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1 Kézikönyv verziók 
Verzió Dátum Személy Változások 

0.1 2021. 12. 14. Forczek Andrea Első változat 

2 Bevezetés 
A számviteli törvény és a számviteli politika előírásainak megfelelően a vállalkozó átértékelheti nyitott vevő és 
szállító tételeit időszak végén és év végén. 

Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült 
magyar lokalizációs csomagba tartozó Szállítói és Vevői árfolyamhelyesbítéshez kapcsolódó lokalizációs 
fejlesztés funkcionalitásáról. 

A Business Central árfolyamhelyesbítés funkciója a következő folyamatokkal egészült ki: 

• Vevők és/vagy Szállítók évközi átértékelés 
• Vevők és/vagy Szállítók év végi átértékelés 
• Vevő, Szállító, Pénznem szűrések 
• Teszt mód 

 

3 Beállítások 
Amennyiben használni szeretné a vevő és szállító tételek év közbeni és év végi átértékelési új funkciót akkor 
aktíválja a Főkönyvi könyvelés beállítása lapon található „Vevő/Szállító év közbeni átértékelés és év végi 
Vevő/Szállító átértékelés manuális szétpontozás nélkül.” kapcsolót. 

Az új funkció A Vevő és Szállító tételek év közbeni és év végi átértékelési lehetőségét támogatja, ha az 
átértékelés napján a tétel még nyitott volt. 

 

 
 

Ellentétes esetben a régi, megszokott funkcionalitással működik a rendszer. 

Végezzük el az átértékelésben használt Főkönyvi számlákra vonatkozó beállításokat, ügyelve a Könyvelés 
szekció beállításokra. 
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Ellenőrizzük a szükséges Pénznem és Pénznem karton beállításokat és a vonatkozó Árfolyamokat. 
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4 Az időszak végi (évközi) árfolyamhelyesbítés folyamata 
 

Az időszak végi (beleértve az év végi) vevő, szállító, bank árfolyamhelyesbítést a nem realizált árfolyam 
különbözet számlára könyveli le a rendszer.  

A kiegyenlítéshez kapcsolódó árfolyam különbözetet realizált árfolyam különbözetként számolja el a rendszer. 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Árfolyam-helyesbítés.  
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 
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Kezdési dátum: megadja az árfolyamhelyesbítési időszak kezdetét. Nem kötelező kitölteni. 

Befejezési dátum: megadja az árfolyamhelyesbítési időszak végét. Általában megegyezik a könyvelési 
dátummal  

Könyvelési szöveg: megadja az átértékeléssel kapcsolatos könyvelési tételeken használt szöveget 

Könyvelési dátum: megadja az árfolyamhelyesbítéssel kapcsolatos főkönyvi tételekhez használt könyvelési 
dátumot 

Bizonylatszám: megadja az árfolyamhelyesbítéssel kapcsolatos főkönyvi tételekhez használt bizonylatszámot 

 

Időszak végén a Vevők, Szállítók, Bankszámlák együttes vagy külön-külön árfolyamhelyesbítésére is lehetőség 
van.  

Teszt mód alkalmazásával nem könyvelődik az árfolyamhelyesbítés. 

Az árfolyamhelyesbítés funkció működése további szűrő feltételek beállításával szűkíthető: 
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Ha évközi átértékelést alkalmazunk, akkor az előző év végén alkalmazott árfolyamhoz képest értékel át a 
rendszer; ha év közben képződött a tétel, akkor a tétel kezdő árfolyamához viszonyít az átértékelés. 

Az évközi árfolyamhelyesbítés a megadott árfolyamhelyesbítési időszak befejezési dátumával könyvelődik és 
az időszak befejezési dátumához képesti következő könyvelési időszak kezdő dátumára a rendszer 
automatikus visszaforgatást könyvel.  

Az árfolyam helyesbítés minden vevő, szállító tételt átértékel, amely az átértékelés dátumán nyitott volt. A 
funkció használata előtt nem kell szétpontozni az átértékelés dátuma utáni kiegyenlítéseket, a rendszer azt 
automatikusan elvégzi.     

Az elvégzett árfolyamhelyesbítés eredménye az alábbi módon tekinthető meg: 

 



 

 

8 HRP Europe Kft. 

Évközi és év végi vevő és szállító 
átértékelések kezelése Dynamics 365 

Business Central-ban 

   

 
A felugró ablak tételesen tartalmazza a Vevő, Szállító árfolyamhelyesbítés értékeket. 

Az alkalmazott pénznem sorára állva az árfolyam-helyesbítés jegyzékben is megtaláljuk a lekönyvelt 
átértékeléseket. 

 
 

Az árfolyam-helyesbítési jegyzék kiegészült egy új mezővel, amely az Átértékelés típusa néven tartalmazza, 
hogy Év végi vagy Időszak végi (évközi) átértékelési mód volt használva. 

 
 

A tranzakciók megjelennek a Vevői tételek között is. 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vevői tételek.  
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 
3. Kattintson a Hátralék összegre 
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A Főkönyvi tételjegyzékben is ellenőrizheti a könyvelt Árfolyamhelyesbítés tételeit. 

 
 

5 Az időszak végi (év végi) árfolyamhelyesbítés folyamata 
 

Az árfolyamhelyesbítés év végi folyamata megegyezik az előzőekben leírtakkal.  

Az Átértékelés típusát állítsuk Év végire.  

 
 

Ha év végi átértékelést alkalmazunk, akkor az év közben képződött tételeknél a tétel kezdő árfolyamához 
viszonyít az átértékelés, ha azt megelőzően képződött a tétel, akkor az előző év végi átértékelés árfolyamot 
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veszi alapul a rendszer.  

Az árfolyam helyesbítés minden nyitott vevő, szállító tételt átértékel, tehát a nem összepontozott be- és 
kifizetéseket, szétpontozott tételeket is figyelembe veszi.   

Az Árfolyamhelyesbítés funkció azokat a tételeket is átértékeli, amik az átértékelés futtatásának pillanatában 
már nem nyitottak, de az átértékelési időszak befejező dátumán még nyitottak voltak. A funkció használata 
előtt nem kell szétpontozni az átértékelés dátuma utáni kiegyenlítéseket, a rendszer azt automatikusan elvégzi.     

Az év végi árfolyamhelyesbítés a megadott árfolyamhelyesbítési időszak befejezési dátumával könyvelődik 
nem realizált árfolyam különbözetként, nem könyvel visszaforgatást a rendszer.  

 
 

Az év végi átértékelést követően az átértékelés utáni már lekönyvelt kiegyenlítés átértékelődik: a lekönyvelt 
realizált árfolyam különbözet kiegészítésre kerül egy nem realizált árfolyam különbözettel, a kettő tétel együtt 
mutatja a kiegyenlítéskor képződő árfolyam különbözetet. Ezek a kiegészítő átértékelési tételek nem 
szerepelnek az Árfolyam-helyesbítési jegyzékben. 
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