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Tájékoztató
W_FTK  

Nyilvántartási szoftver földtulajdonosi közösségeknek
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Bevezető

A W_FTK szoftver földtulajdonosi közösségek adminisztrációs feladatait segíti.

Lehetőség van földtulajdonosok, és meghatalmazottak rögzítésére.

Létre lehet hozni benne egy táblanyilvántartást, községhatár, helyrajzi szám, terület, művelési 

ág, részarány adatokkal.

Erre a táblanyilvántartásra építve rögzíthetőek a földtulajdonok.

A földtulajdonokból kiindulva meghatalmazások és kifizetések nyomtathatóak.

A táblanyilvántartás és földtulajdonok feltöltése történhet manuálisan, de földhivatalból 

megvásárolt adatok alapján is.
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Program használatának kezdete

A program indításakor színes csempék láthatóak. A csempék felirata informál milyen funkció 

érhető el a csempére kattintva.

Ha nem földhivatali adatokkal történik a táblanyilvántartás feltöltése a következőek a 

feladatok:

• községhatárok rögzítése

• táblanyilvántartás elkészítése

• földtulajdonosok rögzítése

• földtulajdonok rögzítése

Földhivataltól vásárolt adatok esetén ezekre nincs szükség.
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Kifizetések kezelése

A földtulajdonos kiválasztását követően a program megkeresi a hozzá tartozó földterületeket.

Ha már létezik valamelyikre kifizetés, az 'Egyéb információ' oszlopban azt jelzi.

Területet lehet törölni a kifizetésből.

A kifizetés rögzítése során megadható az átvevő. 
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A rögzítést követően kiadási pénztárbizonylattal kombinált kifizetési bizonylat kerül 

nyomtatásra 2 példányban

A kifizetéshez beállítható, hogy készpénzben, vagy átutalással történt.
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A már elkészített kifizetések között egyszerűen lehet keresni, válogatni, listát, másolatot 

nyomtatni.

Válogatás a kifizetések közül:
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Kifizetési lista nyomtatása
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Kimutatások

Legyűjthető:

• területek tulajdonosai

• földtulajdonos területi

• évekre vonatkozó kifizetések (nem csak mikor, hanem mely évekre) 

• meghatalmazott területei

 még számos összefüggés.
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Meghatalmazások kezelése

A földtulajdonos kiválasztását követően a program megkeresi a hozzá tartozó földterületeket.

Ha már létezik valamelyikre meghatalmazás, az 'Egyéb információ' oszlopban azt jelzi.

Területet lehet törölni a meghatalmazásból.

Rögzítést követően nyomtatásra kerül egy meghatalmazási bizonylat két példányba
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Pénzügyi elszámolás

A pénzügyi elszámolást megkönnyítő funkció. Lehetőség van banki, pénztári tranzakciók 

rögzítésére. Egy egyszerű pénzügyi modul, ahol nyomon követhető a pénztár és a bank 

egyenlege.
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