
CobraConto.Net v0.54. verzió 

Általános: 

1. Hírcsatorna működése átdolgozásra került: 

- több csatorna is beállítható 

- user-hez rendelhető beállítások (hírcsatornák, verziófigyelés, automatikus 

lekérdezés programindításkor stb.) 

- belső hírcsatorna kezelése, 

- szótöredékre keresés hírekben 

2. Elkészült a várva várt browser-ek 100-as szűrő korlát feloldási lehetősége 
(TOP100). Az adott browser táblázatában jobb egérrel kattintva megnyílik egy 
helyi menü, amelyben lehetőség van a (Sorok számának korlátozása) ki-
bekapcsolására, így szabályozva a TOP100-as szűrőfeltételt. 

 

 



Törzsadatok: 

- Javításra került az adóév nyitása, áfa típusok másolása (2. lépés) 

Számlakészítő: 

- Javításra került az állományok ürítése funkció, a főkönyvből is törlődnek a 
lekönyvelt értékek. 



Pénzügy: 

1. Pénzügyi bizonylatok könyvelési szövege az egyéb adatok fülről átkerült a 
fejrész számlaszám megnevezés helyére a gyorsabb használhatóság végett. 

2. ÁFA adóalanyi bontás lista a vevők esetében nem kumuláltan nézi az 
értékhatárt, hanem bizonylatonként. Csak olyan számla jön, amin az 
értékhatárt meghaladó ÁFA összeg van (pl. 2000000) A lekérdezés 
paraméterezhető. 

 
 

3. FONTOS! A program áfa analitikája csak a 40-es verzióban 
leírtak alapján kérhető már le az alábbiak szerint: 

  

1. Lépés 
 
Pénzügy/Karbantartás/Évnyitás/ ÁFA bevallások ütemezése 
 
Ebben a menüpontban első lépésként meg kell adni az adott adóévhez az 
ÁFA bevallások ütemezését. Az új adat gombra kattintva létrehozható az 
adóév ÁFA ütemezése. Kötelező megadni az Adóévet, a Vegyes naplót 
ahová az időszakon kívüli Áfát (pl. pénzforgalmi elszámolás miatti elhúzódó 
kifizetést) és az ütemezést (lehet havi, negyedéves, éves), valamint a 
bevallási nyomtatványt. Az ütemezést kiválasztva automatikusan feltöltődik az 
ablak az ÁFA időszak megnevezésével, kezdeti és vége időszakkal, bevallási 
határidővel és könyvelési dátummal. Ezek kézzel mind átírhatók 
tetszőlegesen, illetve kitörölhetők. 



 

 
 
Ha ezzel végeztünk, akkor az OK gomb segítségével kiléphetünk. 
 
A sorok végén az L betűs oszlop az adott időszak lezártságát mutatja, pipa 
esetén lezárt időszakról beszélünk. Amennyiben bepipáljuk az adott ÁFA 
időszakot, akkor lezáródik, és nem lehet újra ÁFA adatkigyűjtést végrehajtani. 

 
2. Lépés 

 
ÁFA bevallás/Adatkigyűjtés 
Az előbbi ütemezés alapján az adóévet kiválasztva (automatikusan felkínálja a 
program) Új adat gombra kattintva kiválasztjuk az Ütemezett bevallási 
időszakot. 
 



 

OK gombra kattintva a program legyűjti az adott időszak ÁFA bizonylatait, 
amelyből majd a továbbiakban a program dolgozik.  
Ebben a táblázatban csak az Adóalap és az ÁFA összege van feltüntetve, az 
iránnyal, valamint az ÁFA időszakban figyelembe vett %-ot. (pl. a pénzforgalmi 
szemléletű ÁFA esetén, amelyet befogadtunk és csak részteljesítést 
egyenlítettünk ki rá, akkor ezt a legyűjtés figyeli és csak a megfelelő arányba 
gyűjti le az ÁFA tartalmát) A tételekre ráállva dupla kattintással megnyithatók, 
módosíthatók, ha szükséges, majd a frissít gomb hatására újra számíthatók.  
Az így elkészített adott időszak bevallási bizonylatai elérhetőek az Áfa 
bevallás/Lekérdezések/ Időszak bizonylatai menüpont alatt. 
 



 
 
A fenti kigyűjtésből dolgozik a továbbiakban a program a lekérdezés, listák 
menüpontban, ezért fontos ezeket a lépéseket először elvégezni. 
A program így tárolja, hogy az adott időszakban milyen adattartalommal 
készült el a lekérdezés, kimutatás. Ez fontos a pénzforgalmi szemléletű 
ÁFA miatt is, hiszen, ha az adott időszakban nem volt az adott 
bizonylaton 100%-os teljesítés, akkor a programnak tárolja, hogy a 
bevalláson hány %-kal szerepelt, illetve a következő időszakban, ha 
közben történt rá kiegyenlítés, akkor hány százalékkal szerepeltesse azt. 
 

3. lépés 
Az első két lépésében elkészített Áfa kigyűjtéseket lehetőség van három fajta 
lekérdezésben ellenőrizni, az adatokat részletesen megtekinteni. 
ÁFA bevallás/Lekérdezés/ÁFA típus szerinti bontás 
 



 
 
A csúszkát jobbra elhúzva látható minden adat az adott ÁFA tétellel 
kapcsolatban: 
 

 
 



A P jelű oszlop a pénzforgalmi szemléletű ÁFÁt jelzi. A pipa jelzi a 
pénzforgalmi szemléletű ÁFA mivoltát, mellette lévő oszlopban pedig jelzi az 
elszámolható ÁFA százalékát. A tételekre állva dupla kattintással az adott tétel 
megnyitható, ha szükséges javítható. Javítás esetén a Frissít gomb 
segítségével újraszámolja a rendszer az értékeket. 
ÁFA bevallás/Lekérdezés/Partner szerinti bontás 
Ebben a menüpontban van lehetőség lekérni az adatokat a 2 000 000,- Ft 
Áfa értékhatárra partnerbontásra. Az ÁFA értékhatár ablakba beírandó az 
éppen aktuális törvény szerinti ÁFA érték (jelenleg 2 millió FT) és a Frissít 
gombra kilistázódnak azok a partnerek, akik ennek a feltételnek megfelelnek. 
Amennyiben 0 FT írunk be, úgy megkapjuk az ÁFA listánkat 
partnerbontásban. 
 

 
 

A Bevallások menüpontnál elkészíthető Az ABEV feladás. 
 



 
 
A Listák menüpontban lekérhetők az Áfa tételes és összesítő listák, amelyek a 
fenti adatkigyűjtésből dolgoznak. 
  

 
 

4. Vevő / szállító rögzítéskor automatizáltan beemelődik a partner megadásakor 
a partner adószáma. 

5. A banki bizonylat rögzítésekor az ellenőrzés kihoz minden hibát egyszerre és 
ne csak a legelső hibát. (piros felkiáltójel a tranzakciós soron) 

6. A banki bizonylat rögzítésénél lévő ellenőrzés gomb, paraméterezhető lett. A 
fenti működésen kívül a kontírozatlan tételek is ellenőrizhetőek. 

7. Kontír lista tovább fejlesztésre került, ha a számlaszám mezőt üresen hagyjuk, 
akkor lehetőség van a kontírozatlan tételek kigyűjtésére, valamint a 



pénzügyből kigyűjthetőek azon tételek kontírozott oldalai is, amelyek 
valamelyik lába esetleg kontírozatlan. 

8. Banki tranzakciós bevitelnél devizás áfás baki tétel esetén lehetővé vált áfa 
árfolyam megadása. 

 

 

9. Javításra került a devizás szállító Áfa forint értékének megjelenítése, nem csak 
rögzítés után jelenik meg, hanem már a tételsor felvitelekor is. 

10. Banki áfás tételek megnyithatóvá váltak az Áfa bevallás / Lekérdezések 
meópontjai alatt található kigyűjtésekből indítva. 

11. Fejlesztésre került a szállítói tételek rögzítésekor partner megadás 
kötelezőségének beállítási lehetősége. Beállítását a Cobra.Admin programban 
a Beállítások / Működés / Rendszer Pénzügy.Szállító.Partner.Kötelező = 1 
beállítási (alapértelmezett 0, azaz lehet partner nélkül rögzíteni) érték 
paraméterezésével végezhetjük el. 

 



 

 



Főkönyv: 

1. Javítva lett, hogy a főkönyv számlakarton browser az új tranzakciónként 
könyvelt banki tételeket nem tudta megnyitni szerkesztésre. 

2. Átdolgozásra került a főkönyvi számlaszám / partner lista. A lista 
rendezettsége partner, azon belül dátum szerintire lett változtatva. 

3. Főkönyvi tételek lista javításra került, tételsorok mellé megjeleníti a helyes 
devizanemet is. 

4. Javítás történt a főkönyvi számlakartonon több számlaszám kigyűjtésekor, 
mindegyikre hoz nyitó értéket, amennyiben rendelkezik a számlaszám 
értékkel. 

5. Átdolgozásra került a Gyűjtő / számlaszám karton lista 

- a listára beépítésre került a főkönyvi számla szűrési lehetőség. 
- javítva lett a kivonatos formátum fejléce. 
- a lista rendezettsége gyűjtő, számlaszám, dátum sorrendre változott. 

6. Bővítésre került a Pénzügy / Karbantartás / Banki kiegyenlítések ellenőrzése 
browser. Bekerült a kontír és partner oszlop. 

 



Készletkezelés: 

1. Javításra kerültek a leltár listák (azonosító szerint, név szerint): 

- Hosszú termék azonosító esetén nem látszódott az azonosító vége, 
- nem állt rá a kiválasztó menü (combo) az alapértelmezett azonosítóra 

Beszerzés: 

1. Új menüpont: Beszerzés \ Sablonok \ Rendelés sablonok Az előkészített és 
véglegesített rendelés ablakon megjelent az import gomb, amellyel a fenti 
menüpontban rögzített sablont vagy egy korábbi (véglegesített) rendelést 
tudunk beemelni. Ha több sablont vagy korábbi rendelést emelünk be, akkor a 
rendelés fejadata a legutolsó beemelt sablon / korábbi rendelés adatait fogja 
tartalmazni. A rendelés tételei az összes beemelt sablon / korábbi rendelés 
tételeit tartalmazza. 

Fejlesztésre került a szállítási határidő rögzítési lehetősége. 



Tárgyi eszköz: 

1. Maradványérték rögzítésekor "össze-vissza" számolta a program a %-os és a 
tényleges értéket. Ráadásul bruttó érték változása nem kellett, hogy 
befolyásolja. Javításra került, %-os érték editálása letiltva, csak az érték 
adható meg, így nem módosul bruttó érték változásakor sem. 

2. Javításra került, "0" értékkel ÉCS. főkönyvi mozgássort nem rögzít a program. 

3. Korábbi eszközökhöz fejlesztési tartalék évét nem a program határozza meg, 
hanem a karbantartás menüpontban felhasználó ki tudja választani az évet. 

4. Javítva lett, hogy túl hosszú megnevezés esetén elszállt a program. Beviteli 
mező karakterhossza beállításra került. 

5. Eszközkeresés ablakban új szűrési beállítás készült. 

 

6. Elkészült az évnyitás funkció (karbantartás / évnyitás). 

Megváltozott a Főkönyvi besorolás menüpont elnevezése Adótörvény szerinti 
leírási módra. 

- Adótörvény szerinti leírási mód kapcsolót beállítva az adótörvény szerinti 
leírási módokhoz elkészíti a cél adóévhez tartozó főkönyvi besorolásokat 

 
- Eszköz főkönyvi számlaszám kapcsoló választásával az eszközöknél külön 

tárolt főkönyvi számlaszámok emelhetők át cél adóévbe. 



 



CRM: 

Elkészült a CRM modul első funkciója, amely egy partner adatairól nyújt 
összefoglaló információkat. 

 

1. A CRM nyitó képernyőjén a megszokott módon kereshetünk partnereink 
között. Bekerült egy új kapcsoló    mely több maximum 5 db kereső mező 
kitöltésére ad lehetőséget a gyorsabb keresési eredmény érdekében. A 
kapcsolat fülön a megszokott alap partner adatok közül válogathatunk. Partner 
kapcsolattartói, kommunikációs csatornái, azonosítók, megjegyzések. 
Megjelenítésre kerül az utolsó 20 esemény is. 

 



 


