
 

 

  

Business Central HU lokalizáció 

Számlával egy tekintet alá eső 
okirat 
 
HRP Europe Kft. 



 
 

2 / 17 

 

Business Central HU lokalizáció | Számlával egy tekintet alá 
eső okirat 

Tartalom 

1 Számlával egy tekintet alá eső okirat ........................................................................... 3 
2 Számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításához szükséges beállítások ................... 3 

2.1 Számozási körök beállításai .......................................................................................................... 3 
2.2 Eladás és követelés beállítása ....................................................................................................... 4 
2.3 Jelentés kiválasztás – eladás beállítása ........................................................................................ 5 
2.4 Jelentés kiválasztás – Számlával egy tekintet alá eső okirat beállítása ...................................... 6 

3 Számlával egy tekintet alá eső okirat létrehozása .........................................................7 
4 Számlával egy tekintet alá eső okirat nyomtatása....................................................... 11 
5 Eredeti számla jóváírása ............................................................................................ 15 
 

  



 
 

3 / 17 

 

Business Central HU lokalizáció | Számlával egy tekintet alá 
eső okirat 

1 Számlával egy tekintet alá eső okirat 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) szóhasználatának 

megfelelően számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősülnek mindazok az okiratok, amelyek 
kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják. Lényeges 
azonban, hogy a számlával egy tekintet alá eső okirat is számla, így a számlára előírt előállítási módot 
követni kell. 

Amennyiben az ügyletről kibocsátott (eredeti) számla valamely adatát utóbb számlával egy tekintet 
alá eső okirattal megváltoztatjuk, akkor a számla és az annak adatát megváltoztató okirat együttesen 
képezi az ügylet bizonylatát. Ezért a hibát, hiányosságot tartalmazó számlát a számla jogosultjának nem 
kell visszajuttatnia a számla kibocsátójához, attól csak a hiba, hiányosság számlával egy tekintet alá eső 
okirattal történő korrigálását kell kérnie. 

A számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma a következő: 

• az okirat kibocsátásának kelte; 
• az okirat sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja; 
• hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; 
• a módosítással érintett számlaadat megnevezése, a módosítás természete, illetve számszerű 

hatása, ha ilyen van. 

 

2 Számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításához 

szükséges beállítások 

2.1 Számozási körök beállításai 
A rendszerbe számozási köröket kell létrehoznunk, hogy képes legyen a rendszer,  számlával egy tekintet 
alá eső okirat kiállítására. Ezekkel a számozási körökkel határozhatjuk meg a bizonylatok sorszámát. 
Külön sorszámozást kell beállítanunk az iktatott és a könyvelt okiratokra. 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Számozási körök 
 

 
2. A megjelenő lap menüszalagján kattintson az Új gombra és rögzíteni lehet a szükséges 

adatokat:  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111467.323044
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Fontos, hogy a Bizonylatdátum sorrend mező ki legyen pipálva. Ezzel biztosítják a szigorú 
sorszámozást. 

2.2 Eladás és követelés beállítása 
A fenti vezérlő állományba be kell állítanunk az előbb rögzített számozási köröket. 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Eladás és követelés beállítása 
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2. A megjelenő lap Számozási körök fülén be kell állítani a  pirossal jelzett mezőket. 

 

2.3 Jelentés kiválasztás – eladás beállítása 
A szükséges dokumentum formátumokat meg kell adnunk a rendszerben. 

 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Jelentés kiválasztás - eladás 
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2. A megjelenő felületen a Felhasználás mezőbe ki kell választani  a számlát. Utána meg kell adni 
először a számla formátumát, majd másodikként a számlával egy tekintet alá eső bizonylat 
számát. 

 

 
 

2.4 Jelentés kiválasztás – Számlával egy tekintet alá eső okirat 
beállítása 

A szükséges dokumentum formátumokat meg kell adnunk a rendszerben. 

 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Jelentés kiválasztás – Számlával 
egy tekintet alá eső okirat 

 

2. A megjelenő felületen a Hazsnálat mezőbe ki kell választani a számlával egy tekintet alá eső 
okiratot. Utána meg kell adni a számlával egy tekintet alá eső bizonylat formátum számát. 
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3 Számlával egy tekintet alá eső okirat 

létrehozása 
Minden esetben a könyvelt eladási számlából kell kiindulnunk.  

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt eladási számlák 

 
2. A megjelenő listából válassza ki azt a számlát, amit módosítani szeretne. 

 
3. A könyvelt eladási számla kartonon a Műveletek/Helyesbítés/Számlával egy 

tekintet alá eső okirat létrehozása gombra kell kattintani. 
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4. A rendszer megjeleníti a Számlával egy tekintet alá eső okirat kartont, ahol a pirossal 

bekeretezett „+” jelre kell kattintani.  

 
5. A következő lépésként meg kell adni a Bizonylat dátumot. 
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6. Szerkeszthetővé válik a Módosított fizetési feltétel, Módosított Esedékesség és a 
Módosított bankszámlaszám mezők. 
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7. Meg lehet adni az új adatokat. Elképzelhető, hogy csak egy adat módosul, ebben az esetben 

csak azt az egy mezőt kell kitölteni, a többit üresen kell hagyni. 
A példában mindhárom adatot módosítottuk. 
 

 
8. Amennyiben mindent rendben találtunk, úgy rá kell kattintani a Könyvelés gombra. 
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4 Számlával egy tekintet alá eső okirat 

nyomtatása 
Az előbb létrehozott módosító okiratot szeretnénk kinyomtatni. Két helyről is megtehetjük.  

I, könyvelt eladási számlából indulunk ki: 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt eladási számlák 

 
 

2. A könyvelt eladási számla kartonon a Műveletek/ Könyvelt számlával egy tekintet 
alá eső okirat gombra kell kattintani. 

 

 
 

3. Kattintson a Nyomtatás gombra  
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4. Amennyiben a képernyőn szeretné megnézni, akkor a megtekintés gombra kell kattintani, 

amennyiben ki is szeretné nyomtatni, úgy a nyomtatásra.  
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II, könyvelt számlával egy tekintet alá eső okirat listából indulunk ki: 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt számlával egy tekintet 
alá eső okirat 

 

 
2. A könyvelt számlával egy tekintet alá eső okirat listából válassza ki a nyomtatandó 

bizonylatszámot. 
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3. Kattintson a Nyomtatás gombra  

 
 

4. Amennyiben a képernyőn szeretné megnézni, akkor a megtekintés gombra kell kattintani, 
amennyiben ki is szeretné nyomtatni, úgy a nyomtatásra.  
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5 Eredeti számla jóváírása 
Amennyiben mégis előfordul, hogy az eredeti számlát módosítani kell, akkor ezt megtehetjük, de fontos, 
hogy a könyvelt eladási számlából kell kiindulni. 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt eladási számlák 
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2. A könyvelt eladási számla kartonon a Helyesbítés/ Javító jóváírás létrehozása 
gombra kell kattintani. 

 
 

3. Ilyenkor már a számlával egy tekintet alá eső okirattal módosított értékeket hozza a 
rendszer. 
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A folyamat innen megegyezik a hagyományos számlák jóváírásával. 
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