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1. Bejövő számla rögzítésben elkövetett hibák javítása 

1.1. Feldolgozás alatt lévő bejövő számla javítás 
„Feldolgozás alatt” státuszban lévő bejövő számlánál módosítható a „Számlafejben”, „Számlatételben” 
és a „Dokumentum” fülön lévő minden adat, korlátozás nélkül. 

 

1.2. Érkezett állapotban lévő bejövő számla javítása 
„Érkezett” állapotban lévő bejövő számla esetében státuszállítás nélkül módosítható: 
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• „Jóváhagyó mj” (Jóváhagyó megjegyzés) mező tartalma 

• Aldivízió 

• Csatolható dokumentum 

„Érkezett” állapotból visszaállítható a számla „Feldolgozás alattiba”””” az „Állapotváltás” 
menüpont segítségével.  

„Feldolgozás alatt” státuszban pedig a beérkező számla minden adata módosítható. 

1.3. Elfogadva állapotban lévő számlák javítása 

1.3.1. Nem teljesített, főkönyvben nem szereplő bejövő számla javítása 
„Elfogadva” állapotban lévő számlán, már nem módosíthatóak az adatok, csak dokumentum csatolható. 
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„Elfogadva” állapotból a számla az „Állapotváltás” menüponttal kétféle státuszba tehető vissza: 

1.3.1.1. „Elfogadott – feldolgozás alatti” állapot.  

Ebbe a státuszba bárki visszaállíthatja a számlát, akinek van jogosultsága bejövő számlát rögzíteni. 

 

A következő adatai módosíthatóak a számlának: 
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• Típus 

• Altípus 

• Partner reláció 

• Fajta 

• Költséghely 

• Megjegyzés 

• Helyesbítő-e 

• Helyesbített számla sorszáma 

• Előleg-e 

• ÁFA arányosításba beletartozik-e 

• „Egyéb tételes” típus esetén felvihető, módosítható, törölhető a számlatétel 

• „Egyéb alkatrészbeszerzés” és „Gyári alkatrészbeszerzés” típusú számlák esetében 

módosítható a  ikonnal a számlához rendelt betárolás.   

• „Munkalaphoz tartozó közvetített szolgáltatás” típusú számlák esetén módosítható a 

 ikon segítségével a számlához rendelt közvetített szolgáltatás. 

• „Új gépjármű beszerzés” és „Használt gépjármű beszerzés” típusú számlák esetén 
módosítható a számlához rendelt gépjármű. 

• „Új gj.-höz tartozó egyéb” és „Használt gj-höz tartozó egyéb” típusú számlák esetében 
módosíthatóak a számlához rendelt gépjárművek. 

• Dokumentum csatolható 

 

Az Összeg és a Partner mezők tartalma nem módosítható! 

„Elfogadva” állapotba a   ikonnal állítható a számla. 

1.3.1.2. „Feldolgozás alatt” állapot.  

Ebbe a státuszba csak a számla jóváhagyója teheti vissza a számlát. „Feldolgozás alatt” 
státuszban számla minden adata módosítható. 

 

1.3.2. Teljesített, főkönyvben nem szereplő bejövő számla javítása 
„Elfogadva” állapotban lévő számlán, már nem módosíthatóak az adatok, csak dokumentum csatolható. 
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„Elfogadva” állapotból a számla az „Állapotváltás” menüponttal kétféle státuszba tehető vissza: 

 

1.3.2.1. „Elfogadott – feldolgozás alatti” állapot.  

Ebbe a státuszba bárki visszaállíthatja a számlát, akinek van jogosultsága bejövő számlát rögzíteni.  

Mivel „Elfogadott – feldolgozás alatti” állapotban a számla összegei nem módosíthatóak a 
számláról nem szükséges a teljesítés levétele.  
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A következő adatai módosíthatóak a számlának: 

• Típus 

• Altípus 

• Partner reláció 

• Fajta 

• Költséghely 

• Megjegyzés 

• Helyesbítő-e 

• Helyesbített számla sorszáma 

• Előleg-e 

• ÁFA arányosításba beletartozik-e 

• „Egyéb tételes” típus esetén felvihető, módosítható, törölhető a számlatétel 

• „Egyéb alkatrészbeszerzés” és „Gyári alkatrészbeszerzés” típusú számlák esetében 

módosíható a  ikonnal a számlához rendelt betárolás.   

• „Munkalaphoz tartozó közvetített szolgáltatás” típusú számlák esetén módosítható a 

 ikon segítségével a számlához rendelt közvetített szolgáltatás. 

• „Új gépjármű beszerzés” és „Használt gépjármű beszerzés”””” típusú számlák esetén 
módosítható a számlához rendelt gépjármű. 

• „Új gj.-höz tartozó egyéb” és „Használt gj-höz tartozó egyéb” típusú számlák esetében 
módosíthatóak a számlához rendelt gépjárművek. 
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• Dokumentum csatolható 

„Elfogadva” állapotba a   ikonnal állítható a számla. 

1.3.2.2. „Feldolgozás alatt” állapot.  

Ebbe a státuszba csak a számla jóváhagyója teheti vissza a számlát. „Feldolgozás alatt” 
státuszban számla minden adata módosítható.  

 

 
 

Mivel a számla összegei, partnere is módosítható, ezért az állapotváltás csak abban az esetben 
engedélyezett, ha a „„„„Folyószámlakezelés”””” modulban az Akciók/Hibás kifizetés kezelése 
menüponttal a teljesítés levételre kerül a számláról. 

 

1.3.3. Nem teljesített, főkönyvben szereplő bejövő számla javítása 
„Elfogadva” állapotban lévő számlán, már nem módosíthatóak az adatok, csak dokumentum csatolható. 
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„Elfogadva” állapotból a számla az „Állapotváltás” menüponttal kétféle státuszba tehető vissza: 

1.3.3.1. „Elfogadott – feldolgozás alatti” állapot.  

Ebbe a státuszba bárki visszaállíthatja a számlát, akinek van jogosultsága bejövő számlát rögzíteni. 
Amennyiben a számla már a Főkönyv felé feladásra került, az állapotváltás nem engedélyezett, 
csak a számla Főkönyvből történő visszavétele után. 
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A következő adatai módosíthatóak a számlának „Elfogadott – feldolgozás alatti” állapotban: 

• Típus 

• Altípus 

• Partner reláció 

• Fajta 

• Költséghely 

• Megjegyzés 

• Helyesbítő-e 

• Helyesbített számla sorszáma 

• Előleg-e 

• ÁFA arányosításba beletartozik-e 

• „Egyéb tételes” típus esetén felvihető, módosítható, törölhető a számlatétel 

• „Egyéb alkatrészbeszerzés” és „Gyári alkatrészbeszerzés” típusú számlák esetében 

módosítható a  ikonnal a számlához rendelt betárolás.   

• „Munkalaphoz tartozó közvetített szolgáltatás” típusú számlák esetén módosítható a 

 ikon segítségével a számlához rendelt közvetített szolgáltatás. 

• „Új gépjármű beszerzés” és „Használt gépjármű beszerzés”””” típusú számlák esetén 
módosítható a számlához rendelt gépjármű. 
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• „Új gj.-höz tartozó egyéb” és „Használt gj-höz tartozó egyéb” típusú számlák esetében 
módosíthatóak a számlához rendelt gépjárművek. 

• Dokumentum csatolható 

„Elfogadva” állapotba a   ikonnal állítható a számla. 

1.3.3.2. „Feldolgozás alatt” állapot.  

Ebbe a státuszba csak a számla jóváhagyója teheti vissza a számlát. „Feldolgozás alatt” 
státuszban a számla minden adata módosítható. 

Amennyiben a számla már a Főkönyv felé feladásra került, az állapotváltás nem engedélyezett, 
csak a számla Főkönyvből történő visszavétele után. 

 

1.3.4. Teljesített, főkönyvben nem szereplő bejövő számla javítása 

„Elfogadva” állapotban lévő számlán, már nem módosíthatóak az adatok, csak dokumentum csatolható. 

 

 

 

„Elfogadva” állapotból a számla az „Állapotváltás” menüponttal kétféle státuszba tehető vissza: 
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1.3.4.1. „Elfogadott – feldolgozás alatti” állapot.  

Ebbe a státuszba bárki visszaállíthatja a számlát, akinek van jogosultsága bejövő számlát rögzíteni.  

Mivel „Elfogadott – feldolgozás alatti”állapotban a számla összegei nem módosíthatóak a 
számláról nem szükséges a teljesítés levétele.  

 

Amennyiben a számla már a Főkönyv felé feladásra került, az állapotváltás nem engedélyezett, 
csak a számla Főkönyvből történő visszavétele után. 

A következő adatai módosíthatóak a számlának: 

• Típus 

• Altípus 

• Partner reláció 

• Fajta 

• Költséghely 

• Megjegyzés 

• Helyesbítő-e 

• Helyesbített számla sorszáma 

• Előleg-e 

• ÁFA arányosításba beletartozik-e 

• „Egyéb tételes” típus esetén felvihető, módosítható, törölhető a számlatétel 

• „Egyéb alkatrészbeszerzés” és „Gyári alkatrészbeszerzés” típusú számlák esetében 

módosítható a  ikonnal a számlához rendelt betárolás.   
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• „Munkalaphoz tartozó közvetített szolgáltatás” típusú számlák esetén módosítható a 

 ikon segítségével a számlához rendelt közvetített szolgáltatás. 

• „Új gépjármű beszerzés” és „Használt gépjármű beszerzés” típusú számlák esetén 
módosítható a számlához rendelt gépjármű. 

• „Új gj.-höz tartozó egyéb” és „Használt gj-höz tartozó egyéb” típusú számlák esetében 
módosíthatóak a számlához rendelt gépjárművek. 

• Dokumentum csatolható 

„Elfogadva” állapotba a   ikonnal állítható a számla. 

1.3.4.2. „Feldolgozás alatt” állapot.  

Ebbe a státuszba csak a számla jóváhagyója teheti vissza a számlát. „Feldolgozás alatt” 
státuszban számla minden adata módosítható.  

Mivel a számla összegei, partnere is módosítható, ezért az állapotváltás csak abban az esetben 
engedélyezett, ha a „„„„Folyószámlakezelés”””” modulban az Akciók/Hibás kifizetés kezelése 
menüponttal a teljesítés levételre kerül a számláról. 

Amennyiben a számla már a Főkönyv felé feladásra került, az állapotváltás nem engedélyezett, 
csak a számla Főkönyvből történő visszavétele után. 

 

1.4. ÁFA bevallásban szereplő számlák javítása 

A javítás módjait lásd a 4. pontban. 

2. Pénztárkezelésben elkövetett hibák javítása 

2.1. Feldolgozás alatt lévő pénztárbizonylat javítása 

„Feldolgozás alatt” státuszban lévő pénztárbizonylat minden adata módosítható. 
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Módosítható tételek: 

• Bizonylat típusa (Bevétel/Kiadás): a „Bevétel módosítása” menüponttal változtatható 

• Partner 

• Befizető 

• Bizonylat dátuma 

•  és  ikonokkal felvehető bizonylat tétel 

•  ikonnal törölhető a bizonylat tétel 

 

•  ikon segítségével rontottá tehető az adott sorszámú bizonylat. 
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2.2. „Nyomtatva” állapotban lévő pénztárbizonylat javítása 
„Nyomtatva” állapotban lévő pénztárbizonylat adatai már nem módosíthatóak, de a fizetési tétel 

még nem került rávezetésre az adott számlára, a partner folyószámlára. A  ikon segítségével 

a bizonylat „Rontott” állapotba tehető, és a  ikonnal készíthető új bizonylat.  

 

 

2.3. „Fizetve” állapotban lévő pénztárbizonylat javítása 

„Fizetve” állapotban lévő pénztárbizonylat adatai már nem módosíthatóak, a fizetési tétel már 

rávezetésre került az adott számlára, folyószámlára.  A  ikon segítségével a bizonylat már 
nem tehető „Rontott” állapotba. 

Javítási lehetőségek: 

2.3.1. Rossz számla került kiegyenlítésre 

2.3.1.1. Javítás folyószámla kezelés modulban 

Amennyiben rossz számla került kiegyenlítésre, akkor az javítható a „„„„Folyószámlakezelés”””” 
modulban. 
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Az Akciók menüpont Hibás kifizetés kezelés almenüpontjával áttehető az adott fizetési tétel egy 
másik partnerre, vagy egy másik számlára. 

 

Ez esetben a javítás nem kerül átvezetésre a pénztáron. 

 

2.3.1.2.  Javítás Pénztár és Folyószámlakezelés modulban 

1. Megoldás 

Folyószámlakezelés modul Akciók/Hibás kifizetés menüpontjában a rosszul kiegyenlített 
számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni. 

„„„„Pénztár”””” modulban kiadási pénztárbizonylatnál a  ikon előtt a 
„Túlfizetések” jelölőnégyzet legyen kiválasztva. Ezt követően a „Számlaválogatás” ikonra 
kattintást követően a túlfizetések jelennek meg, ahol is treffeléssel választható a megfelelő: 

 

 

Ezt követően a bizonylat kiállítása a már a megszokott módon folytatódik. Ezzel visszafizetésre 
került a bevett összeg, a pénztár egyenlege visszaáll az eredeti összegre és készíthető az új 
pénztárbizonylat (amennyiben szükséges). 

 

Fontos tudni, hogy abban a pénztárban, ahol a rossz bizonylat készült nem fizethető vissza 
„„„„Túlfizetés rendezés””””típussal a befizetett összeg! (Ennek technikai okai vannak, ha ugyanabban 
a pénztárban ez megoldható lenne, az körkörös hivatkozást jelentene és nem lehetne megoldani az 
automatikus kontírozást.) Ilyen esetben szükséges a pénztár lezárása és új pénztár nyitása. 

2. Megoldás 
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Folyószámlakezelés modul Akciók/Hibás kifizetés menüpontjában a rosszul kiegyenlített 
számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni. 

„„„„Pénztár””””modulban „„„„Egyéb befizetés””””(amennyiben a rontott bizonylat kiadási volt) vagy „„„„Egyéb 
kifizetés”””” (amennyiben a rontott bizonylat bevételi volt) folyószámlán átfutó típussal kell készíteni 
egy pénztárbizonylatot. Ez a bizonylat felteszi az összeget az ügyfél folyószámlájára túlfizetésbe. 

„„„„Folyószámlakezelés””””modulban Akciók/Túlfizetés összevezetés menüponttal a két ellentétes 
irányú túlfizetést össze kell vezetni. 

 

2.3.2. Rossz Egyéb típusú pénztárbizonylat került kiállítása 

Amennyiben rossz „Egyéb kifizetés folyószámlán átfutó”, „Egyéb kifizetés folyószámlán 
nem átfutó”, „Egyéb befizetés folyószámlán átfutó” „Egyéb befizetés folyószámlán nem 
átfutó” típusú pénztárbizonylat készült akkor az alábbiak szerint javítható: 

Javítási lehetőségek: 

2.3.2.1. Pénztár modulban 

1. Megoldás – Ellentett bizonylat elkészítése 

„Pénztár” modulban a rosszul elkészített pénztárbizonylat ellentett bizonylatát kell elkészíteni, azaz: 

• Rossz „Egyéb kifizetés folyószámlán átfutó” esetén „Egyéb befizetés folyószámlán átfutó”-
t 

• Rossz „Egyéb kifizetés folyószámlán nem átfutó” esetében „Egyéb befizetés folyószámlán 
nem átfutó”-t 

• Rossz „Egyéb befizetés folyószámlán átfutó” esetében „Egyéb kifizetés folyószámlán 
átfutó”-t 

• Rossz „Egyéb befizetés folyószámlán nem átfutó” esetében „Egyéb kifizetés folyószámlán 
nem átfutó”-t 

 

Ezzel a művelettel a pénztár egyenlege visszaáll a rontott bizonylat előtti egyenlegre és elkészíthető 
az új, már helyes bizonylat. 

Folyószámlán átfutó bizonylatok („Egyéb kifizetés folyószámlán átfutó” és „Egyéb befizetés 
folyószámlán átfutó”) esetében szükséges még egy művelet elvégzése: 

„Folyószámlakezelés” modul Akciók/Túlfizetések összevezetése menüponttal szükséges a két, 
folyószámlára került, ellentett irányú túlfizetés összevezetése. 

 

2. Megoldás – Túlfizetés rendezéssel 

Ez a megoldás csak rosszul elkészített „Egyéb befizetés folyószámlán átfutó” bizonylatok 
esetében használható. 
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„„„„Pénztár”””” modulban kiadási pénztárbizonylatnál a  ikon előtt a 
„Túlfizetések” jelölőnégyzet legyen kiválasztva. Ezt követően a „Számlaválogatás” ikonra 
kattintást követően a túlfizetések jelennek meg, ahol is treffeléssel választható a megfelelő: 

 

 

Ezt követően a bizonylat kiállítása a már a megszokott módon folytatódik. Ezzel visszafizetésre 
került a bevett összeg, a pénztár egyenlege visszaáll az eredeti összegre és készíthető az új 
pénztárbizonylat (amennyiben szükséges). 

 

Fontos tudni, hogy abban a pénztárban, ahol a rossz bizonylat készült nem fizethető vissza 
„„„„Túlfizetés rendezés””””típussal a befizetett összeg! (Ennek technikai okai vannak, ha ugyanabban 
a pénztárban ez megoldható lenne, az körkörös hivatkozást jelentene és nem lehetne megoldani az 
automatikus kontírozást.) Ilyen esetben szükséges a pénztár lezárása és új pénztár nyitása. 

3. Bankkivonat rögzítésben elkövetett hibák javítása 
 

3.1. „Feldolgozás alatt” lévő bankkivonat tétel javítása  

„Feldolgozás alatt” lévő bankkivonat tétel minden adata módosítható. 
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Módosítható tételek: 

• Partner 

• Bizonylat fajtája: Jóváírás vagy Terhelés 

• Összeg 

• Bizonylattétel típus és altípus 

• Megjegyzés 

• Számlakiegyenlítés esetén felvehetőek kiegyenlített számlák, törölhetőek már a bizonylathoz 
rendelt számlák. 

A kivonat tételhez rendelt számlák a „Fizetési tételek” menüpontban tekinthetőek meg és itt van 
lehetőség ezek törlésére is. 

 

 

3.2. „Nem módosítható” állapotban lévő bankkivonat tétel javítása  

„Nem módosítható” státuszban lévő bankkivonat tétel adatai már nem módosíthatóak. 

Javítási lehetőségek: 



   

   

22 
DLM Solutions Kft.  
1037 Budapest, Zay u. 24  ● T: 20/ 661 55 00 ● F: 1/ 24 24 101 ● info@dlms.hu 

3.2.1. Javítás, ha a bankkivonat állapota „Feldolgozás alatt”. 

Amennyiben a bankkivonat állapota még „Feldolgozás alatt”-i a rontott bizonylat javítása még ebben a 
bankban megtörténhet. 

3.2.1.1. Számlakiegyenlítés típusú rontott tételek javítása – rossz számla kiegyenlítése 

Amennyiben rossz számla került kiegyenlítésre, akkor annak javítására 2 módszer lehetséges: 

3.2.1.1.1. Javítás Folyószámla kezelés modulban 

Amennyiben rossz számla került kiegyenlítésre, akkor az javítható a „„„„Folyószámlakezelés”””” 
modulban is. 

Az Akciók menüpont Hibás kifizetés kezelés almenüpontjával áttehető az adott fizetési tétel 
egy másik partnerre, vagy egy másik számlára. 

 

Ez esetben a javítás nem kerül átvezetésre a bankon. 

 

3.2.1.1.2. Javítás Bank és Folyószámlakezelés modulban 

1. Megoldás 

„„„„Folyószámlakezelés”””” modul Akciók/Hibás kifizetés menüpontjában a rosszul kiegyenlített 
számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni. 

Banki kivonatok karbantartása modulban „Túlfizetés rendezés” típusú bankkivonat tételt kell 
rögzíteni. Ezt követően a „Számlaválogatás” ikonra kattintást követően a túlfizetések jelennek 
meg, ahol is treffeléssel választható a megfelelő: 
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Ezt követően a kivonat tétel rögzítése a már a megszokott módon folytatódik. Ezzel 
visszafizetésre került a bevett összeg, a bank egyenlege visszaáll az eredeti összegre és 
készíthető az új bankkivonat tétel (amennyiben szükséges). 

 

Fontos tudni, hogy abban a bankban, ahol a rossz tételt rögzítettük nem fizethető vissza 
túlfizetésként az átutalt összeg! (Ennek technikai okai vannak, ha ugyanabban a bankban ez 
megoldható lenne, az körkörös hivatkozást jelentene és nem lehetne megoldani az automatikus 
kontírozást.) Ilyen esetben szükséges a bank lezárása és új bankkivonat nyitása. 

2. Megoldás 

„„„„Folyószámlakezelés”””” modul Akciók/Hibás kifizetés menüpontjában a rosszul kiegyenlített 
számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni. 

Bankkivonat tételek karbantartása modulban „Számlakiegyenlítés” típussal kell  a rontott 
bizonylattal ellentett irányú tétel felrögzíteni (ha a rontott tétel jóváírás volt, akkor terhelést, ha a 
rontott tétel terhelés volt, akkor jóváírást kell rögzíteni). 

A bankkivonat tételhez nem kell számlát választani, ilyen esetben ez az összeg a partner 
folyószámlájára túlfizetésként kerül fel. 

Folyószámlakezelés modulban Akciók/Túlfizetés összevezetés menüponttal a két ellentétes 
irányú túlfizetést össze kell vezetni. 

3.2.1.2. „Egyéb, folyószámlát nem érintő bankkivonat tétel javítása 

Amennyiben rossz egyéb, folyószámlát nem érintő bankkivonat tétel került rögzítésre, annak 
javítása a még „Feldolgozás alatt” lévő bankban megoldható az alábbi módon: 

1. lépés: A rontott bizonylat ellentett irányú (ha a rontott bizonylat terhelés volt, akkor jóváírás, 
ha a rontott bizonylat jóváírás volt, akkor terhelés típusú bizonylatot) azonos típusú és 
összegű bizonylatának rögzítése. 

2. lépés:  A helyes bankkivonat tétel rögzítése. 

3.2.2. Javítás, ha a bankkivonat állapota „Nem módosítható”. 

Amennyiben a bankkivonat állapota már „Nem módosítható” a rontott bizonylat javítása az eredeti 
bankkivonatban már nem végezhető el. 

3.2.2.1. Számlakiegyenlítés típusú rontott tételek javítása – rossz számla kiegyenlítése 

Amennyiben rossz számla került kiegyenlítésre, akkor annak javítására 2 módszer lehetséges: 

3.2.2.1.1. Javítás Folyószámla kezelés modulban 

Amennyiben rossz számla került kiegyenlítésre, akkor az javítható a „„„„Folyószámlakezelés”””” 
modulban is. 

Az Akciók menüpont Hibás kifizetés kezelés almenüpontjával áttehető az adott fizetési tétel 
egy másik partnerre, vagy egy másik számlára. 

 

Ez esetben a javítás nem kerül átvezetésre a bankon. 
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3.2.2.1.2.  Javítás Bank és Folyószámlakezelés modulban 

1. Megoldás 

„„„„Folyószámlakezelés””””modul Akciók/Hibás kifizetés menüpontjában a rosszul 
kiegyenlített számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni. 

Banki kivonatok karbantartása modulban egy „Kompenzációs bankot” kell nyitni. A 
Kompenzációs bank egyik tételét „Túlfizetés rendezés” típussal kell rögzíteni. Ezt követően 
a „Számlaválogatás” ikonra kattintást követően a túlfizetések jelennek meg, ahol is 
treffeléssel választható a megfelelő: 

 

 

Ezt követően a kivonat tétel rögzítése a már a megszokott módon folytatódik. Ezzel 
visszafizetésre került a bevett összeg. A Kompenzációs bank másik tételével pedig 
elkészíthető helyesen a rontott tétel. 

A két tétel felvitelével a Kompenzációs bank egyenlegének nullára kell futnia! 

2. Megoldás 

„„„„Folyószámlakezelés””””modul Akciók/Hibás kifizetés menüpontjában a rosszul 
kiegyenlített számláról le kell venni az összeget, és túlfizetésbe tenni. 

Banki kivonatok karbantartása modulban egy „Kompenzációs bankot” kell nyitni. A 
Kompenzációs bank egyik tételét „Számlakiegyenlítés” típussal kell rögzíteni, de nem 
kell hozzá számlát választani, így a megadott összeg felkerül a partner folyószámlájára 
túlfizetésbe. 

A Kompenzációs bank másik tételével pedig elkészíthető helyesen a rontott tétel. 

A két tétel felvitelével a Kompenzációs bank egyenlegének nullára kell futnia! 
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A bankkivonat lezárást követően a „„„„Folyószámlakezelés”””” modulban Akciók/Túlfizetés 
összevezetés menüponttal a két ellentétes irányú túlfizetést össze kell vezetni. 

3.2.3. „Egyéb, folyószámlát nem érintő bankkivonat tétel javítása 

Amennyiben rossz egyéb, folyószámlát nem érintő bankkivonat tétel került rögzítésre, annak javítása a 
már lezárt bankban nem lehetséges. Szükséges egy „Kompenzációs bank” megnyitása, amiben a 
javítás elvégezhető. 

1. A Kompenzációs bankban a rontott bizonylat ellentett irányú (ha a rontott bizonylat terhelés volt, 
akkor jóváírás, ha a rontott bizonylat jóváírás volt, akkor terhelés típusú bizonylatot) azonos 
típusú és összegű bizonylatának rögzítése. 

2. A helyes bankkivonat tétel rögzítése. 

A kompenzációs bank egyenlegének nullára kell futnia! 

 

4. ÁFA bevallás modulban elkövetett hibák javítása 
 

ÁFA bevallás generálásakor 2 féle módszer van, hogyan kerülnek bele a számlák a bevallásba: 

1. Minden a rendszerben kiállított kimenő számla, és minden felrögzített bejövő számla 
automatikusan belekerül az időszaknak megfelelő ÁFA bevallásba, függetlenül attól, hogy a 
számlák könyvelésre kerültek-e vagy sem. 

2. Az ÁFA bevallás generált időszakába csak azok a számlák kerülnek bele, amelyek a Főkönyv 
felé feladásra is kerültek. 

4.1. ÁFA bevallásból hiányzó számlák felvitele 

4.1.1. ÁFA bevallásba minden számla belekerül, függetlenül a Főkönyvi feladástól 

ÁFA bevallás egyeztetésekor, amennyiben kiderül, hogy a bevallásból hiányzik egy kimenő számla, akkor 
annak az alábbi okai lehetnek: 

- már szerepelt valamelyik előző időszaki ÁFA-ban 

- nem létező számla sorszámú a számla 

ÁFA bevallás egyeztetésekor, amennyiben kiderül, hogy a bevallásból hiányzik egy bejövő számla, akkor 
annak az alábbi okai lehetnek: 

- már szerepelt valamelyik előző időszaki ÁFA-ban 

- nincs felrögzítve a bejövő számla a rendszerbe 
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Javítani, csak az utolsó pontban lévő esetet kell. Lépései: 

1. A „Bejövő számla rögzítés” modulban a számla felrögzítése a rendszerbe 

2. Az „ÁFA bevallás” modulban a „Megnyitva” állapotú ÁFA időszak frissítése a  ikon 
segítségével. 

 

4.1.2. ÁFA bevallásban csak a főkönyvi rendszernek feladott számlák jelennek 
meg 

ÁFA bevallás egyeztetésekor, amennyiben kiderül, hogy a bevallásból hiányzik egy kimenő számla, akkor 
annak az alábbi okai lehetnek: 

- már szerepelt valamelyik előző időszaki ÁFA-ban 

- nem létező számla sorszámú a számla 

- a számla nincs feladva a Főkönyvnek 

ÁFA bevallás egyeztetésekor, amennyiben kiderül, hogy a bevallásból hiányzik egy bejövő számla, akkor 
annak az alábbi okai lehetnek: 

- már szerepelt valamelyik előző időszaki ÁFA-ban 

- nincs felrögzítve a bejövő számla a rendszerbe 

- nincs felkönyvelve a Főkönyv felé 

4.1.2.1. Nincs felrögzítve a bejövő számla javítása: 

1. A „Bejövő számla rögzítés” modulban a számla felrögzítése a rendszerbe 

2. A „Kontírozás” modulban a számlák felkönyvelése a „Főkönyv” felé.  

3. Az „ÁFA bevallás” modulban a „Megnyitva” állapotú ÁFA időszak frissítése a  ikon 
segítségével. 

4.1.2.2. Nincs felkönyvelve a Főkönyvbe a hiányzó számla javítása 

1. A „Kontírozás” modulban a számlák felkönyvelése a „Főkönyv” felé.  

2. Az „ÁFA bevallás” modulban a „Megnyitva” állapotú ÁFA időszak frissítése a  ikon 
segítségével. 
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4.2. Számlák kivétele az ÁFA bevallásból. 

Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy kivegyünk egy számlát az adott időszaki ÁFA 
bevallásból. 

4.2.1. Kimenő számla kivétele az ÁFA bevallásból 

Az „ÁFA bevallás” ablakon a „Megnyitva” időszakú ÁFA bevallás sort kell kijelölni, majd a 
„Fizetendő” mezőt „pöttyözni”.  

 

 

Ezt követően a  ikonra kattintással megjelenő „Az ÁFA bevallás befizetendő tételei” 

ablakon a törlendő számla kijelölését követően a  ikonnal törölhető a számla. 
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4.2.2. Bejövő számla kivétele az ÁFA bevallásból 

Az „ÁFA bevallás” ablakon a „Megnyitva” időszakú ÁFA bevallás sort kell kijelölni, majd a 
„Visszaigénylés” mezőt „pöttyözni”.  
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Ezt követően a  ikonra kattintással megjelenő „Az ÁFA bevallás tételek” ablakon a 

törlendő számla kijelölését követően a  ikonnal törölhető a számla. 

 

 

 

4.3. Önrevízió 

Későn érkező számlákat „Önrevízió” típusú ÁFA időszakba tehetjük bele. Önrevíziós időszakot 

úgy nyithatunk, ha az „ÁFA bevallás” ablakon az „Önrevízió” mezőt jelöljük, majd a  
ikonra kattintunk. 
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Míg normál ÁFA időszakból egyszerre csak egy lehet nyitva, addig önrevíziós időszakot 
egyszerre többet is nyithatunk. 

Az önrevíziós időszak megnyitását követően működése és riportozása megegyezik a normál ÁFA 
időszakkal. 

 

5. Kontírozás és Főkönyv modulban elkövetett hibák 
javítása 

5.1. Rossz számla kontírozásának javítása 

5.1.1. A számla még nem került feladásra a Főkönyvbe javítása 

5.1.1.1. Kimenő számlák kontírozásának javítása 

5.1.1.1.1.  Javítás manuális átkontírozással 

A „Kontírozás” modulban javíthatók ezen számlák kontírozásai, egészen addig, amíg a számla 
nem kerül „Feladható” állapotba. 

Az adott számlát treffeléssel ki kell jelölni, majd a  ikonra kell kattintani. A megjelenő 
„Főkönyvi dimenzionálás karbantartása” ablakon a „Főkönyvi szám” mezőbe kattintással 

javítható a főkönyvi szám. A  ikon segítségével vihetünk fel egy adott számlába új Tartozik, 
vagy Követel tételt is. 
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A  ikonnal pedig törölhetünk az adott számla kontírozásából. 

 

5.1.1.1.2. Javítás az előkontírozás átparaméterezésével 

Amennyiben egy kimenő számlát rendszeresen más főkönyvi számra szeretnénk kontírozni, mint 
amit a rendszer automatikusan előkontíroz, akkor célszerű az előkontírozás paraméterezésének 
megváltoztatása (ehhez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét). 

5.1.1.2. Bejövő számlák kontírozásának javítása 

5.1.1.2.1. Javítás manuális átkontírozással 

A „Kontírozás” modulban javíthatók ezen számlák kontírozásai, egészen addig, amíg a számla 
nem kerül „Feladható” állapotba. 

Az adott számlát treffeléssel ki kell jelölni, majd a  ikonra kell kattintani. A megjelenő 
„Főkönyvi dimenzionálás karbantartása” ablakon a „Főkönyvi szám” mezőbe kattintással 

javítható a főkönyvi szám. A  ikon segítségével vihetünk fel egy adott számlába új Tartozik, 
vagy Követel tételt is. 

A  ikonnal pedig törölhetünk az adott számla kontírozásából. 
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5.1.1.2.2. Javítás az előkontírozás átparaméterezésével 

Amennyiben egy kimenő számlát rendszeresen más főkönyvi számra szeretnénk kontírozni, mint 
amit a rendszer automatikusan előkontíroz, akkor célszerű az előkontírozás paraméterezésének 
megváltoztatása (ehhez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét). 

5.1.1.2.3. Javítás a bejövő számla rögzítésének módosításával 

Amennyiben a rossz kontírozás abból adódik, hogy a számla rosszul került rögzítésre a 
rendszerben, akkor lehetőség van, ezen számlák rögzítésének javítására. Lásd ezen dokumentum 
1. pontjának leírását. 

5.1.2. Azon számlák javítása, melyek már feladásra kerültek a Főkönyvbe 

A Főkönyvbe feladott számlák esetében lehetőség van, ezen számlákat visszavenni a főkönyvből a 

„Kontírozás” modul „Státusz állítás/Vissza feladhatóba” menüpontjával. 

Ezzel a művelettel a rendszer visszaveszi a számlát a Főkönyvből és automatikusan könyvel egy stornó 
tételt. 

A visszavételt követően a számla státuszát még vissza kell tenni „Feladásra előkészítve” állapotba, 
ahhoz, hogy a fent leírtak szerint módosítható legyen a kontírozás. 

5.2. Rossz pénztár, bank kontírozás javítása 

5.2.1. A bank, pénztár még nem került feladásra a Főkönyv felé 

5.2.1.1. Javítás manuális átkontírozással 

A „Kontírozás” modul „Pénztár kontírozása” és „Bank kontírozása” menüpontokban javítható a 
főkönyvi szám.  
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A „Pénztár kivonatok”, illetve a „Bankkivonatok” ablakon amíg egy pénztár vagy bankkivonat 
állapota nem „Feladható”, addig javítható annak kontírozása. 

Az ablakon a javítandó pénztár vagy bank kijelölését követően a  ikonra kattintva jelenik meg az 
„Adott bankkivonat kontírozási tételei”, illetve az „Adott pénztárkivonat kontírozási 
tételei”ablak. Ebben az ablakban a „Főkönyvi szám” oszlopban javíthatóak a rendszer által 
előkontírozott főkönyvi számok. 

 

5.2.1.2. Javítás az előkontírozás átparaméterezésével 

Amennyiben egy bank, vagy pénztár tételt rendszeresen más főkönyvi számra szeretnénk kontírozni, 
mint amit a rendszer automatikusan előkontíroz, akkor célszerű az előkontírozás paraméterezésének 
megváltoztatása (ehhez kérje a DLM Solutions munkatársainak segítségét). 

 

5.2.1.3. Javítás a bank, vagy pénztár rögzítésének módosításával 

Amennyiben a rossz kontírozás abból adódik, hogy a pénztárban rosszul került kiállításra egy 
bizonylat, vagy bankban rosszul került rögzítésre egy bankkivonat tétel akkor lehetőség van, ezen 
számlák rögzítésének javítására. Lásd ezen dokumentum 2. (Pénztár) és 3. (Bank) pontjának leírását. 

5.2.2. Azon pénztári és banki tételek javítása, melyek már feladásra 
kerültek a Főkönyvbe 

A Főkönyvbe feladott bankok és pénztárak esetében lehetőség van, ezen számlákat visszavenni a 
főkönyvből a „Kontírozás” modul „Státusz /Vissza felad.elő” menüpontjával. 
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Ezzel a művelettel a rendszer visszaveszi az adott bankot, vagy pénztárat a Főkönyvből és automatikusan 
könyvel egy stornó tételt. 

A visszavételt követően módosítható a „Főkönyvi szám” oszlop tartalma. 

5.3. Kontírozó modulban elrontott vegyes tétel (MIX) javítása  

Kontírozó modulban könyvelt vegyes tétel javítására 2 módszer létezik: 

5.3.1. Javítás ellentett kontírozással 

Az elrontott vegyes (MIX) tétel ellentett összegű, vagy kontírozású tételét kell rögzíteni a 

„Kontírozó”””” modulban, majd feladni a „„„„Főkönyv”””” felé. 

5.3.2. Javítás az eredeti MIX javításával 

Az elrontott MIX típusú vegyes könyvelési tételek – hasonlóan a számlához – 
visszavehetőek a Főkönyv modulból és javíthatóak (lásd. 5.1.1.1.1 pont). 

5.4. Főkönyv modulban elrontott vegyes tétel javítása 

Főkönyv modulban elrontott vegyes tétel a Javítás/Ellentett kontírozás, vagy a Javítás/Ellentett összeg 
menüpontok segítségével stornózható. 

Ellentett kontírozás esetén a rendszer a stornózott vegyes könyvelési tétel ellentett kontírozását könyveli 
le. 

Ellentett összegű javítás esetén a rendszer a stornózott vegyes könyvelési tétel ellentett összegű tételét 
kontírozza le. 


