
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.1 VERZIÓHOZ 
 
Változások a V0.67 verzió kiadása után 
 
 
Általános információk 
 
Törzsadatok fejezet alatti változások, új menüpont rendszeresítése és menüpont névváltozások, 
átrendezések 
 

 
 

1. Adóhatósági kapcsolatok 
 
A V0.65-ös verziótól a Törzsadatok/Cég gyűjtőmenü alatt külön gyűjtőmenü az Adóhatósági 
kapcsolat menüpont. 
A jelenlegi verzióban a gyűjtőmenühöz tartozó új menüpont az Azonosítás nevű menüpont, és 
megváltozott a ’SZÁMLÁZÓ’ nyomtatvány kitöltése menüpont megnevezése Számlázó program 
bejelentése megnevezésre. 
 



A CCN program által készített, Általános nyomtatványkitöltő program részére átadott fájl 
megnyitása után a bejelentést küldő cég cím adatait, valamint az ügyintéző név és telefonszám 
adatait a bevallások elküldése előtt módosítani, illetve pótolni kellett. 
Az új Azonosítás menüpont hatására megnyíló ablakban megadható az adóhatóság által megkövetelt 
címzés, amit elmentve, a program minden bevallásadatokat tartalmazó fájl előállításakor, ha az 
szükséges, akkor felhasznál. 
 

 
 
Az Azonosítás ablakot megnyitva a program automatikusan beemeli a cég Adószámát és nevét, ami 
nem módosítható, viszont a program ezt a két adatot állandóan a Saját cég lapon megadott adatból 
jeleníti meg. 
Az első rögzítés előtti megnyitás alkalmával a program felajánlja a cég cím adatait az adatbázisban 
tárolt szerkezethez igazodva, amit a bevallásokon alkalmazandó megnevezésekhez igazodva, 
megfelelően bontani kell az ablakban látható mezőkre, és megadható a cég Jogelőd adószáma, 
valamint a bevallásokon szerepeltetendő Ügyintéző adatai. 
 
Rögzítés után, ha bármilyen változás áll be a Székhely cím, Levelezési cím vagy Ügyintéző adatokban, 
a szükséges módosítást az Azonosítás ablakot megnyitva kell elvégezni. 
 



2. Átkerült a régi helyéről az ÁFA típusok menüpont az ÁFA kulcsok menüpont alá, és az 
áthelyezéssel párhuzamosan megváltozott az ÁFA típus felvételére és beállításainak 
módosítására szolgáló ablak. 

 

 
 
Kiemelve, a lap teljes szélességében nyertek elhelyezést az ÁFA típus Felhasználási területére 
vonatkozó beállítások az ablak felső részében, és szintén a lap teljes szélességében az ablak alján, az 
ÁFA bevallás összerendelési beállítások. 
 



3. A Főkönyvi számlaszámok karbantartására, a számlaszám hierarchia képzésére, módosítására 
vonatkozó menüpontok a Főkönyvi számlák gyűjtőmenü alatt a Karbantartás gyűjtőmenü alá 
kerültek felsorolásra. 

 
Számlakészítés 
 

1. Számlakészítés során a skontó kedvezmény alkalmazása és megjelenítése a számlán. 
 
A Skontó kedvezmény alkalmazásához szükséges adatok megadásához bővült a számlakészítés ablak 
Egyéb adatok/Pénzügy fül alatti lap két új mezővel. 
 

 
 
A Skontó nap és Skontó % mezőkben adhatók meg a számlához tartozó lehetséges skontó 
kedvezmény adatok. 
Skontó kedvezmény adatok megadhatok egyedileg egy kiállítandó számlához vagy automatikusan 
felajánlódik a számlához rendelt Fizetési mód hatására, ha a Fizetési mód tartalmaz Skontó adatokat. 
 
Ha a számla tartalmaz Skontó adatokat, akkor a számlát véglegesen rögzítve és a nyomtatáshoz Alap 
számlaformátumot választva a számlán a fizetendő összeg nyomtatását követően a program 
figyelmeztet a kedvezményes fizetés lehetőségére. 
Figyelmeztetésként nyomtatásra kerül, hogy adott határidőig fizetve mekkora kedvezmény 
érvényesíthető, illetve mekkora összeg megfizetésével válik kiegyenlítetté a követelés. 
 

2. A 2015. január 1-től kiállított számlák tekintetében változott a pénztárgép használatra 
kötelezett olyan adóalanyokra vonatkozó előírás, akik a nyugta kibocsátási kötelezettségüket 
az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag számla kibocsátásával teljesítik. 
Az új kötelezettség teljesítéséhez új menüpont a Bevallás/PTGSZLAA menüpont helyett a 
Bevallás/PTGSZLH menüpont. 

 
Az új menüpont hatására megnyíló ablakba egy lépésben kigyűjthetők a cég összes telephelyére a 
beállított szűrési feltétel és időszak szerint a pénztárgépes nyugta helyett kiállított számlák. 
 



 
 
A PTGSZLAA adatlap kitöltése ablakhoz képest az új PTGSZLAH adatlap kitöltése ablak bővült az 

 és  gombokkal. 
Az Adóhatósági azonosítás gomb hatására megnyíló ablakban a Törzsadatok alatt Adóhatósági 
kapcsolat/Azonosítás ablakban rögzített adatokat jeleníti meg a program. 
A Pénzátvételi helyek gomb hatására megnyíló ablakban a pénzátvételi helyekhez, mint telephelyhez 
tartozó adatokat az első bevallás elkészítése alkalmával kell rögzíteni, és azt követően a program a 
további bevallásokhoz megjegyzi. 
 

 
 
Mivel minden számlatömbhöz rögzítve van a telephely, a program a Nyomtatványkitöltő program 
részére exportálandó fájlba a nyomtatvány kitöltéséhez szükséges minden adatot átad. 
 

3. Javítás 
 

- Ha számlához be volt állítva kötelezően a jellemző, akkor a számla érvénytelenítését nem 
engedélyezte a program. 

- A Listák/Terméklisták/Partner/Termék menüpont hatására megnyíló ablakban a kigyűjtés 
szűrőben nem lehetett átváltani Gyártók/Márkák megjelenítésére. 

 
 



Készletkezelés 
 

1. Ha Raktárközi mozgással történt anyagkönyvelés, akkor nem volt lehetőség a létrejött kiadási 
bizonylat mozgásnemének módosítására. a Karbantartás/Beállítások ablakban rögzített 
Raktárközi átadás Kiadás mozgásnem alapján a program által generált mozgásnem 
módosítására. 
Mostantól a program engedi a Karbantartás/Beállítások ablakban rögzített mozgásnemtől 
eltérő azonos irányú mozgásnemre módosítást. 

 
2. Javítás 

 
- A Leltár/Leltár listák/Leltár gyűjtő menüpont helytelenül lett létrehozva a Név szerint és 

Azonosító szerint menüpontokkal, mert bár leltár és könyvelt készlet összehasonlítása során 
felhasználhatók, tartalmilag készlet listák. 
Így a két menüpont átkerült a Listák/Készlet gyűjtőmenü alá. 
A menüpontok áthelyezésével párhuzamosan a kapcsolódó algoritmusok átalakításával a 
kigyűjtési folyamat időszükséglete jelentősen csökkent. 

- A Mozgásnem tételes listák menüpont hatására megnyíló ablakban fedésbe volt a 
„Nyomtatás után kilépés” felirat és beállítási lehetőség. 

- Szállítólevél alapformátum függőleges és vízszintes vonalkázása nehezítette a szállítólevél 
átláthatóságát, továbbá többsoros szövegek esetén vagy az oldalsó vonalak maradtak 
rövidek, vagy a szöveg rálóg az alatta elhelyezkedő részekre. 

- Ha a Bevételi raktárbizonylathoz többsoros megjegyzés tartozott, akkor rálógott a tétel fejléc 
sorra. 

- Az azonos névvel, de különböző ID-vel rendelkező termékeket a Forgalom: Egyedi azonosító 
szerint listán a program összevonta. 

 
Pénzügy 
 

1. Bővült a Karbantartás/Évnyitás/ÁFA bevallás ütemezése ablakból Új adat vagy Megnyitás 
hatására megnyíló ablak Bevallási nyomtatvány lenyitható mezőjében a kód kiválasztási 
lehetőség 1565 nyomtatványkóddal. 

 

 
 

2. Megváltozott az ÁFA bevallás menüpont hatására megnyíló ablak. 
 



 
 
A 1565A bevallás kitöltéséhez szükséges adatok tételsorai az ÁFA Bevallás fül alatti lapra kerültek, és 
az Összesítő jelentés fül alatti lapra gyűjti ki a program a 1565M bizonylat kitöltése során 
felhasználásra kerülő adatokat. 
 
A 1565A bevalláshoz kigyűjtésre kerülő adatok fejléce áttekinthetőbb felsorolást kapott, és bővült az 
irány feltüntetésével, aminek hiánya nehezítette például az érvénytelenítésből eredő adóalapok és 
áfa tartalmak felismerését a kigyűjtésben. 
 
Az esetleges bevallási sorszámhiány pótlásához önálló funkciós gomb került 

 néven az ablakba, valamint az  gomb 
hatására megnyitható a Törzsadatok/Cég/Adóhatóság kapcsolat gyűjtőmenü alatti Azonosítás ablak. 
 
Az Összesítő jelentés fül alatti lapra jelenleg a program csak a 1565M összesítő jelentés 01 és 02 
lapjának kitöltéséhez szükséges adatokat gyűjti ki, a 01-K és 02-K lapok kitöltéséhez szükséges 
adatokat nem gyűjti ki. 
A 1565M-01-K és 1565M-02-K lapok kitöltéséhez szükséges kigyűjtés további programfejlesztést 
igényel. 
 

3. Bővült a Közösségi forgalom menüpont hatására megnyíló ablak a 15A60 nyomtatási típus 
kiválasztásának lehetőségével, továbbá a program a kigyűjtéshez kapcsolja a 
Törzsadatok/Cég/Adóhatóság kapcsolat gyűjtőmenü alatt az Azonosítás ablakban rögzített 
adatokat. 

 



 
4. Kompenzációs vegyes könyvelést indítva, az ablakban egy új dátum mezőben a program 

felajánlja a Napi dátumot, ami átírható arra a dátumra, amit a program alkalmazzon 
Bizonylat dátumként és Könyvelési dátumként. 

 

 
 

5. Skontó kedvezmény alkalmazása 
 
A Skontó kedvezmény alkalmazásához szükséges adatok tárolásához bővült a Bejövő és Kimenő 
számla ablak a Skontó paraméterek megadásához és tárolásához szükséges mezőkkel. 
 

 
 
Kimenő számlák esetében, ha tétel automatikusan jön létre a kiállított számlából, akkor a program 
áthozza a számlához tartozó Skontó paramétereket. 
Ha csak a pénzügyi nyilvántartás történik a CCN rendszerben, akkor Kimenő számlák esetében is 
hasonlóan a Bejövő számlákhoz hogy a Skontó paramétereket a Skontó nap és Skontó % mezők 
kitöltésével kell biztosítani, és a számlakiegyenlítések könyvelése a tényleges kiegyenlítési adatokkal 
változatlan módon történik. 
 
A fizetéskedvezmény nyereségek és veszteségek könyvelése. 
 
A Skontó alkalmazás hatására keletkezett fizetés kedvezmény nyereség és veszteség könyveléshez az 
Átvezetési számlák menüpont hatására megnyíló ablakban kell a megfelelő számlaszámokat 
megadni. 



Az ablakban a Gazdasági esemény oszlopba soronként ki kell választani a Skontó nyereség valamint a 
Skontó veszteség megnevezéseket, és mindegyik sorhoz kötelező megadni a megfelelő főkönyvi 
számlaszámot és könyvelési szöveget. 
 
A kimenő és bejövő számlák skontó adataiban megfogalmazott kiegyenlítések alkalmazása során 
keletkezett kiegyenlítési különbözetek könyvelését a Vegyes tételek gyűjtőmenü alatt Skontó néven 
létrehozott új gyűjtőmenü menüpontjai segítségével lehet elvégezni. 
 

 
 
A Skontó gyűjtőmenü alatt található két menüpont használata azonos. 
A Vevő vagy Szállító számlák kiegyenlítése menüpont hatására megnyíló ablakba a program 
automatikusan kigyűjti a skontó paraméterekkel megfogalmazott lehetőséget kihasználva 
kiegyenlített veszteség vagy nyereség szempontjából még rendezetlen számlákat. 
 

 
 



Ha a Skontó adatok alapján számolható kedvezményes kiegyenlítés 1HUF-nál nagyobb összeggel 
eltér, vagy a kiegyenlítési dátum későbbi, akkor a program a számlát nem gyűjti ki. 
 
Az Indít gomb hatására a program a nyereség illetve veszteség összegek könyvelésével 
párhuzamosan a számlákhoz kiegyenlítésként könyveli a különbözeteket. 
 

6. Megváltozott Kimenő és Bejövő számlák adatfelvételi lap ablakának felépítése. 
 
Az ablakban a Bizonylat fej adatok alatti regiszterfülek közül a bizonylathoz tartozó Megjegyzés 
kivételével áthelyezésre került a Kategóriák, Gyűjtők, Jellemzők, Megjegyzés, Hivatkozás fül alatti 
lap az ablak felső sorába a Bizonylat fej adatok fölé, külön regiszterfül alatti lapokra osztva. 
A szétbontott regiszter fül alatti lap helyén önállóan megmaradt Megjegyzés megnevezéssel a 
bizonylathoz tartozó megjegyzés. 
Így a bizonylat eddigi fej adatai a Bizonylat fül alatti lapra kerültek, és mellette új regiszterfül alatti 
lapok Jellemzők, Gyűjtők, Kategóriák, Egyéb adatok és Hivatkozások név alatt jöttek létre. 
 
Új változat 

 
 

7. Ha évről évre a nyitott vevő és szállítói tételek állományainak megnevezése változatlan, akkor 
a Nyitott tételek átemelése ablakot megnyitva, a Cél adóév kiválasztása után, a Forrás 
állományokhoz a Célállomány mezőbe automatikusan kiválasztja a program az azonos nevű 
állományt. 

 
Főkönyv 
 
 Javítás 
 

- Ha előző évről importált beállítások segítségével készült a főkönyvi záró-nyitó beállítások 
összeállítása, akkor az import fájl betöltését követően minden sorban egyenként kellett a 
dátum adatot az aktuálisra átírni. Az új verzióban a program az import fájl betöltésekor a 
dátum adatokat automatikusan cseréli. 



- Hiányzott a Számlakarton és a Számlakarton gyűjtővel listák számlánkénti Forgalom 
összesen soraiból a lekérdezési záró időpont záró egyenleg adata. 

 
Tárgyi eszköz  
 

1. Bővült a Főkönyvi feladás/Tételes lista számlaszámonkénti összesítéssel 
 
A megadott időszakhoz tartozó könyvelési tételek felsorolása után külön lapon a program a 
könyveléssel érintett számlákat egyenként felsorolva, minden számlához összegzi a tartozik, követel, 
és egyenleg összeget. 
Fejléc: Számlaszám/Név Tartozik Követel  Egyenleg. 
 

2. Javítás 
 

- Az Eszköz tételes listán, a Befektetési tükör tételes listán és az Értékcsökkenés kalkulációs 
listán, a program az eszközök felsorolási sorrendjét belső azonosító alapján állította be, ami 
az eszközök felvételének sorrendjével volt azonos, ez nehézségeket okozott az egyeztetések 
során. Javítás: Mindhárom lista lekérdezési ablakában beállítható, hogy a tételsorrendezés 
eszköz Név, vagy eszköz Referenciaszám (azonosító) alapján történjen. 

- Hiányzott az Értékcsökkenés kalkulációs listáról az eszköz Referenciaszáma. 
- Az Eszköz tételes lista lekérő ablakban, valamint a Befektetési tükör lekérő ablakban az 

Állomány szó helyett Tömb megnevezés szerepelt. 
- Az Eszköz tételes listán a Számviteli törvény szerinti Mindösszesen nettó értéket nem 

nyomtatta ki a program. 
 
Partner 
 

1. Az CobraAdmin programot indítva a Beállítások/Működés/Rendszer menüpont hatására 
megnyíló ablakban az aktuális értéket 1-re állítása a CCN programban, egyszerűsített (egy 
telephelyes) partner browser és dialóg alkalmazását jelenti. 

 



 
 
Az ilyen „egy telephelyes” partnernyilvántartáshoz tartozó funkciók a V0.67 verzióig nem működtek. 
Nem lehetett felvenni új partnert, és a „több telephelyes” változat mellett rögzített partnerek adatai 
nem jelentek meg a Partnerek kereső ablakban. 
A jelen verzióval kezdődően alkalmazható az „egy telephelyes” partner nyilvántartási rendszer. 
 
Termék 
 

1. Új szűrő beállítási lehetőség a termék dialóg ablakban a csak az érvényben lévő árak 
megjelenítése. 

 



 
 
A program a Csak az érvényben lévő árak megjelenítése mező jelöltségéhez igazodva jeleníti meg a 
termékhez rögzített árakat. 
A jelölés minden fül (Árak, Akciós árak, Szerződéses árak, ..stb.) alatt felsorolt árak megjelenítésére 
érvényes. 
 

2. Javítások 
 

- A Termék dialóg ablakokban a termékhez tartozó Szállítói árak rögzítésének segédleteként 
nem volt minden kötelezően kitöltendő mező megnevezése csillaggal jelölve. (Szállítási idő, 
Szállítási időegység és szállítási Csomagolási mennyiség) 

- Ha egy módosításra megnyitott termék adatok lapról történt az Import (új termék 
létrehozása klónozással) alkalmazása, akkor a rögzítéskor „Sikertelen adatrögzítés” 
hibajelzéssel válaszolt a program. (Megoldás: Megnyitott termék adatlapról a program tiltja 
az import indítását) 

- Szerződéses árral rendelkező termék törlését nem engedte a program. 
 
Munkalap 

1. Bővült az egyszerűsített munkalap Új adat felvétel ablak a tételsoronkénti Saját, és az 
Ügyfél termékazonosító megjelenítési lehetőséggel.  

 



 
 
A Tételsor saját termékazonosító betöltését a Saját mezőbe a program akkor hajtja végre, ha a 
Törzsadatok/Cég/Beállítások menüpont hatására megnyíló ablakban az Értékesítéshez tartozó 
lenyíló mezőbe ki van választva a megjelenítendő termékazonosító megnevezése. 
 

 
 
Ha van a tételsorban szerepeltetett tételhez a megadott ügyfélhez rendelt termékazonosító, akkor 
azt beállításoktól függetlenül automatikusan betölti a program az Ügyfél mezőbe. 
 
Egyébként mindkét mező tartalma a beállításoktól függetlenül módosítható. 
A Saját és Ügyfél mezőbe a program által betöltött, vagy kézzel rögzített Tételsor 
termékazonosítókat a program a számlagenerálás során továbbadja a számlára. 
 



Ha a munkalapkészítéshez Import/Sablon alkalmával olyan sablon kerül felhasználásra, amelyik 
sablonban előre rögzítve vannak a tételsorokhoz termékazonosítók, akkor a program az azonosítókat 
továbbviszi az új munkalap ablakba. 
 

2. Javítások 
 

- Nem adta át a program a munkalap tételsoraihoz rögzített megjegyzéseket a generált számla 
tételsoraihoz. 

- Az állományhoz rögzített állományjel azután is megváltoztatható volt, amikor már történt az 
állományba munkalaprögzítés. 

- Nem engedte a program a munkalaprögzítést olyan állományba, amelyik állományhoz nem 
volt megadva állományjel. 
(Megjegyzés: A létrehozott munkalap állományok között egy állományjel nélküli állomány 
lehet.) 

- Összetett munkalapon nem volt lehetőség a teljes terméknév megjelenítésére, ha a termék 
adatok rögzítése során 50 karakternél hosszabb terméknevet rögzítettek. 

 
 
Beszerzés 
 

1. A Beszerzés modulhoz tartozó Beszerzési igény, Ajánlatkérés, Megrendelés és Rendelés 
teljesítés menüpontok hatására megnyíló ablakok bővültek Bizonylatjellemző megadás 
lehetőségével 

 
A Bizonylatjellemző megadásához mindegyik ablakban Jellemző névvel önálló fül alatti lap nyitható 
meg. 
 

 
 
Bizonylatjellemzők alkalmazásához részletes leírás a V0.63-as verzióhoz kiadott tájékoztató 
Alapadatok – Törzsadatok fejezetének 3. pontjában található. 
 

2. Javítások 
 

- Részteljesített megrendelést teljesítésre kiválasztva, a program nem a teljesítetlen 
mennyiségeket ajánlotta fel, hanem az eredetileg megrendelt mennyiségeket. 

- Rendelés teljesítés generálás során a Mégsem funkcióval történő kilépés esetenként 
hibajelzést eredményezett. 

- Ha a beszerzéshez Beszerzési igény, Ajánlatkérés, vagy Megrendelés rögzítés alkalmával a 
program figyelmeztetett kötelező adat pótlására, akkor esetenként előfordult, hogy a 
program a pótlást követő rögzítés lehetőségét elutasította, és az adat felvételezését elölről 
kellett kezdeni. 

 
 



Értékesítés 
 

1. Új lehetőség több rendelés tételeiből egy rendelésteljesítés generálása. 
 
Ha kiválasztott Ügylet típuson belül egyazon partnernek egy rendelésállományban ugyanazon 
devizában több kiegyenlítetlen különböző rendelésszámon nyilvántartásba vett kiegyenlítetlen 
rendelése is van, akkor azokból a rendelésekből egy bizonylattal (Szállítólevél/Teljesítés igazolás és 
Számla) történhet teljesítés, az Előkészített, vagy Végleges teljesítések menüpont hatásra megnyíló 
ablakból kiindulva. 
Az ablaklakból Új adat hatására megnyíló Teljesítés felvételi ablakba kiválasztva a Partnert, Ügyletet 
és az aktuális devizanemet, az ablakban Import/Rendelés… funkciót indítva, hatására megnyílik a 
Rendelések teljesítése ablak. 
 

 
 

 
 
A Rendelések teljesítése ablakban Adóév és Állomány kiválasztása után további szűrés lehetséges 
Ütemezési időszakra. 
A Frissítés hatására a program kigyűjti a szűrőbeállítás szerinti kiegyenlítetlen rendelésekből a 
kiegyenlítésre váró tételeket. 
Az ablakban az ütemezés szerinti minden bontást önálló sorként jeleníti meg a program, és a 
Mennyiség mezőben csak a teljesítetlen mennyiségek lesznek. 
A teljesítés generálása előtt a Teljesítendő oszlop jelölései és a Mennyiség oszlopba kigyűjtött adatok 
módosíthatók. 
Az Ok hatására az eddig megszokott módon indítja a program a Rendelés teljesítése folyamatot. 
 



2. Javítás 
 

- Évváltás után az előző évi Végleges rendelések ablakban egy Teljesítetlen rendelést kijelölve, 
és Rendelés teljesítése funkciót indítva, a megnyíló ablak Adóév mezőbe választani lehetett 
az előz vagy az új adóév közül, de a program nem szűrte a kiválasztott adóévre a Teljesítés 
állományt, így továbbra is lehetőséget biztosítva a teljesítés állomány hibás kiválasztására. 

 


