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Új, „Végrehajtási Lap” funkcióval kiegészítve! 
 

A program PROFESSIONAL verziója tartalmazza az elektronikus végrehajtási lap 
beadványt is. 

 
Cégünk több mint tíz éve fejleszt különböző irodai-adminisztratív feladatok ellátásához 
szoftvereket. Ezek között a kezdetektől fogva megtalálhatók a jogi tevékenység megkönnyítését 
célzó szoftverek is. Ilyen termékünk az elektronikus cégeljáráshoz fejlesztett Cégjegyző 
Gold(XML) programunk, vagy a korábban papír alapon előállítható, fizetési meghagyás és 
végrehajtási lapok nyomtatványokat készítő szoftverünk. 
Az elektronikus fizetési meghagyás technológiájának kiszolgálására fejlesztettük ki az elektronikus 
cégeljárás tapasztalataira is támaszkodva  “e-FMH” szoftverünket. 
 
Ez a program a felhasználó gépére telepíthető és futtatható, ezért valamennyi bevitt adat a 
felhasználó által megadott számítógépen tárolódik. A nyomtatvány adatok tetszés szerint a jogosult, 
vagy a kötelezett szerint vannak könnyen áttekinthető módon rendszerezve. A beadványok gyors 
elkészítését a több mint 20 db. beépített adattörzs (jogosultak, kötelezettek, kamat-lábak stb.), 
valamint az egyszer letárolt adatok újbóli felhasználhatósága, beemelhetősége biztosítja. Az 
elkészített nyomtatvány kinyomtatható, valamint a MOKK mindenkor hatályos sémadefiníciójának 
megfelelő XML fájlba exportálható. Az XML fájlt elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva 
(pl.: e-szignó szoftver) a MOKK rendszere felé kell továbbítani a MOKK által üzemeltetetett 
weboldal és szabályrendszer alkalmazásával (regisztráció, bejelentkezés stb.). 
 
Programunk képes a teljes kérelem előállításához szükséges adatokat (ügyfelek, követelések, 
kamatok, költségek) EXCEL táblázatból történő adatimport útján beemelni, majd igény 
szerint automatikusan a kérelmet is legyártani.  
Amennyiben tehát Ön rendelkezik a megbízója által készített EXCEL adatbankkal, akkor Önnek 
nyert ügye van, mert nem kell a programunkban az adatokat kézzel újra felvinnie.  
Ma már a legtöbb megbízó cég informatikai rendszere pillanatok alatt képes produkálni ilyen 
EXCEL adatbankot. 
Nincs elírás, rövid idő alatt, minimális munkával elkészíthet akár több száz kérelmet is. 
 
A „Kamat varázsló” néhány paraméter megadásával az új Ptk. szerint időszaki bontásban 
kiszámolja a kamat értékeket, sőt az eredmény listát a kérelembe igény szerint be is emeli. 
 
A program PROFESSIONAL verziójával már a végrehajtási lapok is elkészíthetők. 
A VH lapok készítésekor az FMH kérelem adatai automatikusan betöltődnek, a további adatok 
kitöltését a rendszer beépített automatizmusokkal, adattörzsekkel segíti. 
Az elkészített VH kérelmekhez nem csak egyenként lehet XML fájlokat előállítani, hanem 
tömegesen, akár többszáz VH lap egyszerre történő XML exportja is megvalósítható. 
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A szoftver alapvető szolgáltatásai: 

o Fizetési Meghagyás és Végrehajtási Lap kérelmek előállítása és nyilvántartása. 
o A Végrehajási Lapok FMH kérelmektől függetlenül is készíthetők. 
o EXCEL táblázatból kérelmek gyors elkészítése kézi adatbevitel nélkül is. 
o Tömeges XML fájlexport egyetlen gombnyomásra. 
o „Kamat varázsló” automatikus kamat számítás. 
o Beépített törzsek segítik a gyors kitöltést. 
o A költségtípusok törzsben az egyes költéség tételekhez kamat-láb, valamint minimum 

összeg adható meg, így a követelés összegéből a költségeket a program származtatni tudja.  
o Az „Illeték kalkulátor” kiszámolja az illetéket. 
o Az egyes beadványok minden adata gombnyomással betölthető egy új beadványba.  
o A program a kötelező mezők kitöltését ellenőrzi, ezzel is elősegíti a helyes kitöltést. 
o A letárolt beadványok tetszés szerint választható módon vagy a jogosultak, vagy a 

kötelezettek szerint, rendezett formában jeleníthetők meg. 
o Az elkészített beadvány nyomtatási formában is azonnal megtekinthető a képernyőn. 
o A beadványból a program egy gombnyomásra XML fájlt hoz létre a felhasználó által 

megadott néven és könyvtárban (elektronikus beadvány). 
o A letárolt beadványok különböző szűrő feltételek megadásával is visszakereshetők (dátum, 

jogosult, kötelezett, ügyszám). 
o A program a MOKK által meghatározott adattörzseket is tartalmazza, az ilyen mezők 

kitöltésekor legördíthető listából lehet tételt választani (pl.: személytípus, jogállás stb.). 
o A szoftver kezelése könnyen megtanulható. 
o Az adatbázisa hálózati-központi gépen is elhelyezhető. 
o Megbízható működés, stabil futási jellemzők (működése független a MOKK rendszer, vagy 

az internet állapotától, mindig üzemkész). 
 
Beszerzés (az előfizetési díjak az ingyenes jogszabálykövetés garanciáját is tartalmazzák): 
Termékeinket úgynevezett „Átalánydíjas Verziókövetés” konstrukcióval lehet beszerezni. Ennek 
lényege, hogy éves időszakokra megállapított átalánydíj megfizetésével, a program megvásárlása 
nélkül használhatja termékeinket. Tulajdonképpen ez egy folyamatos garanciális használatot tesz 
lehetővé, valamint biztosítja a jogszabályváltozások szerinti ingyenes frissítéseket is. 
Az éves díjat szolgáltatási évenként (a megrendelés napjától számított egy év), a fordulónap 
hónapjának ötödik napjáig számlázzuk ki. Az első év a termék leszállításakor kerül kiszámlázásra. 
A jogokat és kötelezettségeket (szolgáltatás, licencjogok, felmondás, stb.) külön szerződésben 
rögzítjük, melynek szövege letölthető weblapunkról (ÁRAINK menüpont=>„atalany.pdf”). 

 
Programunknak kétféle verzióját, kétféle szolgáltatással, kétféle áron tesszük hozzáférhetővé: 
o „e-FMH STANDARD” verzió (az FMH modult tartalmazza): 28 000 Ft.+Áfa/év/licenc. 
o „e-FMH PROFESSIONAL” verzió (az FMH és a VH modult is tartalmazza, Fizetési 

Meghagyás és Végrehajtási Lap kérelmek készítése és nyilvántartása egyaránt): 36 000 
Ft.+Áfa/év/licenc. 

 
Letölteni és telepíteni mindkét verzió esetén ugyanazt az „e-FMH” programot kell, a regisztrációs 
kódtól függően dől el az egyes verziók illetve funkciók elérhetősége. 
 
1 db. licenc fogalma-terjedelme: 1 db. gépen történő futtatási lehetőséget és 600 db./év kiállított 
fizetési meghagyás bizonylat elkészítési lehetőségét jelenti. Amennyiben az évenkénti 600 db.-os 
mennyiség kevésnek bizonyulna, újabb licenc előfizetéssel a mennyiségi határ bármikor bővíthető.  
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Egyéb általános információk: 
A szerződést két példányban, az első éves számlát postai úton juttatjuk el.  
 
a./ postai utánvétel: 
Amennyiben az előfizetési díjat utánvétellel teljesíti, akkor a megrendelést követő 48 órán belül 
elsőbbséggel postázzuk a küldeményt. 
Ez esetben a fenti árakhoz egy egyszeri ún. postázási díj adódik, melynek összege: 2 400 Ft+Áfa. 
 
b./ előre utalás: 
Előre utalás esetén lehetőség van az igazolás elküldése után az azonnali letöltésre és 
regisztrációra(használatra).  
Ez esetben postázási díj nélkül juttatjuk el a szerződést, számlát, segédanyagokat. 
 
Kiszállási díjak: 

• Budapest területén 25 000 Ft.+Áfa 
• Vidékre 500 Ft+Áfa/km (oda-vissza út fizetendő, minimum 25 000 Ft.+Áfa) 

 
Oktatás, karbantartás óradíja: 

• 20 000 Ft+Áfa 
 
 

PROGRAMJAINKAT LETÖLTHETI WEBLAPUNKRÓL ÉS KIPRÓBÁLHATJA! 
 
A letöltés és telepítés lépései: 
1. Lépjen fel a www.vibastile.hu weblapunkra (pl.: internet explorer) 
2. A weblaplap fejlécében keresse meg a LETÖLTÉS nyomógombot (a vízszintesen, egy sorban 

elhelyezkedő, rozsdabarna téglalapok közül a második), és klikkeljen rá. 
3. A képernyő középső sávjában megjelenő új felületet kezdje el felfelé görgetni addig, amíg az 

egyes programokat jelképező kicsi képeket, ikonokat meg nem látja. 
4. A megfelelő program ikonja mellett találja meg a program telepítő anyagára utaló szövegsort, 

arra kell rákattintani.  
5. A letöltést jelképező sorra történő rákattintás után az Ön böngésző programja megjelenít egy 

ablakot, amelyen néhány nyomógomb segítségével választhat, hogy mi legyen a telepítő 
anyaggal. Önnek a FUTTATÁS lehetőséget kell választania. Amennyiben a letöltés során 
további kérdést kapna, mindig jóváhagyólag kell válaszolnia. 

6. Ha a letöltés nem sikerül, akkor a helyi védelem (pl.: tűzfal) nem engedi végrehajtani a 
műveletet. Ez esetben kérjen segítséget. 
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RENDSZERKÖVETELMÉNY 

 
 Hardwer : Pentium 300 MHz, SVGA kártya/monitor (800x600 felbontás), 128 MB RAM, 

egér, Lézer / tintasugaras nyomtató (az íráskép jó minőségének érdekében.) 
 Software : Microsoft Windows 98/NT/2000 /XP/VISTA/ Windows 7/Windows 10 

 
MEGRENDELÉS KÜLDÉSE 

 
Minden megrendelést a megrendelés napján e-mailben visszaigazolunk. 
Ha a visszaigazolást nem kapja meg, akkor mi sem kaptuk meg az Ön megrendelését. 
Szoftvereinket megrendelheti a weblapunkon található megrendelő űrlap kitöltésével, az itt közölt 
megrendelő minta segítségével, de saját készítésű, email vagy postai úton eljuttatott írásos 
megrendelővel is. 
A lényeg az, hogy az itt felsorolt cégadat rovatok szerepeljenek benne. A mintától eltérően 
természetesen, értelemszerűen meg kell nevezni valamennyi programot, amennyiben több szoftver 
beszerzéséről van szó. 
A küldeményben elhelyezzük a szerződést két példányban, az első időszakról szóló számlát, egyéb 
segédanyagokat. 
 
 

 
M E G R E N D E L É S 

 
„A mai napon megrendeljük Önöktől a  hatályos rendeletek, 
valamint a MOKK honlapján közzétett "sémadefiníció" szerinti XML 
adatexportot megvalósító "e-FMH PROFESSIONAL" fizetési meghagyás és végrehajtási lapok 
formanyomtatvány programjukat, 1 db. számítógépre, 36 000 Ft+Áfa éves verziókövetési 
átalánydíjért. 
A termékeket internetről töltjük le, az előfizetési díjat előre utalással teljesítjük. 
(Ha az előre utalás helyett postai utánvételt választ, akkor az utolsó mondat helyett:  „A termékeket 
internetről töltjük le, az előfizetési díjat postai utánvétellel (2 400 Ft+Áfa postázási díjért) 
teljesítjük.”) 
 
Fizetési mód: előre utalás 
Szállítás: internetről letöltés 
 
Vevő neve: Dr Kiss És Társa Ügyvédi Iroda 
Vevő címe: 1095 Budapest, Mester u. 35. 
Postázási cím: ugyanaz 
Telefon: 06 1 2345-524 
Mail: kiss@lawoffice.hu 
 
Kelt: 
 
A megrendelést leadta: 
 
 
Veresegyház, 2021.01.01. 
 
ViBaStile Kft. 

 


