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1 Számozási körök - dátumsorrend figyelés 
 

Ez a dokumentum részletes betekintés nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez 
készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Szigorú számadású dokumentumok nyilvántartására 
vonatkozó funkcionalitásról. 

A lokalizációs megoldás szükségszerűségét az számvitelről szóló 2000 évi C. törvény egyértelműen 
indokolja, melynek 168. § -a meghatározza, hogy melyek tartoznak a szigorú számadású dokumentumok 
közé, továbbá a 169. §-es paragrafus határozza meg, hogy ezeknek a megőrzésére milyen előírások 
vonatkoznak. 

Ennek második bekezdése kimondja, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten 
alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező 
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása 
alapján visszakereshető módon megőrizni.  

A fent ismertetett szabályok értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerben 
biztosítani kell a szigorú számadású bizonylatok törvényi megfelelőségét, így a szigorú számadású 
bizonylatok szigorúan sorfolytonos számozással vannak ellátva, továbbá a kiállítás sorrendje követi a 
sorszámozás rendjét. 

 

1.1 Számozási körök dátumsorrend figyelés beállítása 
 

Bizonylat-dátum sorrend ellenőrzés módosítása 

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

2. Válassza ki azon számozási kört, amelynél be kívánja állítani a bizonylat dátum sorrend 
figyelés funkciót.   

3. Aktíválja a Bizonylatdátum-sorrend jelölőt a megfelelő számozási körhöz tartozó sorban  

 

 

1.2 Számozási körök - dátumsorrend figyelés bizonylat 
dátum alapján 

 

A Számozási körök beállításaiban „bizonylatdátum sorrend figyelés” aktív sorokhoz tartozó Számozási 
körök használata esetén, az adott bizonylatok kiállításakor a rendszer figyeli, hogy a kiállítás sorrendje 
követi-e a sorszámozás rendjét, tehát ellenőrzi, hogy a kiállított bizonylat, dokumentum dátum 
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mezőjében későbbi dátum szerepel-e, mint a legutóbbi számozással ellátott dokumentumon.  

- amennyiben igen, akkor engedi annak feladását 
- amennyiben nem, akkor azt hibaüzenettel jelzi 


	1 Számozási körök - dátumsorrend figyelés
	Ez a dokumentum részletes betekintés nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Szigorú számadású dokumentumok nyilvántartására vonatkozó funkcionalitásról.
	A lokalizációs megoldás szükségszerűségét az számvitelről szóló 2000 évi C. törvény egyértelműen indokolja, melynek 168. § -a meghatározza, hogy melyek tartoznak a szigorú számadású dokumentumok közé, továbbá a 169. §-es paragrafus határozza meg, hogy...
	1.1 Számozási körök dátumsorrend figyelés beállítása
	Bizonylat-dátum sorrend ellenőrzés módosítása
	1. Kattintson a keresőmezőbe  és írja be a következőt: Számozási körök

	1.2 Számozási körök - dátumsorrend figyelés bizonylat dátum alapján


