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Bankszámla kivonat importálása  

a Correct rendszerbe 

 

A bank által készített bankkivonat beimportálható a Correct rendszerébe, ezáltal 

a Correctből kiállított számlák kiegyenlítése a program segítségével 

automatikusan történik, kiváltva ezzel a manuális rögzítést. 

A bankkivonat átnézése és a tételek egyeztetése a Correctes számlákkal nem 

kihagyható, de ezáltal a Correctben valós banki egyenleget láthatunk a 

bankkivonat rögzítése után.  

Egyelőre az MKB bank illetve az Unicredit Bank által kiadott bankkivonat 

importálható, illetve megadható egy előre meghatározható excel formátum is, 

ha mindig ugyanolyan oszlopsorrendben kinyerhető adott banktól a 

bankkivonat. 

Példánkban az MKB bankból importálunk. 

-Belépés a bankba 

-Számlainformáció 

-Számlatörténet 

-Időszak kiválasztása 

-Utolsó lezárt nap letöltése excelbe 

A bankból letöltött táblázatot lementjük. 

Correct rendszerben, Menü/Egyéb/Bankszámla kivonatok/Bankszámla kivonat 

importálása 
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Kiválasztjuk a bankot, beimportáljuk a lementett fájlt, bepipáljuk a kis négyzetet 

a „Csak a jóváíráshoz tartozó dokumentumok kiegyenlítése” előtt (mivel most 

csak a beérkező tranzakciók érdekelnek bennünket) és figyelünk arra, hogy a  

Lista szűrése, ”mind” -en álljon. 
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A Correctbe forgattuk a kivonatot, megjelentek a tranzakciók, amit ellenőriznünk 

kell. A kivonaton szereplő név, ha egyezik a Correct rendszerben lévő névvel, 

akkor megjelenik a „Név” oszlopban, ha viszont különböző, akkor az F7 

billentyűvel össze tudjuk fésülni, amit csak egyszer kell elvégezni, mert a 

következő alkalomra már megjegyzi a program.  

 

Itt látjuk, hogy a Correct rendszerében hiányzik a partner nevéből az Élelmiszer 

szó, ezért nem ismerte fel. Kiválasztom, miután a számlaszáma, vagy egyéb 

meglévő adat segítségével beazonosítottam. 
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Megjelenik a név az oszlopban, így ezzel rendben vagyunk. A rendszer ezentúl 

felismeri a partnert a kivonatokról. A bankivonatban található 

bankszámlaszámot a partnerhez rögzíti a program, ez alapján egyértelmű a 

beazonosítás. 

 

Az osztott ablak alsó részén, annak a számlának adatait látjuk, amit a banki 

tranzakció bizonylat mezőjében talál és a Correctben ez alapján azonosítja. 

 

 

Van egy másik módja is a partner beazonosításának, mégpedig, az F4 billentyűvel 

a Partner ajánlás segítségével könnyen szűrhetünk a név töredékére is. 

A példában látjuk, hogy a partner nevét szavakra bontja a program, és a 

„kereskedelmi” szóra egészen hosszú találatot kapunk. 
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Ha a kereskedelmi szó mellé bepipáltuk a fruit szót is, akkor egy találatot sem 

kaptunk. 

 

 Ha a cég nevének, csak az első szavát pipáljuk be, akkor találja meg a rendszer, 

mert a Correctben  „…. Fruit Kft.” néven szerepel. 
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Van egy olyan tételünk a listán, amelyhez nem talál a Correct a rendszerében 

számlát. Amint kiderült, ennek az az oka, hogy a partner véletlen duplán utalta 

át az adott számlát. Ebben az esetben megint hozzákötjük a már kiegyenlített 

számlához, és a dupla utalást egy következő alkalommal, a számára kiállított 

számlához át tudjuk vezetni. 

 

Ehhez a soron állva Insert-et nyomunk, (ablak alsó szélére ki is van rakva) 

dokumentum ablak ugrik fel, itt a kérdőjellel megkeressük a partner számláját. 
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Ha minden tranzakciót rendben találtunk, alól a kivonat mezőbe beírjuk a 

bankkivonat számát, és mentjük. 

A rendszer dolgozni kezd, végigfut a számla adatokon, ez egy kis ideig eltarthat 

(az időtartam függ az adott napi beutalások mennyiségétől). 
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Eredeti bankszámla kivonat csatolása a Correct rendszerbe 

A Menüsoron belépünk az Egyéb/Bankszámla kivonatok/Bankszámla kivonatok 

lekérdezése (ha az alatta lévő „Bankszámla tranzakciók lekérdezése” menüt 

választjuk, akkor tételenként láthatjuk a kivonat tartalmát) 

 

Megjelenik az ablak, csak kattintsunk a közepébe a lekérdezésért. 

A listában a naponta rögzített kivonatok sorakoznak fel. Kiválasztjuk melyiket 

szeretnénk látni, ellenőrizni. 
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A kiválasztott sorra kattintunk, a felugró Bankszámla kivonaton, a jobb oldalon, 

látjuk a Nyitó, záró, jóváíró és terhelés összegeit.  

A „Csatolt fájlok, és dokumentumok” fülre lépve, a mögöttes csatolmányt, azaz 

a Bankszámla kivonatot tudjuk megnyitni. 
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Az eredeti számlakivonat  
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