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BEVEZETŐ 

Kedves Olvasó! 
 

Ön most a Contorg Evolut Pénzügyi- és Számviteli programcsaládba integrált számlázó-rendszerről (számlázó 
moduljáról) készített leírást tartja a kezében. Ez a modul önállóan is használható számlázásra, viszont 
felépítésénél fogva eltér a pénzügyi- és számviteli tevékenységtől, sok esetben munkaszervezetileg is elkülönül 
a könyvelést végzőktől. Erre tekintettel ezt a leírást különválasztottuk a főkönyvi rendszertől, viszont azzal 
szorosan összefügg, és nem ismételjük meg az ott leírt, törzsállomány-, ügyfél- és évnyitási teendők 
kivitelezését, minden vonatkozásban a főkönyvi rendszerben előkészített helyzetet feltételezzük a 
programmodul használatának megkezdéséhez. Számlázó rendszerünk a készletkönyveléssel összekapcsolva 
integráltan is működik (pl. jövedéki számlázás). Amennyiben szükséges kérjük, olvassák együtt a két rendszerről 
készített leírásunkat. Ezzel a módszerrel a háttér-információk is megszerezhetők. 

 
Ha Ön a két rendszert együtt használja, akkor vegye figyelembe, hogy az Ön által használt Contorg Evolut 
Rendszer egy integrált elven működő egységes pénzügyi- és számviteli rendszer, amely funkcionális 
moduljainak összehangolt működésével biztosítja a szakmailag elvárt eredményeket. Ez a számlázás 
vonatkozásában azt jelenti, hogy a számviteli elvek, szabályok betartása, nem a főkönyvi könyvelés feladata, 
hanem ez már a számlakészítés szintjén megjelenő alapvető szakmai követelmény. Ugyanez 
szétválaszthatatlanul vonatkozik a készletkönyvelésre is, ha a számlázással összekapcsolva használják a 
rendszereket. Ezzel összefüggésben további meggondolást igényel a fentiek tükrében, az hogy már a cikktörzs 
kialakítása során érvényesíteni kell a számviteli szabályokat, mert már a cikkcsoportok megnyitásánál meg kell 
adni a főkönyvi kapcsolatokat, annak érdekében, hogy a velük végzett számlázási- és készletműveletek a 
számviteli szabályok szerint kerüljenek a főkönyvben rögzítésre, hiszen az integráltság elvéből ez következik. 
Röviden: másként működik egy főkönyvvel integrált számlázóprogram, mint egy egyedi számlázó rendszer. Más 
követelményt támaszt az integrálás, mint egy szabad, összekapcsolás nélküli alkalmazás. Ezeket 
összehasonlítani sem lehet könnyen egymással. Programjaink működési területét számtalan törvény, rendelet 
szabályozza. Mi ezeknek az általános kielégítésére törekedtünk, így tehát a számlázó-rendszer működésében is 
ezen elveknek az érvényesülése figyelhető meg. Minden esetben a jogszabály szerinti működést helyezzük 
előtérbe, tehát ezekhez kell a felhasználónak saját munkáját igazítania, ehhez mérten kell megszerveznie 
tevékenységét, a számlázóprogram használatát, ami nem integrált számlázási tevékenységhez képest több 
tényező figyelembe vételét követeli meg. 

 
A rendszert készítve feltételeztük, hogy felhasználóink egyrészt képzett számviteli szakemberek, akik tisztában 
vannak a számviteli, adózási követelményekkel, a számlázási szabályokkal, így képesek önmaguk munkáját 
ezekhez igazodva e programmal megszervezni, másrészt úgy gondoljuk, hogy felhasználóként rendelkeznek 
számítógép-kezelői ismeretekkel, ezért a programot Windows környezetben megfelelően tudják kezelni, 
ismerik a legfontosabb működési szabályokat, képesek a program kezelése által megkövetelt számítástechnikai 
feladatokat önállóan megoldani. 

 
Az Evolut számlázó programmodul főbb szolgáltatásai 
 

• Szolgáltatások számlázása (ez a változat készletet nem kezel) 
• Készletek számlázása (csak a készletnyilvántartással összekapcsolva) 
• Zártrendszerű számlanyilvántartás 
• Előlegszámla-készítés  
• Módosító számla-készítés 
• Sorozatszámla-készítés 
• Zárt számlaszám-képzés, eredeti, és másolatok készítése a többször módosított 23/2014. (VI. 

30.) NGM rendeletnek megfelelően 
• Képesség főkönyvi könyveléssel, vevők pénzügyi folyószámla-nyilvántartásával, pénzügyi 

levelezéssel, áfa-nyilvántartással, partner- és cikktörzs-adatokkal, készletkönyveléssel 
összekapcsolt működésre (csak integrált használat esetén) 

• Belföldi, uniós, és export számlakészítés 
• Grafikus használat, cégembléma alkalmazás, színes nyomtatás 
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• Deviza-számlázás (akár belföldre is) 
• Automatikus árfolyam-különbözet elszámolás 
• Automatikus kerekítési-különbözetszámítás 
• Szabadon megadható, tetszőleges hosszú számlaszöveg, megjegyzés alkalmazása 
• Számlaadatok exportálása Excelbe 
• Számlázási adatok importálása saját más számlázó programoktól Excelből 
• Számlázási-szolgáltatás nyújtás 
• PDF-be számlázás 
• E- Számlázás 
• Jövedéki-számlázás 
• Szállítólevéből számlázás 
• Gyűjtő-számlázás 
• Termékdíjas számlázás, nyilatkozat-készítés 
• Fordított ÁFA-kezelés, nyilatkozat-készítés 
• KATA-s számlázás, Pénzforgalmi áfás számlázás 

 
Kérjük, használja ezt az útmutatót oly módon, hogy a program letelepítése után kísérjen végig egy törzsadat-
nyitást, és minden itt bemutatott megoldást ellenőrizzen le. Nem szükséges kinyomtatni, indítsa el ezt a pdf-
formátumú útmutatót (Acrobat Reader program segítségével), majd ezt követően (e mellett) indítsa el az 
Evolut számlázó-programot is. A tálcán felváltva kapcsolhat a két alkalmazás között, hol az egyiket, hol a 
másikat használva. A programban kövesse azt a sorrendet, ahogyan ez az útmutató azt ajánlja. Mire végig ér, 
képet kap arról, hogy milyen feladatok megoldására alkalmas eszköz birtokába került. 
A programot rendszeresen fejlesztjük. Alkalmazását úgy képzeltük el, hogy felhasználónk rendelkezik 
internettel, melynek révén rendszeresen tudja frissíteni programját a www.contorg.hu és a www.evolut.hu 
honlapunkról, illetve hozzáfér interneten továbbított tájékoztatóinkhoz. 

 

 
A rendszer főképernyője 

 
 

Kellemes és eredményes munkát kívánunk Önnek! 
Contorg Kft 
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A számlázó rendszer jellemzői 
 
Számlázó programunk sokoldalú, számos, e területen elvárható szolgáltatás nyújtására, a hatósági 
előírások betartására alkalmas szoftver. 
Programunk nem csak egy számlázásra felkészített program, ennél jóval többre terveztük, ugyanis a 
főkönyvi-, valamint a készletgazdálkodási programmal egybeépített funkciói miatt sokkal többre képes, 
ugyanakkor e tulajdonságai miatt több kötöttséget is jelent. Erre tekintettel használatának 
megtervezésekor ezeket figyelembe kell venni. Jellemző, hogy alkalmazása során nem csak a számviteli 
törvény által előírt követelményeknek tesz eleget, hanem áfa-, jövedéki-, környezetvédelmi-, 
számviteli, adózás rendje, stb. miniszteri rendeletekben, törvényekben előírt szabályrendszereknek is. 
Mivel összekapcsolható a könyveléssel, készletnyilvántartással, ezáltal egy kiállított számla nem csak a 
számlanyilvántartásban szerepel, hanem a főkönyvben, mérleg- és eredménykimutatásban, 
vevőpartnerek pénzügyi folyószámla-nyilvántartásában. Ezen felül állandó kapcsolatban áll az általános 
forgalmi adó-analitikával, tehát ez a számlázó program egy komplett pénzügyi- és számviteli rendszert 
alkot a többi modullal. 
 
Az egész rendszer jellemzője, hogy többféle nyilvántartás vezetésére képes. Ez azt jelenti, hogy egyes 
analitikákból többféle, külön (tartalmában előre meghatározható) kimutatásokat készít. A számlázással 
érintett főkönyvi számlák mellett a számlázási nyilvántartásokból azonnal lekérhetők a részletek. 
Például a programban rögzített kimenőszámlák, az érintett főkönyvi számlákon, ezek alapján 
bekerülnek a főkönyvi kivonatba, a mérlegbe, eredmény-kimutatásba, ugyanakkor analitikaként vezeti 
a vevők számlanyilvántartását, de biztosítja a pénzügyi folyószámla-nyilvántartás pénzügyileg 
rendezett, vagy rendezetlen tételek szerinti lekérdezését, oly módon, hogy akár pénzügyi levelezés is 
folytatható adatainak segítéségével. Azonnali lista kérhető a kiszámlázott cikkelemekről, egyes vevők 
részére kiszámlázott cikkelemekről különböző sorba rendezési és szűrési feltételek szerint. A számlázó-
rendszerben készített számlák áfa tartalmából komplett áfanyilvántartás készül, illetve ennek adatai 
átadhatók az ABEV-nek. Az Evolut Főkönyvi Rendszere a számlázás részére külön könyvelési naplót is 
vezet, így külön-külön „számlanaplót” külön sorszámképzéssel képes biztosítani. 
 
 

Az Evolut Rendszer főmenüje 

 
 

 

 
A program főmenüjében több helyen és módon indítható a program 

 
 

Programindítás 
A számlázó program ikonról 

kattintással, vagy az F9 
funkcióbillentyűről is 

indítható. 
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Az alapértelmezett cégadatok beállításának ellenőrzése 

A rendszer telepítése után, az alkalmazó cég sajátosságainak megfelelő beállításokat el kell végezni a 
rendszeres használatba vétel előtt. Ezek a feladatok a számlázásra vonatkozó törzsadat-beállítási 
lehetőségek megismerésével, pontosításával, cégfüggő adatok megadásával kezdődnek. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Évnyitás után a 
számlázásra 
vonatkozó 
adatok 
beállítását itt 
kell ellenőrizni! 

Az ügyfél 
cégmegnyitás után 
a számlázásra 
vonatkozó adatok 
beállítását itt kell 
ellenőrizni, és 
ehhez itt lehet 
eljutni! 
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Első lépés a Cégadatok pontosítása, kiegészítése  

(Törzskezelés  Cégadatok kezelése  Módosítás) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
A cégnyitás után meg kell adni a cégfüggő törzsadatokat: Ez a program helyes működéséhez 
nélkülözhetetlen. A számlázóprogram nagyon részletes törzsadatokkal rendelkezik. A törzsadatok 
bevitele után működése kényelmes lesz, mert a törzsadatok között minden, a számlázást elősegítő, 
támogató adat megtalálható. Számlázás közben szinte csak a számlázási tétel szövegét pontosító, 
kiegészítő, vagy különösen fontosnak tartott jellemző adatokat, üzeneteket kell beírni. 
 
 
Ellenőrizendő beállítások az elérhetőségek, a számlázás, illetve az alapértelmezések adatfül mögött az 
alábbiak eldöntését igényli: 
 
 

• Számlázás adatfül mögött beállítandó paraméterek 
o Számlázásnál használt bankszámlánk számának kijelölése 
o Számlán használni kívánt logó beillesztése 200 x 85 pixel méretben 
o Sorozatszámlán alkalmazható aláírás-bélyegző jpg-formátumú beillesztése 215 x 35 

pixel méretben 
o Számla láblécében szereplő szöveg beállítása 
o Teljesítés helyének megadása 
o Számla-készítési példányszám beállítása 
o Jövedéki elszámolás kezelésének bekapcsolása 
Alapértelmezésben ez a hely üres! 

 

Grafikus cégembléma a számlákon 
 
Lehetőség van az Állománykezelés Cégadatok Számlázás törzsadatai között egy 200×85 pixelnél 
nem nagyobb cégembléma számlákon való feltüntetésére. A kép lehet jpg, bmp, vagy png 
formátumban elkészített grafika. 
Erre a megadott helyre tallózással válasszuk ki, majd rögzítsük.  
 

Évnyitás után a számlázásra 
vonatkozó adatok beállítását 
ellenőrizni kell! 

Évnyitás után a számlabizonylat 
használatára vonatkozó 
alapértelmezett adatokat 
ellenőrizni és pontosítani 
kötelező! 



Contorg Evolut Számlázó rendszer dokumentációja 

10 

 
Ezek az adatok cégenként eltérőek is lehetnek. A számlázási példányszám a számla nyomtatás előtt külön ablakban módosítható 

 
 
• Alapértelmezés adatfül mögött beállítandó paraméterek 

 
o A számlázandó cég ÁFA tulajdonságainak beállítása 
o ÁFA bevallás-gyakoriság beállítása 

 Alapértelmezett előzetes ÁFA kulcs (20%-os előzetes ÁFA) 
 Alapértelmezett felszámított ÁFA kulcs (20%-os felszámított ÁFA) 

o Pénzügyi alapértékek 
 Fizetési mód (Alapértelmezett: átutalás) 
 Bank (Alapértelmezett: alapbank) 

o Késedelmi kamat mértéke (Alapérték: 20 %) 
 
 
Az alapértelmezett adatok telepítés után az ajánlott megoldásokra fel vannak töltve, tehát ezeket 
főként ellenőrizni szükséges. 
 
 
 
 

Csak a sorozatszámlázásnál 
használható! 

Képként kezelt bélyegző, aláírás 
feltüntetett méretben! 

Cégembléma 
beillesztésének helye 
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Az alapértelmezett beállítások azt a célt szolgálják, hogy számlázás közben minél kevesebb adatot 
kelljen törzsből választani, minél egyszerűbb és gyorsabb legyen az adatbevitel, a számla kiállítása. A 
cégnyitás és törzsadat-kezelés után ezeket az adatokat ellenőrizni kell, szükség esetén választással 
beállítani az általunk eldöntött alapértéket. EVA-s számlakiállítók a fenti beállítási lehetőséggel azonnal 
árbevételként könyveltethetik a felszámított áfa összegét.  
 

Számlázás törzsadatai 

A számlázó program a rendszer telepítése után megnyitott adatállományokkal készen áll arra, hogy 
első lépésként megnyissuk a Törzskezelés menüben található, a számlázás által használt törzsadatokat. 
Ezek a cikkek, illetve a számlázásra vonatkozó alapértelmezett törzsadatot. A vevőpartnerek 
megnyitása nem ennek a kézikönyvnek a fő témája, mert azt részletesen ismertetjük a főkönyvi 
rendszernél, itt csak megemlítjük, hogy vevők nélkül nem lehet számlázni, ezért fontos, hogy a 
partnertörzset a szükséges adatokkal feltöltsük. Ezek törzsadatok a Törzskezelés ⇒ Partnerek 
menüpont mögött találhatók. 
 

A cikkek 
törzskezelésénél 
lesz az itt látható 
felszámított 
áfakulcs 
beállításának 
jelentősége.  
EVA-s áfakulcs 
beállítása 
figyelmet 
érdemel! 

A számlát kiállító 
cég EVA 
alanyiságát itt kell 
beállítani. Ennek 
hatására a 
felszámított áfa-
tartalom a 919-es 
főkönyvi számlára 
kerül. 
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Számlázáshoz szükséges törzsadatok áttekintése 

Partnerek 

Partnerosztályok 

 
 
 

Partner törzsadatok felvitele 

Két helyen is lehetséges. A főmenü harmadik ikonsorában, illetve az első sor törzskezelési menüben. 
Mindegyik egy helyre vezet. 
 

 
 
 

 
 

 

A partner 
besorolása a 
könyvelés 
tartalmát is 
eldönti! 

A partner helyes 
adójogi 
besorolása a 
könyvelés módját 
és tartalmát 
befolyásolja! 

A partner helyes 
ÁFA besorolása a 
könyvelés módját 
és tartalmát 
befolyásolja! 
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Ügyelni kell arra, hogy a partner viszonylat, besorolás, ÁFA alanyiság, EVA alanyiság helyesen legyen 
beállítva, mert a program a számlázási műveletek közben figyeli ezeket a státuszokat, és a számlázás 
könyvelési- és adótartalmát, valamint az adatbevitel igényét ehhez igazítja. 
 

Számlázásnál használt cikkrendszer törzsadatai 

 

 
A cikktörzs négyszintű felépítését kezelni képes törzsbeviteli helyek. 

 
 

 
 
 

 
A struktúra bővíthető, szövege módosítható. A 3. szint használata nem kötelező, mert az alcsoport átléphető! 
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Cikktörzs kialakítása 
A cikktörzs kialakításánál a program lehetőségeit, beépített követelményeit kell figyelembe venni. 
Annak érdekében, hogy a későbbi programszolgáltatások növelésének semmi se álljon útjába a 
program már most négyszintű cikkszámrendszer kialakítására van kiépítve. Az egyszerűbb esetekre 
tekintettel háromszintű megoldást is lehetővé tettünk. 

Cikkszám felépítése 
I. 
Cikkfőcsoport minimum 4Karakter (Előtag) Első pozíció 
Főkönyvi számlacsoport 2 

II. 

Cikkcsoport minimum 4Karakter (Középső tag) Második pozíció 
Konkrét főkönyvi számlaszám 

III. 

Cikk-alcsoport minimum 4Karakter (Középső tag) Harmadik pozíció  
Használata nem kötelező, a cikkcsoport továbbtagolását szolgálja 

IV. 

Egyedik cikk, termékszám maximum 12Karakter (Utótag) Negyedik pozíció 
Adott Főcsoport/csoport/alcsoporton belül futó sorszámozás szerint 

 
 
Cikk-alcsoport kihagyható, az adott helyzetben át lehet lépni, és a program a rá eső 4 karakternyi 
helyet nullával tölti fel. Törzskezelés során még el lehet dönteni a kérdést, hogy szükséges-e a 
használata vagy sem! Ezzel lényegében háromszintűvé tehető a cikktörzs. 
 
A 4K azt jelenti, hogy az adott pozícióban hány karakter hosszúságú lehet Mivel a cikkszámrendszernek 
használat közben stabilnak, kell lennie, a négy karakter hosszúságú pozícióhelyeket kötelezően 
alkalmazza a program. Ha csak kettő karaktert használunk fel, akkor a hiányzó helyekre a program 
automatikusan nullákat tölt fel jobbról balra.  
 

A cikkszám kialakításának sorrendje 

 
1. főcsoport 
2. csoport 
3. alcsoport (ha szükséges) 
4. cikk 
 
Vagyis első lépésként létrehozzuk a főcsoportokat, majd a csoportokat (alcsoportokat) s a legvégén a 
cikkeket, de ezeket már a program fogja automatikusan a kiválasztott helyre megképzeni. 
 
Az alábbi ábrák egy könyvelőirodai cikktörzs kialakítását mutatják, oly módon, hogy az adott 
könyvelőiroda EVA- alany. 
 
Az Evolut számlázás egyelőre csak szolgáltatás-típusú számlázásra alkalmas, vagyis készletet nem kezel. 
Ettől függetlenül termékértékesítés számlázására is lehet használni. Ebben az esetben 
típuskiválasztásnál az anyagot kell bejelölni. Ennek hatására a cikknél VTSZ is választható. 
Alapértelmezésben szolgáltatás van beépítve. Ehhez SZJ besorolási szám választható. 
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A cikk-főcsoport általános adatai 

 
A cikk főcsoport egy előosztályozó, legfontosabb főkönyvi csoportkapcsolatot jelentő és hordozó 1 
szintű csoportismérv. Főkönyvi számlacsoportja meghatározza, hogy az alája nyitott cikkcsoportok 
milyen főkönyvi készletszámlákkal állhatnak kapcsolatban, illetve azt, hogy az ide tartozó cikkek milyen 
típusúak lesznek. Első helyen a szolgáltatás típus áll, ehhez nem lehet készletfőkönyvi számlát rendelni. 
 
Típusok 
 
A szolgáltatás-típus bejelölése esetén az összes cikk, ami ebben a főcsoportba kerül besorolásra SZJ-
vel lesz azonosítható. 
Azok a cikkek, melyek anyag-típusúak, azoknak az azonosításához VTSZ lesz hozzárendelhető. Annak 
ellenére, hogy nem vezet készletet, lehet vele anyag típusú jelölést hatásosan kezelni. 
 

 
 

 
A főcsoport kialakítása. A főcsoport számában a 4 karaktert egy kötőjel alkalmazásával oldottuk meg. Ha ezt nem írtuk volna be, 

a program ennek helyére nullát adott volna. A főcsoport szolgáltatás-típusú, vagyis az ebbe besorolt cikknél csak SZJ lesz választható. 
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A cikkcsoport általános adatai 

A cikkcsoport legfőbb jellemzője, hogy valamelyik főcsoport alá tartozik. A főcsoport 
hozzárendelésével megkapja annak típusát a hozzá tartozó összes tulajdonsággal együtt. A cikkcsoport 
tartalmazza a főkönyvi kapcsolatokat. Alatta van a cikk alcsoport és a cikk, amik a cikkcsoport 
tulajdonságait, főkönyvi kapcsolatait kapják. Ennek a felépítési logikának köszönhetően kézben 
tartható módon lehet szabályozni, vagy áttekinteni a cikkrendszer főkönyvi és műveleti kapcsolatait. A 
csoport szintjén lehet meghatározni azt, hogy később készletkönyvelés folyik-e a csoportba sorolt 
cikkek nyilvántartó kartonján. 
 

 
A cikkcsoport általános adatai. A csoportszám – SZ- felépítésével megoldottuk a kötelezően négy karakter hosszúságú 

csoportszám kikerülését. Főcsoportba besorolása kötelező! Tekintettel arra, hogy a szolgáltatásoknál nincs készletkönyvelés, a besorolás 
további pontosítása elmaradhat. 
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A cikkcsoport általános törzsadatai 

A cikkcsoport főkönyvi kapcsolatainak beállításai 

Az alábbi képen látható, hogy egy cikkcsoportot milyen gazdálkodással összefüggő főkönyvi kapcsolatokkal lehet 
felszerelni. Ezek megadása akkor lehetséges, ha az anyaggazdálkodási-, értékesítési-, könyvelési műveletek 
mindegyikét képes a rendszer kezelni. Ezek közül a szolgáltatások aktívak, a többi csak akkor használható, ha 
anyagkönyvelés is folytatható a rendszerben. 

 
A szolgáltatás cikkcsoport törzsében elegendő csak az árbevételi helyet bekapcsolni ahhoz, hogy az adatintegráció létrejöjjön. 
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A cikk-alcsoport adatai 

A cikkcsoporton belül további csoportosítási lehetőség van. Ez azonban kihagyható! Az alábbi példa 
mutatja azt, hogy egy könyvelőirodai szolgáltatásnál milyen szempontok vehetők a cikkcsoport 
struktúrákon belül figyelembe. 
 

 
 

A számviteli szolgáltatások lehetnek rendszeresek, nem rendszeresek, lehetnek soron kívüliek, illetve adatszolgáltatások. 
 

 
 

 
A cikk alcsoport kialakítása lényegében csak a csoport további tagolását teszi lehetővé. A 4 karakter helyet egy kötőjel beírásával 

egyszerűsítettük. 
 

 
 

A cikk általános adatai 

Amikor a cikkbővítést indítjuk, akkora az alábbi képernyő jelentkezik be. A kurzor a Megnevezés 
mezőre áll, és várja a cikk nevének megadását. Ezt követő lépésként a Cikkcsoportot válasszuk ki, 
ahova besorolni kívánjuk az éppen megnyitás alatt álló cikket. Ha nincs alcsoport, lépjünk rajta át. 
Eközben a program a legelső sorban létrehozza a cikkszámot, azon gondolkodni a bővítést végzőnek 
nem kell. A másodlagos cikkszám egy olyan belső nyilvántartási szám, amire házon belül keresni lehet, 
de a számlán nem látszik. A beszállítói cikkszám olyan jelölés, ami a vevő számára fontos, ezért a 
számlán megjelenik. A gyártási szám itt még nem működik! Ahogyan ezekkel az adatokkal végeztünk, 
lépjünk át (egérrel) az egyedi azonosítók adatfülre.  
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A megnevezéssel kezdjük, másra nincs is szükség, hiszen a többit a program maga végzi el, vagyis a besorolások kijelölése után 
automatikusan állapítja meg a cikkszámot. 
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A cikk egyedi azonosító adatai 

Az egyedi azonosítók elengedhetetlenül fontos adatok, ugyanis a számlán az itt kiválasztott és bejelölt 
paraméterek jelennek meg, illetve a program ezekkel számol. 
Az SZJ szám a besoroláshoz ablakból nyílik, vagy a száma szerint, vagy a neve alapján lehet választani. 
Mivel a programba beépített SZJ törzsadattár nem teljes körű, csak a legfontosabb tételeket vettük fel, 
elképzelhető, hogy éppen az Ön által használni kívánt SZJ szám hiányzik. Az SZJ tételek a Törzskezelés 
⇒egyéb törzsadatok menüpontban tovább bővíthetők, ilyen esetben kérjük, bővítse igénye szerint. 
Amennyiben a cikk főcsoportnál szolgáltatás került bejelölésre, úgy ebben a funkcióban a program már 
csak az SZJ besorolást kínálja fel. 
 
A mennyiségi egységek közül többet is képes a program kezelni. Amennyiben több, illetve másodlagos 
mennyiségi egységek kezelése lenne szükséges, akkor ezek között fennálló váltószámot, meg kell adni. 
Törzskezelés ⇒egyéb törzsadatok menüpontban bővíthetők a mennyiségi egységek is. 
 
Annak érdekében, hogy automatikus áfa-alkalmazásról lehessen beszélni, a cikkeket fel kell szerelni az 
értékesítési irányoknak megfelelő áfakulcsokkal. Ezek hatására a különböző értékesítési ügyletekre 
indított számlák áfatartalma külön beállítás vagy választás nélkül helyes lesz. Ezzel a megoldással nem 
a számlázóra bízzuk az áfa választást, illetve jogszabály-alkalmazást, hanem a programba előre 
beállított paraméterek segítségével automatikusan érvényesítjük azokat. Ezért a cikktörzs kialakítása 
fontos munka, célszerű ezt a munkát egyeztetés alapján, ellenőrzés mellett elvégezni! 
Lásd a cikktörzs után következő ÁFA törzsadatokról szóló ismertetést! 
 

 
 

A választást a program gyorskereső funkciókkal minden sor végén lenyíló gördülő menüvel támogatja. A kinyitott ablakban az 
első karakterek beírása után a kereső rááll, illetve megközelíti a keresett kifejezést, vagy számot, amit enterrel, vagy a bal egérgombbal 

fogadunk el.. 
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A cikk értékesítésének adatai 

A szolgáltatásszámlázó funkció esetében az értékesítési ár (listaár) alkalmazása indokolt. Az itt beírt 
adatot, mint a cikk eladási egységárát fogja a program használni, ami a számlakészítésekor felülírható. 
Az elszámoló ár és beszerzési ár a készletkönyvelési modul beindulása után lesz használható. 
 

 
 

Az itt megadható  értékesítési árat a számlázásnál a program számlázás közben felkínálja, amit ott enterrel lehet elfogadni, 
miután tovább lehet lépni, vagy megváltoztatási szándékkal felül lehet írni. 

 
 

Cikktörzs ÁFA adatai 

A cikktörzsben minden cikkhez hozzá kell rendelni a vonatkozó ÁFA törvény szerinti termékbesorolás 
szabályai szerint alkalmazandó áfakulcsot. Az áfakulcsokról az alábbiakban adunk részletes ismertetést, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a számlázás a cég számviteli rendért felelős vezetője által jóváhagyott és 
ellenőrzött kulcsokat alkalmazhat, amiatt, mert a cikktörzshöz rendelés dönti el az áfabevallás jövőbeni 
tartalmát.  
 
A programcsomag az előre tervezhető fontosabb áfakulcsokkal felszerelve kerül forgalomba. Ezeken 
változtatni a felhasználó maga is tud, azonban az éves rendszerkövetés keretein belül aktualizált 
program mindezt biztosítja. Az áfakulcs törzsállomány lényege, hogy minden áfakulcshoz hozzá kell 
rendelni egy főkönyvi számlát, mégpedig olyant, amelyik magát az általános forgalmi adót könyveljük, 
és ezt a főkönyvi számla tulajdonságai között bejelöltük. Ebből nem sok van, általában a 4661 és a 
4671. A Törzskezelés  cégadatok  alapértelmezések között még ezeket a főkönyvi számlákat is be 
lehet alapértelmezettként állítani annak érdekében, hogy áfatörzs-kezeléskor ezeket ajánlja fel a 
program. Ugyanitt még az is beállítható, hogy melyik áfakulcs az adott cégnél a leggyakrabban 
használt, és könyvelésnél ezt a tételnél bekészíti. Választani csak akkor kell, ha az általánosan használt 
kulcstól eltérőt kell éppen alkalmazni. 
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A beépített áfakulcsok törzsadatai 
 

 
A 27%-os felszámított áfakulcs törzsadat-beállítása 

 
A program cikktörzs-bővítés közben a fenti áfakulcs-táblából kéri a hozzárendelést elvégezni. Annyiban 
adható ehhez a munkához támogatás, hogy a Törzskezelés Cégadatok Alapértelmezés adatok 
között beállítható a cégnél jellemző, leggyakrabban használt felszámított áfakulcs, amit a program a 
cikktörzs-bővítésnél azonnal felajánl. Választani csak ettől eltérő esetben szükséges. Ez a 
programszolgáltatás némi segítséget nyújt a számlázónak. 
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Számlázás könyvelési napló 

A program alapértelmezésben több könyvelési naplót tartalmaz, ezek között a számlázásnak külön 
naplója van. A naplók – így a számlázási naplónak is - a számozási rendszere a számlázás megkezdése 
előtt szabadon módosítható. Ezek mellett további naplók is nyithatók, de a kezelés egyszerűségének 
megtartása miatt ezt egyelőre nem javasoljuk. Ott, ahol ezt felvállalják, természetesen minden 
megkötés nélkül lehet továbbiakat nyitni.  

 
 
 
Figyelem! A vevő napló mellett található a számlázás iktatónaplója. Ebben lehet a számla sorszámának 
előtagját kívánság szerint átírni. A számlázás megkezdése után ez már nem módosítható! 

 
A belső könyvelési számlasorszámozás formája a számlázás megkezdése előtt az ajánlott „S” alapformától eltérő módon is 

kialakítható. A sorszámozás utótagja azonban mindig az aktuális évszám, ezen változtatni nem lehet. A fenti példa alapján a számlaszám így 
fog kinézni: CON-000152/2014. 

 

A számlázó programban 
kiállított számlák is a vevő 
könyvelési naplón belül a 
számlázási naplóra 
kerülnek. 
A számlasorszámozásában 
szereplő előtag a számlázás 
megkezdése előtt itt írható 
át tetszés szerint. 
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SZÁMLAKÉSZÍTÉS 

A számlázás megkezdése 
A rendszer indulása után látható az alábbi képernyő. A jobb felső sorokban látható az Evolut modul neve, a 
számlázó cég neve, az év száma és a verziószám, melynek ismerete minden felhasználónk számára ajánlott.  
 
A számlázómodul két helyről is indítható. 
 
 

 
 

A rendszer bejelentkezése után látható az úgynevezett főképernyő. 
 
 

A számlázás megkezdése érdemben a törzsadatok feltöltése után kezdődhet. Az alábbiakban ezeket a 
törzsadat-kialakítási műveleteket, ezek elérési menüpontját, a róluk fontos tudnivalókat ismertetjük. 
A számlázáshoz találunk beállítandókat a cég adatai között, a cikktörzsben, a partnertörzsben, a pénzügyi 
törzsadatok között. Ezeknek mind meg van a maguk szerepe. Ha ezek fel vannak töltve, vagyis a számlázó cég 
profiljához igazodik minden, akkor a számlázás a későbbiekben már csak pár kattintásból áll.  
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A számlázómodul indítása 

A második menüsorból a Számlázásra kattintva, vagy a legalsó harmadik ikonsorról egérrel, vagy F9 billentyűvel 
indítható a számlázó program 

 

 
 
 

 A számlázás a fő képernyő ikonsoráról az F9 billentyűvel 
 

 
 

• Számlázás F9 
• Vevőkönyvelés 
• Szállítókönyvelés 
• Bank-könyvelés 
• Pénztárkezelés 
• Vegyes könyvelés 

 
 

A számlázást megelőző műveletek 

Alapadatok beállítása 
A cégadatok között a számlázási alapadatok beállítási lehetőségei 

 
A számlázási törzsadatok alapértelmezett adatainak beállítása. Teljesítési hely, nyomtatandó példányszám 

A beállítás helye: Főmenü  Állománykezelés  Ügyfél/Cégadatok kezelése Módosítás 
Ezen a képernyőn nagyon sok fontos beállítás található, amely a számla tartalmára, szövegezésére, van 
hatással. Az EDI rendszerben történő számlázás legelőször itt jelezhető a rendszernek, ezt követően más 
törzsadat-helyen lesz beállítható az EDI helyi, egyedi sajátosságainak megfelelő hivatkozás. 
 

A nyomtatási 
példányszám 
beállítása, amit 
minden nyomtatás 
előtt 
módosíthatunk. 
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A számlázás képernyőjének felépítése 
 
A programcsomag minden moduljában egységes adatbeviteli képernyőkkel történik az adatrögzítés. A 
programban minden adatbeviteli képernyő – így a számlázás is – induláskor vízszintesen két részre osztott (alsó 
és felső) részből áll. Ez a felosztás a bizonylat-felépítéséhez igazodik.  
A felső rész a számlafejléc adatait, ami a számlabizonylathoz kapcsolódó általános és azonosító adatokat, az 
alsó rész pedig az adott (kiválasztott) számlabizonylat tételeit tartalmazza.  
 
A fejlécben van a számla bizonylatszáma, a címzett érintett partner neve, a számla kelte, teljesítés helye- és 
időpontja, a devizanem, a fizetés módja, az esetleges hivatkozás, a szállító és vevő minden, ide vonatkozó 
jogszabályban előírt adószáma, uniós adószáma, bankszámlaszáma, stb. 
 
A számlatételek a képernyő alsó részében láthatók a felső részben kiválasztott számlához tartozó tételeket 
felsorolásával. Az alsó rész tartalma tételenkénti cikkmegnevezéssel, mennyiséggel, mennyiségi egységgel, 
egységárral, engedménnyel, nettóértékkel, áfakulccsal, áfaösszeggel, és a tétel bruttó összeggel látható. 
Gyakorlatilag a felső részben látható számlák tartalmát át lehet tekintetni úgy, hogy kurzorral végigsétálunk 
ezeken, alul pedig megjeleníti a számla tételeit és végösszegét. 
 
A számla fejlécét a felső képernyőn vihetjük fel, amikor ez készen van, enterrel tovább lehet lépni a tételek 
bevitelére. Egy számlához tartozó tételek száma nincs korlátozva.  
A visszakeresés is ebben az ablakrendszerben történik. Ha számlafejlécben kiválasztjuk a keresett számlát, 
akkor az ahhoz tartozó számlatételeket az alsó tételmezőben nézhetjük meg. Ezzel a módszerrel lehet 
visszakeresni, majd módosítani, törölni egy bizonylatot, vagy bizonylathoz tartozó tételt.  
A számlázási képernyő felépítése ugyanolyan, mint minden más modul adatbeviteli képernyője! 
 
 
 
 
 

 
Az ábra a számlázás adatbeviteli képernyője alaphelyzetét mutatja. Számlázási könyvelésnapló-választás, majd a tétel fejlécének bevitele 

következik. 
 

Felső 
ablakrész: 
 
Számlák 
adatai 
(számla-
fejléc!) 

Alsó 
ablakrész: 
A felső 
ablakrészben 
kiválasztott 
számla 
tételei. 

Bármelyik számla visszakeresése lehetséges, 
ha a keresés/szűrés mező alatt látszó számot 
beírjuk. Lehet számlaszámra, és dátumra is 
keresni. 

Az elvégezhető 
számlázási 
műveletek 
nyomógombjai. 
A normál 
számla 
nyomógombbal 
indítható a 
számlázás. 
 

Az éppen 
aktív 
ablakrészen 
áll a kereső. 

Számlázási 
napló-
választás 
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Új számla készítése 
A számla kiállítása azzal indul, hogy a felső ablakrész alsó részén lévő nyomógombok közül a normál számla 
[INS] feliratú gombot egérmutatóval megnyomjuk. A gombnyomás nem csak jelképes, mert a képernyőn állva 
enterrel, vagy + gombbal indítható a művelet. Az Insert billentyű is használható kézzel, egér nélkül. 

 

 
A számlázás fejlécbeviteli képernyője a partnerválasztási ablakkal. Minden adat törzsből jön fel, de azokat felül lehet írni. Ha kész a 
fejlécbevitel, a tételrészre fókuszál a program és enterrel vagy + gombbal indítható a tételbevitel. A tételeket az előzőleg kialakított 

cikktörzsből lehet választani. 

Ennek a + 
gombnak a 
segítségével, 
új partnert is 
felvehetünk 
számlázás 
közben a 
partnertörzsbe 
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Számlatétel választása 
A számlakészítés második fázisa a számla fejlécadatainak kitöltése után a számlázandó tételek/cikkek 
kiválasztása. Ezt a műveletet a program gyorskeresővel támogatja, használata a következő: 
 

Gyorskereső 
A program alapértelmezésben az alábbi képernyőn látható Megnevezés [F3]: mezőre lép. Ide érve nyomuk meg 
a lefele nyilat (kurzor le). Ennek hatására legördül (kinyílik) a tételek választására szolgáló ablak. Ekkor írjuk be a 
keresett cikk nevének kezdő karaktereit. Ha több azonos karakterrel kezdődő nevű tételünk van, akkor az első 
ilyenre lép a kurzor. Entert nyomva (egérrel rákattintva) válasszuk ki ezt a tételt. Ekkor a Cikk [F9] mezőbe ez 
kerül be. Alatta a Megnevezés mezőt is feltölti ezzel az elnevezéssel a program, azonban ha szükséges 
átírhatjuk arra, amire akarjuk. Ezzel lehet a merevebb cikkelnevezési kereteket túllépni. Ha megjegyzést 
akarunk a tételhez fűzni, pl. a szerződés számát, vagy valami más hivatkozást, azonosítást is akarunk a számlára 
ráírni, akkor töltsük ki, a tétel szövege alatt lesz a számlán látható. Ezt követően enterrel, vagy egérrel kattintva 
lehet a mezőkön tovább lépkedni. A mennyiségi egység, a nettó egységár, az áfakulcs, az engedmény a 
kiválasztott tétel, illetve a partner törzsadataiból jön, amit tetszés szerint át is írhatunk. 

 
Az előkészített cikktörzsből a gyorskeresővel lehet könnyen a számlázandó tételek között válogatni, egy enterrel behívni, majd a 

mennyiséget, egységárat megadva a következő tételre lépni. 
 
 
A program további kényelmi funkciókat biztosít a számlázás megkönnyítése érdekében. Lehetőség van például 
arra, hogy személyhez kapcsoljuk a számlázási tételek használatának módját. 
Az Állománykezelés Felhasználók és jogosultságok kezelése menüpontban beállíthatjuk, hogy egy-egy a 
rendszerben dolgozó munkatársnál a tételhasználat hogyan, milyen módon, és adatokkal jelenjen meg: 
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Ide belépve válasszuk ki a rendszerben dolgozó munkatársat, majd az Alapbeállításoknál jelöljük be az 
alkalmazni kívánt lehetőségek közül az itt láthatókat. 
A számlázás és készletkezelés megkönnyítését szolgálja a személyre szabható beállítási lehetőség, az alábbiak 
szerint. 
 

 
 
Aki kiskereskedelmi számlázást végez, annak bruttóból kényelmes a számlázás, ha vonalkód olvasóval dolgozik, 
akkor ne a megnevezésre lépést állítsuk be alapértelmezettnek, hanem a vonalkód 1-2-3 közül amegfelelőt. 
 

Módosító számla készítése 
 
A számlázás szigorú szabályai a program működésébe be vannak építve, ezért csak szabályos számlázási 
gyakorlat folytatható a rendszerrel. Ezeket meg kell ismerni, kérjük, tanulmányozza az alábbi leírást. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A módosító számla egy hibás számla kijavítására szolgál. Tekintettel a számlázás szigorú szabályaira, az 
elrontott számlát módosító számlával kell kijavítani. A módosító számla az Evolut programban úgy működik, 
hogy ki kell választani a módosítandó számlát, majd a + Módosító számla gombot meg kell nyomni. Ennek 
hatására beindul a folyamat, amely az eredeti számla minden értékét mínusz előjellel kínálja fel. Ezeken az 
adatokon változtatni nem lehet, csak a dátumokon. Visszáru számlát például mínusz előjelű mennyiséggel 
normál számlázási funkcióban kell elkészíteni. 
 

Módosító számla 
készítését ennek a 
gombnak a 
segítségével indíthatjuk 

Sorozat számlázást 
ennek a gombnak a 
segítségével 
indíthatunk. A 
sorozatszámlához 
szükséges 
törzsadatokat a 
partnertörzsben kell 
előkészíteni! 
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Előlegszámla készítése 

 
 
 
Az előlegszámla kezelése jól illusztrálja az integrált elméletből eredő eljárás sajátosságát, amit az alábbi 
leírásban és ábrákkal mutatunk be. 
Az előlegszámla csak annyiban számít különleges számlának, hogy kiállítójának a számlában felszámított áfa 
befizetését a számlán feltüntetett fizetési határidőre készíti be a program adóanalitikája, illetve e fizetési 
határidő előtti fizetés esetén, a pénzügyi rendezés időpontjára hozza befizetendő adónak. Ezen túlmenően 
külön figyelmet érdemel az az eljárás, ahogyan ez a program a főkönyvi integráció miatt ez a kérdést kezeli. 
Ugyanis a vevőktől kapott előleget a 45-ös számlacsoportban kell könyvelni, ami miatt az előlegszámlában 
külön „Előleg” nevű és ennek megfelelően paraméterezett cikket kell felvenni. Mivel a vevői előleget a 45-ös 
számlákon a követel oldalra kell könyvelni, ezért az árbevételi analitikában létre kell hozni egy „Előleg” 
elnevezésű árbevételi kódot, ami mögé az előleghez igazodó 453-as főkönyvi számlát kell hozzárendelni. Ehhez 
az „előleg” nevű „cikkhez” azt az áfakulcsot kell hozzárendelni, amilyen tevékenységgel összefüggésben ezt az 
előleget felszámítják. Ha a szóban forgó előleg 20%-os áfakulcs alá tartozik, akkor ezt az előleget is 20 %-os 
kulccsal kell felszerelni. Az előlegszámlával összefüggésben nézzük át azokat a fontosabb műveleteket, amiket a 
helyes gyakorlat során el kell végezni. 
 

 
 
 
Első lépés 
Fel kell venni az árbevételi analitikában egy előleg elnevezésű elszámolási elemet, amihez a számviteli 
szabályok szerinti főkönyvi számlákat kapcsoljuk. 
 

Az előlegszámla normál számlának 
minősül, ezért a normál számlázás 
indítását követően ebből a legördülő 
ablakból lehet előlegszámlának 
minősíteni az éppen elkészítés alatt 
álló számlát. 



Contorg Evolut Számlázó rendszer dokumentációja 

31 

 
Létre kell hozni egy „Előleg” elnevezésű árbevételi helyet, aminek főkönyvi kapcsolatai a 453-as főkönyvi számlára mutatnak. 

 
 
Második lépés 
Létre kell hozni egy Előlegek cikkcsoportot, amihez az előbb megnyitott árbevételi helyet kapcsoljuk. 

 
A cikkcsoport árbevételi helyének hozzárendelése 

 
 
Harmadik lépés: 
Hozzunk létre egy „cikket”, amit az előlegek cikkcsoportba sorolunk be, kihagyva a cikk alcsoportot. A 
cikkalcsoport egyébként sem kötelező! 
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A cikk (előleg elnevezéssel) létrehozása 
A cikk egyedi azonosítóin jól látszik, hogy milyen tevékenységgel összefüggésben fogják alkalmazni. 

Negyedik lépés: 
Indítsuk el a számlázást, és a számlát jelöljük meg előleg számlának. A program a számla fejlécében feltünteti az 
előleg megjelölést és a fizetési határidőhöz kapcsolja az áfafizetési kötelezettséget. 
 

 
 

 
Az előlegszámla tétele: 
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Az előlegszámla rögzítése utáni. A fizetési határidő szerinti áfabevallásban jelenik meg a fizetendő áfa. 

 

Számla nyomtatása 
Az Evolut rendszerben egy számla akkor kerül be a szigorú számadású számlanyilvántartásba, ha azt 
kinyomtattuk. Kinyomtatás után már nem lehet megváltoztatni, nem lehet eredetiként ismét kinyomtatni, 
legfeljebb számlamásolat készíthető róla. 

 
A számla nyomtatásának indítása 
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Amikor az előleget visszavesszük, akkor egyik tételben le kell számlázni azt a tevékenységet, vagy cikket, amire 
a vevő előleget fizetett, második tételében pedig el kell az előleggel számolni, vagyis le kell vonni a „vég”számla 
összegéből. 
 
Ezt elvégezve a „végszámla” így néz ki: 
 

 
 
Ahhoz, hogy az előleget levonhassuk, negatív mennyiséggel visszük fel a számla előleg levonása tételként a 
levonandó előleget. 
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Ennek az eljárásnak az eredményképpen a számla mögött álló főkönyvi számlákon betartottuk számviteli elvek 
közül a bruttó elszámolás elvét, az áfa teljesítéséhez szükséges szabályokat, ledokumentált nyilvántartás 
vezettünk az előlegről, mert számlát adtunk róla és nyilvántartásba vettük azt. 
 
A háttérben futó könyvelés a következő: 
 
1. Az előlegszámla terhelésekor könyvelési tétel: 
T: 311   150.000 
 K:453   125.00 
 K: 4671    25.000 
 
2. A „végszámla” könyvelése a számla rögzítésekor: 
T: 311    300.000 
T: 311   -150.000 
 K:453  -125.00 
 K: 4671    50.000 
 K: 4671    -25.000 
A végszámla teljesítési időpontja szerinti áfabevallásban már csak a 25.000 Ft fizetendő áfa marad. (Bruttó elv), 
a vevőpartner folyószámláján csak az előleg után fennmaradó összeget mutatjuk ki fizetendőként.  
 
 

Sorozatszámla készítése 
Ez a programszolgáltatás arra a célra készült, a rendszeres időközökben esedékessé váló szolgáltatásokat az 
azokat igénybevevő partnerek részére esedékességkor automatikusan, jóval kisebb emberi időráfordítással, 
gyorsan, rövid idő alatt el lehessen készíteni, lehetőleg emberi kéz igénybevétele nélkül. Ilyen rendszeres 
számláznivaló az előfizetési díj, könyvelési díj, bérleti díj, stb. Az időközönként rendszeresen, azonos díjon 
ismétlődő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások kiválóan tudják használni ezt a programrészt, s mint ahogyan a 
példa mutatja ennek ügyviteli folyamatát sikerült viszonylag kényelmessé, valóban kevesebb időt igénylő 
módon elkészítenünk. Ennek a funkciónak az az elméleti alapja, hogy a cikktörzsben létrehozott elemeket 
hozzárendeljük az azt igénybevevő partnerhez, és ennek a hozzárendelésnek a kapcsán azt is meghatározzuk, 
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hogy ezt a szolgáltatatást milyen gyakorisággal és milyen összegben számlázzuk ki számára. A program figyeli a 
gyakoriságot, ügyel arra, hogy a beállított esetek számát ne lépje túl a kezelő, mindemellett lehetőség van a 
díjak módosítására. Azért, hogy a nagy tömegben elkészített számlákat ne kelljen kézzel aláírni, lehetőség van a 
számlaaláíró aláírását, bélyegzőjét képben törzsadatként megadni, amit aztán a program minden kinyomtatott 
számlára ráhelyez. Cégemblémát is használatunk, a nyomtatás színesben is történhet. 
 
Első lépésként létre kell hozni a sorozatszámlázással kapcsolatos feltételeket. Ilyeneket: számlázási gyakoriság, 
ennek időszaki egysége, a sorozatszámla osztályba sorolása az alábbi menüben: 

 

A sorozatszámlázás törzsadatai 

A sorozatszámla osztályba sorolása 

Egyszerűen arról van szó, hogy meg kell adnunk, a számlázás gyakoriságát. Havi, negyedéves, stb.  

 
 
A számlázás gyakoriságát hét, hónap, negyedév, év formában adjuk meg. Az időszaki egység megadásával 
pontosítjuk a megadott gyakoriság egy éven belüli időszaki egységét. Például havi kiszámlázási gyakoriság 12 
számla kiállítását jelenti. Ennek az a szerepe, hogy a program figyelni tudja, ne számlázzunk többet egy évnél, 
vagy a megadott egységek számánál elkerülendő a túlszámlázást. 
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A sorozatszámla osztály arra a célra szolgál, hogy a vevőinket besorolhassuk a kiszámlázási gyakoriság szerint. A 
sorozatszámla osztályt hozzárendelve az adott partnerhez elérhető, hogy a program csak a kijelölt osztályba 
sorolt vevőknek állítsa ki a számlát. 

 
 
 
 
 

Partnerek sorozatszámlázási törzsadatai 

A törzskezelés partnertörzsében adhatók meg a speciális sorozatszámlázási adatok. 
A sorozatszámla törzsadatai között megadott feltételeket már a partnertörzsben a Számlázás adatainak 
beállításai között használjuk fel.  

 
Az előzőleg már felvett partner törzsadatait módosítjuk a sorozatszámlázás adataival 

 

A sorozatszámla legfőbb ismérve az, 
hogy milyen gyakorisággal kell 
kiállítani. Ezt törzsadatban célszerű 
beállítani, annak érdekében, hogy 
túlszámlázásra ne kerüljön sor. 
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A sorozatszámla adatainál a partnernek kiszámlázandó állandó tételeket visszük be a megadott gyakoriság 
szerinti egységekkel, árral, áfakulccsal, stb. Az itt beállított adatok gombnyomásra bekerülnek a kiválasztott 
partnerosztályba tartozó, sorozatszámlázásra bejelölt partnerek részére. 

 
Az itt felvitt adatok bármikor módosíthatók. 

 
 
 

Sorozatszámla indítása 

 
 
A sorozatszámlázásnál az úgynevezett „közös” számlafejléc adatainak kijelölése: 

Itt adhatjuk meg, hogy az adott 
partnerhez milyen, rendszeresen 
kiszámlázandó tételeket rendelünk. 
Ezek a tételek a megadott 
gyakoriságban, automatikusan 
kerülnek a számlába. 

A sorozatszámlázási művelet a 
törzsadatok megfelelő beállítása 
után ennek a gombnak a 
megnyomásával indítható. 
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A sorozatszámla fejlécének adatait meg kell adni. A vevő adatain, a számlaszámon és a fizetési határidőn kívül, az egyszerre 
indított sorozatszámlák minden más adata egyforma lesz, tehát a számla kelte, teljesítés időpontja, stb. azonos lesz. Ezeket 
itt lehet számlázásonként egyszer felvinni.  
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Sorozatszámla lekérdezése 

Több száz, vagy ezer számla elkészítése ezzel a programmal pár perc alatt történik. Ezeket a számlákat viszont ki 
kell nyomtatni, és postázni is szükséges. Lehet PDF-be is elkészíteni ezeket, ekkor azonban az elektronikus 
számlára vonatkozó egyéb előírásokat is be kell tartanunk.  

 
A számlázási adatokat, sorozatban készített számlákat itt lehet kinyomtatni. A sorozatszámlák törzsadatai szintén itt érhetők 
el, külön lekérdezési csoportból. 
 
 

Számlaadatok exportálása fájlba 

A számlázó programból ki lehet az adatokat egy Excel fájlba helyezni. Ezt a műveletet számlaexportnak nevezi a 
program és a számlázó programrészben a nyíllal jelölt helyről indítható. Erre abban az esetben lehet szükség, 
ha egy nagy számú számlát kibocsátó cég / ügyfél számla-adatait kívánjuk az Evolut könyvelésbe importálni. 
 

 
Az exportgomb megnyomása után indul a művelet. 

 
A következő képernyőn lehet kijelölni, hogy mely számlák adatait kívánjuk exportálni. Az exporttal létrehozott 
Excel fájl neve és elérési útvonala szintén a képen látható. 
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A beolvasás helye, a beolvasandó számlák száma tól-ig, és az export letárolási helye, fájl neve. 

 

Hogyan épül fel a számlaadat-export- import Excel tábla 

 
A számlaadatok exportálásához az alábbi ablakokban látható (Excel) fájlfelépítésnek kell, megfelelni. Ez egyúttal 
azt is jelenti, hogy a rendszerbe importálni kívánt számlaadatok bárhonnan származhatnak, ha az alábbi 
szerkezetű és tartalmú Exceltáblát állítják elő. 
 

 
A létre jövő Excel tábla oszlopai 

 
 
Amennyiben ezeket az adatokat a fent látható oszlopokban meghatározott Excel táblában akár kézzel, beírással 
is, de létrehozzák, úgy az Evolut könyvelési rendszer vevőkönyvelési naplóján a könyvelésbe importálhatók. 
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A K-oszlop devizanem kódja azt jelenti, hogy a főkönyvi rendszerben megadott deviza kódokhoz kell 
megfeleltetni a beolvasandó adatokat. Az alábbi kódolás a főkönyvi rendszer alapértelmezett kódjai. 

 
 
D-oszlop Fizetési mód kódja a főkönyvi rendszerben felvett fizetési módok megfeleltetésének célját szolgálja. 
Az adatok főkönyvi rendszerbe való sikeres beolvasásának feltétele, hogy az ott megadott fizetési módokra 
hivatkozzon az beolvasandó adat. (Mivel ez a funkció utólag került a programba, ezért a főkönyvi rendszerben is utólag 
kell az alább látható módon bekódolni a fizetési módokat. Ez egy sorszám csupán) 

 
Q-oszlop Áfa kulcs kódja főkönyvi rendszerben felvett áfakulcsokhoz való megfeleltetés célját szolgálja. Az 
importált adatok főkönyvi rendszerbe való sikeres beolvasásának feltétele, hogy az ott megadott áfakulcsokra 
hivatkozzon az beolvasandó adat. 
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Számlaadatok beolvasása fájlból (adatimport) 

A fenti adattartalomnak mindenben megfelelő Excel tábla adatai minden további feltétel nélkül a főkönyvi 
rendszer vevőszámla könyvelési műveletei között beolvashatók. Ehhez a nyíllal jelzett számla import gombot 
kell megnyomni. Természetesen a gombnyomás előtt komplett Excel táblával kell rendelkeznünk. 
 

 
 
Az import indítása után az alábbi ablakban végezhetjük el a beolvasást. Itt kell kiválasztani az árbevételi helyet, 
megadni a beolvasandó adatok elérési útvonalát, és ezek megadása után az adatokat célszerű ellenőriztetni. Ha 
mindenben megfelel az Evolut könyvelési rendszer feltételeinek a program automatikusan beolvassa a számára 
kijelölt táblázat adatait. 
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Az adatok beolvasása (adatimport) után az érintett számlák minden adata a főkönyvi könyvelésbe került, azok 
beépültek könyvelés nélkül a főkönyvi, adó- és mérlegadatokba. Az importálás a számlázó adatexportnál 
ismertetett felépítésű Excel táblából történik. 
 

E-számla 

Elektronikus számla 

PDF számla 

Egyre gyakoribb igény, hogy az elkészült számlát elektronikus úton továbbítsák a partner felé, ezzel is 
meggyorsítva a könyvelés és pénzügyi rendezés folyamatát, amit a legutóbbi enyhítésnek tekinthető 
szabályváltozások is támogatnak. Erre a célra az Evolut számlázó program PDF-ben rögzített számlát készít. 
Ha rendszeresen PDF-fájlban kívánunk számlázni, akkor a cégadatok között az Elektronikus számla feltételeinek 
törzsadatai erre vonatkozóan beállíthatók. 
 

 

 
A számlák mentése PDF-be bekapcsolással az elkészülő számlák az Evolut rendszer külön PDF számlák 
könyvtárába kerülnek, ahonnan elküldhetjük a partnerünk részére a számlánkat. 
 

EDI rendszerben kezelt számla 

Amennyiben EDI rendszeren belül kívánunk számlát készíteni, akkor a fenti képernyőrészleten látható egy 
szolgáltató (Innodox), melynek elérési paraméterei egyénileg, a kívánt módon beállíthatóak. Természetesen az 
EDI rendszerben számlázni csak szerződések alapján, bejelentett módon lehet! 
 

Elektronikus számlamásolat 

Ha már egy számlával elkészültünk, kinyomtattuk, lehetőségünk van erről a számláról egy elektronikus (PDF) 
számlamásolatot készíteni, és szükség esetén azt megküldeni. 
Kérjük le a számlaképet: 
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Majd adjuk meg a számla nyelvét, és nyomjuk meg az OK gombot: 
 

 
 
A számla elkészül, először mint minden az Evolut rendszerben: képernyőn.  
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A felső vezérlő sorban nyomjuk meg az Adobe Acrobat rendszer ikonját, melynek hatására a program elkészíti 
PDF-ben a számlamásolatot. 
 

 
 
 

 
 
 
A pdf-ben lementett fájl elektronikus levélben, csatolt mellékletként azonnal továbbítható. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy az áfatörvény és a számviteli törvény szerinti előírásoknak ez a PDF-fájlban készített számla 
megfelel! 
 
 

Az elektronikus 
számlamásolatot 
lehetőség van ennek 
az ikonnak a 
segítségével pdf-
formátumba 
lementeni.  
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A számlanyilvántartás 
Az Evolut rendszerrel készített számlákról a program, többféle előre beépített és különböző szempontok szerint 
szűrhető, csoportosítható tartalmú számlanyilvántartást készít. 
 
A számlanyilvántartást az alábbi szűrőkkel készíthetjük el. 
 

 
 
 
Egy adott vevőre is készíthető számlanyilvántartás: 

 
 

 
 
 
A számlanyilvántartás 
többféle szempont 
szerint szűrhető, 
illetve rendezhető 
listába. 
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Készíthető számlázási gyorsösszesítő is: 
 

 
 
Készíthetünk egy-egy partnerre szólóan olyan kimutatást, amely egy megadott időszakban a neki számlázott 
tételeket, tételenként, számlánként csoportosítva összegzi. 
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Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás 
 
A program alkalmas a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 11/A § szerinti, 2016. január 1-től kötelező „Adóhatósági 
ellenőrzési adatszolgáltatás” elvégzésére is. 
 

 
 

A számlázóprogram azonosító adatai 

2014. július 1-jétől a számlázó programokra vonatkozóan új jogszabály: a 23/2014. (VI. 30.) NGM számú 
rendelet lépett hatályba. Számlázó programot e jogszabály szerint kizárólag adószámmal rendelkező adóalany 
használhat. 
Szoftverkiadóként felhasználói névre, adószámra, licenckódra szóló egyedi nyilvántartást vezetünk az 
értékesített és használatban lévő szoftvereinkről. 2014. év október 1-től a hatóságok megkeresése esetén az 
Önökkel egyeztetett adataikkal e nyilvántartásunkban szereplő felhasználókat tudjuk jogszerű felhasználóként a 
hatóságok számára igazolni.  A hatóságok helyszíni ellenőrzéséhez szükséges azonosító adatok az alábbi 
pontokon, és tartalommal tekinthetők meg. 

A programverzió azonosítása 

A Contorg Evolut számlázóprogram rendszeresen fejlődik, bővül, új szolgáltatásokkal – amelyek lehetnek 
jogszabályváltozásból eredő módosítások is – egészül ki. Ennek során a verziószám mindig változik.  
 

 

A verziószám felépítése 
 
Például mit jelent: 9.14.14.2 verziószám? 
 
9. A Contorg Kft kilencedik ügyviteli rendszere 
14. Az aktuális év, jelen esetben a 2014 esztendő 
azonosítója 
14. Az aktuális éven belüli olyan programváltozások 
sorszáma, amely adatbázis-változással járt együtt. Ez 
esetben ez a szám a 2014. esztendőben a 14. 
adatbázis sorszámát jelenti. 
2. Az adott (14.) adatbázison futó változat sorszáma 
 
A www.contorg.hu honlapon mindig megtalálható 

az aktuális programverzió száma 
A jövedéki rendszerek verziója eltérő, de ugyanezen 
logika mentén készül. 

A program főképernyő jobb alsó részében találhatók ezek az azonosítók. 
 



Contorg Evolut Számlázó rendszer dokumentációja 

50 

Program licencjogosultjának azonosítása 

Helyszíni hatósági ellenőrzés során szükség lehet a program eredete, használata jogszerűségének igazolására. 
Ezt az alábbi helyeken található adatok segítségével tehetjük meg: 
 
Az Állománykezelés Rendszer beállításai menüpontba belépve  

 megtekinthetjük a felhasználó által nem módosítható 
licencadatokat.  
 
Az itt található licenckódot szoftverkiadóként nyilvántartásba vettük, hatósági megkeresés alapján ezekkel az 
adatokkal azonosítjuk a hatósági megkeresésben szereplő felhasználóinkat. 
 
 

 
Ezek az adatok a felhasználó által nem módosíthatóak! Ezek szerepelnek a licencnyilvántartásunkban, melyek adott esetben 

hatósági adatközlés tárgyát képezik 
 

Az elkészített számla származásának azonosítása 

Minden elkészített számla (papír-alapú, vagy PDF-számla is) az alábbi láblécben található programazonosító 
adatokat tartalmazza. Ezek az adatok azonosak a programverzió előzőekben leírt azonosító adataival. 
 

 
 
Abban az esetben, ha egy Contorg Evolut Számlázó program-felhasználó más cégnek, például az ügyfelének 
szerződés alapján végez számlázási szolgáltatást, úgy az ezt igénybe vevő gazdálkodó szervezet a 
szolgáltatójával kötött megállapodás, és a neki részünkről bejegyzett több felhasználós programlicenc 
segítségével tudja igazolni. 
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A számlázó bejelentési adatai 

 
Az Evolut Pénzügyi és Számviteli rendszer főképernyőjén található második menüsorban az Impresszumban a 
számlázóprogram azonosító adatai megtekinthetők! 
 

 
 

 
 

 
 

Számlázási meghatalmazók nyilvántartása 

Gyakran fordul elő, hogy egy vállalkozás meghatalmazza a könyvelőt a számláinak elkészítésével [ÁFA tv. 160. § 
(1)-(3) bekezdések]. Ebben az esetben a könyvelő rendelkezik a számlázó program használati jogával. A 
23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 15. § (1) bek. b) pontja szerint a meghatalmazó és meghatalmazott között erre 
a megbízásra vonatkozóan írásbeli szerződésnek kell készülnie. 
Az Evolut számázó programban megnyitott ügyfelek (mint számlázási meghatalmazók) számára a program 
meghatalmazónként elkülönített, egyedi nyilvántartásokat vezet. A számlázási meghatalmazott ennek az 
adatállományi struktúrának megfelelően ügyfelenként képes számlákat készíteni.  
A program ezért az [F2] Ügyfél, év választás menüpontban teszi láthatóvá a számlázási meghatalmazók 
adószámát és nevét. Itt lehet közülük választani:  

 
A CONTORG® szó CONTORG Kft-nek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál a 164630 lajstromszám alatt, 
továbbá az EVOLUT™ szó a 160 380 lajstromszám alatt, a ContMaster™ szó pedig a 160 390 lajstromszám alatt 
bejegyzett védjegye. 
Microsoft® WINDOWS®, EXCEL®, WORD® SQL-Server® a Microsoft Corporation bejegyezett védjegye. Acrobat 
Reader® az Adobe Systems Incorporated bejegyezett védjegye. 
A Contorg® Evolut™ számlázó program funkciói folyamatosan bővülnek, ezért a kezelői útmutatót is időről 
időre aktualizáljuk. Kérjük, ügyfeleinknek szóló weboldalunkon a kezelői útmutatók változásait is kövesse 
nyomon a http://www.contorg.hu/szoftver/evolut-szamlazo-rendszer/ oldalon található link alatt. 
 
Contorg Kft, az általa készített és értékesített számlázó szoftverekről egyedi, névre szóló nyilvántartást vezet, 
amely tartalmazza a szoftver típusjelzését, a licenc vásárlójának adószámát, nevét, székhelyének címét, a 
szoftver megvásárlásának időpontját, a licenc számát (regisztrációs kód), és a vásárló ügyfélszámát. 
 

http://www.contorg.hu/szoftver/evolut-szamlazo-rendszer/
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Számlázóprogram megfelelőségi nyilatkozat-minta 
 

NYILATKOZAT 
 

XY. KFT 
Székhelye: H-0000 XZ, XY utca NX. szám 
Adószáma: 123145678-9-23 részére 

 

mely kiadásra került a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 8. § (1) alapján 
 

Alulírott a CONTORG Kft képviselője – mint az Ön által jogszerűen használt számlázó szoftver készítője és 
kiadója – kijelenti, hogy az általa kiadott Contorg® Evolut™ számlázó rendszere megfelel az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. és 171. §-aiban, továbbá a 2000. évi C. számviteli törvény 166. §. 
(1)–(2)–(3) bekezdéseiben megfogalmazott előírásoknak, valamint a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletben előírt 
szabályok betartására.  
 

A számlák kiállításának módja 
A program felhasználói dokumentációja (PDF formátumban) olyan részletes leírást tartalmaz a számlák kiállításának 
módjáról, a program kezeléséről és működéséről, ami ennek alapján ellenőrizhetővé teszi a program működését. 
 

Az eredeti és másolati számlapéldányok kezelésének rendje 
A Contorg® Evolut™ számlázó program a kinyomtatott példányszámtól függően kiírja a számla jobb felső sarkába, azt, hogy 
az adott számlalap hányadik példány a kinyomtatott számlából. Például egy három példányban kinyomtatott számlára 
felkerülő jelölés a következő: első példány esetében 1/3 példány, majd a 2./3 példány, és végül a 3./3 példány. A több 
oldalból álló számlán a program a példányszám után az oldalszámozást is jelzi. 
 

A sorszámozás rendje 
A Contorg® Evolut™ számlázó rendszer a számlákat zárt rendszerben, beavatkozást és közbeiktatást nem tűrő 
módon, kihagyás és ismétlés nélkül folyamatosan emelkedő sorszámozással látja el. A sorszámokon változtatni 
nem lehet. A program csak a kinyomtatott számlát rögzíti és tárolja, így csak rögzített számlát veszi 
számlasorszámmal nyilvántartásba. Az alkalmazott módszer megfelel a szigorú számadás alá vonás jogszabályi 
követelményének. 
 

A Számlamásolatok készítésének módja 
A számla újranyomtatása esetén az Elektronikus másolat megjelölést tünteti fel a számla fejlécében. A 
számlamásolat esetén is kiírja, hogy a számlalap hányadik példánya a számlamásolatnak. 
 

A helyesbítések végrehajtása 
A számlák módosítására, más tartalommal való újbóli kiadására a rendszerben nincs lehetőség. Hibás számlát 
módosítani mínusz előjelű, de új sorszám alatt kibocsátott módosító számlával lehet. A negatív értékű módosító 
számlát a program a számlanyilvántartásba felveszi. 
 

Bejelentési kötelezettség, dokumentáció 
A program a felhasználó részéről a 21. §-ban részletezett bejelentési adatokat írásban kinyomtatható módon 
közli. A program dokumentációját felhasználónak pdf-formátumban rendelkezésére bocsátottuk, illetve a 
honlapunkról az letölthető (www.contorg.hu) 
 

Adatexport 
A program a rendelet 11/A. §-ban előírt „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatást” a 2. számú mellékletében 
kiadott XML/XSD struktúrában biztosítja. 
 

Záradék 
Ezt a nyilatkozatot fent megnevezett programfelhasználónknak adtuk ki, aki jogszerűen szerezte meg a 
Contorg® Evolut™ számlázó rendszer használati jogát, illetve e nyilatkozat kiadásának időpontjában jogszerűen 
használja az aktuális jogszabályi változásokkal követett programverziót. 
 
 
Kelt, Dunaföldvár, 2016. ______________ hó ____ napján. 
 

______________________ 
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