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1. Bevezető
Kedves Kollégám!

Köszönöm, hogy bizalmat szavaztál  az AktaKukac  Ügyvédi  Ügyvitelnek,  és most ezt  a
kézikönyvet olvasod. Engedd meg nekem, hogy tegeződjünk, hiszen jó eséllyel mindketten
– Te, aki ezt olvasod, és én, aki írom – ügyvédként dolgozunk, vagy pedig egy ügyvédi
iroda munkatársa vagy.

Ez a kézikönyv azért készült, hogy segítsek eligazodni abban a funkciórengetegben, amit
az AktaKukacba belezsúfoltam.  Igyekszem közérthetően,  egyszerűen fogalmazni,  hogy
megértsd, mit és miért csinálok. Ritka fajta állat vagyok – félig ügyvéd, félig programozó –
így ha esetleg valamit nem értesz, az nem biztos, hogy a Te hibád. Ha mégis elakadnál,
akkor ne habozz kapcsolatba lépni velem a +36/70/381-0270es telefonszámon, vagy az
andras@aktakukac.eu e-mail címen.

A  kézikönyvben  végigmegyünk  az  AktaKukac  –  továbbiakban  AK  :-)   –  telepítési
folyamatán,  hogy  be  tudd  állítani  magadnak  a  programot.  Megmutatom,  hogy  a  napi
munkában  hogyan  tudsz  támaszkodni  az  AK-ra,  hogyan  lehet  a  segítségével  nyomon
követni a határidőket, miként tudod nyilvántartani a levelezésedet, és a jogszabályok által
ránk  rótt  nyilvántartás-halmaz  kezelését  is  igyekszik  levenni  a  program  a  válladról.
Hitem szerint segítőtársa, és nem gátjának kell lennie a munkánknak, ezért igyekeztem
mindent olyan egyszerűen megoldani, amennyire csak lehetséges. Ha bármi javaslatod
van,  kérlek,  hogy  ne  fogd  vissza  magad,  a  fent  említett  elérhetőségek  bármelyikén
nyugodtan lépj kapcsolatba velem.

Mire is  alkalmas az  AK? Az  alapötlet  akkor  született  meg,  amikor  kezdő  ügyvédként
védőként kellett eljárnom XY és 12 társa ellen folyamatban lévő bűnügyben. Igen ám, de
az  én  védencem nem az  első  rendű  vádlott  volt,  így  aztán  telefonálgatnom kellett  a
bíróságra, hogy ugyan, mégis melyik ügyről van szó. Innen jött az ötlet, hogy ha a bírósági
számokat nyilván tudom tartani,  akkor nem kerülök olyan helyzetbe,  hogy úgy tűnhet,
hogy nem ismerem a saját ügyeimet.

Ez volt az első lépcső. Jelenleg az AK képes nyilvántartani

 az ügyeidet

 az ügyeidben lévő határidőket

 az irodád kimenő és bejövő levelezését

 az ügyfeleidet, valamennyi kapcsolódó adatukkal egyetemben

Ezen felül az AK segítségedre lesz

 a JÜB-azonosítók,

 a PMT adatlapok,
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 a tulajdoni lapok,

 a megbízási szerződések,

 az aláírásmintákról vezetendő nyilvántartások elkészítésében, 

 valamint  sablonok  és  varázslók  segítségével  nagymértékben  megkönnyíti  a
formalizált – vagy gyakran közel azonos tartalommal készülő – okiratok, mint pl. a
megbízási  szerződés,  a  meghatalmazás,  vagy  akár  az  ingatlan-nyilvántartási
kérelem elkészítését.

Ennyi bevezetés után vágjunk is bele. Ha [szöveg] jelzéssel találkozol a dokumentumban
valahol, akkor az minden esetben egy menüelemre, vagy pedig egy gombra vonatkozik,
akként megkönnyítve számodra a használatot.

2. Az AktaKukac működésének feltételei és beszerzése
Az AK működéséhez szükséged lesz arra, hogy a JAVA telepítve legyen a gépedre. Mivel
az Általános Nyomtatványkitöltő Program is ugyanezt a futtatási környezetet használja,
így jó eséllyel ezen már túl is vagy, ha mégsem, akkor a  http://java.com oldalról tudod
letölteni a számodra megfelelő változatot.

Ennek a telepítése rendkívüli  módon egyszerű,  a  letöltött  fájlt  elindítod,  és a  telepítő
varázsló szépen, magyar nyelvvel végig fog vezetni a szükséges teendőkön. 

Amikor ezzel megvagy, akkor kérlek, hogy látogasd meg a http://aktakukac.eu oldalt. Tedd
ezt egyrészt azért,  hogy le tudd tölteni  az AK telepítőkészletét,  másrészt pedig azért,
mert  amikor  híreim  –  híreink  –  vannak,  akkor  azokat  a  közösségi  média  mellett  itt
szoktuk bejelenteni. Érdemes legalább havonta egyszer rákukkantani az oldalra.

A letöltéshez a  [Felhasználóknak]  → [Letöltések] menüpont segítségével jutsz el,  ahol
válaszd ki, hogy Windows-os, vagy Mac rendszerű géped van, és töltsd le a megfelelő
állományt. A telepítés részletes leírását a honlap is tartalmazza, de leírom ide is.

Igyekeztem  a  lehető  legegyszerűbb  módszert  választani.  Amit  most  ide  leírok,  az
2021.02.03 napján hatályos.

Első lépésként keresd meg a letöltött fájlt, amelynek aktainstall_macos.zip, vagy pedig
aktainstall_x64.exe a neve.

A telepítés Windows és Mac rendszeren jelentősen eltér egymástól, mivel a többségünk
Windows-os  rendszert  használ,  így  ebben  a  dokumentumban  ez  kerül  ismertetésre
először.

2.1.) Telepítés Windows rendszerű számítógépre
Ezt igyekeztem a lehető legegyszerűbb módon megoldani. A letöltött telepítő-fájlt el kell
indítanod,  aztán  pedig  meg  kell  adnod  a  telepítés  könyvtárát,  amit  a  telepítés  során
szabadon megválaszthatsz, mindössze 2 dologra kérlek, hogy figyelj oda:
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 a könyvtár  neve nem tartalmazhat  ékezetet  vagy szóközt,  ezért  célszerű  a C:\
AktaKukac név használata, de természetesen másik meghajtóra is telepítheted a
programot,

 ne telepítsd a programot olyan könyvtárba, amely valamely felhőszolgáltatónak a
gépeden lévő tárhelye (pl. Dropbox, Google Drive, OneDrive, stb.) Ennek az oka az,
hogy a program folyamatosan adatbázis-műveleteket fog végezni, ahogy dolgozol,
így  a  felhőszolgáltatód  folyamatosan  szinkronizálni  próbálja  majd  a  fájlokat,
aminek megnövekedett internetforgalom lesz az eredménye.

2.2.) Mert szeretjük az Almát is…
1.) Le kell tölteni az AktaKukac macOS verzióját. A Windows és a macOS verzió annyiban
különbözik  egymástól,  hogy  mindkettőben  a  saját  rendszerének  megfelelő  FireBird
adatbázis-kezelő kapott helyt, a program pedig teljes egészében azonos.
2.) A macOS – eléggé el nem ítélhető módon – azonnal kicsomagolja a zip fájlt, és itt van
a  kutya  elásva.  Mivel  kicsomagolja,  azt  hihetnénk,  hogy  minden  rendben  van,  pedig
dehogy, ezt mindjárt ki is fejtem néhány sorral később.
3.) A létrejött aktainstall_macos könyvtárban – mappában, nem tudom, hogy mi a macOS
terminológia  –  van  egy  firebird  könyvtár  –  a  továbbiakban  maradjunk  ennél  a
megnevezésnél.
4.)  Ebben  található  egy  pkg  fájl,  amely  a  firebird  adatbázis  szervert  tartalmazza,  ez
szükséges a program működéséhez. Telepítsük fel, nem kell rajta állítani semmit, mehet
végig az alapértelmezett értékekkel.
5.)  Amikor  a  telepítésnek vége  van,  meg fogja  kérdezni,  hogy  megtartsa-e  a  telepítő
csomagot, nyugodtan mondhatjuk, hogy kukázza, nincs rá a továbbiakban szükségünk.
6.) MOST KEZDŐDIK AZ ÉRDEKES RÉSZ
7.) A Finderben a Nézet menüpontban van egy „Útvonalsor megjelenítése” menüpont. Ezt
aktiváljuk, és ekkor, ha bármilyen fájlt kiválasztunk, az ablak alsó részén megjelenik az
ehhez a fájlhoz tartozó útvonal.
8.) Itt a legelső könyvtárnév előtt látható egy kis házikó, ez jelenti a felhasználó „home”
könyvtárát. Kattintsunk rá.
9.)  Következő  lépésként  „jobb  klikkel”  megnyíló  menüből  válasszuk  ki  az  „Új  mappa”
létrehozása menüpontot. (Ezek szerint a mappa a macOS terminológia :-)
10.) A mappát nevezzük el „aktakukac”-nak.
11.) A letöltések könyvtárban lévő aktainstall_macos mappa tartalmát másoljuk át ebbe az
új,  most  létrehozott  aktakukac  mappába,  ÉS  MÉG  MINDIG  NE  INDÍTSUK  EL  A
PROGRAMOT!
12.)  Miután  a  másolással  megvagyunk,  lépjünk  vissza  a  home könyvtárba,  hogy  jobb
klikket nyomva az aktakukac mappán, előcsalogassuk a helyi menüt,  amiből  ki  tudjuk
választani az „Infó megjelenítése” menüpontot.
13.) Bár ez balszerencsés, de most mégis itt fog megtörténni a varázslat. Az infó ablakon
legalul van egy olyan fülecske, hogy „Megosztási jogok”,  ezt nyissuk ki, majd jobb alul
kattintsunk a kis lakatra. A program bekéri a jelszavunkat, ezt adjuk meg neki.
14.) A bal alsó sarokban látunk egy + jelet. Arra kattintsunk rá, és a „Felhasználók” közül
jelöljük ki a „Firebird Database” nevű felhasználót, majd kattintsunk a „Kijelölés” gombra.
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15.) Az infó ablak alsó részén lévő kis táblázatban láthatjuk a jogosultságokat, a firebird
neve  mellett  először  csak  az  „olvasás”  fog  szerepelni.  Kattintsunk  rá  a  sorra,  és
válasszuk ki az „Olvasás és írás” jogosultságot.
17.) Ígérem, mindjárt vége :-) 
18.) A + és – jelek mellett az infó ablak alsó részén van egy kis fogaskerék, kattintsunk rá,
és válasszuk az „Alkalmazás benne foglalt elemekre” lehetőséget.
19.)  Hagyjuk  jóvá  a  figyelmeztetést,  majd  a  kis  lakatra  kattintva  alkalmazzuk  a
beállításokat.
20.) Ha mindent jól csináltunk, akkor az aktakukac mappába belépve, az aktakukac.jar
programra kattintva már használatba is vehetjük a programot.

3. Kezdeti lépések
Ha mindent végigcsináltál, amit eddig mondtam, és sehol nem találkoztál egyetlen árva
hibaüzenettel sem, akkor jó eséllyel készen állsz arra, hogy elindítsd a programot. Ehhez
menj abba a könyvtárba, ahova kicsomagoltad az AK-t, és kell itt látnod Windows esetén
2 db, macOS esetén 1 db jar kiterjesztésű fájlt. 

Windows esetén van egy aktakukac.jar, és egy aktastart.jar nevű állományod, ezek közül
neked az aktastart.jar-t kell most elindítanod. Ha a .jar szövegrészt nem látod a fájlok
nevei  között,  ne  csüggedj,  ez  csak  a  Windows  intézőjének  egy  beállítása,  nincs
jelentősége. 

MacOS esetében csak az aktakukac.jar fájlt fogod megtalálni. A legegyszerűbb módja az
indításnak,  ha  csinálsz  róla  egy  alias-t,  majd  utána ezt  fogod,  és  kihúzod szépen  az
asztalra,  innentől  kezdve  Big  Sur  alatt  úgy  indul  a  program,  mintha  rendes  macOS
alkalmazás lenne.

A program elindítását követően a következő ablakot fogod látni:

Ne  ess  pánikba!  Láthatod,  hogy  a  program
informál is arról, hogy nincs itt semmi látnivaló,
első  alkalommal  indítottad,  nem  találja  azt  az
állományt,  ami  a  beállításait  tartalmazza.
Egyszerűen kattints az [OK] gombra, ami tovább
fog vinni a beállítások megadásához.

A  megnyíló  ablak  tetején  5  fület  fogsz  látni,
valamint  az  5.  fül  után  egy  kis  lefele  mutató

háromszöget.  A  fülek  sorrendben  a  következőek:  Ügyvédi  adatok,  Adatbázis  adatok,
Program beállítások, Megjelenítési beállítások, Információs panel, és ha rákattintasz a kis
háromszögre, a lenyíló menüben látni fogod a hatodik fület is, amely az E-mail beállítások
nevet viseli.

Az ügyvédi adatok teljesen egyértelműek, így erre nem is vesztegetném a szót. Egyetlen
apró  megjegyzés:  az  újonnan  érkező  kollégáknak  már  nem  feltétlenül  van
lajstromszámuk,  legjobb  tudomásom  szerint  ez  a  fajta  azonosító  lassan  kivezetésre
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kerül. Ennek az adatnak egyetlen esetben lesz jelentősége, ha az ügyszámodban azt fel
kívánod használni, egyébként pedig bármit írhatsz ide.

Az adatbázis adatok már egy jóval érdekesebb fül, az alábbiak szerint néz ki:

Itt  van lehetőséged arra, hogy ha az AK-t
szerverkörnyezetben  használod,  akkor
megadd ezeket a beállításokat. Ha csak egy
gépen  fut  a  program,  akkor  itt  nincs
teendőd, mindent kitöltött helyetted.

Itt álljunk meg egy pillanatra. Mint az előző
mondatból kiderült számodra, az AK képes
úgy működni, hogy van egy központi géped
– egy szervered – amely felelős azért, hogy
az adatbázis  elérhető  legyen.  Igen,  az  AK
képes  arra,  hogy  egyszerre  többen  is

dolgozzatok ugyanazon az adatbázison, így nincs jelentősége,  ha van egy jelölted, egy
titkárnőd, és te magad is, egyszerre szeretnétek dolgozni, mindezt – apróbb korlátozások
mellett – megtehetitek, de erről majd később ejtünk szót bővebben.

A  harmadik  fül  a
programbeállítások. Így néz ki:

Itt  már  azért  bőven  van  mit
magyaráznom,  haladjunk  felülről
lefelé. 

Alapértelmezett ügylista: itt tudod
beállítani azt, hogy amikor az AK
elindul,  mely  ügyeket  jelenítsen
meg számodra. Három választási
lehetőséged  van,  úgymint:
Folyamatos  ügyek,  Lezárt  ügyek,
és Összes ügy. Az alapértelmezés
a  folyamatos  ügyek,  hiszen  mit
nézegessük  azokat,  amiket  már
lezártunk, nem igaz?

Ügylista rendezése: Két választási
lehetőséged  van:  időrendben
növekvő,  vagy  csökkenő
sorrendben szeretnéd látni az ügyeidet. Ha az új ügy előre opciót választod, akkor a lista
legtetején – kis kivételtől eltekintve, később magyarázom – az újonnan megnyitott ügyek
jelennek meg, ellenkező esetben pedig a felvitel sorrendjében jelennek meg az ügyek,
tehát a legfrissebbekhez mindig le kell majd görgetned az ablak aljára.
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Félkész irattal  rendelkező ügy kiemelése,  Tennivalóval  rendelkező ügy  kiemelése:  két
olyan opció, amit én mindennap használok. A segítségükkel megváltoztatható az ügylista
alapértelmezett  rendezése,  így  a  program  világoszöld  leírással  kiemeli  azokat  az
ügyeket,  amelyekben  félkész  irat  található.  Azokat  az  ügyeket,  amelyekben  tennivaló
került rögzítésre – és a tennivalót még nem jelöltük késznek – az opció bekapcsolása
esetén szintén ki  fogja  emelni,  a  jelzése pedig  az,  hogy  az  adott  ügy számát pirosra
színezi a program.

Határnap ennyi  nappal előre: amikor ezeket a beállításokat először végzed,  még nem
láttad  az  AK  főképernyőjét.  A  program  képes  arra,  hogy  megjelenítse  számodra  a
rögzített  határidőket,  itt  pedig azt  az időközt  állíthatod be,  hogy ez hány nappal  előre
történjen. Én pl. kedvelem, hogy 15 nappal előre látok mindent, az AK ráadásul színekkel
is meg fogja jelölni számodra, hogy melyik határidő kezd már a körmödre égni.

Beemelt irat törlése:  Ha ezt a négyzetet bejelölöd, akkor amikor beemelsz egy iratot az
AK adatbázisába, akkor azt az eredeti helyről letörli. Így pl. amikor a feladási és letöltési
igazolásokat iktatod, akkor nem kell ezer helyen megőrizned a lemezen, elég, ha az AK
adatbázisában megtalálhatóak.

Licenckulcs: Abban  az  esetben,  ha  az  AktaKukacot  csak  a  nyilvántartási  funkciók
kedvéért  szeretnéd  használni,  és  nem  akarod  igénybe  venni  az  iratkészítési,
iratbeemelési funkciókat, akkor ide nem kell licenckulcsot beírnod. Ha a próbaverzióval
kísérletezel, a tőlem kapott kulcs alapvetően 30 napig lesz érvényes, ezt követően pedig
az általad választott előfizetés hosszáig. Ha a kulcs lejár, nem kell aggódnod, az adataid
nem vesznek el, csupán a program nem fog elindulni a számodra.

Szinkronkönyvtár: nem mindig sikerül olyan eszközhöz jutni, amin fut az AK. Pl. egy iPad
vagy androidos tablet vagy telefon erre nem alkalmas, így ebben az esetben nem férsz
hozzá a programban lévő adatokhoz. De! Ha itt beállítasz egy könyvtárat – a […] gombra
kattintva – akkor a program ebbe a könyvtárba ki tudja neked menteni az iratokat, vagy
akár a titkárnődet meg tudod kérni, hogy gyorsan lökje ki őket oda, és máris meg tudod
nézni  a  végzést  vagy  szakértői  véleményt,  amit  elfelejtettél  magaddal  vinni  a
tárgyalásra. :-)

Google-naptár szinkronizálás: személyes kedvenc, imádom, hogy amikor felviszek az AK-
ba egy határidőt, akkor az bekerül a Google naptáramba, aminek a segítségével legalább
a határidőkkel mindig naprakész vagyok.
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A negyedik fülön a program megjelenítési beállításait szabhatod testre:

Míg  a  korábban  leírtak
szerint  az  kapcsolhattad
be,  hogy  a  program
hogyan  rendezze  a
félkész  irattal,  illetőleg
tennivalóval  rendelkező
ügyeket,  a  jelen  fül  első
két beállításával magával
a jelzést kapcsolhatod be.
Tehát,  ha  azt  szeretnéd,
hogy  a  félkész  iratokat
tartalmazó ügyek zölddel,
míg  az  el  nem  végzett
tennivalót  tartalmazó
ügyek  pirossal
kiemelésre  kerüljenek,
akkor  itt  kell
bekapcsolnod.

Előtag  mutatása:1 Az
AktaKukacban  van
lehetőséged  most  már
arra,  hogy  az  ügyeidet
látható módon csoportokba szervezd, nem csak úgy, hogy az egyes ügyeket típusokba
sorolod, hanem úgy is, hogy az ügyhöz előtagot rendelsz. Ez egy maximum 20 karakterből
álló szöveg lehet, teljes mértékig rád van bízva. Alkalmas pl. Arra, hogy megjelölj vele
megbízókat, vagy ügycsoportokat, mint pl. A bíróságon a P-s, vagy B-s ügyek. Ha ezt az
opciót bekapcsolod, akkor az ügyképernyőn az ügyszám előtt meg fog jelenni egy oszlop,
amelyben láthatod az előtagokat.

Ügyszám mutatása:2 Régi kérés volt, hogy legyen elrejthető az ügyszám, mert egyszerűen
van, aki nem szeret ezzel dolgozni. Ennek lehetőségét teremti meg a következő kapcsoló,
ahol  eldöntheted,  hogy  szeretnéd-e  látni  az  ügyszámokat,  vagy  nem.  Ha  a  kapcsolót
kikapcsolod,  akkor  sem  a  tennivalóknál,  sem  a  naptárban  nem  fogod  látni  az
ügyszámokat, helyettük az ügy leírása jelenik meg.

Ügy  indítási,  lezárási  dátumának mutatása:3 Túl  sok magyarázatot  nem fűznék  hozzá,
egyértelmű, hogy mire valók.

1 Elérhető az AktaKukac 6.37.1-es verziójától
2 Elérhető az AktaKukac 6.37.1-es verziójától
3 Elérhető az AktaKukac 6.37.1-es verziójától
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A munkaidő legnagyobb részét – szerintem :) - az iratképernyőn fogod tölteni. Ez az a
képernyő,  amikor  az  ügyben  dolgozol,  részletesebb  leírását  lásd  később.  Az  iratok
megjelenítését szabhatod testre, amikor ki- és bekapcsolhatod az alábbi opciókat:

Irat azonosítószámának mutatása:  ez egy olyan azonosítószám, amivel az adatbázisban
hivatkozik a program a megadott iratra. Számodra jó eséllyel semmi jelentősége nincs,
én azért szeretem látni, mert így tudom azt, hogy az adatbázisban összesen mennyi irat
került rögzítésre.

Fájl  kiterjesztésének mutatása:4 Lehetőséged van bekapcsolni,  hogy az egyes beemelt
iratok neve mögött megjelenjen, hogy milyen típusú fájlról van szó. Pl. Ha a szerződést az
AktaKukacban írod, és utána az aláírt példányt beszkenneled és beemeled pdf-ben, már
nem  kell  –  de  természetesen  lehet  :)  -  azzal  a  megkülönböztetéssel  élned,  hogy
beszkennelt példány, hiszen látni fogod, hogy az általad készített egy docx állomány, míg
a másik nagy valószínűséggel egy pdf.

Irat alszámának mutatása: ez az opció arra biztosít lehetőséget, hogy lásd, az adott irat
hányadikként került az ügyedbe.

Irat készítési dátumának mutatása: azt gondolom, különösebb magyarázatot nem igényel.

Irat  készítőjének/módosítójának kijelzése:  ennek az  opciónak inkább  többfelhasználós
környezetben  van  jelentősége.  Annak  a  személynek  a  teljes  neve  jeleníthető  meg  a
táblázatban, aki az iratot készítette vagy beemelte az adatbázisba, illetve, ha olyan iratról
van szó, amelynek módosítását az AK támogatja, abban az esetben pedig az utolsó, iratot
módosító személy neve fog megjelenni.

Irat szerkesztési idejének mutatása: ha nem óradíjjal elszámolással dolgozol, abban az
esetben jó eséllyel erre az információra nincs szükséged. A program az irat készítése
során  automatikusan  méri  azt  az  időt,  amelyet  az  irat  elkészítésével  töltöttél,  és
megjeleníti azt, ezt tudod a jelen beállítással ki- vagy bekapcsolni.

4 Elérhető az AktaKukac 6.37.1-es verziójától
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Az ötödik fülön az Információs panellel kapcsolatos beállításokat tudod testre szabni. Az
információs panel a program indítása után jobb oldalon, a dátumok alatt jelenik meg, és
az  alábbi  beállításokkal
rendelkezik:

Információs panel engedélyezése:
magának  a  panelnek  a
megjelenését  lehet   ki-  vagy
bekapcsolni.

Utolsó  10  irat  mutatása: ez  egy
listát  jelenít  meg  az  információs
panelen, aminek a segítségével az
adatbázisba  utoljára  bekerült
és/vagy  módosított  iratot  tudod
könnyen és gyorsan elérni.

Tennivalók  mutatása: azokat  a
tennivalókat  mutatja  meg  neked,
amelyek 

 már lejártak, és nem lettek
késznek jelölve. Ezeknek a
színe piros.

 Az aktuális napra rögzített,  még el  nem végzett  teendők.  Narancssárga színnel
fogod őket látni.

 A zöld szín pedig az olyan, jövendőbeli tennivalókat jelzi, amelyek kapcsán még
nem telt el a határidő.

Fontos megjegyezni,  hogy a tennivalókat alapvetően a határnapok jelzésénél beállított
érték szerint mutatja meg a program, tehát ha pl. azt választod, hogy 15 nappal a határidő
esedékessége előtt szeretnéd látni az elkövetkező eseményeket, akkor a tennivalók is
ugyanezen időintervallumon belül válnak láthatóvá.
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A hatodik, és egyben utolsó ablak pedig
az alábbi:

A  program  képes  arra,  hogy  a
kiválasztott  dokumentumot  e-mail
útján meg tudd küldeni anélkül, hogy az
általad  használt  e-mail  klienst  el
kellene indítanod, vagy akár be kellene
lépned  a  Gmail  felületére.  Képes
továbbá  arra  is,  hogy  megadott
időközönként  ellenőrizze  az  e-mail
fiókodat,  és  egy  figyelmeztetést
jelenítsen meg, amennyiben olvasatlan
e-mailed lennének.

A  levélküldéshez  az  SMTP,  a
levélfogadáshoz pedig az IMAP szerver
beállításait kell kitöltened.

A  jelen  beállítások  feltételezek  némi  jártasságot,  így  javaslom,  hogy  fordulj  egy
ismerőshöz, vagy pedig az e-mail szolgáltatódtól kérdezd meg a beállításokat, és azokat
másold be ide. Mivel viszonylag sokan használunk Gmailt, ezért ide bemásolom azokat a
beállításokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy a Gmailt használni tudd a programban:

SMTP szerver: smtp.gmail.com

SMTP port: 465

E-mail felhasználó név: ez a teljes gmail-es e-mail-címed, pl jozsika@gmail.com

E-mail jelszava: ez pedig a fiókod eléréséhez használt jelszó.

E-mailek  ellenőrzése:  a  már  említett  ellenőrzési  funkció  ki-  vagy  bekapcsolása.
Amennyiben bekapcsolod, úgy aktívvá válik az alatta lévő legördülő menü, ahol percben
mérve tudod beállítani az ellenőrzés gyakoriságát.

E-mail  aláírás: Ha  szeretnéd,  hogy  minden  kimenő  e-mailed  alatt  megjelenjen  egy
aláírás, pl. Neveddel és a telefonszámoddal, vagy egyéb, számodra fontos információkkal,
akkor azt itt tudod beállítani. A szöveg megformázásához HTML kódokat kell használnod,
az alábbiak szerint:

Félkövérrel kiemelt szöveg beírása: <b>félkövérrel kiemelt szöveg</b>

Dőlt szöveg: <i>dőlt szöveg</i>

Félkövér és dőlt szöveg: <b><i>félkövér és dőlt szöveg</i></b>

Újsor: </br>
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Ha  tesztelni  szeretnéd  az  e-mail  beállításaidat,  akkor  használd  kérlek  az  erre  való
gombot, és ha mindennel megvagy, akkor kattints rá az  [OK] gombra, és meg fog nyílni
előtted az AK világa.

4. Az AktaKukac használatba vétele
Amikor először indítod el az AK-t, akkor fogsz látni egy ablakot, amelyben három üres
felületet fogsz látni. A bal oldali nagy felület tartalmazza az ügyeidet – mihelyt vittél már
fel  legalább  egyet.  A  jobb  oldalon  lévő  felső  felület  tartalmazni  fogja  azokat  a
határnapokat, amelyek a program elindításának napján, illetve azt követően, a beállítások
során megadott  időközön belül  vannak,  a jobb oldali  alsó mező pedig az adatbázisba
legutóbb beemelt/frissített/létrehozott iratokat fogja neked megjeleníteni.

Az indításkor megjelenő ablak teteje nagyjából hasonlóan fog kinézni:

Az  ablak  címsorában  láthatod  a  program  aktuális  verziószámát,  az  előfizetésed
érvényességi idejét, és a program felhasználására jogosult felhasználó nevét.

A következő sorban a menüelemek foglalnak helyed, majd az azt követő sorban látsz
néhány ikont, legördülő menüt és szövegmezőt.

4.1. Az AktaKukac menüi
Az itt megjelenő parancsokat mindig csak a főképernyőről fogod elérni. Ennek oka az,
hogy az AK „egységként” mindig az ügyet kezeli, vagyis ügyhöz rendeli a neveket, iratokat,
határidőket, levelezést, mindent.

Program menü:  Három  menüelem  található  itt.  A  Névjegy megjeleníti  számodra  a
program fejlesztőjének adatait, a honlap elérhetőségét, illetve az aktuális verziószámot.
A Frissítés keresése menüpont ellenőrzi, hogy jelent-e meg a programhoz újabb kiadás –
ezt egyébként a program minden induláskor automatikusan megteszi. Végül a Beállítások
menüpont segítségével a korábban már ismertetett lehetőségek nyílnak meg számodra,
lásd a „Kezdeti lépések” című fejezetet.

Postakönyv menü:  Két lehetőséged van, az egyik a  Nyilvántartás nyomtatása,  a másik
pedig a Ragszámok rögzítése. 

Eszközök  menü:  Itt  már  tobzódunk  a  lehetőségekben:  A  Sablonok  kezelése  és  a
Varázslók  kezelése két  olyan  funkció,  amelyre  igazán  büszke  vagyok,  és  amelyek
hatalmas segítséget nyújtanak számodra a napi munka során – később hosszan beszélek
róluk. Az  Ügytípusok kezelése segítségével tudod az ügyeidet csoportokba rendezni, pl.
büntető,  peres,  ingatlan,  a  kategóriák  kialakítása  teljesen  tőled  függ,  maximális
szabadságot biztosítva a számodra. A Saját változók kezelése menüpontról később lesz
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szó, az  Ügylisták  készítése segítségével  –  a  kézikönyv  írásának  időpontjában  –  a
folyamatos/lezárt/összes  ügy  kapcsán  készíthetsz  magadnak  nyomtatható  listát.  Az
Iratlisták készítése akkor lesz számodra hasznos, ha az esetleges kamarai ellenőrzés
során listát kell készítened arról, hogy melyik ügyben készült megbízási szerződés, hol
szerepel  tulajdoni  lap,  vagy  egyéb  olyan  okirat,  amely  kapcsán  nyilvántartási
kötelezettséggel rendelkezünk. Ha most kezded használni az AK-t,  akkor a  Selejtezés
menüpont még legalább 5 évig nem érdekes a számodra,  ennek segítségével  lehet  a
selejtezésre  érett  adatokat  és  ügyeket  törölni  az  adatbázisból,  és  a  program
automatikusan készít is számodra erről egy jegyzőkönyvet.  A  Pénzügyek menüpont az
óradíjak nyilvántartásában nyújt segítséget, az Ügy importálása menüpont segítségével a
neked küldött aktát tudod a saját adatbázisodba importálni, pl. ha kirendelés kapcsán te
viszed tovább az ügyet, és a korábbi védő egy-az-egyben átadott neked minden iratot. A
Napi  jelentés  készítése menüpont  pedig  készít  neked  egy  összefoglalót  az  általad
kiválasztott  napról,  itt  tudod megtekinteni  azt,  hogy  milyen ügyek,  iratok,  határnapok,
levelek, megjegyzés és letét került az adott napon rögzítésre az adatbázisodban.

Felhasználók menü: Az AK felhasználókezeléséhez szükséges. Akkor van jelentősége, ha
többen is dolgoztok az irodában, és szeretnéd, ha a munkatársaidnak bizonyos műveletek
elvégzéséhez ne legyen jogosultsága, pl. ne tudjanak módosítani és/vagy törölni iratot
vagy határnapot.

A  Segítség menüpont közvetlen linket tartalmaz az AktaKukac jelen kézikönyvéhez, így
nem kell keresgetned a leírást, amikor elakadsz valahol.

4.2. Gombok és egyéb állatfajták
A menüsor alatt látsz több ikont és egyéb elemet. Kezdjük a felsorolást balról jobbra.

Az első ikon segítségével új ügyeket tudsz rögzíteni  az adatbázisban.  A második ikon
segítségével új levelet tudsz felvinni anélkül, hogy be kellene lépned egy ügybe. Hasznos,
ha a nap végén egyben viszed fel a teljes postakönyvedet. 

A  harmadik  ikon az  „Automatikus érkeztetés”  nevet  kapta,  ezt  szeretni  fogod.  Az AK
képes arra, hogy az e-papir igazolásokat, valamint a feladási,  letöltési igazolást, az UKM
üzenetet,  és  a  lajstromozási  értesítőt  elemezve  magától  megállapítsa,  hogy  az  adott
igazolás melyik ügyhöz tartozik, és azt villámgyorsan a megfelelő helyre iktatja neked. 

A következő elem egy legördülő menü, amelyben beállíthatod, hogy milyen szűrés alapján
mutassa neked a program az ügyek listáját. Itt már van lehetőséged arra, hogy pl. csak a
büntető ügytípussal rögzített ügyeket tartalmazza a lista. 

Ezt  követi  a  keresés  elem.  Szabad  szöveg  beírható,  és  az  AK  az  adatbázist  áttúrva
igyekszik neked előszedni azt, amire szükséged van. Később részletesen mesélek róla,
hogy milyen adatokat és milyen formában tudsz keresni.

A  szöveget  követi  egy  másik  legördülő  lista,  amiben  ki  tudod  választani,  hogy  hol
keressen a program. Az alapértelmezett beállítás a mindenhol, de ezt tudod szűkíteni, pl.
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csak személyekre. Ott van jelentősége a dolognak, hogy amennyiben rögzítesz mondjuk
bírósági számokat, de van egy Bíró nevezetű ügyfeled, és ezt az embert keresed, akkor
célszerű a keresést csak személyre korlátozni, hiszen ellenkező esetben el fog önteni a
felesleges adat.

A kis nagyító ikon elindítja a keresést, de ha a szöveg begépelését követően megnyomod
az ENTERt, akkor ugyanezt a hatást fogod elérni. 

Az utolsó szövegmező segítségével  pedig  közvetlenül  ugorhatsz valamelyik ügybe,  ha
tudod, hogy milyen számú ügyet keresel.

4.3. A főképernyő egyéb elemei
Ha most  telepítetted  fel  a  programot,  akkor  a  menüsor  alatt  látsz  három üres fehér
téglalapot. A baloldali nagy lap fogja tartalmazni az adatbázisba felvitt ügyeid listáját, a
jobboldali  felső a naptáradat,  amelyben a mai nap,  és a beállított  értéknek megfelelő
következő napokra rögzített határidőket fogod látni, míg a jobb oldali alsón a korábban
megadott  beállításaid  függvényében  vagy  az  adatbázisba  beemelt  és/vagy  létrehozott
legutóbbi  10 iratot  fogod megtalálni,  vagy pedig  az esedékes,  de még el  nem végzett
teendőidet.  Az  iratokat  ügyszám  és  leírás  megjelöléssel  fogod  látni,  és  ha  duplán
kattintasz egy iratra,  akkor azt meg fogod tudni nyitni szerkesztésre, vagy meg tudod
tekinteni.

5. Ügyek létrehozása
Az AK-ban minden az  ügyekhez tartozik.  A levelezés,  az  iratok,  a  határidők,  minden.
Éppen  ezért,  ahhoz,  hogy  használatba  tudjuk  venni,  és  némi  betekintést  kapjunk  a
képességeibe, létre kell hoznunk az első ügyünket.

A korábbiakban leírt főképernyőn – továbbiakban ügyképernyő – válasszuk ki
ezt az ikont. 
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Ez meg fogja nyitni  számunkra az
alábbi ablakot:

Mint az ablakból is látható, vannak
adatok,  amelyeket  megadhatunk –
egy  részüket  kötelezően meg kell
adnunk – az ügy létrehozása során.
Az  Ügyben  szereplő  személyek
lista  segítségével  lehet  az  ügyhöz
személyeket, míg a másik oldalon a
határidőket hozzáadni. 

Értelemszerűen  a  zöld  +  ikon  a
hozzáadást, a piros – ikon pedig az
eltávolítást jelöli.

A  személy(ek)  és  határidő(k)
hozzáadását  követően  kötelező
kitölteni  az  ügy  leírását,  amely
nélkül az ügy nem hozható létre. 

Az előtag5 megadása nem kötelező, a megjegyzéshez hasonlóan ez is csak egy lehetőség,
ha jobban kategorizálni akarod az ügyeidet. Az előtag maximum 20 karakter lehet, de te
választod ki, hogy micsoda, így akár egy állandó megbízó nevéből készített rövidítés is
lehet, akinek esetleg több ügyében is közreműködsz.

Adhatunk  megjegyzést  induláskor  az  ügyhöz,  pl.  hogy  kirendelés,  vagy  az  állandó
megbízó valamelyik ügye, míg az alsó sorban szereplő Ügy típusa legördülő menüből a
saját életünket tehetjük egyszerűbbé azzal, hogy az egyes ügyeket típus szerint is tudjuk
szűrni – erről majd később. A selejtezhető jelzés az elkövetkező néhány évben nem lesz
érdekes, hiszen az ügyvédi törvény hatályos rendelkezései szerint legalább 5 évnek el
kell telnie az ügy lezárást követően, hogy az selejtezhetővé váljon.

5 Elérhető az AktaKukac 6.37.1-es verziójától
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Ha a személy hozzáadását választjuk, a következő ablak fog megnyílni:

Elsőként  a  személytípushoz  fűznék  némi
magyarázatot.

A  program  a  személyek  könnyebb
kezelhetőségének  érdekében  lehetőséget
biztosít  arra,  hogy  a  személyeket  is
kategorizáljuk.  Ennek  azért  van
jelentősége, mert pl. egy jogi személy nem
adóazonosító  jellel,  hanem  adószámmal
rendelkezik,  míg  egy  civil  szervezetnek
nem  állampolgársága,  hanem
nyilvántartási száma van.

5  féle  lehetőség  áll  a  rendelkezésünkre:
természetes  személy,  jogi  személy,  civil

szervezet,  hatóság  és  jogi  képviselő.  A  program  az  adatok  bevitele  során  azokat  a
mezőket, ahol ez szükséges, formázni fogja a könnyebb olvashatóság érdekében, pl. a
személyi  számba,  vagy  a  cégjegyzékszámba  a  szükséges  helyen  be  fogja  szúrni  a
kötőjeleket.

A  személytípus  választása  mellett  látható  egy  „Form.  tilt”  jelölőnégyzet,  amely
segítségével letilthatók a programba épített formázások. Így, ha külföldi adószámot kell
megadni, az nem fog a magyar szabályoknak megfelelően tördelődni, hanem úgy lehet
kitölteni a dokumentumot, ahogy az a külföldi ország szabályainak megfelel. Végül, a jobb
oldalon elhelyezkedő üres mező az adott személyhez tartozó ügyszámokat fogja majd
nekünk mutatni – amikor egy személy már több ügyben szerepel.

A személy felvitele során kezdjük el  gépelni  a nevét,  a program hamarosan meg fog
jeleníteni  egy  találati  listát,  ami  a  korábban  felvitt  személyeinket  tartalmazza.
Természetes személy esetén a személy nevét követően látszódni fog az anyja neve és a
születési  ideje is,  így ha 8 Kiss Péter szerepel  az adatbázisunkban,  akkor könnyedén
kiválasztható, hogy az újonnan indításra kerülő ügyünkbe egy korábbi, vagy új Kiss Péter
felvitele szükséges.

Tipp: Ha az ügyszámok mezőben látunk számokat, és arra jobb klikkel rákattintunk, akkor
a program meg fogja mutatni nekünk az adott ügy leírását, az ügy indításának, esetleges
lezárásának dátumát, valamint az ügyhöz kapcsolódó megjegyzéseket.

A személyes adatok alatt 6 gombot találhatunk:

[Okmányok] – a személyi okmányok rögzítésének lehetőségét biztosítja a számunkra.

[Cím] –  cím  rögzítése  nélkül  személy  lementésére  nincs  lehetőség,  így  egy  címet
mindenképp fel kell vinnünk.

[Kapcsolat] – telefonszám, fax, e-mail, egyéb elérhetőség
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[Adatigénylési  azonosítók] – kötelező a JÜB lekérdezések azonosítóinak ügyenként és
személyenként történő rögzítése. Ez a menüpont erre biztosít számunkra lehetőséget.

Az [OK] és a [Mégsem] gomb funkcióját nem fogom elmagyarázni :-) 

Ha rögzítettünk egy személyt – a felvitelhez új személy esetén legalább a nevét,  és a
címét meg kell adni – és nem szándékozunk határidőket / további személyeket hozzáadni
az ügyhöz, akkor az ügy leírásának kitöltését követően kattintunk az ügyfelviteli ablakon
az [OK] gombra. Ha mindent jól csináltunk, akkor az ügyképernyőn a bal oldali ablakban
meg fog jelenni az általunk felvitt ügy száma, a leírása, valamint az indításának dátuma.

6. Iratok, iratok mindenfelé…
Az imént létrehozott ügybe dupla kattintás segítségével tudunk belépni. Ekkor a korábbi
képernyő átalakul, egy hosszabb ikonsor jelenik meg, illetve egy csomó, üres ablak.

Az alsó három ablak feliratozva van:  A bal  oldali  az ügyben szereplő  személyeket,  a
középső  az  ügyhöz  tartozó  levelezést,  míg  a  jobboldali  az  üggyel  kapcsolatos
információkat, és a kapcsolódó megjegyzéseket mutatja. Itt jelennek meg a tennivalók is,
zölddel, amiben még van időd, narancssárgával, ami a mai napon határidős, és piros, nos,
itt már elkéstél.

A szöveg alatt  két gombot is  találsz:  Új  tennivaló /  Új  megjegyzés.  Ezek segítségével
tudsz  további  információkat  hozzáadni  az  ügyedhez.  A  már  felvitt
megjegyzéseket/tennivalókat az adott elemre jobb egérgombot nyomva szerkesztheted
vagy törölheted.

A  bal  oldalon  felül  lévő  ablakban  fognak  megjelenni  az  ügyben  készített,  vagy  oda
beemelt iratok,  míg a jobb oldali  lista az ügybe felvitt  határidőket fogja megmutatni  a
számunkra.

A felső ikonsoron pedig menjünk most végig:

Ikon Leírás

Visszalépés az ügyképernyőre.

Új irat létrehozása az ügyben, a sablonok segítségével.

A  program  képes  arra,  hogy  közvetlenül  küldjön  e-mailt  az  ügyfeleknek.
Ennek a gombnak a segítégével lehet ezt megtenni, azt elkészült e-mail aztán
pedig lementésre kerül az ügyben készített iratok közé.

Varázsló  elindítása.  A  varázslók  olyan,  egybefűzött  sablonok,  amelyeket  a
program egymás után fog neked felajánlani, hogy semmit ne felejts el. Pl. ha
egy adásvételhez elkészítettél tulajdonjog bejegyzési engedélyt, nyilvántartási
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kérelmet, letéti igazolást, szerződést, és ezeket varázslóba rendezed, akkor a
felvitel sorrendjének megfelelően a program eléd fogja rakni a sablonokat,
hogy biztos minden ki legyen töltve.

Ennek a gombnak a segítségével az ügyhöz rendelt változókhoz férünk hozzá.
Tudom, hogy azt ígértem, hogy erről beszélek még később, kis türelmet kérek,
mert szerintem ez az egyik legjobb funkciója az AktaKukacnak.

Külső  irat  beemelése.  A  program  képes  arra,  hogy  a  nem  itt  készült
dokumentumokat is tárolja neked, pl a digitális tértivevényt cégeljárásnál, de
akár bontóperben a házastárs által titokban rögzített telefonbeszélgetést mp3
formában. Nincs megkötése, hogy milyen formátumú és nagyságú állományt
tárolsz,  ugyanakkor  azt  tartsd  észben,  hogy  a  túl  sok  fullhd-ban rögzített
videó túl fogja terhelni az adatbázisodat.

Új levél felvitele az adatbázisba.

Irat törlése az adatbázisból. A törléshez ki kell választanod a törlendő iratot,
majd erre a gombra kell kattintanod. A program is felhívja rá a figyelmet, de
én is szólok: Ha törölsz valamit, akkor az törölve van, nincs lehetőséged arra,
hogy helyreállítsd, úgyhogy kétszer is gondold meg, mielőtt ezt a lehetőséget
választod.

Az  iratképernyő  újratöltése.  Ha  többen  dolgoztok  éppen  egy  ügyön,  és  a
kolléga szól, hogy beemelt egy újabb iratot, amelyet meg szeretnél nézni, két
lehetőséged  van:  vagy  kilépsz  az  ügyből,  és  újra  vissza,  vagy  pedig
megnyomod  ezt  a  gombot.  Ilyenkor  nem  csak  az  iratok  listája,  hanem  a
határnapok, a levelezés, és az üggyel kapcsolatos információk is frissülnek.

Letétkezelés. A program nincs összekötve az e-letet.hu adatbázisával, arra
viszont  a  funkció  tökéletesen  alkalmas,  hogy  a  kamarai  szabályzatnak
megfelelően nyilván tudd tartani a letétjeidet. A gombra kattintva egy új ablak
nyílik meg, amelyről majd később ejtek részletesen szót.

Régi  adósságomat  törlesztettem azzal,  amikor lehetővé tettem az óradíjas
nyilvántartást.  Ennek  a  gombnak  a  segítségével  mindössze  3  kattintással
rögzíteni tudod az ügyre fordított munkaóráidat, továbbá azt is nyomon tudod
követni,  hogy  az  óradíjas  tételek közül  melyeket  számláztál  ki,  és  melyek
kerültek kifizetésre. Részletesebben később írok róla.
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Új  személy  hozzáadása  az  ügyhöz.  Az  új  személy  lehet  olyan,  aki  már
korábban is szerepelt az adatbázisodban, illetve lehet olyan is, aki csak most
bukkant fel, pl. egy esetleges peres ellenérdekű fél, vádlott-társ, bárki, akiről
úgy gondolod,  hogy szerepe lehet az ügyben. A felvitele az ügy indításánál
történtekkel teljesen megegyező módon történik.

Hatósági számok. Az AK képes rögzíteni és kereshetővé tenni számodra más
hatóságok iktatószámát. Ennek segítségével az XY és 12 társa nevű ügy, ha
szerencséd van, és a bíróság nem módosított az ügyszámon egy egyesítéssel
vagy elkülönítéssel, akkor is megkereshető, ha épp az első rendű vádlott neve
alapján nem tudod megmondani, hogy ki az ügyfeled.

Az iktatási számok során lehetőséged van a KR azonosítót, illetve az E-PAPIR
azonosítót is rögzíteni – javasolnám, hogy tegyél is így, mégpedig azért, mert
ezeket  a  dokumentumokat  (tehát  az  e-papir  nyugtát,  a  feladási,  letöltési
igazolást, az ukm üzenetet – tudja valaki, hogy az ukm minek a rövidítése? –
és a lajstromozási értesítőt) a program azonosítani tudja, és automatikusan
iktatja számodra ezeket a pdf fájlokat.

A szokásos mentés ikon. Ennek segítségével kimenthető az éppen aktuális
ügy, a funkcióról később találsz részletesebb leírást.

Iratborító készítése. Ha hozzám hasonlóan te is lefűzhető tasakokban tárolod
a vékonyabb aktákat, akkor ennek segítségével egy kattintással készíthetsz
hozzá egy borítót. Mivel a program ebben az esetben is sablonból dolgozik,
így a borítót a saját ízlésednek megfelelően testre szabhatod, egy dolgot nem
változtathatsz meg: a borító sablonfájljának a nevét.

Időről időre eljön az a pillanat,  amikor az ügyfél száját elhagyja a mondat:
Nem is csinált  semmit!  Ilyenkor jön jól  ez a funkció,  amely az ügy összes
történését beömleszti neked egy jelentésbe. Mikor, milyen irat készült, milyen
levelezés folyt, milyen megjegyzéseket rögzítettél, milyen határidők és letétek
szerepelnek/szerepeltek az ügyben. Általában egy elhaló óóó… szokott lenni
rá a válasz.

A két ikon azért került egymás alá, mert mindkettő az ikonsor utolsó helyén
foglal helyet. Az első, a kis lakattal teszi számodra lehetővé az aktuális ügy
lezárását,  míg  a  jobb  oldali  a  frissítés  jellel  pedig  azt,  hogy  ha  véletlenül
akaratod ellenére zártad le az ügyedet, akkor azt újra tudd nyitni.
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Az iratképernyő a maga teljességében a következően néz ki:

Az iratok felsorolása alatt látsz egy szöveges mezőt. Előbb-utóbb bele fogsz futni – ha
rendszeresen használod az AktaKukacot,  akkor inkább előbb,  mint  utóbb:)  –,  hogy az
ügyben felszaporodnak az iratok. Ha a lista már áttekinthetetlenné válik, és gyorsan meg
kell találnod egy iratot az ügyben, akkor ide célszerű beírni a keresett irat nevét, vagy
annak egy részletét, és a program szűkíteni fogja neked a megjelenő iratokat.

A keresést megteheted az enter egyszerű lenyomásával, vagy pedig az [Irat keresése…]
gomb használatával is. Ha újra az összes iratot látni szeretnéd, akkor nincs más dolgod,
mint kitörölni a beírt szöveget, és újra lenyomni az entert.

6.1. Tippek és trükkök az iratképernyőn
Bár első ránézésre nem látszik, de az iratképernyő – az a képernyő, amiről az imént
beszélgettünk – rengeteg további lehetőséget rejt. Ezeket fogom neked bemutatni ebben
a fejezetben.

1. Ha  a  címsorra  duplán  kattintasz,  akkor  megnyílik  az  ügy  tulajdonságainak
módosítását lehetővé tevő ablak.  Itt  átírhatod az ügy  előtagját, indítási,  lezárási
időpontját, az ügy leírását, módosíthatod az ügy típusát és selejtezhetőségét.

2. Ha az iratokat felsoroló képernyőn kattintasz jobb gombbal, akkor egy menü nyílik
meg  előtted.  Az  első  menüpont  az  irat  tulajdonságainak  módosítását  teszi
lehetővé, a második segítésével egy félkész iratot úgy tudsz késznek jelölni, hogy
nem kell újra szerkesztésre megnyitnod. A harmadik segítségével egy iratról tudsz
létrehozni egy másolatot,  a negyedik pedig az adott irat aktuális ügyben történő
megkettőzését gyorsítja meg. A mozgatás az irat egyik ügyből a másikba történő
áthelyezését  teszi  lehetővé.  Az  irat  exportálása  segítségével  nem kell  a  teljes
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ügyet  lementened  ahhoz,  hogy  egy  iratot  megszerezz  magadnak,  míg  az  irat
küldése  e-mailben  lehetőséget  választva  –  a  megfelelő  beállítások  kitöltése
mellett, lásd az erről szóló fejezetet – a programból közvetlenül tudod elküldeni az
iratot az ügyfél részére.

3. A  határnapokat  mutató  ablakon  jobb  egérgombbal  kattintva  szintén  két
lehetőséged  lesz:  Új  határnapot  tudsz  felvinni,  vagy  meglévő  határnapot  tudsz
törölni,  míg  dupla  kattintásra  a  kiválasztott  határnap  tulajdonságait  tudod
szerkeszteni.

4. A személyek ablakon történő jobb klikk segítségével  háromféle lehetőség válik
számodra elérhetővé: egyrészt a kiválasztott személlyel tudsz villámgyorsan iratot
készíteni – erről kicsit később bővebben – vagy pedig az adott személyt tudod az
ügyből, vagy az adatbázisból eltávolítani.

5. A levelek ablakban, ha jobb klikkel kattintasz egy levélen, akkor szintén egy kis
menü fog megnyílni:  Az első menüpont segítségével a kiválasztott levelet tudod
törölni, a második segítségével pedig egy tévesen felvitt levelet tudsz áthelyezni
egy  másik  ügybe.  A  törlés  során  figyelj  oda,  mert  amit  törölsz,  azt  nem lehet
visszaállítani!

7. Sablonok készítése
A program fontos részét képezik a sablonok. Ezeknek a segítségével rendkívül gyorsan
előállíthatunk  akár  komplexebb  dokumentumokat  is,  az  adatbázisban  lévő  adatok
felhasználásával.  Ahhoz, hogy a sablonokat megértsd, azt javaslom, hogy nézd meg a
program  mellé  alapértelmezettként  csatolt  néhány  sablont,  mert  sokat  fog  benne
segíteni.

Amit fontos tudnod, hogy a sablonok igazából egyszerű Word-dokumentumok. Az AK-t
úgy  terveztem  meg,  hogy  ne  korlátozza  a  felhasználót  abban,  hogy  milyen
szövegszerkesztőt használ a napi munkája során, a program inkább dolgozzon a kezed
alá, minthogy nyűg vagy gát legyen a napi munkában.

A sablonok számára éppen ezért a docx fájlok tűntek a legjobb választásnak. Ennek azért
van  jelentősége,  mert  a  sablonok  kitöltése  során  a  sablonban  alkalmazott  stílusok,
képek, táblázatok változatlanul megmaradnak, így ahogy megtervezel egy dokumentumot,
az úgy fog kinézni akkor is, amikor a sablonból előállítod.

A sablonkészítés  első lépéseként,  nyisd  meg az általad választott  szövegszerkesztőt,
esetemben a LibreOffice Writert,  de tudom, hogy a  kollégák többsége a Wordhöz van
szokva, így használd azt nyugodtan.

A sablonban kétféle szöveged lehet: Egyrészt maga a dokumentum szövege, másrészt
azok a változók, amelyek mindig a konkrét dokumentum előállítása során kapják meg az
értéküket.  Ilyen  lehet  pl.  egy  levél  címzettje,  vagy  éppen  akár  az  ügyszámod,  amit
szeretnél a sablonba beilleszteni.
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A változókat a szövegben mindig a következő formában kell jelölnöd: ${változó}. 

A változót többféleképpen is írhatod, menjünk sorba az egyszerűtől a bonyolultabb felé.

1. ALAPVÁLTOZÓK   –  Vannak a program által  felismert,  alapváltozók.  Ilyen pl.  a  $
{kasz}, amely a beállításoknál megadott KASZ-számodat fogja tartalmazni.

2. SAJÁT VÁLTOZÓK   – Vannak azok a változók, amelyek esetében a program az irat
elkészítése során fog tőled kérdezni valamit. Ezeket te magad fogod beállítani, úgy,
ahogy neked tetszik. Ha azt szeretnéd, hogy pl. egy adásvételi szerződés készítése
során  a  program  kérje  be  tőled  az  ingatlannak  a  helyrajzi  számát,  azt
kétféleképpen teheted meg. Az egyik módja, hogy beírod változóként a szövegbe a
${hrsz} változót, vagy nevezheted bárhogy, ahogy neked tetszik, lehet akár ${alma}
is. Ha a program talál egy olyan változót, amihez nem tud értéket rendelni, akkor
minden alkalommal meg fogja tőled kérdezni,  hogy mit szeretnél,  kis gazdám?:)
Az  elegánsabb  megoldás  a  következő:  ${Kérem  a  helyrajzi  számot:hrsz}
Láthatod, hogy ebben az esetben szerepel egy kettőspont a változót tartalmazó
kapcsos zárójelek között.  A kettősponttól  balra lévő szövegrészt  fogja neked a
program megjeleníteni akkor, amikor ehhez a változóhoz ér, míg a jobb oldalon
lévő rész maga a változó. Ennek azért van jelentősége, mert a változó értékét a
szövegben egyszer kell megadnod – praktikusan akkor, amikor először használod
– ezt követően pedig már elég, ha csak a változó nevét írod be, tehát azt, hogy $
{hrsz}.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Az iménti példánknál maradva, amikor az ingatlan
adatait  rögzíted  az  adásvételi  szerződésben,  akkor  be  fogod  kérni  a  helyrajzi
számot – ellenkező esetben ugye a földhivatal elutálja a szerződést. Utána viszont
nem kell mindenhová a kérdést beírnod, elég, ha csak meghivatkozod az adatot.  
Vagyis,  ha  egyszer  jól  töltöttél  ki  valamit,  akkor  0  az  esélye  annak,  hogy  a
szerződés későbbi  részében  esetleg  elrontod  a helyrajzi  számot,  és  ezért  kell
újrakezdeni az egészet.

3. 3-AS VÁLTOZÓK   –  Személyes kedvencem a 3-as változók. Tudom, elég béna név,
de egyszerűen ez írja le a legjobban, hogy ezek a változók hogyan néznek ki, és
miként működnek.  Ezeket a változókat akkor használd,  amikor az adatbázisban
szereplő  személyek/hatóságok/stb  adatait  szeretnéd  beilleszteni  a
dokumentumba.  Mutatok  egy  példát:  A  sablonodban  az  egyes  személyeket
személytípusba kell sorolnod. Ne gondolj semmi bonyolultra, egy alap adásvételi
szerződés esetén jó eséllyel kell hogy legyen legalább 1 eladód, és 1 vevőd. Ebből
következik,  hogy  a  személytípus  az  eladó,  és  a  vevő.  (Természetesen  egy-egy
személytípusból több személy is lehet, tehát például 2 eladó és 3 vevő.) 

Ha  felvitted  –  és  miért  ne  tetted  volna  –  azokat  az  adatokat,  amelyeknek  a
rögzítését a program számodra lehetővé teszi, akkor nem kell azon agyalnod, hogy
vajon jó-e a személyi szám a harmadik szerződésben, hiszen ha egyszer jó, akkor
mindig, mindenhol jó.
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A  hármas  változók  így  néznek  ki:  ${Eladó_nev_1}
Az „A” függelékben megtalálod azokat a változóneveket, amelyeket a program ismer és
használ, így most csak egy rövid magyarázatot fűznék hozzá, hogy miért van ez a forma,
és  hogy  megértsd,  mit  jelentenek  az  egyes  elemek.  
Arra  már  biztos  rájöttél,  hogy  azért  3-as  változó,  mert  3  részből  áll,  amelyeket  az
alulvonás  jel  választ  el  egymástól.  A  változó  nevének  első  része  a  személytípust
tartalmazza, jelen esetben ugye ez az Eladó. A második rész a nev, amely az eladó nevére
utal, a harmadik rész pedig az 1-es szám, amely azt jelenti, hogy az iratkészítés során az
eladó személytípusból elsőként rögzített személy nevét szeretnéd ennek a változónak a
nevére beíratni.

Amikor  elkészültél  a  sablonoddal,  azt  mentsd  el  az  AK  könyvtárába,  mégpedig  a
következő helyre: Az AK könyvtárán belül találsz egy „files” mappát, amelyen belül pedig
látni fogsz egy Sablon mappát. Ide mentsd el az elkészült dokumentumodat, olyan névvel,
amit szeretnél.

Ha ezzel megvagy, akkor az AK-t elindítva az Eszközök menüből válaszd ki a Sablonok
kezelése menüpontot. Az alábbi ablak fog megnyílni a számodra:

A  bal  oldalon  lévő  listában  láthatod  a
programhoz már hozzáadott sablonokat, míg
a jobb oldalon 4 gombot fogsz találni.

Új  sablon  felviteléhez  felülről  az  elsőt,
meglévő  sablon  törléséhez  –  a  sablon
kijelölését  követően  –  a  másodikat  kell
kiválasztanod.

A  harmadik  gomb  megnyitja  a  sablonokat
tartalmazó könyvtáradat az alapértelmezett
fájlkezelő  alkalmazásban,  míg  a  negyedik

gomb kérdés nélkül eltünteti ezt az ablakot.
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Mivel új sablont akarunk hozzáadni, ezért
válaszd  ki  az  első  lehetőséget,  ami  a
következő ablakhoz fog elvinni:

A  [Sablonfájl  kiválasztása]  gomb
segítségével  fogod  tudni  betallózni  az
imént elkészült sablonodat.

Látni fogod, hogy a fájl nevéből a program
magától  elnevezi  a  sablont,  de
természetesen  nem vagy  köteles  az  így
javasolt  név  használatára,  azt  úgy
módosítod, ahogy szeretnéd.

A  személyek  listában  pedig  –  ha  a
korábban  taglalt  3-as  változókat
használtad – meg fognak jelenni  azok a
személytípusok,  amelyeket  a
dokumentumban rögzítettél.

Alul  3  gombot  látsz:  Ha  esetleg  van
Eladód  és  Eldaó-d,  akkor  tudd,  hogy  az
egyik helyen elírtad a személytípus nevét. A hibásan beírt személytípust törölheted, majd
utána módosíthatod a sablonodat, kijavítva az elírást.

Ha mindennel készen vagy, kattints az OK gombra, és máris használatba veheted a friss
sablonodat, míg, ha el szeretnéd dobni az egészet, akkor a Mégsem gomb lesz a barátod.

8. Varázslók készítése
Most, hogy megvagyunk egy, esetleg több sablonnal, nézzük meg, hogy kicsoda-micsoda
is egy varázsló. Nem a csúcsos süveges palira gondolok, hanem arra, hogy az AK hogyan
képes a segítségedre lenni abban, hogy ne maradjon ki egyetlen irat sem akkor, amikor
pl. egy cég változásbejegyzési eljárását csinálod.

Van  egy  csomó  irat,  amit  ilyenkor  ki  kell  töltenünk.  Egységes  szerkezetű  társasági
szerződés,  székhelyváltozás  esetén  az  ehhez  kapcsolódó  irat,  esetleg  akár  egy
tagjegyzék  vagy  aláírás  minta.  A  most  írtakból  következik,  hogy  a  varázslók
tulajdonképpen összefűzött sablonok, amiket a program az összefűzés sorrendjében fog
neked felajánlani kitöltésre.

A varázsló készítése a sablonhoz hasonló módon kezdődik. Eszközök menü – Varázslók
kezelése menüpont, majd az új varázsló gombot választva megnyílik a következő ablak:
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Láthatod,  hogy  a
varázslódnak kell egy név,
amivel  a  továbbiakban
azonosítani tudod, illetve a
bal oldali listában találod a
korábban  hozzáadott
sablonjaidat.

A  varázsló  összeállítása
igen kellemetlen és hosszú
feladat:  rákattintasz  a
sablon  nevére,  majd  a  >>
nyíl  megnyomásával
hozzáadod a varázslódhoz.
Kész.

Ha  esetleg  olyan  sablont
adtál  hozzá,  amely  nem

oda tartozik, akkor a << nyíl segítségével tudod eltávolítani a varázslóból.

Lehetőséged van arra, hogy egyszerre akár több sablont mozgass jobbra-balra, ehhez
mindössze annyit kell tenned, hogy a ctrl gombot nyomva tartva jelölöd ki a sablonokat.

8.1 Részletesebben a saját változókról
Most jött el az ideje, hogy beszéljünk egy kicsit a saját változókról. Ezek olyan változók,
amelyek  alapvetően  nem  szükségesek  a  program  működéséhez,  de  a  saját  életedet
nagyban megkönnyítheted a használatukkal.

Lépj  ki  az  ügyből  a  vissza  nyíllal,  és  az  Eszközök menüből  válaszd  a  Saját  változók
kezelése menüpontot, amely a következő ablakot fogja megnyitni neked:

Mint  látod,  én  jó  néhány  saját  változót
használok. Ezek a változók az adatbázisodban
tárolódnak,  így,  ha  kliens-szerver
környezetben  használod  az  AktaKukacot,
akkor  bárhonnét  is  lépsz  be,  ezeket  a
változókat el fogod tudni érni.

Az  [Új változó] gombra kattintva tudsz újabb
saját változókat hozzáadni, az adott változóra
bal gombbal duplán kattintva tudod a változót
szerkeszteni,  míg  a  jobb  gomb  törli  a
kérdéses változót az adatbázisodból.

Nagyon fontos, hogy törlésre csak akkor kerül
sor, ha és amennyiben az adott változót nem
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használod  máshol,  így  kérlek,  ne  lepődj  meg  azon,  hogyha  a  program  a  törlésre
vonatkozó kérésedet elutasítja.

Ha az [Új változó] gombra kattintottál, akkor megjelenik a következő ablak:

Itt tudod megadni a változó nevét és leírását.
A  változó  nevének  kitöltése  kötelező,  a
leírás  az  opcionális,  ennek  majd  az
iratkészítés során lesz jelentősége.

Fontos,  hogy  a  változó  neve  csak  a  név
legyen,  a  ${  és  }  nélkül,  tehát  ha  pl.  Egy
helyrajzi  számot  jelölő  változót  szeretnék
hozzáadni, akkor elegendő a változó nevénél
a hrsz beírása. Ezzel lehetővé válik az, hogy
a dokumentum előállítása során a program

a ${hrsz} értékhez behelyettesítse az adatbázisban lementett adatot.

Látom, felhúztad a szemöldököd, hiszen eddig szó sem volt arról, hogy ezeket a program
bárhol is tárolja. Nos, kanyarodjunk vissza egy kicsit az ügytípusok kezelését lehetővé
tevő  ablakhoz,  amelyet  eddig  szándékosan  nem  mutattam  meg  neked,  de  ha  már
hozzáláttál a program felfedezéséhez, akkor biztosan találkoztál vele.

Erről az ablakról beszélünk:

Ahogy azt korábban is említettem, a program
képes arra, hogy az ügyeidet csoportosítsa a
típusuk szerint.  A mellékelt képen azt látod,
hogy  nálam  milyen  ügytípusok  kerültek
rögzítésre,  de  ez  teljes  mértékig  rád  van
bízva.  Ha  csak  most  vetted  használatba  a
programot, akkor mindössze a „Be nem sorolt
ügy” jelenik meg a listában,  az  [Új ügytípus]
gomb  megnyomásával  pedig  továbbiakat
adhatsz hozzá.

A  programban  –  azt  gondolom,  mire  eddig
eljutottál,  már  mondhatom,  hogy  szokásos
módon  –  jobb  klikkel  tudod  törölni  a  nem
szükséges  ügytípusokat,  de  csak  azokat,
amelyek nincsenek használatban!

Hogy  is  mondják?  Az  ördög  mindig  a
részletekben lakik, és ez most sincs másként.

Válassz ki kérlek egy ügytípust, és kattints a [Részletek] gombra, amely meg fogja neked
nyitni a következő ablakot:
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Ebben az ablakban át tudod nevezni az
ügytípusodat, de sokkal fontosabb, hogy
látsz  két  listát:  Elérhető  változók  és
Hozzáadott változók. 

Az „Elérhető változók” lista tartalmazza
mindazokat  a  változókat,  amelyeket
korábban  felvittél  saját  magadnak.  A
„Hozzáadott  változók”  listában  pedig
azokat a változókat látod, amelyeket az
adott ügytípushoz rendeltél.

Miért van ennek jelentősége? Mint látod,
én  az  Ingatlan  adásvétel  ügytípushoz
hozzárendeltem  néhány  változót,  amit
tipikusan  használni  szoktunk  az  ilyen
típusú jogügyletek kapcsán. Így, amikor

az  ügy  felvitele  során  kiválasztom,  hogy  egy  Ingatlan  adásvételt  készítek,  a  program
kapásból kérdeni fogja tőlem ezeket az adatokat,  és azt le is tárolja az adatbázisban.
Vagyis, amikor iratot készítek – pl. az adásvételi szerződést, vagy a tulajdonjog bejegyzési
engedélyt  –  és  ezeket  az  adatokat  korábban  már  megfelelően  kitöltöttem,  akkor  a
program már nem fog rákérdezni  a  helyrajzi  számra,  hanem azt  szépen beilleszti  az
elkészített  mintába.  Azt  hiszem,  nem  szükséges  ecsetelnem  annak  az  előnyét,  hogy
mindenhol a megfelelő helyrajzi szám kerül az okiratokba…

Az ablak alján  látsz  egy  [Új  változó] feliratú  gombot.  Ez  a  korábban már ismertetett
ablakot nyitja meg neked, tehát innét is van lehetőséget újabb változók felvitelére, nem
kell kilépned erről a felületről.

9. Iratkészítés sablonok segítségével
Most, hogy már van sablonunk is, és van varázslónk is, ideje elkészíteni az első iratunkat
az AK-ban. Lépj be egy ügybe, és innentől 2 lehetőséged van. 

Az első lehetőséged, hogy az irat előállítása ikonra kattintasz. Ebben az esetben meg fog
neked nyílni a sablonválasztó ablak:
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A  lista  tartalmazza  a  sablonjaidat,
amelyben  görgetve  kiválaszthatod  azt,
amelyiket  használni  szeretnéd,  vagy
elkezded  gépelni  a  sablon  nevét,  és  a
találatok közül kiválasztod azt a sablont,
amire szükséged van.

A lista nem fog a kiválasztott  sablonhoz
„görögni”, de egész nyugodtan kattintsd a
kiválasztást  követően  az  OK  gombra,
amely  el  fog  vinni  az  irat-előállításhoz
használt képernyőre.

A  második  lehetőséged,  hogy  az  ügyben
rögzített személyeknél kiválasztod azt az 1 személyt, akit az iratban használni szeretnél –
pl. egy meghatalmazás esetén – és jobb gombot nyomva a nevén az „Irat létrehozása a
személlyel” menüpontot választod. A következő lépcsőben az iménti sablonválasztó ablak
fog megjelenni, de már csak azokat a sablonokat fogod látni, amelyekben 1 személytípus
szerepel, illetve nem lesz lehetőséged új személy hozzáadására a dokumentumhoz.

A sablon kiválasztást követően a következő ablakot fogod látni: 

Az ablak felső részében a szürke sávban látod, hogy melyik sablont választottad ki,  a
következő sorban látsz három listát. Az ügyben szereplő személyek nevű lista azokat a
személyeket tartalmazza,  akiket az adott  ügyben rögzítettél.  A személytípusokról  már
beszéltünk, jelen esetben két személytípusunk van – hiszen adásvételről van szó – Eladó,
és Vevő.  A harmadik listában azokat a személyeket látod, akiket már hozzáadtál az adott
irathoz, vagyis az ő adataikat fogja a program az irat-előállítás során felhasználni. Azt is
láthatod,  hogy  melyik  személy  milyen  sorszámmal  és  milyen  típussal  szerepel,  jelen
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esetben Eladó Elemért adtam hozzá első eladóként, míg Vevő Viktória a Vevő, akit a vevők
közül másodikként adtam hozzá.

Beszéljünk először a függőleges gombokról. Személyt hozzáadni az irathoz úgy tudsz,
hogy  egyszer  rákattintasz  a  személyre,  majd  kiválasztod  a  személy  típusát,  és
rákattintasz a [Hozzáadás] gombra. 

A  [Mind kijelölése] és a  [Jelölés megfordít] a már hozzáadott személyekre vonatkozik,
ugyanúgy,  ahogy  a  [Kijelöltek  törlése] is.  Ezeknek  a  segítségével  tudod  a  sablonhoz
tévesen hozzáadott személyeket eltávolítani.

Következő  lépésként  nézzük  az  alsó  gombsort.  Az  első  a  [Személy],  amelynek
segítségével olyan személyt adhatsz hozzá az irathoz, aki nem szerepel az ügyedben.
Tegyük  fel,  hogy  egy  levelet  szeretnék  írni  valamelyik  járásbíróságnak,  akit  korábban
hatóságként rögzítettél az adatbázisodban. Nincs más dolgod, mint a  [Személy] gombra
kattintani, majd pedig elkezdeni gépelni a bíróság nevét. A program fel fogja ajánlani a
találatokat,  majd,  miután  kiválasztottad  a  neked  tetszőt,  meg  fogja  kérdezni,  hogy
hozzáadja-e az ügyhöz. Erre csak akkor van szükséged, ha az ügyben nélkülözhetetlen a
személy megléte, egyébként javaslom, hogy kattints a nemre, hiszen bármikor eléred a
hatóságokat az adatbázisból. 

Ha  az általad szükségesnek vélt személyeket hozzáadtad, akkor az  [Irat szerkesztése]
gomb  létrehozza  a  dokumentumot.  Ha  a  program  azt  érzékeli,  hogy  az  egyik
személytípusból nem adtál hozzá egyetlen személyt sem, akkor erre figyelmeztetni fog,
de ha nem látod szükségét a javításnak, akkor menj tovább nyugodtan.

Ha az irat létrehozása során a program talál olyan változót, amihez nem tudott tartalmat
rendelni,  akkor  meg  fogja  kérdezni,  hogy  mit  szeretnél  azokra  a  helyekre  beírni.
Amennyiben  nem  adsz  meg  értéket,  akkor  a  változó  nevét  simán  ki  fogja  törölni  a
szövegből, és az OK gombra kattintást követően a következő üzenetet fogod látni:

Fontos, hogy valóban a szövegszerkesztés befejezését
követően kattints az OK gombra.

Ha a sablonod nem hibás, akkor néhány pillanat múlva
meg  kell  nyílnia  az  általad  használt  alapértelmezett

szövegszerkesztőnek, ahol látni fogod a változók tartalmával feltöltött dokumentumodat.
Használd, ahogy szoktad, formázd, amit szeretnél, készítsd el a dokumentumodat. 

A  KÖVETKEZŐ  LÉPÉSRE  NAGYON  FIGYELJ! Amikor  a  dokumentum  szerkesztésével
végeztél, mentsd el a munkádat, de a FÁJLT NE NEVEZD ÁT! Ennek azonnal látni fogod a
jelentőségét.

Szóval, miután a munkádat elmentetted azon a néven és oda, ahol azt az AK létrehozta,
zárd be a szövegszerkesztődet, és kattints rá az [OK] gombra. Látni fogod, hogy a [Mentés
adatbázisba] és a [Mentés félkész iratként] gombok is aktívvá válnak.
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Bármelyiket  is  választod,  az  általad  elkészített  irat  bemásolásra  kerül  az  AK
adatbázisába. A kettő között a különbség, hogy ha félkész iratként mented el, akkor az
iratlistában világoszölddel kiemelésre kerül az irat, ezzel jelezve, hogy itt azért még akad
tennivaló. Ha visszalépsz az ügyképernyőre, akkor látni fogod, hogy azokat az ügyeket,
amelyekben félkész irat van, ugyanolyan világos zölddel ki fogja emelni a program, és az
ügylistád elejére sorolja, amennyiben ezt beállítottad, arcodba tolva, hogy be kéne fejezni,
amit elkezdtél. :-)

A  [Mentés  adatbázisba] és  a  [Mentés  félkész  iratként] gombokra  történő  kattintást
követően ezt fogod látni:

Láthatod,  hogy  a  sablon  nevéből  automatikusan
kitöltésre  került  az  irat  leírása,  ezt  természetesen
átírhatod.  Látod  az  ügy  számát,  az  irat  készítésének
dátumát, a fájlnak a típusát, illetőleg az elkészítésére
fordított időt, percekben számolva.

Az ablakban legfelül látsz egy legördülő menüt, amely
újra a nyilvántartás-rengeteg egyszerűsítését szolgálja. Itt meg tudod adni azt, hogy az
általad  elkészített  irat  milyen  irat-típusba  tartozik.  Ha  megbízási  szerződést,  PMT
adatlapot, JÜB adatlapot, aláírásmintát, vagy tulajdoni lapot rögzítesz, akkor már eleget is
tettél a kamara által rád rótt nyilvántartási kötelezettségednek.

Ha  már  egy  elkészült  iratot  szeretnél  esetleg  tovább  szerkeszteni,  vagy  egy,  az
adatbázisodba  lementett  iratot  megnézni,  akkor  nincs  más  dolgod,  mint  az  iratok
listájában duplán rákattintani,  és máris  meg fog nyílni  neked az  adott  irat  –  a  hozzá
kapcsolódó alapértelmezett programban. Ha olyan fájlt választasz, amely szerkeszthető,
akkor  a  szövegszerkesztődben,  ha  pedig  bármilyen  mást,  pl  egy  es3  fájlt,  akkor  az
elektronikus aláíráshoz használt programodban.

10. Letétkezelés
Az AK képes arra,  hogy  a  letétjeidet  kezelje.  Azért  is  ajánlom ennek a funkciónak a
használatát,  mert  ha  letétbe  veszel  egy  tulajdonjog  bejegyzési  engedélyt,  akkor  a
program addig nem engedi majd neked lezárni az ügyet,  amíg abban nyitott letét van,
megelőzve, hogy elsikkadjon egy benyújtás.

A kis széf ikonra kattintva egy lista fog megjelenni,  amely első alkalommal üres,  alul
pedig két gomb található. Értelemszerűen az  [Új letét] gomb segítségével tudsz letétet
hozzáadni, míg a [Bezárás] gomb eltünteti az ablakot.
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A felvitt letétet a letétre történő dupla kattintással tudod majd módosítani, míg a jobb
egérgomb használatával pedig törölni az adott ügyből.

A  letét  rögzítése  során  a  program
automatikusan kitölti az ügyszámot, hiszen,
ahogy  azt  már  mondtam,  minden  érdemi
munka ügyön belül zajlik.

Ezt  követően  ki  kell  választanod  a  letét
típusát, amely a kamarai szabályzat szerint
őrzési  letét,  teljesítési  letét,  költségletét
lehet.

A letét  dátuma a  letéti  szerződés  dátumát
jelenti,  alapértelmezettként  az  éppen
aktuális naptári nap kerül kiválasztásra.

A  letét  megszűnésénél  meg  tudod  adni
esetlegesen  azt  a  hatóságot,  akinek  a
részére a letét át lett adva, ő a letét őrzője,

illetve az ő címét is meg kell adnod. A bírói letétbe helyezés jelölőnégyzet bekapcsolását
követően válik aktívvá az ehhez kapcsolódó dátum, míg az ablak alsó része a pénzletéttel
kapcsolatos  adatokat  tartalmazza.  A  gombok  mellett  balra  találsz  egy  !  LEZÁRVA  !
jelölőnégyzetet, amellyel jelezheted, hogy ez a letét a továbbiakban már nem aktív, így az
ügy lezárása során a program már nem fogja ellenőrizni.

Fontos, hogy a kamarai szabályzat szerint azzal, hogy az AK-ban rögzíted a letétedet, a
bejelentési  kötelezettségednek  nem  tettél  eleget,  ezt  külön,  az  e-letet.hu  oldalon
keresztül az aláírókártyáddal teljesítened kell.

11. Óra-elszámolás
Régi adósságomnak tettem eleget akkor, amikor megteremtettem az AK-ban az óradíjas
elszámolás lehetőségét. Működése nagyon hasonló ahhoz, amit az imént a letétkezelés
során leírtam, mégis van néhány apró különbség.

Az óra ikonra kattintva egy hasonló listát fogsz látni, mint a letét esetében. Alapesetben
ez is üres, és ahogy az egyes tételeket rögzíted, úgy jelennek meg majd a listában. A lista
mellett 4 gombot találsz: [+Új tétel], [Tétel(ek) számlázva], [Tétel(ek) fizetve], [Bezárás].
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Menjünk sorba. Ha az új tétel gombra kattintasz, a következő ablak fog megnyílni előtted:

Láthatod,  hogy  a  program  itt  is  kitölti  az  ügyszámot,  és
alapértelmezettként  beállítja  a  mai  dátumot,  de  ezt
természetesen  módosíthatod.  A  következő  sorban
megadhatod  az  általad  elvégzett  munka  leírását,  pl.
irattanulmányozás,  majd  pedig  kitöltheted  a  felszámított
időt, óra – perc formátumban.

Az időtartam alatt két jelölőnégyzetet találsz, amellyel azt
jelezheted, hogy a tételt már kiszámláztad az ügyfél részére,

illetve a kiszámlázott tétel kifizetésére is sor került.

Az  [OK] gomb  megnyomására  a  tétel  lementődik  az  adatbázisodba.  Csakúgy,  mint  a
letétkezelés során, dupla bal kattintással tudod szerkeszteni a tétel adatait, míg a jobb
egérgomb  megnyomásával  –  megerősítést  követően  –  el  tudod  távolítani  az
adatbázisodból.

A [Tétel(ek) számlázva] gomb segítségével anélkül tudsz tételeket számlázottra állítani,
hogy  be  kellene  lépned  minden  egyes  elemhez.  A  ctrl  gombot  nyomva  tartva
kiválaszthatod azokat az elemeket, amelyeket már kiszámláztál, és egy gombnyomással
ezt be is állíthatod. Amikor azt megtetted, akkor láthatod, hogy a tételek listázásában a
tétel  neve mögött  meg fog jelenni  a „számlázva” felirat,  ezzel is megkönnyítve a lista
áttekintését.

A  [Tétel(ek) fizetve] gomb a fentiek után szerintem nem igényel túl sok magyarázatot,
ugyanezen logika mentén működik, de csak a már kiszámlázott tételeket engedi fizetettre
állítani.

12. Hatóságok és hatósági számok
Az AK képes arra,  hogy  egy  adott  ügyben az  ott  eljáró  hatóságokat,  és  a  hatóságok
ügyszámát is nyilvántartsa a számodra. Ezek az adatok kereshetőek is, így pl. ha kapsz a
bíróságtól egy idézést – ahogy az a korábbi példáinkban is szerepelt – mint XY és 12 társa
ügyében eljáró védő, de a hatósági szám már rendelkezésedre áll, akkor pillanatok alatt
meg tudod találni azt az ügyet, amihez az idézés tartozik.
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Az ügyszámok rögzítésének folyamata az alábbiak szerint néz ki:

Ebben  az  ablakban  fogod  látni  azokat  a
hatósági  számokat,  amelyeket  az
adatbázisodban elmentettél. Ahogy arra már
a korábbi fejezetben is utaltam, célszerű az
E-PAPIR  és  az  ÁNYK  által  kiadott
azonosítókat  elmenteni,  mert  ezeket  a
dokumentumokat  a  program  képes
automatikusan  azonosítani,  és  az  itt
rögzítésre  került  számok  segítségével
automatikusan iktatni is. 

Az  ablak alsó sorában 3  gombot  látsz,  úgymint  [Új  hatósági  szám],  [OK],  és  [Mégse].
Szokásainknak megfelelően kezdjük most is az elejéről.

Az [Új hatósági szám] gomb lenyomását követően az alábbiakat fogod látni:

A felső legördülő menüben azokat
a  hatóságokat  fogod  megtalálni,
amelyeket  már  felvittél,  ezt
egyébként  a  [Hatóságok] gombra
történő kattintással teheted meg,
míg  az  alatta  lévő  üres  mezőbe

tetszésed szerint írhatod be a hatósági számot. Néhány praktikus javaslatot engedj meg
nekem: Lehetőség szerint a bírósági számokat mindig ugyanúgy rögzítsd, vagyis, ha a
tanács/bíró számát rögzíteni szoktad, akkor ne térj el ettől, mert csak megkavarodsz. A
hatósági  szám  felvitele  során  ha  megteheted,  kerüld  el  a  felesleges  szóközök
használatát,  mert  egy  keresésnél  esetleg  összezavarja  a  programot,  és  nem  fogod
megtalálni az ügyedet.

Ha kiválasztottad a hatóságot, és megadtad a hatósági számot is, kattints az [OK] gombra,
amely visszavisz az előző képernyőre, ahol már láthatod is a felvitt adatot.

Az  [OK] gomb  ezen  a  képernyőn  továbbra  is  inaktív  marad,  mivel  itt  jelenleg  nincs
szerepe. Ha azonban egy sablonodba beszúrod a ${hiv_szam} változót, akkor a sablon
feltöltése  során  a  program  fel  fogja  neked  dobni  ezt  az  ablakot.  A  hatósági  számot
kiválasztva az [OK] gomb aktiválódik, és erre kattintva tudod a kérdéses hatósági számot
beszúrni az iratba.

34



13. Keresés
A rengeteg felvitt adat, és az elvégzett munka nem sokat ér, ha nem tudjuk előbányázni
az  adatbázisunk  mélyéről.  Ebben  segít  a  keresés  funkció,  amely  képes  a  következő
keresések végrehajtására:

 személy neve alapján történő keresés

 ügyek leírása alapján történő keresés

 hatósági számok alapján történő keresés

 iratok leírása alapján történő keresés

 esemény leírása alapján történő keresés

 levelezésben feladó vagy címzett, illetve ragszám alapján történő keresés

 megjegyzésekben történő keresés

A  keresés  alapesetben  valamennyi  adatra  megtörténik,  nyilván  ez  egy  nagyobb
adatbázisban több időt vesz igénybe. Ugyanakkor a keresést szűkíthetjük is, akként, hogy
jelezzük, hogy mondjuk csak személyre keressen a program, ezt a keresési mező mellett
található legördülő menüből választhatjuk ki.

A  keresés  alapértelmezetten  töredékre  keres.  Ha  tudjuk,  hogy  Kiss  Pétert  keressük,
akkor megtehetjük azt is, hogy vagy beírjuk a teljes nevet, vagy pedig rövidítünk, pl ki pé.
Ebben az esetben is meg fogja találni a program a keresett adatot.

A személyre történő keresés esetében,  amennyiben rendelkezésre áll,  úgy a személy
neve mögött meg fog jelenni az édesanyja neve, és a születési dátuma, megkönnyítendő
ezzel a sok hasonló nevű ügyfél közül történő kiválasztást.

A találati listában megjelenő elemek közül ha 

 Személyre kattintunk, akkor megnyílnak a személy adatai, és látható, hogy melyik
ügyekben szerepel. Az adott ügyszámra történő dupla bal kattintással be is tudunk
lépni az ügybe, míg a jobb klikkre kiíródnak az ügy adatai.

 Ha ügyet,  hatósági  számot,  iratot,  megjegyzést jelölő találatra,  hatósági  számot
jelölő találatra, kattintunk, akkor automatikusan a program belép az adott ügybe

 Ha levelet  vagy határnapot  jelölő  találatra  kattintunk,  akkor  megnyílik  az  adott
levél, illetve határnap tulajdonságait szerkeszthetővé tevő ablak.
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14. Néhány szóban a levelezésről
Az AK képes arra,  hogy  a  kimenő és a  bejövő levelezést  is  kezelje,  az  egyes postai
küldeményeidet a megfelelő ügyekhez rendelje. Ha az ügyképernyőn kattintasz rá a kis
levél alakú ikonra, akkor először be fogja kérni az ügyszámot, és úgy rögzíti be az adott
levelet,  míg, ha már be vagy lépve egy ügybe,  akkor egyszerre a következő ablak fog
megnyílni:

Láthatod,  hogy  alapértelmezettként  a
program  kimenő  levelet  vár,  de  ezt
természetesen  át  tudod  állítani,  ugyanúgy,
ahogy  a  levél  feladásának  vagy
beérkezésének dátumát. A név begépelését
és  kiválasztását  követően  van lehetőséged
arra,  hogy  az  adott  személyhez  rögzített
címek közül  kiválaszd  a  megfelelőt,  illetve

megadhatod a levél ragszámát, valamint rögzíthetsz hozzá egy rövid leírást is, pl, hogy ez
egy idéző végzés volt valamelyik bíróságról.

Az alsó sorban találsz 4 gombot, haladjunk – immár hagyományosnak mondható módon –
balról jobbra.

Az  első  ikon  nem  véletlenül  hasonlít  a  beemelésre,  hiszen  itt  pontosan  ezt  tudod
megtenni. Vagyis, ha papír alapon érkezik neked levél, és már be is szkennelted, akkor a
levél rögzítésével egyidejűleg ezt be is tudod emelni az adatbázisba.

Az  [Új  személy]  gomb  segítségével  az  adatbázisban  még  nem  szereplő  személy
rögzítésére van lehetőséged közvetlenül a levél rögzítése során, a másik két gomb pedig
értelemszerűen magáért beszél.

14.1 E-mail küldése a programból
Ha  már  a  levelezésről  beszélgetünk,  ne  menjünk  el  szó  nélkül  az  e-mail  küldési
lehetőség mellett. Ennek segítségével megteheted azt, hogy a programból közvetlenül,
szabad szöveges e-mailt küldesz, de akár azt is, hogy a programban lévő iratot küldöd
meg az ügyfeled részére.

Ez utóbbihoz nincs más dolgod, mint az iratképernyőn kiválasztani az elküldendő iratot,
megnyomni  rajta  a  jobb  egérgombot,  majd  kiválasztani  az  Irat  küldése  e-mailben…
feliratú menüpontot.
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A kiválasztást követően az alábbi ablak fog előtted megjelenni – hasonlóan ahhoz, ha a
felső gombsorból kiválasztod az e-mail küldése gombot:

A felső gombsorban 4 ikont
látsz,  ezek  sorrendben  a
következők: Az adott e-mail
elküldése,  melléklet
csatolása,  félkész  e-mail
mentése,  és  a  mentés
nélküli bezárás.

Alatta  a  szokásos  mezőket
találod,  mint  címzett,  a
másolatot kapó e-mail cím,
és az e-mail tárgya.

Ezt  követi  az  e-mail
tényleges  szerkesztését
lehetővé  tevő  ablak,
mellette  pedig  az  e-mail
mellékleteként szereplő csatolmányok.  Mint láthatod,  jelenleg én egy meghatalmazást
csatoltam az e-mail mellé. 

A csatolmányok gombra kattintva egy új ablak fog eléd kerülni:

Ebben az ablakban láthatod,
hogy  milyen  iratok
szerepelnek  az  ügyben,
amiben  az  e-mailt  írod,  és
egyszerűen ki  tudod pipálni
azokat  az  iratokat,
amelyeket  csatolni
szeretnél.

Ha  olyan  fájlt  szeretnél
mellékelni,  amit  nem
emeltél be az AktaKukacba,
akkor  a  [Külső  fájl
csatolása…] gomb  lesz  a
barátod.  Amikor  minden
csatolandó  iratot
kiválasztottál  az

adatbázisodból,  és  az  összes  külső  fájlt  hozzáadtad,  akkor  nyomd  meg  a  [Csatolás]
gombot, amivel a program visszatér az iménti képernyőre.
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A címzett és a másolat beírása során a program automatikusan keresni fog az ügyfelek
mellé rögzített e-mail címek között. Tehát, ha a személyek felvitele során kapcsolatként
az ügyfél e-mail címét is rögzítetted, akkor itt most nincs más dolgod, mint beírni a nevét,
és a program automatikusan kitölti az e-mail címét.

Természetesen arra is van lehetőséged, hogy olyan e-mail címre küldj levelet, amely nem
szerepel az adatbázisodban. Ebben az esetben gépeld csak be az e-mail címet, végezd el,
amennyiben szükséges, a mellékletek csatolását, majd pedig kattints a küldés gombra.
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15. Függelék A – a program beépített változói
Ez a függelék bemutatja azokat a változókat, amelyek beépítésre kerültek az AktaKukac
Ügyvédi  Nyilvántartó  programba.  Az  alábbi  táblázatok  tartalmazzák  a  változók  nevét,
valamint a rövid leírásukat is. 

Háromféle változótípust kezel a program:
- Alapváltozók
- 3-as változók
- Saját változók

Alapváltozók

Sorszám: Változónév: Leírás:

1.) ${ugyvednev} A programot használó ügyvéd neve.

2.) ${ugyvedszekhely} A használó ügyvéd teljes székhelye.

3.) ${ugyvedkamara} A használó ügyvéd kamarájának kódja

4.) ${ugyvedtelefon} A használó ügyvéd telefonszáma

5.) ${ugyvedfax} A használó ügyvéd fax-száma

6.) ${ugyvedemail} A használó ügyvéd e-mail címe

7.) ${ugyvedlajstrom} A használó ügyvéd kamarai lajstromszáma

8.) ${kasz} A használó ügyvéd kamarai azonosító száma

9.) ${telepules} A használó ügyvéd székhelyéül szolgáló település

10.) ${datum} Az aktuális napi dátum

11.) ${ugyszam} Az aktuális  ügy  száma,  amiben az  irat  készül,  az
aktuális irat alszámával kiegészítve pl (1/2021/1)

12.) ${sorszam} Az aktuális  ügy  száma,  amiben az  irat  készül,  az
aktuális irat száma nélkül! (pl 1/2021)

13.) ${leiras} Az aktuális ügy leírása

14.) ${dat_nyit} Az aktuális ügy indítási dátuma

15.) ${dat_lezar} Az aktuális ügy lezárási dátuma

16.) ${hiv_szam} Más hatóságok eljárási száma, amely listából kerül
kiválasztásra. Az adat csak a számot tartalmazza, a
hatóság nevét nem!

17.) ${nevek} Az irat összes aláírója, aláírói minőségükkel együtt
pl. Gipsz Jakab eladó
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A „3-as” változók

A program 6.21-es változatával bevezetésre kerülnek a 3-as változók. Ezek a változók
abban segítenek, hogy egy sablon könnyebben paraméterezhető legyen, a formájuk pedig
a következő: ${szemelytipus_valtozonev_sorszam}

A személytípust a felhasználó definiálja, amikor egy új sablon készítése során megadja a
sablonban szereplő személyek típusát,  pl.  adásvételi  szerződés esetén az Eladót és a
Vevőt.  Ez  lesz  a  személytípus,  amelyet  ugyanabban  a  formában  kell  beírni,  ahogy  a
sablonban szerepel. Ha tehát elado-t írunk eladó helyett, akkor végig következetesen az
elado megnevezést kell használni.

A  változónév  a  fenti  táblázatban  szereplő,  és  személyhez  kapcsolódó  változóneveket
jelenti, pl. nev, szuletesinev, stb.

A sorszám pedig azt jelöli, hogy az adott személytípusban hányadikként felvitt személyre
hivatkozunk.  Pl.  az  ${Eladó_nev_1}  az  a  sablonhoz  Eladó  személytípusként  elsőként
hozzáadott személy nevére vonatkozó adatot fogja visszaadni.

A táblázat csak a változó nevét tartalmazza, sem a személytípust, sem a sorszámot NEM!

Sorszám: Változónév: Leírás

1.) nev A személy neve

2.) szuletesinev A személy születési neve

3.) ugyvezeto A jogi személy ügyvezetője

4.) szuletesihely A személy születési helye

5.) szuletesiido A személy születési ideje

6.) anyjaneve A személy édesanyjának a neve

7.) szemelyiszam A  személy  személyi  száma,  jogi  személy  esetében
cégjegyzék-száma

8.) adoszam A személy adóazonosító jele, jogi személy esetében
adószáma

9.) allampolgarsag A személy állampolgársága

10.) statszam A jogi személyhez rögzített statisztikai számjel

11.) nyilvszam Civil szervezet nyilvántartási száma

12.) cgjszam Cégjegyzékszám

13.) lakcim A személy lakcímeként rögzített adat

14.) tarthely A személy tartózkodási helyeként rögzített adat

15.) levelezes A személy levelezési címeként rögzített adat

16.) szekhely A személy székhelyeként rögzített adat

17.) telephely A személy telephelyeként rögzített adat
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18.) fioktelep A személy fióktelepeként rögzített adat

19.) kugyintezes A jogi személy központi ügyintézésének címe

20.) egyebcim A személy egyéb címeként rögzített adat

21.) telefonszam A személy telefonszámaként rögzített adat

22.) email A személy e-mail címeként rögzített adat

23.) faxszam A személy fax-számaként rögzített adat

24.) egyebkapcs A személyhez egyéb kapcsolatként rögzített adat

25.) szig A személy személyi igazolványának száma

26.) utlevel A személy útlevélnek száma

27.) vezeng A személy vezetői engedélyének száma

28.) lakcimkartya A személy lakcímkártyájának száma

29.) egyebokirat A  személyhez  egyéb  okiratként  rögzített  okmány
száma

30.) kepviseltiroda A jogi képviselő típusú személyhez rögzített ügyvédi
iroda, amelyet az adott természetes személy képvisel

31.) mkasz Az ügyben szereplő jogi képviselő KASZ száma

Az adatbázisba felvitt óradíjak segítségével a program képes elszámoló dokumentumot
készíteni. Az óradíj használatához szükséges változók a 3-as változók szintaktikájához
hasonlóan épülnek fel, annyi különbséggel, hogy itt mindegyik elemnek kötelező a neve,
csupán a számok változnak. Az óradíj változók így néznek ki:

${oradij_változónév_sorszám}

A változóneveket az alábbi táblázat tartalmazza:

Sorszám: Változónév: Leírás:

1.) datum Az óradíj rögzítésének dátuma

2.) leiras Az adott tétel leírása

3.) ora Az elszámolandó órák mennyisége

4.) perc Az elszámolandó percek mennyisége
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5.) osszeg Az óradíj rögzítése során felvitt, elszámolandó összeg

6.) penznem Az óradíj rögzítése során megadott pénznem, ha üres,
akkor automatikusan Ft kerül megadásra.

7.) teljesdij Az  óradíj  tételekért  felszámított  összes  díjat
tartalmazza számszerűen

8.) osszesora Az  óradíj  tételek  összesített  óraszámát  tartalmazza
óra:perc formában

Az  irat  készítése  során,  amennyiben  a  program  óradíj  változót  talál,  akkor  annak
automatikusan megkísérli a feltöltését. Attól függően, hogy hány tételt adtunk meg, annyit
fog a program feltölteni, célszerű tehát egy nagyobb táblázatot készíteni, és amire nincs
szükség, azt az irat formázása során kitörölni.

16. Függelék B – felhasznált elemek
A program készítése során különböző, más személyek által készített elemeket is 
felhasználtam.

 FirebirdSQL adatbázis-kezelő - https://firebirdsql.org/ 

 FLATICON weboldalról letöltött ikonok - 
https://www.flaticon.com/authors/smashicons 

 ControlsFX - http://fxexperience.com/controlsfx/ 

 Google Calendar API - https://developers.google.com/calendar/ 

 Apache POI - https://poi.apache.org/document/index.html 
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