
 
 
 
 

BLANKETTA program használati útmutatója 

 

A programot a következő címről lehet telepíteni: http://www.arconsult.hu/blanketta/  

Oktatóvideó: http://www.arconsult.hu/blankettavideo/  

Gyakran ismételt kérdések: http://www.arconsult.hu/blankettagyik 

A használati útmutató szóhasználatában a következőkben 

• Űrlap: kitöltetlen nyomtatvány sablon 

• Nyomtatvány: részben, vagy egészben kitöltött nyomtatvány 

 

A BLANKETTA program használatának fő előnyei néhány pontban összefoglalva: 

• A VARÁZSLÓ biztosítja, hogy az ÁNYK rendszere és az űrlapok naprakészek legyenek. 

• Egyszerűen készíthet új nyomtatványt, közvetlenül a BLANKETTA-ból 

• Tallózhat a nyomtatványok között és a kiválasztott nyomtatványt egyszerűen 

✓ Megnyithatja 

✓ Másolva új nyomtatványként megnyithatja: 

Egy kiválasztott nyomtatványból kiindulva, annak másolásával új nyomtatvány 

készíthető, így nem kell minden mezőt újra kitölteni 

✓ BLANKETTA formátumban mentheti, így a nyomtatvány hordozható, bármely gépen 

megnyitható 

✓ Átnevezheti 

✓ Törölheti 

✓ Kicsomagolhatja: a program a nyomtatványokat küldéskor a felhasználó titkosító kulcsával 

is titkosíthatja, így az elküldött nyomtatvány megnyitható, olvasható 

✓ A nyomtatvány lista több szempont szerint egyszerűen szűrhető 

• További funkciók: 

✓ Nyomtatványok, űrlapok, törzsadatok, titkosító kulcspár biztonsági mentése, visszatöltése 

(akár másik gépre) 

✓ Lehetőség van a formanyomtatványok egyszerű külső aláírása (ha nem AVDH-val ír alá) 

✓ A MENÜ gomb: a gyakran használt webcímek egy gombnyomással megnyithatók 

 A Próbaverzióban az alábbi funkciók nem elérhetőek: 
- Backup visszatöltés / tallózás 
- Autobackup visszatöltés / tallózás 
- Blanketta fájl megnyitása, másolatként megnyitása 
- PDF funkciók 
- iForm iktatás / archiválás 
 

  

http://www.arconsult.hu/blanketta/
http://www.arconsult.hu/blankettavideo/
http://www.arconsult.hu/blankettagyik


 
 

A program funkciói: 

Varázsló funkció: 

A program indulásakor megjelenik a 
BLANKETTA Varázsló. 
(Be lehet jelölni, hogy a legközelebbi 
induláskor ne jelenjen meg.) 

A varázsló segítségével a program egy 
lépésben ellenőrzi 
✓ a telepített Java verziót 
✓  az ÁNYK telepítését 
✓ az ÁNYK beállításait: 
o ÁNYK-hoz rendelt minimális és 

maximális memória 
o Cég/hivatali kapu menüpont 

bekapcsolása 
o felülírás mód átváltása beillesztés 

módra 
o ablakméretek optimalizálása 
o nyomtatvány megnyitás ablakban 

oszlopsorrend 
o nyomtatvány megnyitás ablakban a 

nyomtatványok rendezése dátum 
szerint csökkenő sorrendben 

o szerviz / technikai áttöltés / kiinduló nyomtatvány ablakban oszlopsorrend 
o szerviz / technikai áttöltés / kiinduló nyomtatvány ablakban rendezése dátum szerint, 

csökkenő sorrendben) 
o megadható a cégkapu/hivatali kapu azonosító. A beállított értéket a program szinkronizálja az 

ÁNYK-val, így küldéskor nem kell minden 
alkalommal begépelni a cégkapuazonosítót! 

 

 

 

✓ a telepített űrlapokat, ellenőrzi, hogy lett-e beállítva titkosító kulcs az elküldött üzenetek saját 
kulcsunkkal történő titkosításához (a későbbi megnyithatóság érdekében). Ha a Varázsló azt 
érzékeli, hogy egy adott funkció (pl. „Űrlapok telepítése”) esetében nincs tennivaló, azaz pl. 
minden szükséges nyomtatvány telepítve van, és friss, akkor ezt jelzi egy zöld pipával, és a varázsló 
megfelelő funkciógombja (példánkban az „Űrlapok telepítése”) le van tiltva. 

Ezzel szemben, ha azt érzékeli, hogy nincs minden „rendben”, azaz a például nincs minden 
szükséges űrlap telepítve, vagy nem friss a nyomtatvány, akkor ezt – a hiba súlyosságától függően 
– sárga háromszöggel, vagy piros X-vel jelzi. Ilyenkor a státusz szimbólum melletti gomb 
lenyomásával (példánkban: „Űrlapok telepítése/frissítése”) rögtön korrigálhatjuk is a problémát, 
pl. telepíthetjük / frissíthetjük az űrlapokat. 

✓ Lehetőség van beállítani az ÁNYK fájlok automatikus biztonsági mentését 

  



 
Főablak 

A varázsló bezárásakor megjelenő programfelületen választhat a funkciók között: 

 

1. ábra: Főablak 

„1” - ÁNYK indítása: elindítja az ÁNYK programot 

„2” - ÁNYK telepít: letölti és telepíti az ÁNYK programot, elvégzi a szükséges beállításokat 

„3” - ÁNYK beállít: beállítja az ÁNYK-t 

✓ ÁNYK-hoz rendelt minimális és maximális memória 
✓ Cég/hivatali kapu menüpont bekapcsolása 
✓ felülírás mód átváltása beillesztés módra 
✓ ablakméretek optimalizálása 
✓ nyomtatvány megnyitás ablakban oszlopsorrend 
✓ nyomtatvány megnyitás ablakban a nyomtatványok rendezése dátum szerint csökkenő 

sorrendben 
✓ szerviz / technikai áttöltés / kiinduló nyomtatvány ablakban oszlopsorrend 
✓ szerviz / technikai áttöltés / kiinduló nyomtatvány ablakban rendezése dátum szerint, 

csökkenő sorrendben) 
✓ Lehetőség van megadni/módosítani a Cég/Hivatali kapu azonosítót, mely az ÁNYK-ba 

is bekerül 
✓ Korábbi beállítások alaphelyzetbe állítása 

 



 
„4” - Kulcspár kezelés (generálás, export, import, törlés, kulcspár váltás, aktuális kulcspár 

kijelzése) (aktív súgó gombbal) 

Almenük: 

- Kulcspár generálás: Alapértelmezetten a BLANKETTA kulcspárat generál, de lehetőség van 

új kulcspárt generálni. A kulcspár generálás után az ÁNYK-val beküldött beadványokat (.kr 

fájl) a "Kicsomagol"" gombbal meg tudjuk nyitni. A generáláskor megadott jelszót jegyezze 

meg, mert a kicsomagoláshoz szükséges!  

- Kulcspár exportálás, Kulcspár importálás: generált kulcsok exportálására (pl. pendrive-ra 

másolására), és importálása (pl. másik gépen pendrive-ra mentett titkosító kulcspár 

importálása). Így több gépen használhatja ugyanazt a kulcspárat. Fontos, hogy a generált 

kulcspár nyilvános kulcsával titkosítva elküldött beadványt csak ugyanazon kulcspár privát 

kulcsával tudja kicsomagolni! 

- Kulcspár váltás: Ha több kulcspárat telepítettünk a gépen, ezzel a menüponttal tudunk 

váltani a kulcspárok között. 

- Kulcspár törlés: kulcspár törlése 

- Aktuális kulcspár: aktuális kulcspár kijelzése 

 

„5” - Űrlap telepít: telepíti / frissíti az űrlapokat, melyeket a „7” Szerviz – Alapbeállítások 
menüpontban lehet beállítani (Ügyvédi/Könyvelői, azokon belül külön felosztva pl.peres, bér 
bevallások stb.) (aktív súgó gombbal) 
 

 „6” - Űrlapok törlése: az űrlapok törlése gombra kattintva megjelenik a következő ablak: 

 

2. ábra – Űrlapok törlése 



 
- Az „1” „2” „3” jelű mezőkben szűrhet „4” jelű gombra kattintva űrlap típusra, szervezetre és 

információra a „5” jelű gombbal törölheti a szűrést. 

- A „6” jelű gombbal rákereshet az „árva” űrlapokra, melyekhez nem tartozik szervezet fájl. 

Ezeket az űrlapokat nem lehet megnyitni, ezért érdemes törölni, vagy újra telepíteni. 

- „9”: a listában a Shift és Ctrl gombok és az egér együttes használatával egyszerre több 

űrlapot is kijelölhet törlésre (a Windows többszörös kijelölés módszerét használja). 

Duplakattintás: űrlap törlés 

- A „10” jelű ablakban kiolvasható a megjelölt űrlap részletes leírása. Amennyiben az egeret a 

mező fölé mozgatjuk, úgy az információ teljes hosszában megjelenik.  

- A „11” gombbal törölhetjük a kiválasztott űrlapokat (lomtárba töröl, a törölt űrlapok 

visszaállíthatók) 

- A „12” jelű linkre kattintva egy gombnyomással törölhetjük az APEH, NAV (kivéve a gyakori 

NAV űrlapokat – B400 és NAVKPER2, EGYKE, ELLUGY), valamint a VPOP űrlapokat és 

segédleteket (lomtárba töröl, a törölt űrlapok és segédletek visszaállíthatók) 

-  „13” gomb: Űrlap törlés ablak bezárása 

 
A Főablak további gombjai az 1. ábra számozását használva: 

„7” – Szerviz (fogaskerék) 

• Alapbeállítások:  

- BLANKETTA alap mappa beállítása: megváltoztathatjuk az alapértelmezett 
C:\Users\[Felhasználó]\BLANKETTA és a további mentési könyvtárakat (save, backup, 
autobackup, autotext 

A BLANKETTA alap mappát ne szinkronizáljuk (OneDrive, Google Drive, Dropbox), 
mivel a szinkronizáció folyamata akadályozhatja a helyes működést! 

Ezzel szemben az alapmappa SAVE almappáját célszerű szinkronizálni, így az ide 
mentett .bla.zip formátumú ÁNYK beadványok, illetve a SAVE\IFORM mappába 
mentett iForm beadványok automatikusan mentődnek a felhőbe és más szinkronizált 
gépen is elérhetők lesznek! 

- Automatikus mentés (Autobackup) be– és kikapcsolása (alapért. kikapcsolva) 

Bekapcsolt Automatikus mentés esetén a program minden induláskor ellenőrzi a 
legutóbbi indulás óta keletkezett, vagy megváltozott ÁNYK fájlokat, és biztonsági 
mentést készít róluk a BLANKETTA alap mappa Autobackup almappájába. 

Így az ÁNYK állományokból mindig naprakész biztonsági mentés áll rendelkezésre, 
melyet a BLANKETTA program Backup tallózása, visszaállítása menüpontjában 
bármikor tallózhatunk, visszatölthetünk. 

- Részletes űrlaptípus beállítások: Itt lehet kiválasztani a használni kívánt űrlapokat 
(Ügyvédi/Könyvelői/Mindkettő/Egyik sem), mely űrlapokat telepítsen/frissítsen és 
figyeljen a BLANKETTA Varázsló. 

• Automatikus indítás bejelentkezéskor: A beállítás hatására BLANKETTA minden Windows 
belépéskor és automatikusan indul, kis méretben a tálcán. 
Így rendszerindítás után azonnal működőképes pl. az autotext funkció is. 

Ha a programot mégis be szeretnénk zárni, akkor az a következőképen tehetjük meg: 
a) ha kisméretben fut, akkor a tálcán a BLANKETTA ikonon jobb klikk / bezárás 
b) ha felnagyítva fut, akkor a Ctrl nyomva tartása közben zárjuk az ablakot! 

• Autotext: A funkció bekapcsolásával – alapértelmezésben a Win Y gyorsbillentyűvel –
egyszerűen lehet gyakran használt adatokat menteni és másolni programokba (Outlook, 
Word, Jegyzettömb, Internet böngészők, iForm űrlap). a beillesztés automatikus, de néhány 
programban (pl. ÁNYK) Ctrl V leütése szükséges. 



 
- Űrlapszerkesztés: Lehetőség van gyakran használt adatokat beírni vágólapra. 

- Űrlap export: gyakran használt adatokat lehet xml-be menteni 

- Űrlap import: korábban lementett gyakran használt adatok xml-t lehet importálni 

- Beállítások: az autotext funkciót itt lehet engedélyezni, valamint a gyorsbillentyű 
kombinációt beállítani, ami segítségével megjelenik az autotext űrlap. 

Választható gyosbillentyű kombinációk, melyek lenyomásával megjelenik az autotext 
űrlap: Win + Y, Alt + V / Alt + J /Alt + K / Alt + U 

Részletes leírást a működéséről az Autotext súgóban talál. 

• Csatolmányleíró fájlok javítása – Másik gépről átmásolt ÁNYK nyomtatványok 
csatolmányainak elérési útjait átírja az új gépre telepített ÁNYK elérési útvonalára, ezáltal 
megnyithatók a korábban készített nyomtatványok csatolmányai 

• „Küldendő” parancsikon az asztalra 
Az ÁNYK „Küldendő” mappájára mutató parancsikont készít az asztalra. 
Az elkészült parancsikon segíti az ÁNYK „Megjelölés beküldésre” menüpontjában elkészült 
KR fájl kitallózását. Erre abban az esetben van szükség, ha az ÁNYK-val a közvetlen 
beküldés valamilyen okból nem sikerül, és ezért manuálisan, a webes Ügyfélkapu / 
Cégkapu / Hivatali kapu felületen kell feltölteni a KR fájlt. 

• Proxy csatlakozás (igen / nem) 

A BLANKETTA program kiolvassa az ÁNYK-ból a proxy beállításokat, így érzékeli, ha a 
számítógép nagyvállalati proxy szerverhez csatlakozik, és erre optimalizálja a működést. 
Arra az esetre, ha az ÁNYK-ban mégsem lenne megfelelően beállítva a Proxy (Szerviz / 
Beállítások / Internet fül), jelen menüpontban manuálisan is ki lehet kényszeríteni a Proxy 
mögötti működést. 

• Incognito (igen / nem) 

A beállítások (fogaskerék) menüben be lehet kapcsolni az inkognitó módot (ugyanitt ki is 
lehet kapcsolni). 

Bekapcsolt Inkognitó beállítás esetén a “MENÜ”-ből megnyitott oldalak inkognitó módban 
nyílnak meg, azaz a böngésző adatok (címek, sütik, űrlap adatok, jelszavak stb.) nem 
mentődnek el. 

• Naplófájl: Megnyitja a naplófájlt. 

• Rendszerinformáció: Megnyitja a rendszerinformációs ablakot. 

• Regisztráció / Regisztráció módosítása: a program regisztrációja 

• Névjegy: a program névjegye 

„8” – „Kék menü” (kattintható linkek) 

Kék menü” (linkek): Varázsló, Hírek, Észrevétel, Támogatás, Súgó 
 
  



 
Nyomtatvány műveletek (baloldali gombsor): 

„9” Új nyomtatvány készítése 

 

3. ábra – új űrlap készítése 

Egyszerűen készíthet új nyomtatványt, közvetlenül a BLANKETTA-ból: 

- Az „1”, „2” és „3” mezőkben szűrhet űrlaptípusra, szervezetre (pl. OBHGEPI) és információra 

(pl. „kereset)” 

- a „4” jelű gombra kattintva szűrhet 

az „5” jelű gombbal törölheti a szűrést. 

-  „6”: a listában duplakattintás: űrlap megnyitása 

-  „7” jelű ablakban kiolvasható a megjelölt űrlap részletes leírása. Amennyiben az egeret a 

mező fölé mozgatjuk, úgy az információ teljes hosszában megjelenik.  

-  „8”: űrlap megnyitása  

(szükség esetén az űrlap automatikusan frissül!) 

- „9”: ablak bezárása 
  



 
További funkciók a Főablak (1. ábra) számozását használva:  

„10” Nyomtatványok kezelése: 

 

4. ábra: nyomtatványok kezelése 

- Az „1” és „2” és „3” mezőkben névre, űrlaptípusra és státuszra, 

a „4” mezőben tartalomra szűrhet a „5” szűrés gombra kattintva. 

- „6” jelű gombbal törölheti a szűrést. 

- Az „7” és „8” jelű gombokkal átsorrendezheti a listát (névsor, fordított időrend) 

- A „9” jelű kijelölés mezőben kiválaszthatja az összes űrlapot, vagy törölheti a kiválasztást 

- A „10” jelű Váltás archívum kezelésére kattintva megtekinthető az archívumba helyezett 

nyomtatványok, amennyiben üres az archívum, nem vált át az ablak 

- A „11” gombra kattintva frissíthető a megjelenő lista 

- A „12” mezőben lehet a nyomtatványhoz megadott megjegyzésre szűrni 

- A „13” ablakban többszörös kijelöléssel kijelölhet nyomtatványokat (BLANKETTA 

formátumú mentés és törlés műveleteknél használható) 

Duplakattintással megnyílik a nyomtatvány 

- „14” nyomtatvány megnyitása  

- „15” a kiválasztott nyomtatványból kiindulva, annak másolásával új nyomtatvány 

készíthető, így nem kell minden mezőt újra kitölteni 

- „16” Mentés blanketta fájlként (bla.zip formátumban): 

A nyomtatvány az ÁNYK-ban „porlasztva” a saját „egzotikus” mappastruktúrájában kerül 

tárolásra, nem hordozható. Nem teszi lehetővé a nyomtatvány mentését az ügyfél 

mappájába, sőt, félkész, még nem hibamentes nyomtatványt még a saját XKR és XCZ export / 

import-export fájlformátumában sem hajlandó lementeni. 



 
Ezen a problémán segít ez a menüpont. A program összegyűjti a nyomtatványhoz tartozó 

fájlokat, és egyetlen .bla.zip kiterjesztésű fájlban tárolja, egy, a felhasználó által megjelölt 

mappába (alapértelmezés: C:\Users\[Felhasználó]\BLANKETTA\Save, mely mappahely a 

beállításokban megváltoztatható) . Később ez a fájl bármelyik gépen megnyitható és ÁNYK-

ba importálható a BLANKETTA programmal. 

Mentéskor PDF is készül a nyomtatványunkról (amennyiben telepítve van a nyomtatvány 

sablon)! 

Sablonként is menthetjük a nyomtatványt. 

- „17” – Küldés emailben: A kijelölt nyomtatványt el lehet küldeni a megadott email címre 

(bla.zip formátumban), valamint több email címet is meg lehet adni pontosvesszővel 

elválasztva 

- „18” – Átnevezés: nyomtatvány átnevezése (akkor lehetséges, ha még Módosítható 

státuszú) 

- „19” – Törlés: kijelölt nyomtatványok törlése (a törölt fájlok a BLANKETTA mappa 

Autobackup almappájába mentésre kerülnek, így szükség esetén visszaállíthatók) 

- „20” – Kicsomagol: amennyiben a Varázslóban, vagy a Kulcspár kezelés / Kulcspár 

generálás menüben korábban saját kulcspárat generáltunk, akkor a titkosított („Küldésre 

megjelölt”, vagy „Elküldött” státuszú nyomtatványokat ezzel a menüvel ki tudjuk 

csomagolni. 

- „21” – Küldés hiv.kapura: A „Küldésre megjelölt” státuszú nyomtatványokat az ügyfél-/cég-

/hivatali kapunk webes felületén is egyszerűen beküldhetjük a BLANKETTA programmal (ha 

pl. a KR fájl mérete miatt az ÁNYK „nem boldogul” vele).  A „Küldés” gombra ugyanis a 

program a vágólapre helyezi a küldésre megjelölt nyomtatvány KR fájlnevét, majd megnyitja 

a web böngészőben az ügyfélkaput. 

Szükség esetén lépjünk át a cég-/hivatali kapunkra, majd kattintsunk az „ÚJ ÜZENET” 

gombra, végül pedig a „VAGY KLIKKELJEN IDE A TALLÓZÁSHOZ”. 

Ekkor megnyílik a tallózó, ahol egyszerűen illesszük be a vágólapról a „Fájlnév” mezőbe a 

küldendő fájl nevét (Ctrl + v billentyűvel vagy az egérrel, jobbklikk + beillesztés menüvel). 

Végül küldjük el a fájlt a „KÜLDÉS” gombbal. 

- „22” – Archivál-régebbi nyomtatványait áthelyezheti az Archívumba, ezáltal gyorsítva a 

listakészítést az újabb nyomtatványairól 

 

További funkciók a Főablak (1. ábra) további számozását használva: 

 „11” Mentés BLANKETTA formátumban: 
Az utoljára mentett ÁNYK nyomtatvány mentése BLANKETTA formátumban. 

A nyomtatvány az ÁNYK-ban „porlasztva” a saját „egzotikus” mappastruktúrájában kerül tárolásra, 

nem hordozható. Nem teszi lehetővé a nyomtatvány mentését az ügyfél mappájába, sőt, félkész, még 

nem hibamentes nyomtatványt még a saját XKR és XCZ export / import-export fájlformátumában 

sem hajlandó lementeni. 

Ezen a problémán segít ez a menüpont. A program összegyűjti a nyomtatványhoz tartozó fájlokat, és 

egyetlen .bla.zip kiterjesztésű fájlban tárolja, egy, a felhasználó által megjelölt mappába 

(alapértelmezés: C:\Users\[Felhasználó]\BLANKETTA\Save, mely mappahely a beállításokban 

megváltoztatható) . Később ez a fájl bármelyik gépen megnyitható és ÁNYK-ba importálható a 

BLANKETTA programmal. 

Mentéskor PDF is készül a nyomtatványunkról (amennyiben telepítve van a nyomtatvány sablon)! 

Sablonként is menthetjük a nyomtatványt. 

Megnyitás: következő menüpont 

Tetszőleges nyomtatvány(ok) mentése: BLANKETTA formátumban: „Nyomtatványok kezelése” ablak  



 
„Mentés BLANKETTA formátumban” menüpont. 

„12” Megnyitás: 
- Blanketta fájl megnyitása: A főmenü „Mentés BLANKETTA formátumban”, vagy a Nyomtatványok 
kezelése ablak „Mentés BLANKETTA formátumban” menüben elmentett Blanketta fájl ebben a 
menüpontban tölthető be az ÁNYK-ba, és nyitható meg. 
A mentésben rögzített mappastruktúrát a program automatikusan átkonvertálja a célszámítógép 
mappastruktúrájára. 
A többes kijelöléssel egyszerre több fájlt is be lehet importálni az ÁNYK-ba. Egy fájl kijelölése esetén 
a nyomtatvány az ÁNYK-ban automatikusan meg is nyílik. 

Létező nyomtatvány esetén felülírás előtt a meglévő nyomtatványról mentés készül az autobackup 
mappába.  
- Blanketta fájl, vagy sablon megnyitása almenüben egy korábbi Blanketta formátumú mentést, 
vagy sablonként mentést nyithat meg új néven. 

- ENYK.FRM fájl importálása, megnyitása: másik gépről átvitt ÁNYK fájl(ok) importálása, 
megnyitása 
Egy fájl kijelölése esetén a nyomtatvány az ÁNYK-ban automatikusan meg is nyílik. 
Létező nyomtatvány esetén felülírás előtt a meglévő nyomtatványról mentés készül az autobackup 
mappába.  

- XKR, vagy XML fájl megnyitása: másik gépről átvitt ÁNYK fájl importálása, megnyitása 

 „13” Külső aláírás: 
Ha nem működik az AVDH aláírás, vagy egyéb okból nem AVDH-val kívánja aláírni a nyomtatványt, 
akkor a „Külső aláírás” gomb a nyomtatvány külső aláírását segíti: 

Ha már csatolta a nyomtatványhoz az E-szignóval, vagy NetLock Mokkával elektronikusan aláírt 
mellékleteket és előkészítette a nyomtatványt az ÁNYK-ban a külső aláíráshoz a „Kapcsolat a 
Cég/Hivatali kapuval / Nyomtatvány mentése külső aláírással történő hitelesítéshez” 
menüponttal, akkor a BLANKETTA külső aláírás gombjával elvégezheti a külső aláírást: 

• automatikusan megnyílik az alapértelemezett aláíró programja (E-szignó vagy Mokka), 
• automatikusan beillesztésre kerül a nyomtatvány lenyomata, 
• ezt követően Ön elektronikusan aláírja az e-aktát / dossziét, 
• majd az aláíró programban a mentésre kattintva a program már a kívánt célmappába menti az 

aláírt nyomtatvány lenyomatot, 
• végül folytathatja a munkát az ÁNYK-ban a nyomtatvány titkosításával. 

 
„14”, „15” - Backup / Backup tallózása, visszaállítása 

Az összes nyomtatványról, nyomtatvány sablonról, valamint a törzsadatokról, titkosító kulcspárról 
biztonsági mentést készíthetünk, és egy tetszőleges gépen azt vissza is tölthetjük. A biztonsági mentés 
visszatöltésekor a program ebben az esetben is automatikusan a célszámítógéphez illeszti a 
mappastruktúrát. 

Így nem csak a mentés és a biztonsági mentés kérdése került megoldásra, de a gépek közti 
nyomtatvány hordozás is. 

A biztonsági mentés visszatöltésekor választhatunk, hogy 

a) A BACKUP gombbal készített biztonsági mentést (.bla.zip) kívánjuk-e tallózni / visszatölteni, vagy 

b) az automatikus backup funkcióval a BLANKETTA alap mappa\Autobackup mappában létrejött 
biztonsági mentést kívánjuk-e tallózni / visszatölteni. 

Mindkét esetben választhatunk a biztonsági mentés teljes visszatöltése, vagy tallózása között. 

„16” - iForm: Bírósági iForm és Közjegyzői iForm weblink 



 
„17” - IKTAT/ARCHIVÁL: A beküldött űrlapokat a beküldés után le lehet tölteni. Ezek azonban 

aláíratlan PDF fájlok és nem tartalmazzák a mellékleteket. Igy a felhasználók nem tudják hitelesen 

igazolni, hogy mit küldtek be. Erre ad megoldást a BLANKETTA: 

1) Töltse le a beküldött űrlapot és a kézbesítési igazolásokat – célszerűen a számítógép 
alapértelmezett letöltési mappájába (a BLANKETTA elsőként ott keresi). 

2) Indítsuk jelen "IKTAT / ARCHIVÁL" menüponttal az iktatást - archiválást 

3) Tallózzuk ki az "ŰRLAP, CSATOLMÁNYOK ÉS IGAZOLÁSOK KITALLÓZÁSA" ablakban az űrlapot. 

Ha a beadvány tartalmaz lajstromszámot, azt a program a PDF-be ágyazott XML csatolmányból 

kiolvassa, és majd az archívum elnevezésénél használja. 

Ha a kézbesítési igazolások ugyanebben a mappában vannak, automatikusan betöltődnek. 

(A kézbesítési igazolások kitallózása nem kötelező, hiányára a program sárga háromszög jellel 

figyelmeztet.) 

4) Tallózzuk ki az egyik csatolmányt. Amennyiben az összes csatolmány egy mappában volt, az 
összes többi csatolmány is automatikusan betöltődik. (A csatolmányok kitallózása kötelező! 
Hiányára a program piros X-szel figyelmeztet.) 

5) Az "OK" gombra megnyílik az "ARCHÍVUM CÉLMAPPÁJÁNAK KIVÁLASZTÁSA" ablak, ahol 
megadhatja az archívum mappáját, nevét, formátumát ==> zip archívum 

6) A "MENTÉS" gombra megnyílik az archívum az e-szignó programmal ==> aláírja ==> menti ==> 
hitelesített archívum 

Archívum neve: <érkeztetési szám=KRID_dátum_időpont_sorszám>-<lajstromszám>-

<megjegyzés> 

pl. 710254715_2023.01.06_12.13_260708-Pf.20195_2022-Dr. Kovács Béla fellebbezés, vagy 

fordítva: <megjegyzés>-<lajstromszám>-<érkeztetési szám=KRID_dátum_időpont_sorszám> 

pl. Dr. Kovács Béla fellebbezés-Pf.20195_2022-710254715_2023.01.06_12.13_260708" 

„18” - MENÜ - a gyakran használt webcímek és alkalmazások gyors elérése, továbbá az e-ügyintézésnél 
előforduló speciális fájlok (kr, krx, xkr, xcz, stb.) és elektronikusan aláírt fájlok (es3, dosszie, x132, 
asice, fizig2) megnyitását, kicsomagolása, SHA256 lenyomat készítése és ellenőrzése, nagy fájl 
hitelesítése és a hitelesítés ellenőrzése 

„19” - PDF menü menüpontjai: 

- csatolmányok kilistázása 

- csatolmányok mentése 

- csatolmányok hozzáadása 

- jelszó hozzáadása 

- jelszó törlése 

- mentés szövegfájlként 

- mentés Microsoft Word fájlként 

- metaadatok megtekintése / szerkesztése 

A PDF menüpontok működése: 

1) A program kéri, hogy tallózzuk ki a feldolgozandó PDF fájlt 

2) Elvégzi a kívánt funkciót 



 
3) Az eredményfájlt ugyanabba a mappába, ugyanazon a néven menti, ahol az eredeti fájl 

található, de ha az eredmény is pdf, akkor egy – a műveletre jellemző – toldalékkal látja el. Ha 
már létezik ilyen nevű fájl, zárójelezett sorszámot kap az új változat. A különböző műveletekhez 
tartozó kimeneti fájlneveket a következő táblázatban foglaltuk össze: 
 

Művelet Toldalék Példa 

Csatolmányok mentése _attachments Szerződés _attachments.zip 

A program a csatolmányokat zip fájlba 
tömöríti. 

Csatolmányok hozzáadása _attachments_added Szerződés_attachments_added.pdf 

Jelszó hozzáadása _encrypted Szerződés _encrypted(1).pdf 

Ebben a példában azt is illusztráltuk, hogy ha 
már létezett Szerződés _encrypted.pdf, a 
kimeneti fájl (1) toldalékot is kap. 

Jelszó törlése _decrypted Szerződés _decrypted.pdf 

Mentés szövegfájlként  Szerződés.txt 

Mentés Word fájlként  Szerződés.docx 

Metaadatok szerkesztése _metadata_edited Szerződés _metadata_edited 

 

„20” – Státusz: Státusz ablak 

Ctrl és Alt billentyűk használata program indításkor és bezáráskor 

Indításkor 

• a Ctrl billentyű nyomva tartása esetén az autobackup funkciót ideiglenesen, vagy véglegesen 
kikapcsolhatjuk 

• az Alt billentyű nyomva tartása esetén az autobackup és varázsló induláskor nem fut (gyors 
indulás). 

Kilépéskor 

• a Ctrl gomb nyomva tartása esetén nyugtázás nélkül bezáródik a program („Automatikus 
indítás bejelentkezéskor” beállítás esetén is). 

 

BLANKETTA Lite program verzió: kedvezőbb árú, de csökkentett funkcionalitású program verzió. 
Abban különbözik az alap verziótól, hogy nem tartalmazza az ÁNYK-val kapcsolatos–, valamint a 
PDF átalakítás és iForm iktatás / archiválás funkciókat. Ellenben – a „MENÜ” gombon keresztül – 
ugyanúgy tartalmazza az e-ügyintézéssel kapcsolatos weblapok gyors elérését, továbbá az e-
ügyintézésnél használatos speciális fájlformátumok (kr, krx, xkr, xcz, stb.) és elektronikusan aláírt 
fájlok (es3, dosszie, x132, asice, fizig2) megnyitását / kicsomagolását. 
 

  



 
A program mappastruktúrája: 

BLANKETTA mentési mappa: alapértelmezésben 

C:\Users\[Felhasználó]\BLANKETTA, 

ahol a Dokumentumok a felhasználó Dokumentumok mappáját jelenti. 
A mentési mappa a beállítások (fogaskerék) menüpontban megváltoztatható. 
A Dokumentumok\BLANKETTA mentési mappa almappái: 
• űrlapok mentési helye 

C:\Users\[Felhasználó]\BLANKETTA\Save 
• sablonként lementett űrlapok javasolt mentési helye: 

C:\Users\[Felhasználó]\BLANKETTA\Save\sablonok 
• iForm beadványok mentési mappája 

C:\Users\[Felhasználó]\BLANKETTA\Save\iForm 
• biztonsági mentés mappa 

C:\Users\[Felhasználó]\BLANKETTA\Backup 
• a betöltéskor / átnevezéskor a felülírást elkerülendő készült 

Autobackup mentések helye 
C:\Users\[Felhasználó]\BLANKETTA\Autobackup 

• kititkosított üzenet kicsomagolásakor a 
kicsomagolt fájlokat tartalmazó zip fájl 
alapértelmezett mentési mappája 
C:\Users\[Felhasználó]\BLANKETTA\Kicsomagolas 

 

A <mentési név>.bla.zip mentési fájl belső mappastruktúrája: 

• <nyomtatvány neve>.pdf – a mentett nyomtatvány PDF formátumban 
• <nyomtatvány neve>.xkr – a mentett nyomtatvány, duplakattintással importálható 

formátumban (ha nincs a nyomtatványnak melléklete). Az XKR fájl csak akkor kerül mentésre, 
ha ezt a beállítások menü XKR/XCZ generálás menüpontjában beállítottuk 
(alapértelmezésben kikapcsolva). 

• <nyomtatvány neve>.xcz – a mentett nyomtatvány, duplakattintással importálható 
formátumban (ha van a nyomtatványnak melléklete). Az XCZ fájl csak akkor kerül mentésre, 
ha ezt a beállítások menü XKR/XCZ generálás menüpontjában beállítottuk 
(alapértelmezésben kikapcsolva). 

• mentesek mappa: az ÁNYK belső mappastruktúrájában a nyomtatványhoz tartozó, mentesek 
mappa alatt található fájlok. 

• csatolmanyok mappa: az ÁNYK belső mappastruktúrájában a nyomtatványhoz tartozó, 
csatolmanyok mappa alatt található fájlok. 

• eKuldes mappa: az ÁNYK belső mappastruktúrájában a nyomtatványhoz tartozó, eKuldes 
mappa alatt található fájlok. 

Minimális rendszerkövetelmények: 

• Windows 7 SP1 
• Windows 8.1 
• Windows 10  
• Windows 11 

A programmal vagy jelen súgóval kapcsolatos észrevételeit, kérjük, írja meg az info@arconsult.hu 
e-mail címre. 

Köszönjük! 

Arconsult Kft. 

mailto:info@arconsult.hu

