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Az Aromo használatának áttekintése 

Az Aromo elindítása, bejelentkezés 

Indítsa el a programot a Windows Start menüjéből: Programok/Aromo 

Iskolaadminisztráció/ Aromo Iskolaadminisztráció <verzió>. Feljön a Bejelentkezés 
dialógus.  

 

1. Válassza ki az intézmények közül saját intézményét. 

2. Adja meg a felhasználót, és ha szükséges a jelszót. 

3. A Rendben gombra való kattintás után az Aromo Programindító dialógus nyílik meg. 

Ha mégsem akar bejelentkezni, akkor kattintson a Mégsem gombra. 

 

Működés 

Első bejelentkezéskor az adatbázisban már meglévő Adminisztrátor nevű alkalmazott 
ADMIN felhasználói nevével kell belépni (ő a Rendszergazda felhasználói csoport tagja). 

Tipp! Az első bejelentkezésnél jelszó nem kell. 
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A programindító 

A Programindító dialógus az Aromo programjainak indítására szolgál. 

 

Működés 

Programok indítása 

A modult az azt jelképező, színes gombbal kell kiválasztani a 3x3-as négyzetben.  

A bal oldalon lévő gombokkal indíthatók el a legfontosabb, leggyakrabban használt 
programok. 

A jobb oldali listában a modulhoz tartozó programcsoportok (dosszié jel) és programok (üres 
lap jel) láthatók. A dosszié kettős kattintással, ill. a + és a – jelen történő kattintással 
nyitható-csukható. A program kettős kattintással indítható el. 

A Programindító dialógus hívása 

A Programindító – ha időközben be nem zárjuk – rendszerint nyitva van. Ha nincs, akkor a 

Fájl/Programindító paranccsal vagy az eszköztárban a  eszközön történő kattintással 
hívható fel. Innen egymás után több programot is elindíthatunk, a programok egyidejűleg 
futnak.  

Figyelem! Az egyidejűleg futó programok esetén az egyik program által végrehajtott 
adatbázis módosítás nem jelenik meg automatikusan a másik program dialógusán, ezért ha 

szükséges, frissíteni kell a képernyőn látható adatokat. A frissítés az F9-s billentyűvel 
történik. 

Az elindított programok (dialógusok) között az Ablak menüben közlekedhetünk. 
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Az Aromo alkalmazás ablak 

Az Aromo alkalmazás ablak részei: cím, menüsor, eszköztár, dialógusok, állapotsor. 

cím 

 

menüsor 

eszköztár 

léptető 

 

dialógusok 

 

 

 

dialógus menü 

 

 

 

állapotsor 

 

Cím  

A cím tartalma és formája: 
Aromo/<intézmény neve>/<felhasználó neve> – <aktív dialógus neve> [H:<szám1/szám2>].  

A H betű a Halmaz módot, a szám1 a halmaz elemeinek számát, a szám2 a halmazban 
megjelölt egyedek számát mutatja. 

Menüsor 

Az Aromot vezérlő menüket tartalmazza. A program futása során mindig elérhető. 

Eszköztár 

A gyakran használt parancsok indító ikonjai. 

1. eszköz: Programindító dialógus indítása 

2. eszköz: Átad 

3. eszköz: Bezár 

4. eszköz: Ment 

5. eszköz: Új 

6. eszköz: Keresés - Szűrő 

7. eszköz: Keresés – Keres->Új táblázat 

8. eszköz: Keresés - Keres 

9. eszköz: Előző táblázat 

10. eszköz: Szűr 

11. eszköz: Halmazt képez 
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12. eszköz: Egyed/Első 

13. eszköz: Egyed/Előző 

14. eszköz: Egyed/Következő 

15. eszköz: Egyed/Utolsó 

16. eszköz: Szerkesztés/Kivág 

17. eszköz: Szerkesztés/Kivág 

18. eszköz: Szerkesztés/Másol 

19. eszköz: Szerkesztés/Beilleszt 

Állapotsor 

Az ablak alsó sora jelzi a szoftver adott pillanatban érvényes állapotát, beállításait és 
tájékoztat az aktuális dialógus elem használatáról rövid szöveges üzenet formájában. 
Az állapotsor hat mezőből áll: 

4. Üzenet: (az állapotsor bal szélétől a jelenleg nem használt mezőig): Állapotsor 
szöveges része, a dialógus aktuális elemére, a lehetséges akcióra utaló szöveges 
információ. 

5. Jelenleg nem használt. 

6. Halmaz mód jelző: A halmaz mód (működési mód) jelzője, amely a halmaz (H:), vagy 
a szűrt (S:) módra utal. 

7. Új felvitel jelző: Az intézmény állapota adatfelvitelkor. Értéke Új, ha most történik az 
egyed első adatfelvitele. 

8. Adatmódosító jelző: Az egyed állapota adatbevitelkor. Értéke Módosított, ha a 
dialógus valamely adatán már történt változtatás. 

9. A dialógus azonosítója. 
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A dialógus 

Az Aromo alkalmazás ablakában vannak a dialógusok. A szoftver vezérlése az adatbevitel 
dialógusok segítségével történik. A dialóguson kell megadni az adatokat, itt kapjuk vissza az 
eredményt, itt történik a program irányítása. A dialógust vezérlő parancsok a dialógus 
menüben vagy gombok formájában a dialóguson vannak. Dialógus típusok: részletező, 
áttekintő, kereső és egyéb. 

A dialógus elemei 

A dialógus elemei: szövegmező, választómező, gomb, jelölőnégyzet, lista, választókapcsoló, táblázat, 
struktúrált táblázat. 

A képen az Eszköz dialógus látható. 

 

dialógus név 

 

 

dialógus 

 

 

 

választókapcsoló 

 

 

jelölőnégyzet 

 

 

dialógus menü 

 

 

 

 

szövegmező 

 

 

 

 

lista 

 

választómező 

 

 

Szövegmező 

Az szövegmezők különféle információk bevitelére használhatók. Az információ lehet 
tényleges adat, amely tárolásra kerül, vagy a program vezérlésére szolgáló információ. Pl. a 
Név mező az Eszköz dialóguson. 

Egy mezőbe adatot akkor lehet bevinni, ha a mezőbe lépünk (egérrel vagy valamelyik 
billentyűvel), ekkor a mező bal szélén a villogó függőleges vonal, a kurzor válik láthatóvá. 
A begépelt szöveg mindig a kurzor pozíciójától kezdődően után jelenik meg. 

Választómező 

A választómezőt a mezőhöz kapcsolt legördülő listában lévő értékkészletből való 
választással lehet kitölteni. A nyíl gombra kattintva az értékek egymás alatt egy listában 
jelennek meg, amelyből egyet lehet választani. 

Kétféle választómező van: 

 Önálló mező a dialóguson, amelynek jobbszélén egy lefelé mutató nyíl található (lásd a 
fenti képet). A nyílra kattintva megnyílik az értékeket tartalmazó lista, amiből 
választunk. 

 Szerkeszthető táblázat mezője, amelyet ki kell tölteni az új beviteli sorban (Új 

parancs). A SZÓKÖZ billentyű lenyomására megjelenik a mező jobb szélén a lefelé 
mutató nyíl, amelyre kattintva megjelenik a választó lista. 
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Ha nem nyomjuk le a SZÓKÖZ billentyűt, hanem beírjuk a kívánt érték első betűjét, 
nyomban kitöltődik a mező, ha van ilyen betűvel kezdődő érték, és megjelenik a mező 
jobb szélén egy lefelé mutató nyíl. A beírt értéket a listából való választással 
lecserélhetjük. 

Parancsgomb 

A parancsgomb, más néven gomb valamilyen művelet, parancs azonnali elindítására (vagy 
megszakítására) használatos. A művelet lehet dialógus hívása is. 

Jelölőnégyzet 

A bizonyos választási lehetőségek mellett látható jelölőnégyzetek azt jelzik, hogy azok 
mindegyikét a többitől függetlenül lehet választani, egyszerre akár többet is be lehet jelölni, 
kapcsolni. A bekapcsolt jelölőnégyzet  jelet tartalmaz. 

Lista 

Különböző dolgok felsorolását listának nevezzük. A lista általában csak nézegethető, de 
esetenként speciális használata is lehetséges. Nagy lista kezelése gördítősávval történik. 

Választókapcsolók 

A választókapcsolók egymást kizáró választási lehetőségeket jelentenek. Egy ilyen 

csoportból mindig csak egyet lehet kijelölni. A képen ilyen választókapcsolók: Egyedi, 

Tömeg. 

 

Táblázat 

A táblázat is dialógus elem. Ilyen dialógus például az Eszközök táblázat. A táblázat sorai az 
egyedek (pl. eszközök). A táblázat oszlopaiban az egyedek egyes adatai vannak. Az 
oszlopfőben az oszlopnévtől jobbra lévő, lefelé mutató nyíl jelzi, hogy az oszlopban lévő 
adatok választómezőből származnak. 
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Struktúrált táblázat 

Ilyen például a Szakfeladatok táblázat. 

 

Dialógus menü 

A program vezérlése parancsokkal történik, amelyek a Dialógus menüben találhatók. 
A parancsok egyedi névvel rendelkeznek, egy-egy konkrét, meghatározott tevékenységet 
hajtanak végre, vagy dialógust indítanak el. 

A dialógus menüje kétféleképpen jeleníthető meg: a menüsor Dialógus menüjével, vagy a 
dialógus semleges területén (a dialógus elemein kívüli területen) a jobb egérgomb 
kattintásával. 

Egér használat 

bal egérgomb A programban a bal egérgombot úgy használjuk, mint minden Windows 
alapú alkalmazásban. Speciális használatára a leírásban esetenként 
kitérünk. 

egy kattintás sor, oszlop, menüsor, mező, lista elemének stb. kijelölése; 
legördülő menü, lista kinyitása; 
parancsgomb indítása, 

kettős kattintás a táblázat a kijelölt sorához tartozó részletező dialógus hívása, például a 
Tanulók táblázaton a kijelölt tanuló Személyi adatok dialógusának 
hívása, 

rámutatás és a bal 
gomb lenyomva 

tartásával 

a fejlécben a táblázat oszlopait elválasztó vonalat balra-jobbra mozgatva 
változtatni lehet a táblázat szélességét; 
szövegkijelölést végezni, 

jobb egérgomb A dialógus semleges területén való kattintással a Dialógus menüt hívja 

fel. Gyors és rugalmas Dialógus menü elérés. 
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Étkezés nyilvántartás 

Fogalmak 

Elemi étkezések 

Egy alkalommal elfogyasztható étkezés. Az Aromo hét elemi étkezést kezel, melyeknek 
alapértelmezett nevük: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora, egyéeb1, egyéb2. 

Étkezés fajta 

Elemi étkezésekből összeállított étkezéssor. 

Lehetséges étkező 

Étkező lehet az Aromoban felvett összes Személy típusú szereplő: a tanulók, az 
alkalmazottak, külső személyek (akik nem tartoznak az intézményhez).  

Tényleges étkező 

Azon lehetséges étkező, akihez hozzá van rendelve étkezés fajta. 

Étkező típus 

Az étkezők alalpszintű csoportosítása: Tanuló, Alkalmazott, Külső. 

Térítési díj 

Az Étkezés fajtákhoz Étkező típusonként hozzárendelt, adott időszakban érvényes ár. 

Havi étkező 

Az Étkezőkhöz havonta létrehozott, az Étkezők havi étkezéseire jellemző adatokat 
tartalmazza. 

Kedvezmény 

Az Étkezőhöz és Havi étkezőhöz hozzárendelt, adott időszakban érvényes, a térítési díjat 
csökkentő tényező. 

Étkezési igény 

A Havi étkezőhöz tartozó, az étkező által óhajtott napi étkezés. 

Napi étkezés 

Egy Étkező egy napi étkezése. 

Saját rész 

A Térítési díjnak az Étkező által fizetett része. 

Rendelés 

Az étkezési igényekből generált, az étel előállítójához elküldendő dokumentum. A Rendelés 
folyamatával az étkezési igény megrendelt étkezéssé válik. A Rendelést havi, heti és napi 
csoportosításban lehet generálni. 

Lemondás 

A megrendelt étkezés visszamondása. A Lemondás folyamán a megrendelt étkezés 
lemondott étkezéssé válik. 

Napi étkezés 

Egy étkező egy napi étkezése. 

További fogalmak definíciói a dialógusok leírásánál találhatók. 
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Az étkezés éves adatainak előkészítése 

Az étkezés nyilvántartást az étkezési alapadatok felvételével kell elkezdeni. Rendszerint a 
tanévet megelőzően augusztusban kell először (az étkeztetés beindítását megelőzően) 
kitölteni, ill. évente karbantartani a táblázatokat.  

Étkezési beállítások 

Az Étkezési beállítások dialógust az Gazdálkodás Tervezés modulban az Étkezési 
beállítások paranccsal nyitható meg. 

A dialóguson megadott tényezők befolyásolják az Aromo működését, ezért nagy 
gondossággal adjuk meg azokat. 

 

Étkezés megnevezések 

Ezekben a mezőken az Aromo elemi étkezéseinek megnevezéseit lehet megadni. 

Számla méret 

Az Aromo által nyomtatott számla mérete: A. 

Számla példányszám 

Az Aromo által előállított számla példányszáma. 

Bizonylat méret 

Az Aromo által nyomtatott pénzügyi bizonylat mérete: A. 

Bizonylat példányszám 

Az Aromo által nyomtatott pénzügyi bizonylat példányszáma. 
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Rendelés napok  

Az aktuális nap és az étkezés napja közötti minimális különbség (napok száma) étkezés 
rendelése esetén. A rendelési napok száma legalább egy nap az étkezés megkezdése előtt. 
Ez érvényes a havi étkezés megrendelése esetén is.  

Ha a Rendelési napok értéke 2, akkor a tárgynapot megelőző harmadik napon lehet új 
megrendelést generálni. 

Lemondás napok 

A lemondás napja és a lemondandó étkezési nap közötti minimális napok száma étkezés 
lemondás esetén.  

Ha a Lemondás napok értéke 2, akkor az étkezés előtti második napon még lemondható 
az étkezés. 

Csak fizetett igényt rendel 

Ha a jelölő négyzet bejelölt, úgy az Aromo csak azokból az étkezési igényekből készít 
rendelést, amelyek pénzügyileg rendezettek, azaz az étkezőnek nincs hátraléka. 

Tanév végén rendezi a folyószámlákat 

Ha a jelölő négyzet bejelölt, úgy az Aromo elvárja azt, hogy a tanév végén a felhasználó 
rendezi a folyószámlákat, azaz nem visz át az egyik tanévből a másik tanévbe túlfizetést és 
hátralékot. 

Lemondások a tárgyhóban megjelennek 

Ha a jelölő négyzet bejelölt, úgy az Aromo már a tárgyhóban figyelembe veszi a 
lemondásokat, azaz a fizetendő összeget csökkenti a lemondások értékével. Ha a jelölő 
négyzet nem bejeölt, úgy a következő havi fizetendő összeget csökkenti a lemondások 
értékével. 

Lemondott havi kedvezmény megmarad 

Ha a jelölő négyzet bejelölt, úgy az Aromo jóváírja az Étkező folyószámláján a havi egy 
összegű kedvezményt tartalmazó napi étkezés lemondása során a kedvezményre eső 
értéket. 

Bankszámla 

A számlán megjelenő bankszámla-szám. 

Havi étkező generálása 

Meghatározza, hogy a Havi étkezőket az Étkezőkből vagy az előző havi Havi étkezőkből 
generálja. Szeptemberre az Aromo csak az Étkezőkből generálja a Havi étkezőket. 

A megadott adatokat a Ment gombbal lehet elmenteni. A változtatás életbe léptetéséhez 
újra kell indítani az Aromot. 
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Étkezési alapadatok megadása 

Az Étkezési alapadatok dialógust az Gazdálkodás Tervezés modulban az Étkezési 
alapadatok paranccsal nyitható meg. 

Ki kell tölteni az Étkezési fajták, a Térítési díjak és a Kedvezmények szerkeszthető 
táblázatokat. 

Itt is meg lehet adni a Rendelés napok és a Lemondási napok számát. 

 

Étkezés fajták táblázat kitöltése 

A szerkeszthető táblázat egy sora egy étkezés fajtát ír le. Tetszőleges számú, az iskolában 
használt étkezés fajtát vehetünk fel. 

Egy étkezés fajta megadásánál írjuk be az étkezés fajta rövid nevét, nevét, és a fajtához 

tartozó elemi étkezéseket jelöljük be a SZÓKÖZ billentyű lenyomásával. Például Ebéd az, ami 
csak ebédből, vagy Teljes az, ami tízórai, ebéd, uzsonna étkezésekből áll. Törekedjünk arra, 
hogy az étkezés fajták rövid nevének első két betűje egymástól eltérők legyenek. 
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Térítési díjak táblázat kitöltése 

A szerkeszthető táblázatban a megadott fajták térítési díjai találhatók. Fajtánként szerepel a 
nettó ár, ÁFA %, bruttó ár, mikortól meddig érvényes az étkezés fajta. Az étkezés fajtánál 
megjelölhető, hogy a tanulókra, alkalmazottakra vagy külső személyekre, vagy egyszerre 
többre érvényes-e. 

Egy étkezési fajta többször is szerepelhet a táblázatban. Más érvényességi kezdettel, más 
árral, más minősítéssel. A táblázat akár több évre visszamenőleg tartalmazhatja az étkezés 
térítési díjait. A táblázat alapértelmezésben az étkezés fajták érvényes térítési díjait mutatja. 

Bár az étkezés fajták és a térítési díjak változtathatók, a változtatás csak addig javasolt, 
amíg nem generáltunk étkezéseket az étkezés fajta felhasználásával. Praktikusan év elején 
adjuk meg, vagy változtassuk meg az étkezés fajtákat, ill. térítési díjakat. 

Mit mutat a táblázat? 

Az Érvényes gombra való kattintásra az előzőleg használt gombbal megjelenített fajták 

(Összes, Tanuló, Alkalm. vagy Külső) pillanatnyilag érvényes térítési díjait mutatja meg. 
Egy étkezési fajtának ugyanabban az időpontban, ugyanolyan minősítéssel csak egy 
érvényes térítési díja lehet. A dialógus megnyitásakor az érvényes térítési díjak láthatók. 

Az Összes gomb az összes felvett térítési díjat mutatja meg a különböző érvényességi 
időszakokkal. 

A Tanuló gomb a tanulók számára megadott érvényes térítési díjait mutatja meg. 

Az Alkalmazott gomb az alkalmazottak számára megadott érvényes térítési díjakat mutatja 
meg. 

A Külső gomb azon étkezőkre vonatkozó érvényes térítési díjakat mutatja meg, akik nem 
tartoznak az intézményhez, csak ott étkeznek. 

Kedvezmények táblázat kitöltése 

A szerkeszthető táblázat egy sora egy kedvezmény fajtát ír le. 

A Típus oszlopban szerepel az étkezési kedvezmény típusa. Nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt, 
majd kattintson a nyílra. A listában a Havi egy összegű, Napi egy összegű vagy Százalékos 
választékot találja. 

Az Érték oszlopban szerepel a kedvezmény értéke, amely egy összegű kedvezmény esetén 
bruttó érték, a bruttó térítési díjat csökkenti. Százalékos kedvezmény esetén a bruttó értéket 
a megadott százalékkal csökkenti. 

A Térítési díj csökkentés oszlop a kedvezmény minősítésére szolgál. Vigyázat, csak olyan 
kedvezmény esetén jelöljük be, amelynél a kedvezményre eső éertékeket nem kell gyűjteni. 
Ez igen ritka eset. Ha egy kedvezmény a térítési díjat csökkentő kedvezmény, akkor a 
program az étkezési fajta térítési díját a megadott mértékkel csökkenti azoknál az 
étkezőknél, akikhez a kedvezményt hozzárendeltük. Ha ez az oszlop be van jelölve, akkor a 

Terhelés, és a Jóváírás oszlopok nem jelölhetők be. A kedvezményt a program nem tartja 
nyilván, nem szerepel a listákban. 

A Terhelés oszlopban kell bejelölni a SZÓKÖZ billentyűvel, hogy a kedvezményes étkezés 
kedvezményét a program tételesen nyilvántartsa-e, vagyis a kedvezményt finanszírozónak 
mennyit kell fizetni, hogy érvényesüljön a kedvezmény. 

A Jóváírás oszlopban kell bejelölni a SZÓKÖZ billentyűvel, hogy a kedvezményre történő 
befizetéseket a program tételesen nyilvántartsa-e, figyelje és számolja a befizetéseket. 
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Rendelés napok  

Az aktuális nap és az étkezés napja közötti minimális különbség (napok száma) étkezés 
rendelése esetén. A rendelési napok száma legalább egy nap az étkezés megkezdése előtt. 
Ez érvényes a havi étkezés megrendelése esetén is.  

Ha a Rendelési napok értéke 2, akkor a tárgynapot megelőző második napon lehet új 
megrendelést generálni. 

Lemondás napok 

A lemondás napja és a lemondandó étkezési nap közötti minimális napok száma étkezés 
lemondás esetén.  

Ha a Lemondás napok értéke 2, akkor az étkezés előtti második napon még lemondható 
az étkezés. 

A Ment gombbal mentse a két mező tartalmát. 
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Étkező személyek étkezési adatainak kitöltése az Étkezők 

táblázaton 

Ki kell jelölni az intézményben étkezők körét étkezési adataik megadásával. Étkezők 
lehetnek a tanulók, az alkalmazottak, külső személyek (akik nem tartoznak az 
intézményhez).  

Az étkezők tetszőleges névvel ellátott csoportokba is sorolhatók, egy ilyen csoportban 
lehetnek vegyesen alkalmazottak és tanulók. A külsőket célszerű külön kezelni.  

Egyébként az étkezők természetes csoportjai az osztályok név szerint, az alkalmazottak és 
a külső étkezők.  

Étkezési csoportok megnevezése 

Amennyiben szeretne csoportokat is kialakítani, akkor először meg kell adni az étkezési 

csoportok megnevezéseit. A Gazdálkodás tervezés modul Étkezési csoportok parancs 

elindítása megnyitja a Étkezési csoportok dialógust, amelyen az étkezési csoportok 
felvehetők, ill törölhetők. 

 

Lehetséges étkezők megjelenítése az Étkezők táblázatban 

1. Az Étkezési alapadatok dialóguson az Étkezők gombon kattintson. Feljön az üres 

Étkezők táblázat és az Étkezők szűrő. 

 

2. Állítsa be a szűrőt és válogassa ki az Étkezők táblázatba azokat a lehetséges 
étkezőket, akiket együtt akar kezelni, pl. egy osztály tanulóit, az alkalmazottakat, egy 
csoportot vagy a külsőket. Most a 10. G. osztályt. 
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A táblázat speciális szerkeszthető táblázat, amelyben a megjelenített személyeknek 
csak az étkezési adatait lehet módosítani. 

Az étkezők étkezési adatainak kitöltése egyenként, vagy a táblázatban lévő összes étkező 
részére egyszerre is lehetséges. 

Étkező adatainak megadása egyenként 

A táblázatban jelölje ki az étkező sorát és töltse ki az Étkezés fajta, Fizetési mód, 

Ügyintéző, Kártyszám, Támogatás fajta adatokat. Kitöltés után a Ment paranccsal 
mentsen. 

Étkezési csoport 

Ha az étkezőt csoportba akarjuk sorolni, akkor az Étkezés csoport oszlopban a SZÓKÖZ 
billentyűvel, majd a legördülő listából való választással tegyük. 

Étkezés fajta megadása 

Tényleges étkező a program számára az, akihez hozzá van rendelve egy étkezés fajta. 

Az Étkezés fajta oszlopban nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt, majd kattintson a nyílra. 
A legördülő listában válassza ki a kívánt értéket. A fajta név direkt is beírható, ekkor a 
kezdőbetűre megjelenik a fajta név. 

 

Fontos! 

Ha évközben kilép egy étkező, akkor törölni kell az Étkezés fajta adatát! Ezzel válik ő nem 
étkezővé. 

Fizetési mód megadása 

A Fizetési mód oszlopban nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt, majd kattintson a nyílra. A 
legördülő listában a lehetséges fizetési módok láthatók. A kiválasztott fizetési mód fog 
szerepelni az étkező számláin. Nem kötelező mező. 

Ügyintéző megadása 

Az Ügyintéző oszlopban nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt, majd kattintson a nyílra. A legördülő 
listában a lehetséges ügyintézők (alkalmazottak) rövid nevei láthatók. Ezekből válasszon. 
Nem kötelező mező. 

Támogatás fajta megadása 
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A Támogatás fajta oszlopban nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt, majd kattintson a nyílra. 
A legördülő listában válassza ki a kívánt értéket. A támogatás lehet: készpénzes vagy 
természetben. Nem fontos használni. 

Étkezési csoport megadása 

Az Étkezési csoport oszlopban nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt, majd kattintson a nyílra. 
A legördülő listában válassza ki a kívánt értéket. Nem fontos használni. 

Kedvezmény fajta megadása 

Az étkezőhöz tartozó kedvezményeket a Kedvezmények parancsra feljövő Kedvezmények 
szerkeszthető táblázatban lehet megadni. 

Kedvezmények szerkeszthető táblázatban egy új sor felvitele az Új gombbal történik. 

A táblázat Kedvezmény oszlopában nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt, majd kattintson a nyílra. 

A legördülő listából választható ki a kedvezmény fajta. A mezőről lelépve a program a Típus 

és Érték mezőket kitölti. 

Ezután adja meg a kedvezmény Kezdetét és ha ismert a kedvezmény Végét. 

 

Az új sor adatait a Ment gombbal mentse.  

Kedvezmény törlését a Töröl gombbal végezze. 

A kedvezmények felvitele után zárja be a dialógust a Bezár paranccsal. 
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Több étkező adatainak megadása egyszerre 

1. Indítsa el az Étkezők táblázaton az Étkezők szűrőt a dialógus menüből a 
Keresés/Szűrő paranccsal. 

2. A szűrő beállításával készítse el a kívánt halmazt, például a 10. G. osztály tanulóiból. 

3. Jelölje meg azokat a tanulókat, akik közös tulajdonságát be akarja állítani. 

 

4. Kattintson az Adatok beállítása parancsra, mire feljön az Étkezési adatok beállítása 
dialógus. 

5. Töltse ki a dialógust. Az Ügyintéző első mezőjében kattintson kétszer, feljön az 

Alkalmazottak táblázat, válassza ki az ügyintézőt, majd kattintson az Átad 
parancsra. 

 

6. Kattintson a Beállít gombra. A feltett kérdésre válaszoljon Igen-nel. A program a 
táblázatban szereplő valamennyi személyhez beírja a megadott adatokat, és bezárja 
a dialógust. 

 

7. Rendeljen étkezés fajtát és kedvezményt az étkező alkalmazottakhoz. Jelölje meg az 

étkező alkalmazottakat, majd kattintson az Adatok beállítása parancsra. 

8. A feljövő Étkezési adatok beállítása dialóguson állítsa be az adatokat, kattintson a 

Beállít gombra, majd feljövő kérdésre válaszoljon Igen-nel.. 
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9. Visszatérvén a Étkezők táblázatra, az így fog kinézni. 

 

10. Kártyaszám megadása. Az Aromo adatot tud szolgáltatni a Yami Bt. Által gyártott 
kártyaleolvasó készülék számára. Ha Ön használja ezt a berendezést, úgy az 

étkezőhöz tartozó kártya számát meg kell adnia a táblázat Kártyaszám oszlopában. 

Csoport készítése 

A példában a 11. évfolyam tanulóiból, azaz a 11. G. és a 11. SZ. osztályok tanulóiból 

készítjük el a 11. évfolyam nevű csoportot. 

1. Indítsa el az Étkezők táblázaton az Étkezők szűrőt a dialógus menüből a 

Keresés/Szűrő paranccsal. 

2. A szűrőben adja meg a 11. G. osztályt és kattintson a Halmazt képez parancsra. 
Eredményül a 11. G. osztály tanulóinak halmazát kapja. 

 

3. Hajtsa végre a Halmaz/Egyesít parancsot, megnyílik egy második Étkezők/2 táblázat 
és szűrő. A szűrőben adja meg a 11. SZ. osztályt. 
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4. A Halmazt képez parancsra való kattintással a 11. SZ. osztály tanuló lesznek a 
táblázatban. 

 

5. Kattintson az Átad parancsra, amely a két táblázatban lévő halmazokat egyesíti az 
első táblázatban. 

 

6. Kattintson az Adatok beállítása parancsra, ami megnyitja az Étkezési adatok 

beállítása dialógust. 

7. Töltse ki a dialógust. Az Étkezési csoport mezőben állítsa be a 11. évfolyam nevet. 
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8. Kattintson a Beállít gombra. A feltett kérdésre válaszoljon Igen-nel. A program a 
táblázatban szereplő valamennyi személyhez beírja a megadott adatokat, és bezárja 
a dialógust. 

 

Az étkezők a 11. évfolyam csoportját alkotják. 

Több étkező adatainak törlése egyszerre 

1. Az Étkezők táblázaton jelölje meg azon étkezőket, akik valamely adatát törölni 
szeretné. 

 

2. Az Adatok beállítása paranccsal indítsa el az Étkezési adatok beállítása dialógust. 
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3. Ha a táblázatban lévő étkezők egy vagy több adatát törölni szeretné, akkor a Töröl 
mezőt jelölje meg kattintással a kívánt adatnál. Egyszerre több adat törlése is 

lehetséges. A Beállít gombra kattintva a megjelölt étkezési adat törlődik minden 
étkezőnél a táblázatban, a dialógus pedig bezárul.  

Például a Kedvezmény sorban válassza ki a törlendő kedvezményt, kattintson a 

Töröl mezőre és kattintson a Beállít gombra. Az eredmény: 

 

Az étkezők listázása 

1. Az Étkezési alapadatok dialóguson kattintson az Étkezők gombon, ezzel megnyílik 

az Étkezők táblázat és az Étkezők szűrő. 

2. A szűrőben jelölje be például a 10. G. osztályt. 

3. A Halmazt képez parancs hatására az Étkezők táblázatban megjelennek a 9. G. 
osztály tanulói, köztük a nem étkezők is. 

4. Kattintson az Export parancsra, amely az Excelben megjeleníti az étkezőket és a 

Nyomtatandó oszlopok kiválasztása dialógust hozza fel. A dialóguson bejelölheti a 

szükséges oszlopokat, majd az OK gombra kattintson. 
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5. Elkészül az Étkezők lista. A lista tartalmaz mindenkit, aki a táblázatban van, így a 

nem étkezőket is. A nyomtatási képen a Nyomtat gombbal nyomtassa ki a listát, 
majd zárja be az Excelt. 
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Külső étkezők felvitele és étkezési adatainak megadása 

Vannak intézmények, ahol nem csak az intézmény alkalmazottai és tanulói étkeznek, 
hanem külső személyek is. 

Külső étkezők felvitele 

1. Nyissa meg a Személyek táblázatot a Programindító Tanügyigazgatás tervezés 

modul Személyek parancsával. A feljövő . Személyek szűrő dialógust zárja be. 

Kattintson a dialogues Új parancsára, majd töltse ki a Személyek dialógus adatait. 

Ne felejtse el az Étkező jelölő négyzetet bejelölni. 

 

2. Zárja be a Személy dialógust és térjen vissza a Személyek táblázatra. 

 

3. Rendeljen étkezés fajtát és étkezési csoportot a két külső étkezőhöz a tanulóknál leírt 
módon. 
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Havi étkezés nyilvántartás előkészítése 

A havi étkezés nyilvántartás előkészítése az Étkezési naptár dialóguson történik. 

Az étkezés adatok elkészítése 

4. Nyissa meg az Étkezési naptár dialógust a Programindító Gazdálkodás tervezés 

modul Étkezési naptár parancsával. A dialógus bal oldalán látható a Tanév és a 

Naptár, jobb oldalon pedig a kezelőgombok. 

5. Válassza ki a tanévet és a hónapot. 

 

A dialóguson látható naptáron az étkezési napok (munkanapok) világoszöld, míg a nem 
étkezési napok (szabadnapok, pihenőnapok, munkaszüneti napok, tanítási szünet napjai) 
piros színűek. Ha egy világoszöld étkezési napot piros nem étkezési nappá akarunk 
változtatni, úgy kattintsunk kettőt a kiválasztott napon. A piros napból hasonlóképpen kettős 
kattintással lehet világoszöld napot csinálni. 

Havi étkezők létrehozása 

1. Kattintson a Havi étkezők létrehozása gombon.  

A program minden étkezőhöz létrehoz az adott hónapra egy havi étkező gyűjtőt az 
étkezőnél beállított alapadatok, vagy az előző havi havi étkezők alapján (a forrás az 
Étkezési beállítások dialóguson adható meg), és abban gyűjti az étkezésekre 
vonatkozó terheléseket, a térítési díjakat, a befizetéseket stb. (Lásd Havi étkezés 
dialógus). A művelet végén üzenet jelzi a létrehozott havi étkezők számát. 

A Havi étkezők táblázat gombon való kattintásra megnyílik a Havi étkező szűrő,  
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amelyen a keresési feltételek beállítása után a Szűr vagy a Halmazt képez parancsra 

megjelenő Havi étkezők táblázaton látható, hogy a sorokban az Állapot értéke: havi 
étkező létrehozva. 

 

2. A havi étkezők az étkezők, vagy az előző havi havi étkezők beállításai alapján jönnek 
létre, itt ezeken az adatokon még lehet váaltoztatni. Ha itt elvesszük a táblázatban 
látható valamelyik Étkező kedvezményét, vagy új kedvezményt adunk hozzá, vagy 
megváltoztatjuk az Étkezés fajtát, akkor a a program a tárgyhónapban a beállított 
adatok alapján hozza létre a napi étkezési igényeket.. 

 

3. A havi étkezőkről az Export gombra való kattintással készíthető lista. 

 

4. A 11. évfolyam étkezési csoportjában változtassuk meg Arany Csongor Étkezés 
fajtáját Teljes-re, valamint vegyük el Kedvezményét. 

 

Napi étkezések létrehozása 

1. Kattintson a Napi étkezések létrehozása gombra.  

A program a havi étkezők minden napjához napi étkezés gyűjtőket hoz létre, külön a 
saját részhez és külön-külön a kedvezményekre egyenként a havi étkezőkben 
megadottak alapján. A művelet végén üzenet jelzi a létrehozott napi étkezések 
számát. 

A Havi étkezők táblázat gombon való kattintásra megnyílik a Havi étkező szűrő,  
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amelyen a keresési feltételek beállítása után a Szűr vagy a Halmazt képez parancsra 

való kattintásra megjelenő Havi étkezők táblázaton látható, hogy a sorokban az 

Állapot értéke: napi étkezések létrehozva.  

 

2. El lehet készíteni a hónapra az Étkezési listát az igényelt étkezésekről. Kattintson az 

Étkezési igény lista gombon. 
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A havi étkezők napi étkezési igényeinek megadása 

A havi rendelés elkészítése előtt, de a napi étkezések létrehozása után kell megadni az 
étkezők egyedi igényeit a Havi étkezők táblázaton. Megjelölhető, hogy az étkező mely 
napokon nem kíván étkezni, pl. szabadságon lesz, táborba megy stb. Az étkező Havi 
étkezés dialógusán történik az egyéni igények megadása.  

3. Kattintson az Étkezési naptár dialóguson a Havi étkezők gombra. 

4. Megnyílik az üres Havi étkezők táblázat és a Havi étkező szűrő. Adja meg a szűrési 
feltételeket (10. G. osztály).  

 

5. A Havi étkezők táblázaton megjelennek a keresett étkezők. 

 

6. Jelölje ki a havi étkezőt (Almási Borbála) majd a Részletek paranccsal vagy a kijelölt 

személy során történő kettős kattintással nyissa meg a Havi étkezés dialógust. 
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Mit mutat a naptár? 

Az étkező naptárán világoszölddel jelölt napok az étkezési napok, pirossal vannak jelölve a 
nem étkezési napok (ünnep- és vasárnapok, szombatok stb.). 

Adott étkezési napra nem kér étkezést az étkező 

A havi rendelés elkészítése előtt megjelölhető, hogy mely napokra nem igényel az adott 
hónapban étkezést az étkező. 

Kattintson a napra, majd kattintson az Igényt változtat gombra. A nap színe világoszöldről 
sárgára változik. Ez a továbbiakban azt jelenti, hogy a rendelés (havi vagy napi) 
elkészítésekor ezt a napot nem veszi figyelembe a program, nem történik rendelés, mert 
nincs igény. Kettős kattintás a sárga napon visszaállítja a napot világoszöldre. Ez addig 
változtatható, amíg a napra még nem történt megrendelés, azaz a színe világoszöld vagy 
sárga. 

Ha az adott napra rendelést már létrehoztak (sötétzöld nap), akkor már nem lehet 

megváltoztatni az igényt, az Igényt változtat gomb hatástalan ezeken a napokon. 

 

Fontos! A igényváltoztatás nem tévesztendő össze a már megrendelt étkezés 
lemondásával! (Lásd később Az étkezés lemondása hó közben címen.) 

Adott étkezési napra más étkezés fajtát kér étkező 

A havi rendelés elkészítése előtt megváltoztatható, a napi étkezés fajta. Válassza ki a hónap 

napját és változtassa meg a Fajta választó mező tartalmát. 



32 Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver v3.2 - Aromo tanfolyam III. 

 

Kedvezmények változtatása 

Meglévő kedvezmény törlése 

Válassza ki a törlendő kedvezményt és kattintson a Töröl gombra. 

  

A törlés után a dialógus értékei újra számolódnak. 

Új kedvezmény felvitele 

Kattintson a Kedvezmények lista melletti Új gombra, majd adja meg az új kedvezményt és 
annak érvényességi időtartamát. 

 

A kedvezmények módosítása bármikor lehetséges. Ha egy meglévő kedvezmény kezdete 
vagy vége változik, úgy a megváltoztatandó kedvezményt előbb törölni kell, majd felvenni 
újként az új időszakkal. 
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Étkezési jegy nyomtatása 

Az étkezési jegyeket személyenként lehet kinyomtatni. 

1. Az Étkezési naptár dialóguson kattintson a Havi étkezők gombra, megnyílik a Havi 

étkező szűrő és a Havi étkezők táblázat. 

2. Állítsa be a szűrőn a kívánt étkezőket, pl. egy osztályt, az alkalmazottakat, egy 
csoportot vagy a külsőket. 

3. Jelölje ki az étkezőt és hívja meg a Havi étkezés dialógust a Részletek paranccsal 
vagy kettős kattintással. 

4. Kattintson a Jegyet nyomtat gombon. A program az Excelben megjeleníti az étkezési 
jegyet, amelyet nyomtasson ki, majd zárja be az Excelt. 

 

5. Zárja be a Havi étkezés dialógust. 

Ismételje meg a 3. – 5. lépéseket. 

A havi étkezők napi étkezési igényeinek csoportos megadása 

Az előzőkben a napi étkezési igényeket egy tanulónál változtattuk egyszerre. Az Aromoban 
lehetőség van az étkezési igények csoportos változtatására is. Tételezzük fel, hogy a      10. 
G. osztály szeptember 28-án és 29-én kirándulni megy, ezért nem igényelnek étkezést, ezért 
ezen a két napon meg kell változtatni az étkezési igényeket. 

Étkezési igény csoportos törlése 

1. Kattintson az Étkezési naptár dialóguson a Havi étkezők gombra. 

2. Megnyílik az üres Havi étkezők táblázat és a Havi étkező szűrő. Adja meg a szűrési 
feltételeket (10. G. osztály).  
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3. A Havi étkezők táblázaton megjelennek a keresett étkezők. 

 

4. Jelölje ki az összes havi étkezőt a Jel feliratra való kattintással, majd kattintson az 

Étkezési igényt megszüntet parancsra. 

 

5. A feljövő dialóguson adja meg a dátum intervallumot, majd kattitson az Indít gombra, 
majd a feljövő kérdésre válaszoljon Igen-nel. 
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Étkezési igény csoportos generálása 

Tételezzük fel, hogy szeptember 28-án ketten mégis fognak étkezni a 10. G. osztály tanulói 
közül. 

1. Kattintson az Étkezési naptár dialóguson a Havi étkezők gombra. 

2. Megnyílik az üres Havi étkezők táblázat és a Havi étkező szűrő. Adja meg a szűrési 
feltételeket (10. G. osztály).  

3. Jelölje ki a két tanulót, majd kattintson az Étkezési igényt generál parancsra. 

 

4. A feljövő dialóguson adja meg a dátumot, majd kattitson az Indít gombra, majd a 
feljövő kérdésre válaszoljon Igen-nel. 

 

Ha az Étkezés fajta mezőt üresen hagyja, úgy a havi étkezőhöz tartozó alapértelmezett 
étkezés fajtát fogja generálni az Aromo a megadott nap(ok)ra, ha kitölti, úgy a megadott 
étkezés fajtát fogja használni. 

Étkezés fajta csoportos változtatása 

Tételezzük fel, hogy szeptember 18-án és 19-én két tanuló Teljes ellátás helyett csak 
Ebédet igényel. 

1. Kattintson az Étkezési naptár dialóguson a Havi étkezők gombra. 

2. Megnyílik az üres Havi étkezők táblázat és a Havi étkező szűrő. Adja meg a szűrési 
feltételeket (10. G. osztály).  

3. Jelölje ki a két tanulót, majd kattintson az Étkezés fajtát változtat parancsra. 
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4. A feljövő dialóguson adja meg a datum intervallumot és az étkezés fajtát, majd 
kattitson az Indít gombra, majd a feljövő kérdésre válaszoljon Igen-nel. 

 

Étkezési számla készítése 

Az Aromo számlát készít egy étkező egy havi étkezéseiről. Egy étkezőnek egy hónapban 
egy érvényes étkezési számlája lehet. Ha a számla elkészítése után, az étkezési igény 
rendeléssé válása előtt változik valamelyik számlázott étkezési igény, úgy az Aromo 
stornírozza a számát és új számlát kell készíteni a megváltozott adatokkal. 

Az Aromo csoportosan és egyénileg is készít számlát. 

Étkezési számla csoportos készítése 

1. Indítsa el az Étkezési naptár dialógusról a Számlát kezel gombbal az Étkezési 

számlák kezelése dialógust. A dialóguson adja meg, hogy mely osztálly/csoport 
számláit kívánja generálni.  

1. Adja meg a Teljesítés keltét és a Fizetési határidőt. Ha kettős kattint a mezőkben, 
beíródik az aktuális datum. 

2. A számla fizetési módja az étkezőhöz rendelt fizetési mód lesz. Ha nem rendelt 

minden étkezőhöz Fizetési módot, úgy adja meg itt. Ha az étkezőhöz sincs fizetési 
mód és itt sem adja meg, úgy a számla fizetési módja készpénzes lesz. 

 

2. Kattintson a Számlát készít gombra, mire elkészülnek a kívánt számlák. 

3. Az elkészült számlákat a Számlát nyomtat gombra való kattintással lehet 
kinyomtatni. 

4. Csekkes fizetési mód esetén a számlákhoz csekkeket a Csekket nyomtat gombra 
való kattintással lehet nyomtatni. 



 

Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver v3.2 - Aromo tanfolyam III. 37  

Étkezési számla egyenkénti készítése 

1. Kattintson az Étkezési naptár dialóguson a Havi étkezők gombra, majd a feljövő 

Havi étkező szűrőn szűrjön a 11. G. osztály tanulóira, majd a Havi étkezők 

táblázaton jelöljön ki egy tanulót és kattitson a Számlát készít parancsra. 

 

2. Az Étkezési számla készítése dialóguson adja meg az adatokat. Ha kettős kattint a 
Teljesítés kelte mezőn, úgy az aktuális dátum jelenik meg a dátum mezőkben. 

 

3. Kattintson a Számlát készít gombra. A számlát kinyomtathatja, a megjelenő kérdésre 
Igen-nel válaszol. 

Étkezési számla megtekintése 

1. Az elkészült étkezési számlákat a Havi étkező táblázat Számlák parancsára feljövő 

Étkezési számlák táblázaton lehet megtekinteni. A táblázat egy étkező egy tanévbeli 
étkezési számláit mutatja. 

 

2. A táblázat során való kettős kattintásra feljön a Számla dialógus a kiválasztott számla 
részletes adataival. 
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Étkezési kedvezmény étkezési igény vagy étkezés fajta változtatása a számla 

generálása után 

Tételezzük fel, hogy Arany Csongornak szeptember 18-tól Tanuló 50%-os kedvezmény jár. 

1. Kettős kattintsunk Arany Csongor során a Havi étkezők táblázaton, mire feljön a Havi 
étkező dialógus. 

 

2. Kattintson a Kedvezmények lista Új gombjára és írjuk be az új kedvezményt, majd 

kattintsunk a Ment gombra. 

 

3. Az Aromo étkezési számlát talált a kérdéses időszakra, ezért az új kedvezmény 
életbe léptetéséhez a számlát stornírozni kell, kattintson at Igen gombra. 

4. A Havi étkező dialógus bezárása után Havi étkezők táblázaton kattintson Arany 

Csongor során a Számlák parancsra. Feljön a Számlák táblázat Arany Csongor 
számlájával. Látható, hogy az Aromo stornírozta a meglévő számlát. 

 

5. Készítsük el a havi számlát a Havi étkezők táblázat Számlát készít parancsával az 
előzőkben ismertetett módon. Fizetési módnak a csekk fizetési módot adjuk meg. 



 

Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver v3.2 - Aromo tanfolyam III. 39  

 

6. Kattintsunk a Havi étkezők táblázat Számlák parancsára, majd a második sor 

kijelölése után a Részletek parancsra, mire feljön a Számla dialógus az új számla 
adataival. 

 

Az előzőkben ismertett eljárást kell követni, ha az étkező igényt vagy étkezési fajtát változtat 
a számla generálása után. 

Étkezési számlák összesítése 

1. Nyissa meg az Étkezési számlák összesítése dialógust a Programindító 

Gazdálkodás végrehajtás modul az Étkezési számlák összesítése parancsával. A 
dialógusról az étkezési számlák összesítését lehet indítani. Meg kell adni a számla 
teljesítés évét és hónapját (a példában a szeptemberre szóló számlák teljesítés 
keltének augusztusi dátumot írtunk be), valamint azt a hónapot, amelyik hónaphoz 
tartozó kedveményeket akarjuk látni a lista kedvezmény oszlopában. 

 

2. Ha osztályok/csoportok szerint kívánjuk a listát elkészíteni, úgy kattintsunk az 

Osztályok/csoportok szerint gombra. Az Aromo elkészíti 
osztályonként/csoportonként a számlák listáját, valamint összesítőt nyomtat. 
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3. Ha étkezés fajták szerint kívánjuk a listát elkészíteni, úgy kattintsunk az Étkezés 

fajták szerint gombra. Az Aromo elkészíti étkezés fajtánként a számlák listáját, 
valamint összesítőt nyomtat. 

 

 

Étkezés befizetése 

Mikor kell az étkezéseket befizetni? 

Az étkezési hónapot megelőző hónapban, vagy a tárgyhónapban a tárgyhónap lezárása 
előtt. 

Befizetés beírása a Havi étkezés dialóguson 

1. Kattintson az Étkezési naptár dialóguson a Havi étkezők gombra, majd a feljövő 

Havi étkező szűrőn szűrjön a 10. G. osztály tanulóira, majd kettős kattintson Almási 
Borbála során. 
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1. A Befizetés táblázatban az Új gombon való kattintással feljövő új sorba vigye be a 
befizetéseket. 

2. A befizetett összegek növelik a Befizetés összesen rovat megfelelő soraiban lévő 

összegeket, és csökkentik a Fizetendő rovat érintett soraiban az összegeket. 
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3. Kattintson a Befizetés melletti Nyomtat gombra, mire a program Bevételi 
pénztárbizonylatot nyomtat a befizetésről. 

 

 

Befizetés beírása a Havi étkezők táblázaton 

A befizetett összeget a Havi étkezők táblázaton is be lehet vinni.  

1. Indítsa el az Étkezési naptár dialógusról a Havi étkezők táblázatot, majd szűrje a 
táblázatban a 10. G. osztály tanulóit. 
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2. Írja be a befizetett összeget: Csintalan Dénes 7200 Ft, majd kattintson a Ment 
gombra. 

 

3. Ha ki akarja nyomtatni a befizetéshez tartozó bizonylatot, úgy kattintson a megjelenő 

párbeszédpanelon az Igen gombra. 

 

4. Vigye be az osztály tanulóinak befizetéseit. 

5. Vigyen be néhány befizetést a 11. évfolyam étkezési csoport tagjaihoz. 

6. A befizetések beírása után újból elkészíthető az Étkezési igény lista, amelyen már 
nemcsak a megrendelések, hanem a befizetések teljesítései is láthatók.  

 

Pénzügyi bizonylatok csoportos nyomtatása 

1. Indítsa el az Étkezési naptár dialógusról a Bizonylatot nyomtat paranccsal a 
Pénzügyi bizonylatok nyomtatása dialógust. A dialóguson adja meg, hogy 
osztály/csoport mely napra, vagy napokra eső pénzügyi bizonylatait akarja nyomtatni, 

majd kattintson a Nyomtat gombra. 
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2. Az Aromo elkészíti a kívánt pénzügyi bizonylatokat. 

 

Pénzforgalom összesítése dátum szerint 

1. Kattintson a Programindító Gazdálkodás végrehajtás modul Napi pénzforgalom 
parancsára. 

2. A  Napi pénzforgalom dialóguson válassza az Augusztus hónapot és a készpénz 
Fizetési módot. 
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3. Jelölje ki 2006.08.28.-at  és kattintson a Részletek parancsra. A feljövő Napi 

befizetések, kifizetések táblázat a napi pénzforgalom elemeit tartalmazza. 

 

4. Jelölje ki 2006.08.28.-at  és kattintson a Nyomtat parancsra, miközben a bal oldali 
Nagybetű (Shift) gombot lenyomva tartja. Az Excel munkafüzet tartalmazza a napi 
pénzforgalnat osztályonként és étkezési csoportonként, valamint összesítve. 
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Pénzforgalom elemei étkezési hónap szerint 

1. Kattintson a Programindító Gazdálkodás végrehajtás modul Befizetések 

parancsára,majd a feljövő Napi befizetések, kifizetések szűrőn válassza ki a 10. G. 
osztályt. 

 

2. Kattintson a Halmazt képez gombra, mire feljön a Napi befizetések, kifizetések 
táblázat a 10. G. osztály szeptember étkezési hónapra eső befizetéseivel. 
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Havi étkezés lebonyolítása 

Az étkezés rendelések generálása az Étkezési naptár dialóguson történik. Étkezés 
rendeléskor a program összegyűjti a napi étkezési igényeket, állapotukat megrendeltre 
állítja. Megrendelt étkezési igényt változtatni nem, csak lemondani lehet. Három fajta 
rendelést készít az Aromo: havi, heti és napi rendelést. 

Havi rendelés elkészítése 

Havi rendelést csak a Havi étkezők létrehozása és a Napi étkezések létrehozása után 
lehet elkészíteni. A rendelés folyamán a havi étkezőkhöz tartozó napi étkezési igényekből 
napi rendelések lesznek. 

1. Az Étkezési naptár dialóguson kattintson a Havi rendelés gombon, amely elkészíti a 
teljes havi rendelést a havi étkezőkre a napi étkezéseikről. A naptárban a napok színe 

sötétzöldre változik. Ha az Étkezési beállítások dialóguson bejelölte a Csak fizetett 

igényt rendel jelölő négyzetet, akkor csak azon étkezők igényei válnak rendeléssé, 
akiknek nincs hátralékuk. 

A program a rendelést beírja a Rendelések táblázatba, kiírja a rendelés sorszámát és 
felajánlja a rendelés kinyomtatásának lehetőségét. 

 

 

Ezt a rendelés nyomtatványt lehet elküldeni a konyhának. 
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2. Az Étkezési naptár dialóguson a hónap napjai sötétzöldre változtak, mert a hónap 
napjaira rendelés készült. 

 

3. A Havi étkezők gombon való kattintásra megnyílik a Havi étkező szűrő, amelyen a 

keresési feltétel beállítása után a Halmazt képez parancsra megjelenő Havi étkezők 

táblázaton látható, hogy az étkezők mindegyikénél az Állapot oszlopban a 
megrendelt bejegyzés található, mivel elkészült a havi rendelés. 

4. Az Étkezési naptáron kattintson a Rendelés táblázat gombon, ezzel megnyílik az 

Étkezés rendelések táblázat, benne a beállított hónapra vonatkozó rendelésekkel 
egy-egy sorban, köztük az utoljára elkészített rendelés. 

 

5. Az Export paranccsal kinyomtathatja a Rendelések táblázatot az Excelben. 
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Pótrendelés 

Utólagosan is lehet havi rendelést készíteni. A rendelés készítésének sorrendje megegyezik 
a Havi rendelés elkészítése címen leírtakkal. Ekkor a program egy újabb rendelést készít. 

1. A pótrendeléshez az Étkezők táblázaton előbb kell felvenni az új étkezőket és az 
igényeket. 

 

2. Az Étkezési naptáron kiválasztjuk a 2006-2007. tanévet és a szeptember hónapot. 
Erre a hónapra már készítettünk rendelést.  

3. Egymás után kattintsunk az alábbi gombokra:  

Havi étkezők létrehozása  "Létrejött 1 havi étkező" üzenetet kapjuk. 

Napi étkezések létrehozása  "Létrejött 21 napi étkezés" üzenetet kapjuk. 

A naptár napjain mozogva a Napi rendelés gomb melletti mezőben a még meg nem 
rendelt igények száma látható. 

 

Havi rendelés  "A létrejött rendelés sorszáma 0002 Kinyomtatja?  
Igen  Nem" üzenetet kapjuk. 

Ha nincs teljesítendő rendelés az adott hónapban, akkor „Az adott hónapban nincs 
teljesítendő rendelés” üzenetet kapjuk. 

Rendelés nyomtatása 

1. Az Étkezési naptáron kattintson a Rendelés gombra, ezzel megnyílik az Étkezés 

rendelések táblázat. 

2. A táblázatban jelölje ki a rendelést: 0002. 

 

3. Kattintson a Nyomtat parancsra. 
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4. A program az Excelben megjeleníti a rendelést, amit a Nyomtat gombbal nyomtasson 
ki, majd zárja be az Excelt. 

 

5. Ezt a rendelés nyomtatványt lehet elküldeni a konyhának. 

A rendeléshez tartozó napi étkezések megjelenítése és nyomtatása 

A rendeléshez tartozó napi étkezéseket, az étkezés napjai szerinti sorrendben, étkezőnként 
egy táblázatban meg lehet jeleníteni, majd exportálni az Excelbe. 

1. Az Étkezési naptáron kattintson a Rendelés gombon, ezzel megnyílik az Étkezés 

rendelések táblázat  

2. Az Étkezés rendelések táblázatban jelölje ki a rendelést. 

3. Kattintson az Étkezések parancsra. A Napi étkezések táblázat jelenik meg, benne 

Étkezés dátuma, Napnév, Név, Étkező típus (T, A, K), Osztály, sorrendben a 

megrendelt étkezés fajtákkal és térítési díjakkal, a fizetendő Rendelés összeggel. 

 

4. A Keresés/Szűrő paranccsal hívja meg a Napi étkezések szűrőt, amelyen 
beállíthatja a kívánt szűrési feltételeket. 

5. Ha szeretné kinyomtatni, kattintson az Export parancsra, amely a táblázatot az 

Excelbe írja, ahonnan azt kinyomtathatja. A nyomtatási képen a Nyomtat gombbal 
nyomtassa ki a listát, majd zárja be az Excelt. 
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Étkezési igény lista készítése 

Az Étkezési igény lista gombon való kattintásra a program az Excel programban előállítja 

az Étkezési listát az Igényelt étkezések alcímmel a megadott tanév, megadott hónapjára.  

Az Excel munkafüzet munkalapjain külön-külön listában vannak az alkalmazottak, az 
osztályok, a csoportok és a külsők. 

A kiválasztott lista soraiban az étkezők ABC szerinti növekvő sorrendben vannak. A lista 
első oldalán az oszlopokban a hónap napjai szerepelnek, amelyekben az "I" betű jelzi az 
igényt, az "R" betű jelzi a megrendelt étkezéseket (havi és napi rendelés után). A többi 
oszlopban az étkezési napok, térítési díjak, a befizetésekkel kapcsolatos összegek stb. 
találhatók. Az összesen sorban az igénybe veendő étkezések száma szerepel naponként. 

A gombra való kattintást követőenkövetően megjelenik az Aromo – Étkezési lista 
nyomtatás dialógus. Ezen választható ki a nyomtatandó lista. 

 

A kiválasztott nyomtatása gomb hatására megjelenik a kiválasztott lista nyomtatási képe 
az Excelben. 

 

 

A Beállít gombbal történő beállítás után a Nyomtat gombbal nyomtasson. 
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Napi étkezések listázása 

1. Kattintson a Programindító Gazdálkodás végrehajtás modul Napi étkezések 
parancsára. 

2. A Napi étkezések táblázat üresen és a Napi étkezések szűrő jelenik meg. 

3. Adja meg a kívánt tanévet, hónapot és a 10. G. osztályt. 

 

4. Kattintson a Szűr parancsra.  

 

A táblázatban a Rendelés oszlopban a saját térítési díj látható. 

5. A táblázatot az Export paranccsal kinyomtathatja az Excel-ben. 

Heti rendelés 

Az Étkezési naptár dialóguson egy hétre is lehet rendelést generálni. Heti rendelés 
generálásához naptáron rá kell állni a generálandó hét számára, majd a Heti rendelés 
gombra kattintani. 
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Napi rendelés hó közben 

Az Étkezési naptár dialóguson az aktuális étkezési hónap közben egy napra is lehet 
rendelést generálni új étkezési igények jelentkezése esetén.  

1. Nyissa meg az Étkezési naptárt a Programindítón a Gazdálkodás tervezés 

modulban, majd hívja fel a Havi étkezés dialógust. Adjon meg új rendelési igényt. 
Almási Boglárka változtassa meg igényét szeptember 11-én és 12-én. Figyelje meg a 
dialógus adatainak változását. 

 

2. Térjen vissza az Étkezési naptárhoz,  álljon rá a naptárban az új étkezési igény 
napjára. 

 

3. Kattintson a Napi rendelés gombra. A program generálja a napi rendelést, kiírja a 
rendelés sorszámát és felajánlja a rendelés kinyomtatásának lehetőségét. 

4. Kattintson a Rendelések gombra, az Étkezés rendelések táblázat nyílik meg, benne 
a többi között az előbb feladott rendeléssel. Jelölje ki az utoljára feladott rendelést. 
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5. Nyomtassa ki a rendelést! 

 

6. Az Étkezések parancsra kattintással megjelenítheti a kijelölt rendelés tételeit a Napi 

étkezések táblázaton. Az Export paranccsal a táblázatot Excelbe írhatja, s ott 
kinyomtathatja.  
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Rendelések összesítése a hónapra 

1. Az Étkezési naptár dialóguson lévő Rendelés összesítő gombon való kattintással 

megjelenik a Rendelések összesítő táblázat. 

2. A táblázat az Étkezési naptáron beállított hónapra tartalmazza – a hónapra leadott 
összes havi és napi rendelés összegzésével – naponkénti bontásban, étkezésenként 
az étkezések számát és a napi térítési összegeket. A kiemelt első sorban a 
mindösszesen értékek szerepelnek. 

 

3. A táblázatot az Nyomtat paranccsal lehet az Excelben megjeleníteni és kinyomtatni. 

4. Az Étkezések paranccsal a kijelölt sor napi étkezéseinek listája jeleníthető meg, 
amely az Export paranccsal az Excelben ki is nyomtatható. 
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Kijelölt napra történt rendelések 

1. Az Étkezési naptár dialóguson jelölje ki a tárgynapot, majd kattintson a bal oldali Shift 

(Nagybetű) gomb lenyomás közben a Rendelés összesítő gombra, mire megjelenik 

a Rendelések összesítő táblázat. 

2. A táblázat az Étkezési naptáron beállított napra tartalmazza, étkezésenként az 
étkezések számát és a napi térítési összegeket. A kiemelt első sorban a 
mindösszesen értékek szerepelnek. 

 

3. Kattintson a Nyomtat parancsra, mire elkészül a Napi rendelések lista. 

 

Napi étkezési lista osztályonként/csoportonként 

3. Az Étkezési naptár dialóguson jelölje ki a tárgynapot, majd kattintson a bal oldali a 

Napi étkezések lista gombra. A lista tartalmazza osztályonként/csoportonként és 
étkezőnként a megrendelt elemi étkezéseket, valamint egy összesítő táblázatot. 
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Étkezés lemondása hó közben 

Étkezések lemondása egyenként 

Már megrendelt étkezéseket lemondani adott napra a napot megelőzően az intézményben 

szokásos megadott számú nappal lehet (Étkezési alapadatok dialógus Lemondás napok 
mező). 

A személyre szóló lemondásokat a Havi étkezés dialóguson lehet beállítani. 

1. A Programindítóban a Gazdálkodás végrehajtás modul Havi étkezők parancsával 

nyissa meg a Havi étkezők táblázat dialógust a kívánt étkezőkkel (szűrés).  

2. Jelölje ki az étkezőt és a Részletek paranccsal nyissa meg a Havi étkezés dialógust.  

3. A naptáron jelölje ki a napot, majd a Lemond gombon kattintson. A sötétzöld nap 
lilára változik. A gombon történő újbóli kattintással visszaváltoztathatja a lilát 
sötétzöldre. 

A dialóguson a lemondott napok térítési díjai gyűjtve jelennek meg a Lemondás 
mezőben és listában. 

 

Étkezések lemondása csoportosan 

4. A Havi étkezők táblázaton jelölje meg azokat az étkezőket, akik egy adott napon 

lemondják étkezésüket, majd kattintson a Lemond parancsra. 

 

4. A megjelenő Étkezést lemond dialóguson adja meg a lemondás dátumát, majd 

kattintson az Indít gombra. 
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5. A megjelenő kérdésre válaszoljon Igennel, majd nézze meg az érintett étkezők Napi 
étkezés dialógusán a változásokat. 

6. Az Aromo elkészíti több étkező több napra vonatkozó lemondásait is. Jelöljünk meg 
két étkezőt a Hapi étkezők táblázaton, majd hívjuk fel az Étkezést lemond dialógust 

a Lemondás parancsra való kattintással. Adjuk meg az időintervallumot, majd 
kattintsunk az Indít gombra. 

 

7. A megjelenő kérdésre válaszoljon Igennel, majd nézze meg az érintett étkezők Napi 
étkezés dialógusán a változásokat. 

Napi lemondás készítése 

A lemondási igényekből lemondást kell készíteni. A lemondások napokra szólnak. 

5. Az Étkezési naptáron állítsa be a hónapot, és jelölje ki 18-át, majd 19-ét. A 
Lemondás gomb melleti mezőben látszanak a napi lemondási igények száma 

Lemondást  a naptár kijelölt napján állva a Lemondás gombra való kattintással lehet 
készíteni.  
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A lemondás generálását követően a program felajánlja a lemondás kinyomtatását. 

 

6. Kattinntson az Igen gombra, mire kinyomtatódik a lemondás  

 

7. Készítse el a másik napra vonatkozó lemondást is. 

8. Kattintson a Lemondások gombon. Az Étkezés lemondások táblázat jön fel, 
amelyben lemondásonként (naponként) keletkezik egy bejegyzés. 

 

9. Az Export paranccsal a Lemondások táblázat tartalma az Excelben kinyomtatható, a 

Nyomtat paranccsal az előbb kinyomtatott lista újra elkészíthető. 

10. A lemondáshoz tartozó étkezéseket a táblázat Étkezések parancsára való 
kattintással lehet megnézni. 
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Lemondások havi összesítése 

1. Az Étkezési naptáron kattintson a Lemondás összesítő gombon, ennek hatására 

elkészül a Lemondások összesítő táblázat, amely a hónapban eddig lemondott 
ételszámokat és azok térítési összegeit tartalmazza naponként. 

 

2. A táblázatot az Nyomtat paranccsal lehet az Excelben megjeleníteni és kinyomtatni. 

3. Az Étkezések paranccsal a kijelölt sor napi étkezéseinek listája jeleníthető meg, 

amely az Export paranccsal az Excelben ki is nyomtatható. 
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Kijelölt napra történt lemondások 

1. Az Étkezési naptár dialóguson jelölje ki a tárgynapot, majd kattintson a bal oldali Shift 

(Nagybetű) gomb lenyomás közben a Lemondás összesítő gombra, mire megjelenik 

a Lemondások összesítő táblázat. 

2. A táblázat az Étkezési naptáron beállított napra tartalmazza, étkezésenként az 
étkezések számát és a napi térítési összegeket. A kiemelt első sorban a 
mindösszesen értékek szerepelnek. 

 

3. Kattintson a Nyomtat parancsra, mire elkészül a Napi lemondások lista. 
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Havi tényleges rendelés összesítő készítése  

1. Az Étkezési naptáron a Tényleges rendelés összesítő gombon történő kattintásra 

megjelenik a Tényleges rendelések összesítő táblázat. 

A táblázat az Étkezési naptáron beállított hónapra tartalmazza – a hónapra leadott 
összes havi és napi megrendelés és lemondás összegzésével – naponkénti 
bontásban, étkezésenként az étkezések számát és a napi térítési összegeket. A 
kiemelt első sorban vannak a mindösszesen értékek. 

 

2. A táblázatot az Nyomtat paranccsal lehet az Excelben megjeleníteni és kinyomtatni. 

3. Az Étkezések paranccsal a kijelölt sor napi étkezéseinek listája jeleníthető meg, 

amely az Export paranccsal az Excelben ki is nyomtatható. 
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Kedvezmények összesítése 

Igénybevett kedvezmények havi összesítése 

4. Az Étkezési naptáron kattintson a Igénybevett kedvezmények gombra. 

5. A Kedvezmények havi összesítő táblázat jelenik meg, amely kedvezményenként 
tartalmazza az étkezési típusok számát és összegét. 

 

6. Kattintson a Nyomtat parancsra, amely a táblázatot az Excelbe írja, ahonnan az 
kinyomtatható. 

 

7. Jelöljön ki egy kedvezményt a Kedvezmények havi összesítő táblázaton és 

kattinson az Étkezések parancsra. A kijelölt kedvezményt tartalmazó napi étkezések 
jelennek meg a táblázatban. 

 

A táblázat tartalma szűrhető a Keresés/Szűrő paranccsal. Tartalma az Export 
paranccsal exportálható az Excelbe, ahol kinyomtatható. 

Igénybevett kedvezmények összesítése étkezési fajta szerint 

1. Az Étkezési naptáron kattintson a Kedvezmények fajta szerint gombra. 

2. A Havi összesítő kedvezmény és étkezési fajta szerint táblázat jelenik meg, amely 
kedvezményenként tartalmazza a különböző étkezési fajtákhoz tartozó számát és 
értékét. 
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3. Kattintson az Összesítő étkezés fajták szerint parancsra . A lista 
kedvezményenként és étkezés fajtánként tartalmazza az osztályok/csoportokhoz és 
az étkező fajtákhoz tartozó darabszámokat és értékeket. 

 

4. Kattintson az Összesítő elemi étkezések szerint parancsra . A lista 
kedvezményenként és elemi étkezésenként tartalmazza az osztályok/csoportokhoz 
és az étkező fajtákhoz tartozó darabszámokat és értékeket. 

 

Igénybevett kedvezmények összesítése kedvezmény csoport és étkezési fajta szerint 

1. Az Étkezési naptáron kattintson a Kedvezmények fajta szerint gombra. 

2. A Havi összesítő kedvezmény csoport és étkezési fajta szerint táblázat jelenik 
meg, amely kedvezményenként és kedvezmény csoportonként tartalmazza a 
különböző étkezési fajtákhoz tartozó számát és értékét. 

 



 

Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver v3.2 - Aromo tanfolyam III. 65  

Igénybevett kedvezmények étkezőnként 

1. Az Étkezési naptáron kattintson a Kedvezmények lista gombra. Elkészül az 
Igénybevett kedvezmények lista, amely osztályonként/csoportonként tartalmazza az 
étkezőnként a hónapban igénybevett kedvezmények számát. 

 

Tényleges étkezések lista készítése 

Az Étkezési naptáron a Tényleges étkezések lista gombra való kattintásra a program az 

Excel programban előállítja az Étkezési listát a tényleges étkezésekről a megadott tanév, 
megadott hónapjára.  

Egy lista soraiban az étkezők ABC szerinti növekvő sorrendben vannak, az oszlopok a 
hónap napjai, amelyekben az "I" betű az igényt (havi rendelés előtt), az "O" betű a lemondott 
étkezéseket, az "R" betű a megrendelt étkezéseket jelzi (havi és napi rendelés után). A többi 
oszlopban az étkezési napok, térítési díjak, a befizetésekkel kapcsolatos összegek stb. 
találhatók. Az összesen sorban az igénybe veendő étkezések száma szerepel naponként. 

Ez a lista a hónap folyamán történt lemondások figyelembe vételével készült. 
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Ugyanúgy kezelendő, mint az Étkezési igény lista.  

A Beállít gombbal történő beállítás után a Nyomtat gombbal nyomtasson. 
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Havi zárás 

A havi zárást a hónap összes adatának beírása után kell elvégezni. 

A havi zárás végrehajtása 

1. Nyissa meg az Étkezési naptár dialógust a Programindító Gazdálkodás tervezés 

modul Étkezési naptár parancsával. A dialógus bal oldalán látható a Tanév és a 

Naptár, jobb oldalon pedig a kezelőgombok. 

2. Válassza ki a tanévet és a hónapot. 

 

3. Kattintson a Havi zárás gombra, a program elvégzi a havi zárást. A havi zárás 
végrehajtása után az adott étkezési hónap adatait nem lehet módosítani. 
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A havi étkezések törlése 

A havi étkezések törlése eljárás törli az étkezők napi elemi étkezéseit, csak az adott 
hónapra vonatkozó összesített adatok maradnak meg. Csak lezárt étkezési hónapra lehet 
végrehajtani. A havi étkezések törlése eredményeként csökken az adatbázisban tárolt 
felesleges étkezési adatok száma, ezzel gyorsulhat a program működése. 

1. Nyissa meg az Étkezési naptár dialógust a Programindító Gazdálkodás tervezés 

modul Étkezési naptár parancsával. A dialógus bal oldalán látható a Tanév és a 

Naptár, jobb oldalon pedig a kezelőgombok. 

2. Válassza ki a tanévet és a hónapot. 

 

3. Kattintson a Havi étkezések törlése gombra, a program törli a havi elemi 
étkezéseket. 

 

 

 


