telepítési kulcsot, melyet a forgalmazó cég ad ki. 
Egy kulccsal egy telepítés végezhető. Internetes regisztráció után 
a kulcshoz más gépen már nem kérhető regisztráció. 
 
Az alapkönyvtárak megadása ablakban kell kijelölni, hogy a 
rendelkezésre álló (megvásárolt) adattárak közül melyeket 
szeretnénk feltelepíteni.  
 
A telepítési könyvtárak megváltoztatása engedélyezett, ehhez a 
felkínált útvonalat tartalmazó gombra kell kattintani. Javasolt 
azonban a telepítési alkönyvtárak egymáshoz képesti 
struktúrájának meghagyása.  

 
A „KonyvCal” könyvtár helyébe kerülhet más útvonal is Pl: 
„C:\Program Files\KönyvCalc Költségvetés\…”, de a további 
alkönyvtárak maradjanak meg a felkínáltak szerint. Így például a 
„…\KCAL20xx” vagy a „…\KONT20xx\EMIR”. Ezt a kialakítást 
egyébként a telepítő kérésre hozzáigazítja a felkínált könyvtár 
megváltoztatása esetén. 

A telepítés befejeztével a program a „KönyvCalc (Ver.)Költségvetés” 
parancsikonnal indítható. Indítás után lehetőség van az adattár 
élesítésére és a program regisztrációra. Regisztráláskor megjelenik 
a képernyőn a feltelepített adattárak listája. Ezek közül csak 
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azokat jelölje be, melyeket megvásárolt, mert más esetben nem 
lesz megfelelő az adattár élesítési kód, amit a forgalmazó cégtől 
kap meg. Az egy-egy szakmát vásárlók számítógépére is felkerül a 
teljes adattár, melyben tetszőlegesen tallózhatnak, de tételeket 
leválogatni csak az élesítettekből lehet. 2005 évtől csak teljes 
adattár megvásárlására van mód, így a kötetek csak egybe 
jelölhetők ki, sőt a legújabb változatoknál az élesítendő adattárak 
már nem jelennek meg munkanemenkénti részletezésben. Így itt 

elegendő csak a megvásárolt kötet kijelölése. 
 

Kijelölés után általában a Normál élesítés gombot kell 

megnyomni. Az így feljövő regisztrációs kártyát gondosan töltse 
ki, majd küldje el a programot forgalmazó cégnek!  
 
Lényeges, hogy mindig annak küldje, akitől vásárolta, mert 
csak az a cég rendelkezik hiteles információval a megvásárolt 

adattárakat illetően. (KONTROLL Kft. vagy MM.sys Bt.). A 

regisztrációs kártyát a forgalmazó cég a lehető legrövidebb időn 
belül visszaküldi a kódokkal, amelyeket Önnek majd a kettős 

keresztek helyébe kell beírnia. A Reg&Élesít gomb megnyomása 

érvényesíti a regisztrációt! Ilyenkor is nyomtassa ki a kártyát és 
tegye el, mert később ezekkel a kódokkal a program újra 
telepíthető, vagy adattárfrissítéskor újra élesíthető. Nem lesz 

megfelelő a regisztrációs szám, ha a  „Regisztrálási név”, a  
„Winchester azonosító” vagy az „Ellenőrző szám” (mely a kijelölt 
adattáraktól függ) megváltozik. Ilyen esetekben újból a programot 
eladó céghez kell fordulnia.  
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 Adattárfrissítést, élesítést nem csak az alkalmazás indulásakor, 
hanem programból is el lehet végezni. Ehhez eszközöket a „Help” 

menüben, vagy az adattár ablakban a „Fájl” menü „Adattár 
telepítés” majd „Adattár élesítés…” parancsok indításával talál.  
 
Adattár frissítésnél 
figyelni kell arra, hogy 
a program milyen 
katalógust kínál fel a 
telepítésre. Általában a 
legutóbbi telepítéssel 
azonos, vagy régebbi 
adattárakat tartalmazó 
katalógust kínál fel. Ha 
nem szeretné ezeket 
felülírni, módosításait, 
bővítéseit elveszteni, 
mindenképp más 
könyvtárnevet adjon 
meg! Ha számítógépén 
közvetlen Internet 
csatlakozás létesíthető, 
akkor lehetősége van a 
program regisztrációs 
kártyájának 
elküldésére, és 
bizonyos esetekben az 
Internetes 
regisztrációjára is. 
Iternet kapcsolat esetén Érdemes a ”Kódkérés „ parancsot 
választani, mert ez esetben az MM.sys Bt. regisztrált vásárlói 
(rendelésük alapján rögzített vásárlók) automatikusan megkapják 
a kódot, de a Kontroll vásárlóknak is érdemes ezt választani, mert 
munkaidőben pár órán belül visszakapják a kódokat. 
 

1.2 Telepítés Hálózatos környezetben 
 

2013. évtől a KönyvCalc Professionál programváltozat egy és 
több licences változatai, azonos módon működnek. Egyedi 
gépre, hálózati munkaállomásra vagy szerverre telepítve, a 
hálózat bármelyik gépéről vagy távoli asztalról elindíthatók 
és teljes értékűen használhatók.  
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A programot telepíthetjük arra a gépre, melyen elindítottuk a 
telepítőt, de telepíthetjük a hálózat bármely gépének egy adott 
könyvtárába. A programot a telepítés után regisztrálni kell, az 
adattárakkal együtt. Ez után minden olyan felhasználó, aki teljes 
(irás/olvasás) jogosultsággal rendelkezik a hálózaton KönyvCalc 
program könyvtárához, mely általában: 
\\gépazonosító\tetszőleges útvonal\KonyvCal\KcalProf\, az el 
tudja indítani a programot. Abban az esetben, ha az adott időben 
a programot annyi felhasználó használja, mint ahány licenre 
engedélyezve van, akkor következő felhasználó hibaüzenetet 
kapja: „A KönyvCalc használatára [n] egyidejű felhasználó 
jogosult, a KönyvCalc jelenleg [n] példányban fut, így újabb 
példány nem indítható el„. A hálózatban több helyről használt 
KönyvCalc esetében fontos, hogy a „konywcal.ini” és a 
ˇkonyvcal.dbl” fájl írásvédett legyen. A „konyvcal.ini” a program 
beállításokat tartalmazza, a „konywvcal.dbl” az adattárak elérési 
útvonalát. A telepítéskor ezek egy alapértelmezett ill. a 
telepítéskor megadott értéket vesznek fel. A program első 
indításakor a két fájlt a program létrehozza a user „Temp” 
könyvtárában. Ez után ezeket a tartalmakat a felhasználó 
tetszőlegesen testre szabhatja, és később ebből a környezetből 
indítva mindig azonos beállításokkal használhatja a programot.  

1.3 Erőforrásos adattárak telepítése, használatba vétele 

Telepítéskor az „Alapkönyvtárak megadása” ablak kitöltésekor az 
„[X] Adattár erőforrások” pontot kell kijelölnünk, hogy az 
erőforrásos adattár felkerüljön winchesterünkre. (Az adattár mérete 

45Mb.) Alapértelmezésben a „Beállítások - Erőforrás” mappa  
„[_] Erőforrás adatok használata” kapcsoló kikapcsolt. Ez esetben 
a program a tételek leválogatását az előző verziókban használt 
adattárból végzi, nem használja az erőforrásos adattárat. Az 
adattárban két ár-típus van: a „Felhasználói” és a „Kontroll”. 
Mindkét ár rögzített, a telepítés után azonos. A „Felhasználói” 
szerkeszthető, a „Kontroll” ár nem. Abban az esetben, ha 
bekapcsoljuk az „[X] Erőforrás adatok használata” kapcsolót, 
akkor ez a rögzített (nem szerkeszthető) ár, az erőforrásokból lesz 
kiszámítva.  A kapcsoló bekapcsolása után az adattár ablak alsó 
részén lévő mappák bővülnek az „Erőforrások” mappával. Ha ez a 
mappa nem jelenik meg, vagy figyelmeztető üzenetet ad, hogy 
nem találja BDE adattár megnyitásához szükséges 
alkalmazásokat, akkor futtatni kell a a programönyvtárban lévő 
„KCBDETELEPIT.EXE” fájlt. Erőforrásos adattár használata 

file://gépazonosító/tetszőleges%20útvonal/KonyvCal/KcalProf/
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esetén, a leválogatott költségvetési tételek tartalmazzák, az anyag 
– díj - gép összetevőket, így ezekből kigyűjtések összesítések 
készíthetők.  
 

 
2 KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS ALAPJAI A KÖNYVCALC PROGRAMMAL 
 
A KönyvCalc programban – mint a Windows rendszerben 
általában – ablakok vannak.  A KönyvCalc alapablakai a 
Költségvetés, az Összesítő, és az Adattár. Amelyikben állunk – 
amelyik aktív, arra vonatkoznak kiadható menüparancsok, 
műveletek. Egyszerre több költségvetést, összesítőt és adattárat is 
szerkeszthetünk, adatokat másolhatunk egyikből a másikba, 
melyeket módosíthatunk, törölhetünk. Az így egyidejűleg 
megnyitott ablakok összességét munkának nevezzük. Az új 
ablakok olyanok, mint egy-egy üres lap, melyekre költégvetési 
tételeket irogatunk a kiíró könyvből (esetünkben az adattárból), 
amikor egy másik fejezetbe kezdünk, vagy egy külön összegzendő 
tételcsoportot írunk ki, új lapot veszünk elő, és egy harmadikon 
pedig elvégezzük az egyes lapokon lévő költségvetéseink 
összesítését. Ez lesz az összesítő ablakunk. A költségvetés 
ablakok megnyitásánál célszerű azt a logikát követni, hogy 
egy munkanem, az egy költségvetés, új munkanem, újabb 
költségvetés ill. újabb költségvetésablak! A költségvetés ablak 
tulajdonságainak kitöltésekor, az ablak nevének kitöltésekor 
választhatunk a munkanemek listájából. (természetesen ez nem 
kötelező, csak segítség - tetszőleges megnevezés adható-.) 
Alapdefiníciók tehát: 

1. A KönyvCalcban költségvetésnek nevezzük azon 
költségvetési tételek csoportját, melyeket azonos ablakban 
szerkesztünk, és egy közös összeggel látunk el. Általában az 
egyes költségvetés egy-egy munkanem tételeit tartalmazzák. 

2. A KönyvCalcban összesítőnek nevezzük azt az ablakot, 
amelyben a költségvetések részösszegeiből képzett, 
esetenként szorzókkal és egyéb összegekkel bővített 
összesítések találhatók. 

3. A KönyvCalcban munkának nevezzük azon költségvetés és 
összesítő ablakok összességét, melyeket egy főablakon belül 
szerkesztünk. 

A KönyvCalc 32 bites verziójától a költségvetések, összesítők 
mentése és betöltése nem ablakonként, hanem munkaként egy 
fájlba történik. A szemlélet a régebbi verziók szerint sem új, 
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hiszen eddig is volt munkamentés, amely esetben az összes 
megnyitott ablak mentésre került, és később együttesen 
megnyitható volt. A különbség mindössze abban van, hogy 
mindez most egy közös „*.KCM” fájlba van mentve, így a 
költségvetések tárolásánál, továbbadásánál nem kell bajlódni az 
azonos munkához tartozó fájlokkal. (A régebbi verziókban: költségvetés 

ablak: „*.KLT”, összesítő ablak: „*.KLO”, munka gyüjtőfájl: „*.KLM”, 
formátumok: „*.KLW”, „*.KLR” kiterjesztésű fájlok voltak. Ez most egy *.KCM  

fájlba van tárolva). Természetesen az a lehetőség, hogy egy önálló 
ablakot mentsünk el, továbbra is megvan, hiszen csak ebben a 
formában lehet egy adott munkában szereplő költségvetés ablakot 
egy másik munkába áttölteni. Erre külön menüpont szolgál: 
„Költségvetés (összesítő) ablak mentése fájlba”. Beállítható a régi 
formátumú mentés is, melyet a megelőző programverziók olvasni 
tudnak.  
A 32bites programváltozatokban (9.0-tól) alapértelmezésben tehát 
mindig munkát mentünk. Ennek a szemléletváltásnak 
következménye lett, hogy egyidejűleg több munkát is 
megnyithatunk, szerkeszthetünk. Az ablakok menüben 
válthatunk a párhuzamosan szerkesztett munkák között.  
Az egyes munkák egy-egy önálló KönyvCalc úgynevezett 
főablakban futnak, így azon belül a kezelésük megegyezik az előző 
verziókban megszokott szemlélettel.  
Ez a szemlélet pedig részleteiben a következő: 
A KönyvCalc egy új munka (főablak) indításakor egy üres (vagy a 

sablonként beállított fájlnak megfelelő) „Névtelen költségvetés” 
ablakkal indul. Ebbe az ablakba válogatjuk össze a tételeket az 
adattárakból, másoljuk át más költségvetésekből, vagy 
importáljuk egyéb rendszerekből.  
 
A KönyvCalc első és legfőbb alapkoncepciója, hogy egy 
munkán (főablakon) belül három alapablak típusa van: 
Adattár, Költségvetés, Összesítő. Ehhez jön hozzá erőforrásos 
költségvetések esetén egy negyedik, úgynevezett 
„Kigyűjtések” ablak. 
 
A felhasználó a munka során mindig ezen ablakok 

valamelyikében dolgozik. A közöttük való váltás az „Ablakok” 
menüben, vagy az ikonsor alatti „Ablakváltó-gombsor” egyikének 
megnyomásával kezdeményezhető. 
 (Javaslatunk a gyors ablakváltásra a CTRL-TAB…TAB billentyű 
használata). Egy-egy ablaktípusból többet is meg lehet nyitni.  
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Ilyenkor az ablaktípushoz tartozó fájlok egy listában jelennek 
meg. Ezek közül választhatja ki a felhasználó azt, amelyet 
szerkeszteni szeretne. Ez az úgynevezett aktuális ablak, amely 
mellett a kijelölés („kis pipa”) van. Erre az ablakra vonatkoznak 
a kiadható menü és ikon parancsok. 
Az egyes fájlok, ha már névvel mentve voltak, akkor a listában 
legközelebb ezekkel az információkkal jelennek meg. 
 

2.1 Költségvetés ablak 

A „Költségvetés ablaknak” beállíthatjuk a tulajdonságait, mely 

a szerkeszt menüből, vagy a jobboldali egérgombra előugró helyi 

menüből érhető el. "Költségvetés tulajdonságai…" Itt adható meg a 
költségvetés címe, mely lehet egy tetszőleges azonosító (Pl.: 
Projekt név, cím, munkaszám stb.), a neve, ez célszerűen az adott 
költségvetési ablakra jellemző megnevezés, munkanem (Pl.: 
Alépítmények), mivel ezzel a felirattal szerepel majd az összesítő 
táblában. (Előre elkészített szövegek a “KltStdNevek.txt” fájlban szrkeszthetők és a 

legördülő listából kiválaszthatók.) 

 
Megadhatók a szorzók, melyek meghatározzák, hogy az adattárból 
áthozott, vagy szorzó nélkül importált tétel elemek milyen 
szorzóval kerülnek be ebbe a költségvetésbe. A tételek szorzókkal 
korrigálható elemei: Normaóra, Anyagár, Gépköltség.  
Ha a szorzókat megváltoztatjuk, akkor a módosítás után 
beillesztett tételek már az új értéket veszik fel, nem befolyásolva a 
megelőző tételek szorzóit. A szorzók csoportos megváltoztatására 

az „Eszközök” menü „Frissít…” parancsai hívatottak, melyek 
kiadhatók kijelölt tételekre, teljes ablakra és összes ablakra 
egyaránt. 
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 Alapértelmezett szorzók definiálhatók a program általános 

beállításaiban „Beállítás - Alapbeállítások - Általános”. Az itt 
beállított érték annyit tesz, hogy egy új (nem sablonként 
megnyitott) költségvetési ablak ezeket a szorzókat veszi fel 
alapértelmezésként. (Sablon megnyitása esetén mindig a 
sablonban lévő alapértékek a mérvadóak). Sablon minden olyan 
ablakként elmentett költségvetés vagy összesítő, melyet a „Sablon 
könyvtárba helyezünk el. Érdemes sablonokkal dolgozni, mert itt 
beállíthatjuk a szorzókat, a formátumot, a fej- és lábléceket 
egyaránt. Akár állandó szöveget, vagy tételeket is előre 
felvehetünk. 

2.2 Adattár ablak 

„Adattár ablakot” választva, megjelenik a képernyőn a 

feltelepített adattárak listája a számítógépen lévő elhelyezkedésük 

szerint. Hasznos parancs a „Fájl – Adattár keresés”. Segítségével 
összegyűjthető az adott számítógépről elérhető összes 
"KONTROLL típusú" adattár. Az adattárban többféle módon 
tallózhatunk, amelyek közül a legkézenfekvőbb és ajánlott 
megoldás a kurzormozgató billentyűk használata. (Le-, Fel-, 
Jobbra-, Balra-nyíl).  
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Az adattár felépítése fastruktúra szerű, mint a számítógép 
könyvtárszerkezete, melynek legalsó szintjén találhatók a 
költségvetési tételek. A tétel szinten a program két ár csoportot 
(Felhasználói / Kontroll-Norma, -Anyag, -Gép) mutat. (A 2001. évet 

megelőző adattárakban az Émír-Fémír árak közös adattárban voltak. Ott az 

első három ár az Émír, a második három a Fémír szerint mutatta az árakat, 
melyet az Émír/Fémír kapcsolóval lehetett váltani. Akik csak az egyik 
adattárat vásárolták meg, azoknak a másik árcsoportban "0" volt az ár. 

2001. évtől külön könyvtárba van telepítve az Émír és a Fémír adattár!) 
Az első három ár a felhasználó által módosítható „Felhasználói 
ár”, amely alapértelmezésben (telepítéskor) azonos a Kontroll 
árral. A második három pedig a nem módosítható „Kontroll ár”. 
Ez erőforrásos adattár használata mellett az erőforrásokból van 
kiszámolva. Lényeges, hogy telepítéskor (alapértelmezésben) a 
felhasználói ár van az adattár ablakban beállítva a leválogatáshoz. 
Ez természetesen átállítható. Amikor a költségvetési tétel az 
adattárból átkerül a költségvetés ablakba, akkor az adattár 
ablakban beállított kapcsolóállás (Felhasználói vagy KONTROLL) 
árszintje szerint jelenik meg. Ez később is, akár tételenként 
átállítható. Abban az esetben, ha árfrissítés parancsot hajtok 
végre a költségvetésen (adattárból vagy Internetről), akkor a 
frissítés mindig csak a KONTROLL árakra vonatkozik, ezért 
ilyenkor minden tétel (F/K) kapcsolója „KONTROLL norma” 
szerint lesz beállítva. Előfordulhat olyan igény, hogy az árfrissítést 
a telepített adattárból szeretnénk végrehajtani, de nem az 
erőforrásokból számított Kontroll árakkal, hanem az erőforrás 
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nélküli adatbázis kerekített áraival. Ebben az esetben a frissítés 
előtt ki kell kapcsolni a „Beállítások - Erőforrások” mappa, 
„Erőforrás adatok használata” kapcsolót. Az árfrissítés után, tehát 
minden tétel a „[X] Kontroll ár” szerint jelenik meg. Ha van olyan 
tételünk a költségvetésben, melyet saját árral szeretnénk 
szerepeltetni, a tétel „F/K” kapcsolóját „Felhasználóira” kell 
visszaállítani. 
 
Az adattár tétel kiválasztáskor meg kell adni a szükséges 
mennyiséget, majd [ENTER], és ezzel az adott tétel bekerül az 
aktuális költségvetésbe. A költségvetésben a tétel mindkét 
árat tartalmazza, és a tulajdonságok ablakban beállítottak 
szerint mutatja az árakat. Erőforrásos adattár telepítése 
esetén az egyes tételek összetevői is bekerülnek a 
költségvetés ablakba.  
 

Tételekhez kereséssel is eljuthatunk, ehhez a „Keres” menü 
„Keresés azonosítóra” vagy „Keresés szövegre” parancsát kell 
választania. Az első azonosítóra keresés előtt el kell készíteni egy 

úgynevezett index listát, mely az „Újraindexel” paranccsal 
végezhető el. Újraindexelést adattár telepítés után célszerű 
elvégezni, illetve jelentősebb mennyiségű saját tétel felvételekor, 
hogy a későbbiekben ezek is szerepeljenek a keresési 
tartományban.  
Azonosítóra a kiválasztott teljes adattárban lehet keresni, 
szövegre azonban legalább a szakmát ki kell választani, melyben 
a keresés kötetenként történik. Az adattár struktúra egyes szintjei 
az ablak alsó részén lévő mappákon láthatók.  
 
Az adattárak kezelésének egy speciális esete a karbantartás. A 

„Beállítás – Alapbeállítások - Általános” panelen bekapcsolható, 
ezután bármely szinten átírható, törölhető, bővíthető az adattár. A 

szükséges parancsok és azok gyorsbillentyűi a „Szerkeszt” 
menüben vagy a jobboldali egérgombra előugró helyi menüben 
megtalálhatók. A szerkesztés a [CTRL-ENTER] billentyűvel 
kezdeményezhető. A 2003. évi változatban, ahol az erőforrások is 
megtekinthetők, nem változik az adattár szerkesztés technikája, 
mivel az erőforrások nem szerkeszthetők, csak a „Felhasználói” 
ár, továbbá adattár bővítés esetén az új tételhez nem tartoznak 
adattárak. 
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Ha a tételeket kiválogattuk az adattárból, visszaléphetünk a 
költségvetés ablakba, ahol ellenőrizhetjük az eddig végzett 
munkát, tetszőlegesen módosíthatjuk a tételeket, vagy egyedi K-
tételekkel bővíthetjük azt.  
 
Minden költségvetési ablak egy végösszeget tartalmaz, a 
költségvetésbe részösszegeket nem szúrhat be. Ezért a 
KönyvCalc második alapkoncepciója: ahány részösszeg, 
ahány új szakma, annyi új költségvetés ablak! Új szakmának, 
új összegnek mindig új ablakot  célszerű nyitni. Az így elkészített 
költségvetési ablakok lesznek majd a részösszegei az összesítő 
táblának, mely összesítők több alternatívában is elkészíthetők, 
szerkeszthetők. Javasolt, hogy egy-egy új ablak megnyitásakor, 
mindig „Költségvetés (Összesítő vagy Kigyűjtések) tulajdonságai…”  
Párbeszédpanel kitöltésével kezdjük a munkát. 
 
A 2003. évi verziótól kezdve, ha telepítve van erőforrásos adattár,  
akkor az adattárak „legalsó” tételszintén még „lejjebb” lehet lépni 
a  „jobbra-nyíl” kurzormozgatóval vagy az erőforrások „fülre” 
kattintással. 

 
 A tételek leválogatása után az erőforrások is bekerülnek a 
költségvetésbe, függetlenül attól, hogy az adott tételt a 
tételszinten, vagy az erőforrások szinten válogattuk le. 
Erőforrásokat is tartalmazó költségvetésekből összesítve 
kigyűjthetők az anyagok, a különböző munkaerő- és 
gépszükségletek. 
 

2.3 Összesítő ablak 

Az "Összesítő ablak" típussorokból rakható össze. Új típussor a 

szerkeszt menüből, a jobboldali egérgomb segédmenüben, vagy az 
[INSERT] gombra illeszthető be. A típussorok listája a képen 
látható. 
Részösszegek, a megnyitott költségvetés ablakok összegsorai, a 
tulajdonságukban megadott névvel. Lehetőség van több összesítő 
variáció elkészítésére is a megnyitott költségvetések alapján. 
Ehhez újabb összesítő ablakokat kell nyitni. A javasolt gyakorlat 
az, hogy egyszer kell elkészíteni a leggyakrabban használt 
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összesítő táblázatokat, és munkákhoz mindig a legmegfelelőbbet 
kell megnyitni.  

Legcélszerűbb megoldás, ha a kedvenc összesítőket a sablon 

könyvtárba másoljuk, mert ilyenkor, a "Fájl - Új" menü parancsot 
választva, tallózhatunk az előre elkészített összesítők (sablonok) 
között.  

Megadható alapértelmezett sablon is, "Beállítás - Alapbeállítás - 
Környezet" menüben, ilyenkor az "Új " ikont választva az itt 
beállított összesítőt tölti be a KönyvCalc.  

A programhoz adott minta összesítők és sablonok segítenek a 
lehetőségek mélyebb megismerésében. 

 
Sablonok mentése előtt célszerű megformázni az ablakokat  
formátumfejléc gombjaival a megjelenítést (lásd: Költségvetés, 
összesítő formázása fejezetben), beállítani az oldalbeállításokban 
a fej-, és láblécet (lásd: Költségvetés és összesítő formázása 
fejezetben), majd költségvetéseket tételek nélkül, az összesítőket 
pedig típussorokkal feltöltve menteni („… ablak mentése más 
néven…”) a sablon könyvtárba. 
 

2.4 Kigyűjtések ablak:  erőforrásos költségvetések részletes listája 

Abban az esetben, ha erőforrásos adattárból válogattuk le 
költségvetési tételeinket, akkor a költségvetések tartalmazzák a 
tételek anyag, munkaerő és gépköltség részleteit. Ez a 
költségvetés ablakban a „jobbra nyíl” billentyűvel jeleníthető meg, 
vagy a „egér-jobbklikkre” kigördülő menüből. Ha az erőforrás 
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megjelenítés be van kapcsolva, akkor a költségvetés nyomtatáskor 
is így jelennek meg a tételek.  Az erőforrásos tételeket is 
tartalmazó költségvetés ablakban állva kezdeményezhető a 
különböző típusú erőforrások kigyűjtése.  „Eszközök menü – 
Erőforrások kigyűjtése” menüpont. Ez a parancs elérhető a „egér-
jobbklikkre” kigördülő menüből és ikonról is.  A kigyűjtött tételek 
egy új „kigyűjtések” ablaktípusba jelennek meg, külön ablakban a 
munkaerő, az anyag és gépköltség listák. Ugyanabból a 
költségvetésből (költségvetésekből) akár több kigyűjtés is 
készíthető. A kigyűjtött tételek szerkeszthetők, módosíthatók és 
továbbküldhetők anyagrendelésre, ajánlat kérésre. 

2.5 „Munka tulajdonságai…”, ablakok sorrendezése, törlése, munkák 

összefűzése 

 
Meglévő munka megnyitásakor eldönthető, hogy az éppen 
szerkesztett munkához csatolja a program az egyes ablakokat, 
vagy hagyományos módon új munkaképp (egy munka 
főablakban) nyíljon meg. Az előzőek következménye, és 2004. évi 
verzió egyik újdonsága, hogy lehetőség van egy munkán belüli 
ablakok sorrendjének megváltoztatására. Ez a szolgáltatás a „Fájl 
- Munka tulajdonságai…” párbeszéd panelen érhető el. Ugyanitt 
található egy „Törölt ablakok” mappa. Jelentősége, hogy a bezárt 
ablakok ezen túl nem lesznek kitörölve a munkából, hanem itt 
megtalálhatók és bármikor helyreállíthatók. Azok az ablakok, 
melyekre nincs szükség, innen törölhetők ki véglegesen. 
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3 A KÖNYVCALC KÉPERNYŐJE 

3.1 Menük, ikonsor, formátum fejléc, státussor 

Menükből elvégezhető parancsok egy-egy mondatban: 
Fájl menü: 

 Új munka-,költségvetés-, összesítő-, megnyitása összefűzése. 

 Meglévők betöltése, mentés (fájlok, munkák, formátumok) 

 Export-Import, Újraárazás, Internetes árfrissítés  

 Oldalbeállítás, Nyomtatás, Nyomtatási kép 

 Kilépés, Ablak bezárás 
Szerkesztés menü: 

 Módosítás, szerkesztés, tulajdonságok 

 Kivág, másol, beilleszt, töröl 

 Keresés azonosítóra, szövegre,  

 Szöveg csere 

 Indexelés 
 
Megjelenítés menü: 
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 Formátum fejléc 

 Sorrendezés, összevonás 

 Szövegformátum 

 Erőforrásokkal 

 Egyéb az adott ablakra vonatkozó beállítások 
Eszköz menü: 

 Szorzók frissítése 

 Szorzók normába építése 

 Normák nullázása 

 Számológép 

 Makró 

 Erőforrás kigyüjtések 
Beállítás menü 

 Alapbeállítások 

 Beállítások mentése 

 Eszköztárak testre szabása 

 
 
Ablakok menü 

 Elrendezés 

 Költségvetés, Összesítő, Adattár ablakváltás 

 Költségvetések összeghasonlító elemzése 

 Megnyitott munkaablakok listája  
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Help menü 

 Dokumentációk 

 Tippek 

 Bemutatók 

 Regisztráció 
 
Az ikonok a legfontosabb menüparancsok gyorsabb elérésére 
szolgálnak. Az egérkurzort az ikonra húzva és ott tartva a 
program egy rövid kis magyarázatot ír ki az adott parancsról. 
 
 
Az ablakváltó gombsorral az ablakok egérrel történő 
elérhetőségét könnyítjük meg. Ugyanazt teszi, mintha az ablakok 
menüben tallózna. 

3.2 Formátum fejléc 

 
A formátum fejlécben (melyet a megjelenít menüben, vagy 
ikonról nyithat ki) szerkeszthető meg a költségvetés és összesítő 
külleme. Minden egyes gomb egy-egy tételelem tulajdonságait 
hordozza. Bal egérgombot lenyomva-húzva beállítható az elem 
helye. Jobb egérgombra előugró menüben szerkeszthető a 
betűtípusa, állítható az elem láthatósága és szerkeszthető a 
formátuma (elé és mögé írt szövegek, számformátum, tizedes 
jegyek száma). Az így megformázott költségvetés és összesítő a 
formátum beállításait mentéskor egy azonos nevű, de más 
kiterjesztésű formátum fájlba menti. A gomb (tétel elem) 
láthatóságának kikapcsolásával készíthető gyorsan ár nélküli 
költségvetés. (Formázott árazatlan kiírás a számformátum 
mezőben lévő nullák kitörlésével állítható elő) 

3.3 Költségvetés ablak státuszsora 

A költségvetési ablak státuszsorában látható az aktuális 
költségvetés tételeinek száma, címe, neve, díj, anyag és 
gépköltsége. Az adattár ablakból mindig látszik ez a sor, így 
folyamatosan nyomon követhető a leválogatás közben az aktuális 
költségvetés árainak változása. 
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4 A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS LÉPÉSEI 
 

4.1 Költségvetési tételek leválogatása 

 Indítsa el az alkalmazást, amelyet a Start menü Programok 
között a KönyvCalc Költségvetés Készítő programcsoportban, 
„’KönyvCalc (Ver.) Költségvetés” néven talál meg. Elindítás 
után egy munka szerkesztését kezdheti meg. Válassza a „Fájl 
menü – Munka tulajdonságai ablakot”. Adja meg a munka 
nevét. 

 A program egy üres költségvetési ablakkal indul, melyben 
még nincsenek tételek. A kurzor (ami szürke színnel kiemeli a 
sort, ahol áll) a "0" értékű végösszeg soron áll. (A tételek 
beszúrása mindig a kurzor pozíciója elé történik majd.) 
Kattintson az egér jobb gombjával az üres költségvetés lapra! 
Ekkor egy előugró menü nyílik ki, amelynek segítségével tételt, 
szöveget illeszthet a költségvetésébe, továbbá megadhat az 
ablakra jellemző beállításokat, tulajdonságokat is. Válassza ki 
most először a [Költségvetés tulajdonságai] menüpontot! 
Ekkor a Költségvetés tulajdonsága dialógus ablak fog kinyílni. 

 A költségvetési ablak tulajdonságai: Írja be a munka címét, 
amely azt egyértelműen azonosítja (Pl: Kovács Béla családi 
háza), majd gépelje be a költségvetési ablak nevét is, vagy 
válasszon egyet a legördülő listában felkínált lehetőségek 
közül. A nevet mindig úgy adja meg, hogy az legyen jellemző 
erre a költségvetési ablakra (Pl: Gázszerelés), mert ennek az 
ablaknak a végösszege mindig az itt megadott névvel 
azonosítva kerül majd be az összesítő táblába. A hagyományos 
költségvetés készítési gyakorlat szerint ez lesz a „munkanem” 
megnevezése. Adja meg itt az órabért, az anyag és díjszorzót 
is. Ha menet közben megváltoztatja a szorzókat, a változtatás 
után leválogatott (adattárból) vagy létrehozott (kalkulált) 
tételek már az új értéket veszik majd fel, míg a költségvetésbe 
korábban bekerültek változatlanok maradnak. Ily módon, a 
költségvetésen belül más-más szorzókkal beállított tételek is 
lehetnek. Ha minden tulajdonságot beállított, nyomja meg az 
[OK] gombot! Itt jegyezzük meg, hogy beállítható a KönyvCalc 
Alapbeállítások dialógus ablakában az Általános lapon a 
szorzók alapértelmezése is, amely után egy új költségvetési 
ablak megnyitásakor a Költségvetés tulajdonságai párbeszéd 
ablak már ezeket az értékeket kínálja fel.  
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 Tételek leválogatása az adattárból: Kattintson az egér jobb 
gombjával a költségvetés ablakra, és válassza az [Új tétel] 
menüpont [Adatbázisból] al-menüpontját. Ekkor az adatbázis 
ablakba lép át, amelyet egyébként az [Ablakok] menüből, vagy 
az ikonsor alatti vízszintes gombokkal, továbbá a [CTRL-TAB] 
gyorsbillentyűvel is kiválaszthat.  

 Az adattárban a kurzormozgató billentyűkkel vagy egérrel is 
„közlekedhet”. Az adattár egy hierarchikus  fastruktúra, 
amelyben előre definiált szintek vannak. Hogy melyik szinten 
áll, azt az ablak alján lévő "fülecskéken" láthatja. Az egyes 
szinteken belül a [LE]-[FEL] nyíllal mozoghat, szintet pedig a 
[JOBB]-[BALL] billentyűkkel válthat. Amennyiben az adattár 
karbantartás nincs bekapcsolva, akkor az [ENTER] billentyű a 
[JOBB] gombbal azonos funkciójú. Az alsó fülecskékre 
kattintva egyébként rögtön az adott szint listájába kerül. A 
[CTRL-HOME] billentyűvel minden esetben a "Munkanemek" 
szintjére juthat.  A listák egyes elemeire kattintva 
természetesen egérrel is megvalósítható ez a tallózás.  

 Menjen most le a [JOBB] nyíl többszöri megnyomásával a 
legalsó, "Tételek" szintre. Itt a [LE]-[FEL] nyilakkal 
válasszon ki egy tételt, majd a mennyiség megadásával 
adja hozzá az aktuális költségvetéshez. (Aktuális 
költségvetési ablak mindig az, amelyikből belépett az adattár 
ablakba. Az ablakok menüben ezt egy kis "pipa" jelöli a nyitott 
költségvetési ablakok listája mellett. Az ikonsor alatti széles 
gombok közül a másodikon is olvasható az aktuális 
költségvetés neve). Ezzel a módszerrel válogathatja össze az 
adattárból a kívánt tételeket. Az adattárból kiválasztott 
tételek mindig a költségvetési ablak kurzorának aktuális 
helye elé kerül fognak kerülni, ezért erre érdemes figyelnie, 
jó helyen áll-e a kurzol?. (Az Alapbeállítások 
párbeszédablakban bekapcsolható az "Új tétel a költségvetés 
végére” kapcsoló. Ilyenkor a beillesztés mindig a költségvetés 
végére kerül, ami egyszerűbb, de gyorsabb működést 
eredményez.)  

 Most lépjen vissza az adattár ablakból a költségvetésbe 
(legegyszerűbben a [CTRL-TAB] billentyűvel, az ikonsor alatti 
széles gombok közül a másodikra kattintva, esetleg az 
[Ablakok] menü [Költségvetések] menüpontjai közül választva 
teheti ezt meg.) Itt megtalálja a korábban kiválogatott tételeket. 
A kurzort most vigye rá az egyik tételre (ne szövegre, hanem 
egy olyan szakaszra, ami legalább két sorból áll, egy számmal 
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azonosított és sorszámozott is, és összegek is szerepelnek 
benne), majd nyomja meg az [ENTER] gombot. Ekkor láthatja, 
hogy a költségvetési tétel minden eleme módosítható. 
Amennyiben [ENTERT]-t üt, úgy a változtatások bekerülnek a 
költségvetésbe, [ESC] esetén eldobásra kerülnek. A 
költségvetésben kurzormozgatókkal, vagy egérrel navigálva 
bármelyik tételt szerkesztheti, sőt a szövegekben is 
módosíthat. Amennyiben újból átlép az Adattár ablakba, 
válogathat még a költségvetéséhez újabb tételeket. Mikor 
elkészült az adott munkanemmel (költségvetési ablakkal), 
nyisson egy új költségvetési ablakot a [Fájl] menü [Új - Új 
költségvetés] menüpontjával. A KönyvCalc koncepciója az, 
hogy annyi költségvetés ablakot (munkanemet) célszerű 
megnyitnia, ahány önálló részösszeget szeretne 
megjeleníttetni az összesítő ablakban. Ebbe az új üres 
ablakba a fentebb megismert módszerrel építsen fel egy más 
nevű (pl: Fűtésszerelés), de ugyanahhoz a munkához tartozó, 
tehát azonos című (Kovács Béla családi háza) költségvetést. 
Természetesen nem csak új ablaknyitással, hanem egy 
meglévő költségvetés (*.klt) betöltésével, annak 
átszerkesztésével is létrehozhat újabb költségvetéseket. 
Kijelölheti csoportosan a tételeket [SHIFT-LE] nyíl segítségével, 
melyeket törölhet, kivághat vagy másolhat, és egy másik 
költségvetési ablakba beilleszthet. A szerkesztéshez a 
[Szerkeszt] menüben lévő parancsokat, vagy a szokásos 
gyorsbillentyűket használhatja. 

 

4.2 Összesítő szerkesztése 

 

 Az Összesítő tábla szerkesztéséhez válassza ki az összesítő 
ablakot. ([CTRL-TAB] billentyűvel, vagy az ikonsor alatti széles 
gombok közül a harmadikkal, vagy az [Ablakok] menü 
[Összesítő] menüpontjával. Az elkészült költségvetési ablakok 
részösszegeiből és más ún. típussorokból lehet az összesítő 
táblát elkészíteni. Ugyanúgy, mint a költségvetésnél, 
alaphelyzetben itt is egy üres lapon kezdheti a munkát. Mivel 
azonban az összesítők általában már nem egyediek, ezért 
célszerűbb összesítő-sablonokat létrehozni. Sablonként 
használhatja a programmal együtt szállított kész 
alapsablonokat (normal.klo, klasszikus.klo), vagy bármely más 
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összesítőt is. Válassza a [Fájl] menü [Új - Új Összesítő] 
menüpontját, majd a „Fájl megnyitás” ablakban válassza ki a 
sablonkönyvtárba elmentett összesítők közül bármelyiket. 
Természetesen több összesítő sablont is megnyithat egyszerre.  

 Kattintson most az egér jobb gombjával bárhol ezen az 
összesítő lapon. Az előugró menüből válassza az [Összesítő 
tulajdonságai] menüpontot. Írja be az összesítő címét, amely 
egyértelműen azonosítja azt. Célszerű itt ugyanazt beírnia, 
mint amit az összesítőhöz tartozó költségvetéseknél (Kovács 
Béla családi háza). Az összesítő tábla névhez írja be, hogy „1. 
számú alternatíva összesítője”. Ezzel a címmel azt fejezzük ki, 
hogy ugyanazon költségvetésekhez többféle összesítőt is 
létrehozhat, amelyek különféle szempontok szerint tudják 
csoportosítani, összegezni vagy akár tovább részletezni a 
költségvetését.  

 
Induljunk most ki egy teljesen üres összesítő ablakból. A 
felépítés a típussorok beszúrásával történik.  

 Kattintson az ablakra a jobb egérgombbal és válassza az [Új 
szöveg] menüpontot. Az így kinyíló szövegablakban tetszőleges 
bevezető szöveget írhat az összesítőhöz, amely lehet akár több 
oldalas is. A szöveget néhány soremeléssel zárja, amely ebben 
az egyszerű szövegszerkesztő ablakban a [CTRL-ENTER] 
billentyűvel vihető be. A szövegírás befejezése az [Ok] gomb 
megnyomásával, vagy az [ETER] billentyű leütésével történik.  

 Ezután a [LE] nyíllal menjen a szöveg aljára, ami jelenleg az 
összesítő vége. Itt automatikusan megjelenik az előző, az egér 
jobb klikkjére is előugró menü. Válassza most a [Részösszeg] 
menüpontot, ahol a kigördülő menüben megjelennek a 
megnyitott költségvetési ablakok (vagy más néven költségvetési 
fejezetek) nevei. Ezek közül egyenként felveheti az egyes 
fejezetek összegeit az összesítő táblába. Beírható 
természetesen egyedi részösszeg is, vagyis olyan fix adat, amit 
nem egy nyitott költségvetési ablak (fejezet) határoz meg, 
hanem Ön írja azt be. Meg kell adnia a megnevezést és az 
összegeket, pl.: „Alvállalkozó”, vagy „Megrendelő által 
biztosított anyagok” (amely természetesen negatív értékkel 
szerepeltethető).  

 A típussorok közé bárhova beszúrható ([INS] billentyűvel, vagy 
egér jobb klikkel) újabb típussor. Természetesen a típussorok 
és a szövegsorok is törölhetők, kivághatók, másolhatók és 
beilleszthetők. Erre a szokásos menü pontokat (a [Szerkeszt] 
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menüben), vagy a szintén szokásos billentyű kombinációkat 
([INS], [DEL], [CTRL-C, -X, -V], stb.) használhatja. Persze a 
kivágott vagy másolt részeket csak összesítő táblába tudja 
beilleszteni, hiszen ezen adatoknak a költségvetésben nincs 
értelme!  

 A fentebb említett típussorokon kívül fontos még beszélnünk 
három másikról is. Egyik ilyen csoport a különféle összegsorok 
csoportja. Ezek között van ún. három oszlopos összeg, egy 
oszlopos összeg, illetve mindösszesen képzésére szolgáló. 

 A következő fontos típussor a három oszlop összevonását, 
szolgálja. Kezdetben (az összesítő tetején) a költségvetések 
három jellemző adata, munkadíj, anyag- illetve gépköltség 
külön oszlopban szerepel. A három oszlopos összegzések 
ebben a szakaszban használhatók. Azonban a költségvetés 
„végcélja”, hogy egy konkrét összegben kifejezhető legyen egy 
munka összes költsége. Ezért van szükség a három oszlop 
(munkadíj, anyag- és gépköltség) összevonására. Az 
összevonás után (alatt) használhatók az egy oszlopra 
vonatkozó típussorok. 

 Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenünk a különféle 
szorzó sorok csoportját. Ezekkel mindig az előző (fölötte a 
legutolsó) összeg sor által képzett adatot lehet egy százalékkal 
szorozni. A szorzat természetesen maga is egy részösszegként 
szerepel, amit egy újabb összegsorral hozzá adhat a 
korábbiakhoz. Külön tudja szorozni a munkadíj, az anyag- és 
gépköltség oszlopok összegeit, illetve az összevont (egy 
oszlopos)  összeget is. 

 Az összesítő tábla típussorainak van egy logikai sorrendje, 
amit azok menüben való elhelyezkedése is tükröz. Mivel ezek a 
sorok alapvetően matematikai műveleteket végeznek 
(összegzés, vagy összeg szorzása, oszlopok összevonása), így a 
számolás fentről lefelé haladó konvencióját figyelembe kell 
venni. Így pl. nem lehet a három oszlop (munkadíj, anyag-, 
gépköltség) összevonása alatt a három oszlopra vonatkozó 
műveleteket végző típussort beilleszteni. Amennyiben mégis ezt 
tenné, a KönyvCalc egy csupa kilencesekből álló számmal jelzi 
a hibát! Az összesítő táblák szerkesztésének megtanulásához 
nagy segítséget nyújthatnak a programmal együtt szállított 
sablonok és típusösszesítők, amelyek között találhat egyszerűt 
és bonyolultat egyaránt. 
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4.3 Költségvetési és összesítő ablak külső megjelenítése 

 
Költségvetés és összesítő ablak külső megjelenítése és egyéb 
lehetőségek részleteit egy következő cikkünkben ismertetjük, 
most csak néhány alapvető lehetőséget emelünk ki:  

 A KönyvCalc a költségvetés és összesítő-tábla oldalait 
automatikusan tördeli, lehetőség van azonban bárhol kézi 
lapemelés beszúrására a  [CTRL-ENTER] billentyűvel. Egy 
ilyen kézi lapemelésen állva (a kurzor a lapemelés alatti soron 
áll) egy újabb [CTRL-ENTER] megnyomásával törölhető az. A 
költségvetések és összesítők egyes elemeinek elhelyezkedése, 
betűtípusa, láthatósága, számformátuma, elé és mögé írt 
szövegei a formátum fejlécben szerkeszthetők. A formátum 
fejléc a [Megjelenítés – Formátum fejléc] menüben 
kapcsolható be. A formátum fejlécben minden egyes elemnek 
van egy formázó gombja, mely egérrel tetszőleges helyre 
húzható, egér „jobbklikkre” feljövő menü segítségével pedig 
formázható. 

 Az elkészített munka dokumentálása és mentése előtt 
célszerű költségvetési és az összesítő ablakoknak láb-, és 
fejlécet szerkeszteni. Ez a [File] menü [Oldalbeállítások] 
menüpontjában megnyitható Oldalbeállítások 
párbeszédablakban a Fejléc és Lábléc lapon végezhető el. Itt 
adhat meg oldalszámozást, beilleszthet változó tartalmú 
szövegeket, mint a költségvetés neve, fájlneve, címe stb. 
Nyomtatás előtt célszerű megnézni a nyomtatási képet, 
ami az Oldalbeállítások ablakból és a [Fájl] menüből is 
elérhető.  

 A költségvetések és összesítők [Fájl] menü [Munka mentés] 
paranccsal menthetők el. Ilyenkor az összes megnyitott ablak, 
külalakjával együtt mentésre kerül, és készül belőlük egy 
„*.kcm” kiterjesztésű munkafájl. Az ablakok egyenként is 
menthetők, a [Fájl] menü [… ablak mentése fájlba] 
paranccsal. Ezt akkor kell használnia, ha az elmentett ablakot 
be szeretné tölteni egy másik munkába, vagy fel akarja 
használni sablonként. Ez utóbbi esetben a „Sablon 
könyvtárba” kell elmentenie.  
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5 A KÖNYVCALC FÁJLJAI 
 
A KönyvCalc 9.0 32bites verziótól kezdve a költségvetések 
elmentésének koncepciója alapértelmezésben az, hogy mindig 
munkát mentünk. Ennek lényege, hogy mentéskor az összes 
megnyitott költségvetés, összesítő és kigyűjtések ablak a hozzájuk 
tartozó formátumokkal, beillesztett képekkel együtt egy fájlba 
mentésre kerül. A fájl kiterjesztése: „*.KCM”. Ha csak egy 
költségvetés, vagy összesítő ablakot szeretnénk menteni, erre 
külön menüpont szolgál. Ilyenkor a fájlok kiterjesztése 
költségvetés esetén: „KLT” összesítőnél: „KLO”. A költségvetés és 
összesítő ablak önálló mentésének lényege, hogy az így mentett 
ablak egy másik munkában megnyitható, vagy sablonként 
felhasználható új ablakok megnyitásánál. 
Az erőforrás kezelési lehetőség megjelenésével új ablaktípust 
definiáltunk a KönyvCalc-ban, melynek neve: „Kigyűjtések”. A 
kigyűjtések ablakokat is lehet fájlba menteni, (új ablaktípus), 
mely fájlok kiterjesztése: „*.KLS”. A kigyűjtések ablak a költségvetés 

ablakból van származtatva. Ehhez három kötelező fájlnevű egyedi sablont 

használunk, melyek a program könyvtárban vannak. A sablonfájlok nevei: 
AnyagListaSablon.kls; GepListaSablon.kls; MunkaeroListaSablon.kls. Ezen 

fájlok formátum kialakítása nem csak a kigyűjtés küllemét, hanem a 
tartalmát is meghatározza. A tartalom az egyes formátum gombok 
láthatóságának beállításával van szabályozva. Kigyűjtések ablakot nem lehet 

más néven sablonként megnyitni, de az alapértelmezésben használt 
sablonfájlok átszerkeszthetők, vagy formátummentéssel és hozzárendeléssel 
küllemük megváltoztatható. 

 
Külön menthető bármely megformázott ablak külleme formátum 
fájlba: „*.KGF” (mely tartalmazza az új „kigyűjtések” ablaktípus 

formátumát is). Természetesen lehetőség van a „Fájltípus” 
beállításával a megelőző verziókkal kompatíbilis fájlok mentésére 
is. Pl: „*.DKF”. 
 
Tekintsük most át a KönyvCalc-al menthető fájltípusokat: 
 

5.1 KönyvCalc fájljai a 16 bites verzióban 

A KönyvCalc 8.x verziójáig (2001. évig), három alap fájltípus volt: 

 Költségvetés:  "*.KLT",  

 Összesítő:   "*.KLO",  

 Munka:   "*.KLM" 
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A költségvetéshez (*.KLT) és az összesítőhöz (*.KLO) tartozik egy-
egy azonos nevű, de más kiterjesztésű formátum fájl, mely a 
megjelenítést (amit a formátum fejlécben szerkeszthet), továbbá a 
láb- és fejléc bejegyzéseket tartalmazza.  
 

 Költségvetésnél:  "*.KLW",  

 Összesítőnél:  "*.KLR". 
 
Ha költségvetést a külső megjelenítésével együtt szeretnénk egy 
másik gépre átvinni vagy átadni, akkor mindkét fájlt le kell 
másolni. Ez a sablonok átadásánál is lényeges szempont. Ennek 
a kétfájlos – kicsit nehézkes – megoldásnak legfőbb oka, hogy így 
a költségvetések mindkét irányban kompatibilisek a régebbi DOS 
változattal. Terveink szerint a 32bites verzióban már egy fájlba 
mentünk mindent. 
 

 Általános formátum fájl: "*.DKF". 
 
Általános (globális) formátum fájl "*.DKF", mely a költségvetés 
és összesítő formátum beállításait, (alapértelmezettként beállítva 
az összes mentett fejléc és lábléc bejegyzéseket is) tartalmazza. 

Globális formátum fájl a "Fájl - Formátum mentés más néven" 
menüben hozható létre, és mindig az aktuális ablak beállításait 
menti. A költségvetést és az összesítőt is külön kell elmenteni! 
Következésképp, ha egy teljes értékű formátum fájlt akar 
készíteni, akkor azonos néven mentenie kell egyszer a 
megformázott költségvetés ablakból, majd az összesítő ablakból 
ugyanolyan néven. A költségvetés és összesítő formátumait 
ilyenkor a KönyvCalc azonos fájlba fűzi össze. 
 
Bármelyik így elkészített formátum fájlt "*.DKF", beállíthatja 

alapértelmezettnek. ("Beállítás - Környezet mappa"). Ezt a 
formátumot kapja az ikonról megnyitott "Új" ablak. 
Természetesen, ha sablonként nyit meg egy ablakot, akkor a 
formátum beállításokat a sablonnak megfelelően veszi fel a 
költségvetés vagy összesítő. 
 
A "*.KLM" munka fájl egy gyűjtő fájl, mely tartalmazza az együtt 
(munkaként) mentett költségvetések és összesítők fájlneveit, és 
megnyitáskor sorban betölti azokat. Általában a legkisebb munka 



KönyCalc Költségvetés Készítő - Segédlet  30. oldal 

 

Szoftver: www.konyvcalc.hu  Adattár: www.kontroll.hu 

is tartalmaz legalább egy költségvetés és egy összesítő ablakot 

ezért javasoljuk mentéskor a "Munka mentés"-t választani. 

5.2 KönyvCalc fájljai a 32 bites verzióban 

Az előző pontban leírt formátumokat a 32 bites verzió is 
(KönyvCalc 9.x 2002. évtől) olvassa és a fájltípus 
megválasztásánál, menteni is tudja. Ennél a verziónál azonban 
már célszerű az új formátumot választani, mert azon kívül, hogy a 
költségvetéssel, összesítővel a formátumot és képet egy fájlba 
menti, olyan új információkat is tárol, melyek a régebbi 
fájlformátum választásával elvesznének. 
 
A KönyvCalc 9.x verziójában (2002. évtől), egy alap fájltípus van: 
 

 Munka:    "*.KCM" 
 
A költségvetés, összesítő és kigyűjtések ablak mentési lehetősége 
az ablakok más munkákba való áthelyezésére és sablon 
készítésére használható. 
 

 Költségvetés:   "*.KLT",  

 Összesítő:    "*.KLO",  

 Kigyüjtések:   "*.KLS",  
 
A fájlok szerkezeti felépítése azonban megváltozott, már nem 
kompatibilis a 9.0 előtti verziókkal, mert tartalmazza a 
formátumokat, képeket, egyedi azonosítókat és erőforrásos 
programverzió esetén a tételek erőforrásait is. 
 

 Általános (globális) formátum fájl, mely az erőforráselemek 
megjelenítését és kigyűjtések formátumát is tartalmazza: 

 
 "*.KGF" 

 
Ez váltja fel a megelőző verziókban megismert globális formátum 
fájlt "*.DKF", mely a költségvetés és összesítő formátum 
beállításait (alapértelmezettként beállítva az összes mentett fejléc 
és lábléc bejegyzéseket is) tartalmazza. A „*.KGF” fájlban már az 
erőforrások megjelenítése és a kigyűjtések formátuma is 
rögzíthető. Ugyanazon néven mentve egy költségvetés ablak 
formátumot, egy kigyűjtést, majd egy összesítőt, a fájl tartalmazni 
fogja mindhárom formátum bejegyzéseit.  
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6 KÖLTSÉGVETÉS, ÖSSZESÍTŐ ÉS KIGYŰJTÉSEK FORMÁZÁSA 
 

A KönyvCalc ablakok megjelenítése két részből tevődik össze:  
- Az egyik az ablak tartalmának megjelenítése, ezek 
költségvetéseknél és kigyűjtéseknél az egyes tételelemek, 
összesítőben a típussorok elemeinek külleme. Ezt az ablakok 
formátum fejlécében lévő formázó gombokkal állíthatjuk be. 
- A másik az egyes ablakok fej- és lábléce, mely az 
oldalbeállításokban szerkeszthető.  

 
Lényeges, hogy a formátummentések csak a formázó gombok 
tulajdonságait mentik el, a lábléc és fejléc tartalmak nem részei 
formátum fájloknak. Fej- és lábléceket csak sablonok készítésével 
lehet egyik ablakról a másikra áthelyezni, vagy el kell menteni az 
„Oldalbeállítások…” panelen a „Mentés formátumba” paranccsal. 
Ebben az esetben az alapértelmezett formátumfájlba lesz rögzítve 
a bejegyzés. A legördülőből ez mindaddig hozzárendelhető más 
ablakokhoz, míg a „Beállítások - Környezet” ablakban nem állítjuk 
át az alapértelmezett formátum fájlt, vagy nem mentünk ezen a 
néven formátumot. 
 

6.1 Az ablakok küllemének szerkesztése formázó gombokkal 
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A formátum fejlécben szerkeszthetők a tétel elemek 
megjelenítései (a formázó gombok szerkesztésével), melyet a 
"KönyvCalc képernyője" fejezetben már tárgyaltunk. Itt annyival 
egészítjük ki, hogy a gombok helyének változtatásán, a 
betűtípuson, és az elé vagy mögé írt szövegeken kívül, a gombok 
egymásra húzással összevonhatók. Így összevont gombok értékei 
összeadva szerepelnek a költségvetésben, összesítőben vagy a 
kigyűjtésben. Ez a funkció csak az "anyag, díj és gépköltség" 
gombra alkalmazható.  
Eltérő megoldás az összesítő táblázatban, hogy a szöveg sorok 
nem csak a gombokkal, hanem egyedileg soronként is 
formázhatók. Ehhez a lehetőségek a "Szöveg formátum" menüben 
találhatók. (Betűtípus, jobbra-, balra-, középre- rendez).  

6.2 Fejléc, lábléc, képek beillesztése 
 

Fejlécet és beilleszthető képeket az oldalbeállítások menüből, 
vagy a nyomtatási képből lehet szerkeszteni. A fejléc-, láblécbe 
tetszőleges szöveget, vagy az ikonokkal változó (makrózható) 
szövegeket írhatunk be, jobbra, középre és balra rendezve.  

Ha elkészítünk egy fej vagy lábléc bejegyzést, akkor azt az OK 

gombbal rendelhetjük az aktuális ablakhoz. Abban az esetben, ha 

erre máskor is szükség lehet, a Mentés a Formátumba gombbal 

az alapértelmezettként beállított formátum fájlba menthetjük. Az 
elmentett formátumok a lenyíló listából később bármelyik 
költségvetés, összesítő vagy kigyűjtések ablakhoz 
hozzárendelhetők.Nyomtatási kép 
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A nyomtatási kép ablakban megnézheti az eddig végzett munka 
külső megjelenítését. Itt mód van képek (pl: cégembléma) 

beillesztésére is a Kép + gombbal. A képek csak az ablakokhoz 

(költségvetés, összesítő, kigyűjtés), pontosabban a KCM 
munkafájlban lesznek elmentve. A globális formátum fájl (*.KGF) 
mentése ezeket helytakarékossági okokból nem tartalmazza. A 
kiválasztott képre jobb egérgombbal kattintva, az előugró menü 

„Tulajdonságok” pontjában megadható, hogy a kép csak azon az 
oldalon szerepeljen, ahová beillesztettük, vagy (mint a fej- és 
láblécek) minden oldalon. 
 

6.3 Sablonok 

A megformázott, képekkel feldíszített ablakot (költségvetést, 
összesítőt, kigyűjtést), -ha később ugyanezzel a küllemmel 
szeretnénk felhasználni-,  célszerű a sablon könyvtárba menteni 
(másolni), így az minden új munkánál sablonként rendelkezésre 
áll.  
Természetesen költségvetés esetében egy tételek nélküli ablak 
elmentése ajánlott. Kigyűjtés ablak pedig nem nyitható meg 
tetszőleges sablonnal, mert itt kötelezően: 

MunkaeroListaSablon.kls; 
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AnyagListaSablon.kls; 
GepListaSablon.kls 

 a sablonok neve és ezt a program a kigyűjtések 
kezdeményezésénél automatikusan felveszi. Természetesen ezek a 
sablonok átszerkeszthetők és elmenthetők ugyanilyen néven. 
Mentés után a legközelebbi kigyűjtésnél már az új sablon szerint 
készíti a kigyűjtést a program. A kigyűjtések megjelenítése, - mint 
a költségvetésnél és összesítőnél is -, elmenthető formátum fájlba 
„*.KGF”, és ez a formátum tetszőleges másik ablakhoz 
hozzárendelhető. Kigyűjtések ablaknál – mivel a költségvetés 
ablakból van származtatva)  figyelni kell, hogy az adott formátum 
fájl munkaerő-, anyag- vagy gépkigyűjtésre lett-e megszerkesztve, 
mert a formázógombok megjelenítése ill. elrejtése határozza meg a 
kigyűjtési tételelemek láthatóságát. 
 

7 A MUNKA DOKUMENTÁLÁSA, OLDALBEÁLLÍTÁS, NYOMTATÁS 
 
Az elkészült munkákat ablakonként, vagy munkaként is 

kinyomtathatja. Az oldalbeállítások "Méret és margók" 
mappájában beállíthatja az oldalszámozás módját.  
 

Ha a "Folyamatosan az egész munkában" kapcsoló nincs 
bekapcsolva, akkor az ablakok egyenként oldalszámozódnak. 
Ilyenkor munkanyomtatást választva az összes ablak 
(költségvetések és összesítők) kinyomtatásra kerülnek.  
 
Ha a fentebbi opció bekapcsolt és munka nyomtatást választ, 
akkor csak az aktuális összesítőben szereplő részösszegek fájljait 
és az összesítőt nyomtatja a program. Ilyenkor az oldalszámozás 
folyamatos az egész munkában, sorrendje az összesítőben 
elfoglalt helyzetétől függ. 
 
Nyomtatás több helyről is kezdeményezhető, (menüből, ikonról, 
vagy az oldalbeállítás ablakból). Megadható, hogy az összesítővel 
vagy költségvetésekkel kezdje. Beállítható, hogy mely oldalakat 
nyomtassa ki a program és módosítható a kezdő oldalszám is. 
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8 ERŐFORRÁSOK - MUNKAERŐ, ANYAGLISTA ÉS GÉPKÖLTSÉG 

KIGYÜJTÉSEK 
 
 A KönyvCalcban a 2003. évi 10.0 verziól kezdve lehetőség van 
minden regisztrált felhasználónak az erőforrásos adattár 
feltelepítésére. (Az erőforrásos adattár telepítése a program működéséhez 

és az eddigi gyakorlat szerinti költségvetések készítéséhez nem szükséges. 
Azok akik 300Mhz-es Pentiun II. gépnél gyengébb, vagy kis winchester 

kapacitással rendelkeznek nem is ajánlott.) Azok, akik élnek ezzel a 
lehetőséggel azok az adattárak ablakban telepítés után,  egy  
„Erőforrások” mappával gazdagodnak. A tételszinten ujabb 
„jobbra-nyíl” gombra, vagy erre a „fülre” kattintva megnézhetik az 
adott tételhez tartozó erőforrásokat. Az erőforrások az adott tétel 

részletes összetevőit tartalmazzák, így például: látható, hogy a díjtétel 

normaideje mennyi segédmunka és mennyi szakmunkás órából áll, vagy 
1m2 falban mennyi a tégla, a cement, a mész, a homok mennyisége és ára.  

 

 
Az adattár ablakban látható „Kontroll norma” szerinti árak az 
erőforrások alapján vannak kiszámítva. Mivel az erőforrások csak 
a „Erőforrásos programváltozatban” szerkeszthetők így az 
adattárban a „Kontroll” árak módosítására nincs lehetőség. 
Természetesen átírható - mint eddig is - a saját ár, mely a 
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költségvetésbe leválogatott tételekben is rögzítésre kerül, és a 
F(elhasználói) / K(ontroll) norma kapcsolóval később is tetszőlegesen 
átváltható.  
 
Erőforrásos adattárból leválogatott tételek erőforrásaikkal együtt  
kerülnek be a költségvetés ablakba, függetlenül attól, hogy az 
„Erőforrások” vagy „Télelek” szinten lett kiválogatva az adattárból. 
A költségvetésben bármely tételen állva a „jobbra-nyíl” billentyűre 
jeleníthetők meg az erőforrások. A tételeket, ha erőforrásaikkal 
együtt jelenítjük meg, akkor az a nyomtatásban is így fog 
megjelenni.  
 
 
Erőforrásos költségvetésből kigyüjtések készíthetők. Ezt az 
„Eszközök–Erőforrások kigyüjtése” vagy a „jobbklikkre” kigördülő 
menüben kezdeményezhetjük.  
A kigyűjtések automatikusan egy új „Kigyűjtések” ablakban 
jelennek meg. A kigyűjtések ablakok tulajdonságai 
szerkeszthetők, de alapértelmezésben a kigyűjtés típusától 
függően veszik fel formátumukat. Három kigyűjtés ablaktípus 
van, melyek MunkaeroListaSablon.kls GepListaSablon.kls 

AnyagListaSablon.kls fájlokban definiáltak.  
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Ezek az ablaktípusok a költségvetés ablakokból vannak 
származtatva, így formázó gombjaik is azonosak. Tehát a 
sablonok módosításánál logikusan kell megjeleníteni az adott 
kigyűjtésre jellemző gombokat, mert nem oda tartozó gombok 
bekapcsolásával elkészíthető akár egy olyan pl.: 
AnyagListaSablon.kls, is mely tartalmaz géplista, és munkaerő 
lista elemeket is.  

 
A listák (kigyűjtések) elkészítésük pillanatában pontosan 
tartalmazzák a költségvetés ablak (ablakok) összesített munkaerő, 
anyag és géplistáit. Abban az esetben viszont, ha a 
költségvetéseken módosítunk, akkor azok automatikusan nem 
jelennek meg a kigyűjtésekben, mivel a tételek nincsenek 
kapcsolva (linkelve) a listákhoz. 
 
A listák ilyenkor új kigyűjtéssel frissíthetők, megtartva a régieket, 
vagy bezárva a már aktualitást vesztett ablakokat. Fordítva, a 
kigyűjtések ablakokból nézve, ugyanaz a helyzet. Tetszőleges 
módosíthatjuk a kigyűjtési listák tartalmát. (Törölhetünk, 
felvehetünk újabb elemeket és átírhatjuk a meglévőket). A 
módosítások nem hatnak vissza a költségvetésekre.  
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Extra lehetőség, hogy anyag kigyűjtéseinket elküldhetjük  
Interneten a www.netkalk.hu címre, ahonnét több cégtől árajánlatot 

kérhet a szükséges anyagokra. „Fájl menü – Internetes 
szolgáltatások” 

 
 

http://www.netkalk.hu/netread.php
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9 EXPORT –IMPORT LEHETŐSÉGEK A KÖNYVCALCBAN 
 

9.1 Exportálás közvetlenül Excelbe  

Ezt akkor érdemes, használni, ha az adott számítógépre telepítve 
van az Excel táblázat kezelő. Itt három lehetőség van az adatok 
átadására.  
 

 

 OLE szerveren keresztül: (OLE: Open Link and Embedding, 
magyarul  Objektumcsatolás és –beágyazás). Ez a 
legegyszerűbb és legkorrektebb megoldás, itt közvetlenül a 
memóriában történik az adatok átadása. Ha működik a gépen 
az OLE szerver, mindenképp ezt ajánljuk. 

 CSV kiterjesztéshez társított alkalmazással: Ebben az 
esetben már létre kell hoznunk egy CSV fájt, melyet úgy 
nyitunk meg ahogy azt a Windows kiterjesztéshez társításban 
megnyitná. A végeredmény gyakorlatilag ugyan az mint az 1. 
esetben, de itt az adatok lekezelését befolyásolják a Windows és 
Excel beállításai és a rendszerük nyelvi változata. Ha az 
adattok az export során nem jelennek jól meg, akkor a CSV 
elválasztó karakterek megváltoztatásával ezt befolyásolhatjuk. 
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 Excel CSV fájl paraméteres indítással: Itt elindítjuk az excelt 
és paraméterként megadjuk a KönyCalcból indított fájlt. Itt 
előbb be kell állítani az “excel.exe” elérési útvonalát. A 
végeredmény gyakorlatilag ugyan az mint az 1. esetben, az 
esetleges hibakezelést  2. pontban leírtak szerint leírtak szerint 
lehet elvégezni. 

 
Mindhárom esetben az export teljes mértékben “testre szabható”, 
így megadhatók az exportálni kívánt mezők (költségvetés elemek), 
a szöveg soronkénti, vagy egy mezőbe exportálása, a számított 
értékek számmal vagy képlettel történő exportja, az elválasztó 
karakterek, mezőnevek. 
 

9.2 Exportálás közvetlenül Fájlba  

Különböző fájl formátumokba exportál, melyek elsősorban szöveg 
alapú fájlok. A leggyakoribb a CSV, melyből különböző típusok 
definiálhatók az “Import ablakban” melyek utána automatikusan 
az exportnál is megjelennek.  
Beépített exportok: KönyvCalc alapértelmezett text formátum, 
GAEB2000 Din szabvány szerinti kiírások, KontCalc LST, DOS 
txt, Windows txt, Excel Clipboard (ezt a fomátumot a másol / 
beilleszt parancsokkal az átmeneti táron keresztül oda-vissza 
mozgathatjuk különböző más programok között. 
 
KönyvCalc alapértelmezett text formátum:  
A cél egy olyan általános fájl megalkotása volt, melyet úgy a 
KönyvCalc mint más tervezői és táblázat kezelő rendszerek 
közvetlenül, vagy különösebb gond nélkül kezelni tudnak. A fájl 
formátuma a CSV (vesszővel esetleg pontosvesszővel határolt) 
fájlformátum.  
A CSV egy olyan táblázat mely a celláiban lévő szöveget és 
értékeket vesszővel elválasztva tárolja. Az újabb sorok azonos 
cellái a táblázat azonos oszlopai. Mivel az adatoszlopokat vesszők 
választják el, ha egy cella vesszőt tartalmaz, a cellatartalmat 
kettős idézőjel közé kell tenni. Minden egyes adatsor egy 
soremelés (kocsi-vissza) karakterrel végződik. Mivel Windows 
beállítástól függően a pontosvesszőt is használja listaelválasztó 
karakterként, ezért a fájl értelmezésekor a KönyvCalc vessző 
helyett a pontosvesszőt is elfogadja.  
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9.3 Formattált export  

Legnagyobb előnye, hogy ezzel összesítőket is exportálhatunk. 
Jelentősége, hogy átadhatjuk elkészült költségvetésünket 
elektronikus formában, hiszen biztos lesz olyan típus melyet 
partnerünk a saját gépén meg tud jeleníteni ki tud nyomtatni. A 
formattált exportok között két olyan formátum található, mely 
szükség esetén akár tovább is szerkeszthető, ez az XLS és RTF. 
További lehetőségek: PDF, HTML, XML, JPEG, BMP, EMF, WMF,  

 
 
10 TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK EGY-EGY MONDATBAN 
 
Az alábbiakat részletesen a program kézikönyve és Súgója (Help) 
ismerteti. Itt egy-egy mondatban hívjuk fel a figyelmet a 
lehetőségekre! 
 

 Import lehetőségek más programokból („*.CSV” – vesszővel –
pontosvesszővel elválasztott text fájl segítségével) költségvetésre 
és adattárra egyaránt. Ilyenek például: Excel és más táblázat 
kezelők, Windows- és DOS Text fájlok, KontCalc, WorldCalc 
EuroCalc, King, Viking, Kiwi költségvetés készítők, BauSoft, 
Zeus2000RX, AQUA2000RX, CadVent tervező programok. A 
legújabb fejlesztéssel az építésztervező ArchiCad szoftverből 
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importált adatok alapján is készíthetők automatikus a 
költségvetések a KönyvCalc-al. Ehhez rendelkezni kell az 
ArchiBudget programmal, melyről bővebb információt a 
www.archibudget.com oldalon találnak.  

 Internetes program-, adattárfrissítés és regisztrációs 
lehetőségek a programból, természetesen csak jogosultság 
esetén. 

 Internetes ajánlatkérés az erőforrásos költségvetésekből 
készített anyaglisták alapján. 

 Költségvetések összehasonlítását és elemzését segítő 
lehetőségek. Ezek a szolgáltatások Internetes költségvetés 
összehasonlításra, és bármely hasonló (azonos tételeket 
tartalmazó) költségvetésre használhatók. 

 Adattár Export - Import lehetőségek CSV fájlok 
felhasználásával táblázatkezelő programokban készített 
adattárakból és terméklistákból. 

 A tételek termékinformációs kiegészítési lehetőségeinek 
bővítése a KönyvCalc Böngészővel. Ezzel a program 
kiegészítéssel böngészhet az Interneten, vagy elkészítheti saját 
interaktív termékkatalógusát.  

 Az éppen szerkesztett költségvetéshez, összesítőhöz bármely 
más költségvetés, összesítő vagy globális formátum fájl 
beállításait hozzárendelheti a "Fájl - Formátum hozzárendelés" 
menüben. 

 Egyéni oldaltörést bárhová a [CTRL-ENTER] billentyűvel 
szúrhat be és távolíthat el. A program nyomtatáskor 
automatikusan tördeli az oldalakat, megtartva az így megadott 

egyéni oldaltöréseket. "Fájl - Oldaltördelés" menüben frissítheti 
a lapemelések helyét, melyet nyomtatás előtt ellenőrizhet.  

 Ha egy táblázat kezelő programban készít egy olyan táblázatot 
(CSV fájlt), melynek első oszlopa az azonosító, második a 
mennyiség, harmadik a mennyiség egység, negyedik a szöveg, 
ötödik a munkadíj, hatodik az anyagár, …stb. (részletesen a 
kézikönyvben), és ezeket pontosvesszővel, vagy vesszővel 
elválasztva elmenti egy szöveg fájlba, ezt a KönyvCalc 
költségvetéssé konvertálja. Az így előállított költségvetési 
tételeket kijelölheti egyenként és csoportosan, majd „Másol-
Beilleszt módszerrel adattárrá konvertálhatja. 

 Költségvetési tételek export – importja az átmeneti táron 
keresztül „Másol-Beilleszt” módszerrel. 

 A KönyvCalc-ban a szorzók tételenként vannak rögzítve, így egy 
ablakon belül különböző szorzójú tételek is szerepelhetnek. 
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Ilyenkor a szorzó frissítés parancsokkal nem lehet az addig 
kialakított összegekre arányosan, egységes (pl. 1.2) szorzót 
rátenni, mert ez minden szorzót erre az értékre állít. Ez a 
probléma a szorzók beépítése a normába kapcsolóval oldható 
fel. Ez a parancs egyre állítja a szorzókat változatlan szorzat 
mellett (megemeli a normát a szorzónak megfelelően). 

 A "Beállítás - Rövidítések" mappában gyakran használt, 
tetszőleges szövegeket írhat be rövidítéssel, melyet a láb és 
fejlécbe makrózhat később a "rövidítések" ikonnal. 

 A "Beállítás - Alapbeállítások - Általános” panelen beállíthatja a 

számolás pontosságát. Ha a "Látható pontosság szerint" számol, 
akkor a képernyőn, ill. nyomtatásban szereplő értékeket veszi 
figyelembe a program. Ha ez nincs bekapcsolva, akkor az 
összes tizedessel számol, de a képernyőre a kerekítés szabályai 
szerint írja fel az összegeket. Ez utóbbi bár pontosabb 
eredményt ad, de látszólag pontatlan, mert a kerekített 
részösszegek összege nem lesz azonos a pontosan kiszámolt 
végösszeg kerekített értékével. 

 Ha a "Látható pontossággal kapcsoló" be van kapcsolva és 
beállít a formátum beállításban 3, esetleg 4 tizedes pontosságú 
norma értékeket (max.: 4 tizedes), akkor a program ezzel 
számol és az értékeket is menti. Alaphelyzetben csak két 
tizedesig írhatók be számok a normákba. A KONTROLL adattár 
sem használ két tizedesnél részletesebb értéket. (Ezt egy 
felhasználói kérésre oldottuk meg, mivel ők saját adattárukban 
a harmadik tizedesre pontos normaidőket is használnak) 

 A "Beállítás" mappában sok érdekes és hasznos kapcsolóval 
"szabhatja testre" a programot, érdemes ezeket kipróbálni. 
Ilyenek például: Új tétel mindig a költségvetés végére kapcsoló, 
tétel és szöveg mindig azonos oldalra kerüljön a nyomtatásnál, 
biztonsági másolat, automatikus mentés. 

 A költségvetés és összesítő ablakai, tetszőleges szélességre 
húzhatók. Az átméretezett ablakban lehetőség van a szövegek 
újra tördelésére, mellyel az alapértelmezésben maximálisan 50 
karakter/sor kiírási szövegek átméretezhetők. 

 A KönyvCalc Tervezői programváltozattal készített "0" áras 
költségvetések beárazhatók az "Export - Import - Árfrissítés" 
paranccsal. 

 Kijelölni a KönyvCalc-ban a [SHIFT-KURZOR] billentyűkkel 
lehet. A kijelölés megszüntetése: [SPACE]. Lehetőség van nem 
összefüggő területek kijelölésére is, a [SHIFT] billentyű 
felemelése, majd más tételeknél ismételt lenyomása esetén. 
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 Az adattár ablak tételszintjén a "Megjelenít" menüpontból több 
az adattár megjelenítésével kapcsolatos opció állítható. Például 
az adattárak betűtípusa, a tételoszlopok szélessége, stb. 

 A költségvetést összevont és sorba rendezett üzemmódban csak 
korlátozott módon lehet szerkeszteni, illetve új tételeket 
felvenni. Még a DOS verzióban volt egy olyan parancs az 
"Eszköz " menüben, mellyel véglegesen (nem visszaállítható 
módon) lehetett a tételeket összevonni és sorrendezni. A 
művelet után már ez lett a normál (teljes körűen szerkeszthető) 
állapot. A Windows verzióból ez kimaradt, mivel a következő 
műveletekkel ezt a funkciót gyorsan meg lehet valósítani: 
Kapcsolja be a "Sorban-Összevont" megjelenítést. Jelölje ki a 
teljes költségvetést és tegye az átmeneti tárba (CTRL-SHIFT-A, 
CTRL-INS), majd nyisson egy új ablakot és illessze be (SHIFT-
INS). Az így létrehozott költségvetés már normál állapotú, 
szerkeszthető költségvetés lesz. 
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11 SZERZŐK, FORGALMAZÓK, ELÉRHETŐSÉG, VÉDELEM. 
 
A KönyvCalc program és KONTROLL adattár szoftveres 
védelemmel van ellátva, mely szerint minden vásárló egy 
regisztráció nélküli programot és egy úgynevezett élesítetlen 
adattárat kap. A regisztrálatlan program Shareware változat, mely 
a telepítéstől számított 30 napig teljesértékűen működik, 
szabadon terjeszthető, de üzleti célra nem használható! 
Regisztrációt azok a vásárlók kérhetnek, akik kifizették a program 
és az adattárak árait. A program és adattár regisztrációs kódja 
évente változik, ezen felül, az adattárak évente más-más kóddal 
vannak titkosítva. Így mindig csak az azonos évben kiadott 
szoftver kezeli a legfrissebb adattárat. Regisztrációt mindig a 
számlát kiállító cégtől kell kérni!  
 

11.1 A szoftver készítője és forgalmazója 

Cégnév:  MM.sys Számítástechnikai Bt.  
Cím:   1173 Budapest, Szürkebegy u. 23. 

E-mail:   info@mmsys.hu 
Http:   www.mmsys.hu; www.konyvcalc.hu 
Fax:    350-7070/146; 350-2996 

Információs vonal: 06-30-9-517191 (Munkanap: 9-11h) 
 
Az MM.sys Bt. megrendelésre a programokat postai úton, vagy az Interneten 

keresztül forgalmazza.  

11.2 Az adattár készítője és forgalmazója 

Cégnév:  KONTROLL Kft  

Cím:   1033 Budapest, Vöröskereszt u. 11. 
T/F:    368-0683, 368-0684 

E-mail:   kontroll.hu@ mail.datanet.hu 
Http:   www.kontroll.hu 
Kódadás:   Hétfő - Csütörtök 9-14h, Péntek 9-12h 

 
A KONTROLL Kft. a programokat a Vöröskereszt utcai üzletében árusítja, 
vagy megrendelésre postai úton forgalmazza. 

 

 
 

http://www.mmsys.hu/
http://www.konyvcalc.hu/
http://www.kontroll.hu/
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