
Kérdés: Hogyan tudom átalakítani a mintafájlok közül letöltött adatszolgáltatásokat úgy, hogy 
betölthető legyen az EBEAD-rendszerbe? 
 
Válasz: A fájl átalakításának több módja is lehetséges, az alábbiakban az egyik egyszerű 
módszert ismertetjük lépésről lépésre: 
 
a) Az R01 adatszolgáltatással kapcsolatban az alábbi tennivalók vannak: 
  
1. Nyissa meg a mintafájlt (http://fma.mnb.hu/engine.aspx?page=fma_mintafajlok).  
2. A mintafájlt mentse le a saját gépére. 
3. Töltse ki az ELOLAP fülecske „d” oszlopát.  
4. Töltse ki a TORZS_1, TORZS_2, stb. fülecskék „c” oszlopát, szúrjon be annyi új 

munkalapot, ahány partnerről szeretne R01-t kitölteni, másolja át rájuk valamelyik 
TORZS fülecske tartalmát és azokon is töltse ki a „c” oszlopokat.  

5. A fejléceket nem kell kitölteni, az csak a papíros alapú kitöltéshez van rajta a táblán (amely 
lehetőség meg is szűnik a jövőben).  

6. Menjen vissza az ELOLAP fülecskére és a „i” oszlopban az adatszolgáltató azonosítóját 
00000000-ról írja át a saját törzsszámára.  

7. A „j” oszlopban a kitöltés dátumát is módosítsa az aktuális dátumra.  
8. Menjen a TORZS_1 fülecskére és ugyanúgy, mint az előbb, módosítsa az adatszolgáltató 

azonosítóját a „g” és a kitöltés dátumát a „h” oszlopokban. Ugyanez a teendő a 
TORZS_2, TORZS_3 és TORZS_4 táblákkal.  

9. Az Ön által beszúrt új fülecskéken szintén módosítsa a „g” és „h” oszlopokat és a „k” 
oszlopot is! A „k” oszlopban az 5. fülecskére 005-t kell írni, a 6. fülecskére 006-t, stb..  

10. Ha készen van az összes TORZS fülecskével, akkor álljon rá az Ön által beszúrt első 
TORZS fülecskén (TORZS_5) az „l” oszlop 7. sorára és másolja ki a 7. sortól a 24. sorig 
terjedő szakaszt. Ezt illessze be a TXT fülecske legelső üres sorába, a 80. sorba. Ugyanígy 
az összes többi új fülecskén ugyanezt a szakaszt jelölje ki és illessze be őket egymás alá 
(több 10 partnernél a tábla sok 100 soros lesz, ez normális).  

11. Ha az összes partner megvan egymás alatt vesszős felsorolással, akkor a TXT fülecskéről 
ki kell jelölni az „a” oszlopot az elejétől a végéig, nyitni kell a start menüből egy 
Jegyzettömb alkalmazást (Start menü/Programok/Kellékek /Jegyzettömb), és oda 
beilleszteni. (Angol nyelvű Windows esetén: Start 
menü/Programs/Accessories/Notepad).  

12. Ezt a notepad fájlt kell lementeni a saját gépére, de fontos a név: „R0180101……..”, tehát 
folytatólagosan space és pont nélkül: R01 az adatszolgáltatás, 80101 a vonatkozási idő, a 
következő 8 számjegy a törzsszámuk, mindezt kettős macskakörömben, úgy nem lesz 
kiterjesztése a fájlnak. Fontos, hogy ne legyen kiterjesztése!!!  

13. Ezt a fájlt lehet feltölteni az EBEAD-ba!  
  
b) A többi adatszolgáltatás: ugyanúgy működik, mint az R01, apró különbségekkel. 
  

1. Figyelni kell, hogy a mintafájlnál a táblákból ki kell törölni minden példaként beírt adatot!  
2. Töltse ki a táblákat.  
3. Oldalt a segédletes képletekben módosítani kell ugyanúgy, mint az R01-ben az 

adatszolgáltató azonosítóját, a beküldés időpontját, de itt a vonatkozási időszakot is!  
4. A nemleges táblákban oldalt csak egy sor legyen, amely sorban a bizonylat jellegét E-ről 

N-re kell változtatni (ha adott adatszolgáltatásban van jelentendő adat – akár csak egy 
táblában is – az összes tábla beküldendő, az üresek nemlegesen). Nemleges tábla 
készítésének két egyszerű módja van: 



a) Kiválasztunk a mintafájlban egy olyan táblát, ami eleve nemleges és a txt 
fülecskére átmenő képletet kimásoljuk és beillesztjük amellé a tábla mellé a képlet 
helyére, amit mi tettünk nemlegessé. 

b) A txt fülecskére folytatólagosan az alábbi sort írjuk be a táblák sorrendjében 
megfelelő helyre: az adatszolgáltatás azonosítója (R02), vonatkozási idő (200801), 
a törzsszám (12345678), a kitöltés dátuma (20080208), nemleges (N), a tábla kódja 
(TB01). Mindez folytatólagosan, vesszőkkel elválasztva, tehát: 
R02,200801,12345678,N,TB01.  

5. Ahol a táblában nincs adat, ott oldalt is ki kell törölni a képleteket a táblák mellett.  
6. Ahol a táblában több adat van, ott le kell másolni az új sorok mellé is a teljes képletes 

sorokat.  
7. Le kell törölni az egész TXT fülecskét és egymás alá oda kell másolni a képletes sorokat, 

ugyanúgy, ahogy az R01-nél. A sorrend fontos!!  
8. Innentől ugyanaz az eljárás, mint az R01-nél (notepad, lementés), csak a fájl neve változik: 

„R02801……..”, tehát folytatólagosan space és pont nélkül: R02 az adatszolgáltatás, 801 a 
vonatkozási idő (itt nem kell a nap, mert havi adatszolgáltatás és nem eseti), a következő 8 
számjegy a törzsszám, mindezt kettős macskakörömben, úgy nem lesz kiterjesztése a 
fájlnak.  

9. Ezt lehet feltölteni az EBEAD-ba!  
 
c) Hogyan kell kitöltenem a jelentést, ha az adatgyűjtésben előírt táblák egyikére sem rendelkezem 
beküldendő adattal? 

1. Ebben az esetben nemleges jelentést kell készíteni. A nemleges jelentés egy sort tartalmaz, 
amelyben a bizonylat jellege „N” és a rekordban az első öt mező (adatgyűjtés kód, 
vonatkozási idő, törzsszám, kitöltés dátuma, bizonylat jellege) után további mezők 
nincsenek. 

2. Példa: Amennyiben a 00000000 törzsszámú adatszolgáltató 2008. januári R05 jelentése 
nemleges, akkor a jelentendő rekord a következő:  

R05,200801,00000000,20080211,N 
3. Az EBEAD-ba feltöltendő fájlt az előző pontokban leírt módon kell elnevezni. 

 


