K&H SZÉP Számla – GIRO alszámla lekérdezés – technikai leírás, segédlet
1. hogyan kell belépni a SZÉP Kártyarendszer Munkáltató modulba (felületre)?
A K&H SZÉP Kártyarendszer Munkáltató moduljába belépés a kh.hu/web/szep-kartya/munkaltato-belepes
weblapon érhető el. Az alábbi nyitólapon történik a belépés. Már szerződött Munkáltatók az idáig is használt
azonosítójukkal és jelszavukkal, az új szerződött Munkáltatók a szerződésben megkapott egyedi
azonosítójukkal és jelszavukkal tudnak belépni.

2. hogy lehet egy vagy több munkavállaló (kártyabirtokos) K&H SZÉP Számla GIRO
alszámlaszámait lekérdezni?


sikeres belépést követően az alábbi menüpontok érhetőek el, amik közül értelemszerűen a „GIRO
alszámlaszám lekérdezés” menüpontot kell választani

GIRO alszámla
lekérdezés



ezt követően az alábbi felületen lehet a munkavállaló kártyabirtokos GIRO alszámlaszámait lekérdezni,
a munkavállaló „adóazonosító jel” adatának megadásával az erre szolgáló beviteli mezőben. Az
adóazonosító jel adatokat meg lehet adni egyenként vagy csoportosan is.

GIRO alszámlaszám



minta példák egy vagy több „adóazonosító jel” adat megadására az ábrán piros színnel jelölt lekérdező
mezőbe beviteli lehetőségére




pl. az „adóazonosító jel” adatok egyszerűen begépelhetőek a lekérdezés mezőbe, két adat között
elválasztó üres karakter (space) megadásával
pl. egy excel táblában tárolt adatok egyszerű másolás (Ctrl C) + beillesztés (Ctrl V) művelettel is
elvégezhető az adatok beillesztése a lekérdező mezőbe

Az adatbevitelt követően a „lekérdezés indítása” nyomógombbal indítható el a lekérdezés.
Adóazonosító jel
8403023448
8403040881
8403374690
8403446381
8403700733
8404111766



a lekérdezés eredménye egy lenyíló ablakban jelenik meg. A lekérdezés eredménye a „lekért adatok
letöltése” funkció választásával excel táblába tölthető le a lekérdező által megadott helyre.



pl. további lehetőség a lekérdezésre, az „adóazonosító jel” adatok excel táblával történő feltöltésével

Adóazonosító jel
8361012129



8401617341
9696969696



8403023448
8403040881
8403374690
8403446381
8403700733
stb.



egy helyesen összeállított excel tábla, amiben
Munkáltató által összeállított munkavállalók
„adóazonosító jel” adatai szerepelnek
az „adóazonosító jel” adatokat elég egy
oszlopban egymás alá rendezve megadni, és ezt
az excel táblát feltölteni a lekérdezés funkcióba
figyelem! Az excel munkafüzetben csak egy
munkalap legyen, amiben a lekérdezni szánt
adatok szerepelnek.

NÉV

Adóazonosító jel
8361012129

SZÉP Teszt Géza

8401617341

SZÉP Teszt Jolán

9696969696

SZÉP Teszt Julcsa

8403023448

SZÉP Teszt Gábor

8403040881

SZÉP Teszt Péter

8403374690

SZÉP Teszt Sándor

8403446381

SZÉP Teszt Katalin

8403700733

SZÉP Teszt Ágnes




egy hibásan összeállított
excel tábla
a lekérdezésre összeállított
adatokban kizárólag csak a
munkavállaló(k)
„adóazonosító jel” adata
szerepeljen, más adat
megadása nem kell



az „excel fájl feltöltését” követően a „lekérdezés indítása” művelettel indítható el a feltöltött fájlban
szereplő „adóazonosító jel” adatokra a GIRO alszámlaszámok keresése



a találati lista a képernyőn jelenik meg. A lekérdezés eredménye egy lenyíló ablakban jelenik meg.
A lekérdezés eredménye a „lekért adatok letöltése” funkció választásával excel táblába tölthető le a
lekérdező által megadott helyre.
amennyiben egy adóazonosító jelhez nem tartozik számlaszám, abban az esetben hibás
adóazonosítóként jelenik meg





a GIRO alszámlaszám találati listában megjelenítés módjára és a letöltendő excel táblában
szerepeltetésre szolgál a „GIRO szám szeparátor”. Kikapcsolása esetén a GIRO alszámlaszámok a
„ – „ szeparátor karakter nélkül jelennek meg.

