
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.8 VERZIÓHOZ 
 
Változások a V2015.7 verzió SP3 kiadása után 
 
 
 
Általános információk, alapadatok 
 

1. Megváltoztak a CCN rendszerből indítható programok hatására és a programok 
menürendszeréből indítható menüpontok hatására megnyíló ablakok. 

 
Az ablakok címsora és tartalmi része között rendszeresített kobra fejet megjelenítő dupla nyíllal jelölt 
széles sor megszűnt és azon a felületen megjelenő Beállítások és Adatváltozás napló ablak megnyitó 
ikonok átkerültek a címsor elejére, valamint az ablak neve középre került. 
 

 
 
Azokban az ablakokban, ahol nincs beállítási lehetőség, és/vagy Adatváltozás napló, ott az ablak 
címsorának az a területe üres vagy csak az aktuális ikon látható. 
 

 
 
A program főablakokban (CobraConto, CobraAdmin, stb.) a címsor elején az előbbiektől eltérő ikon 
látható. 
 



 

 

Az egérrel közelítve az ikonhoz, a  címszó jelenik meg. 
 
A jelen verziót megelőző V2015.7 verziót telepítve, bővült a Beállítások/Működés/Kezelés 
menüpont hatására megnyíló ablak a Téma címkenevű mezővel. A mezőt lenyitva a választható 
címszavakból választva a felhasználói felület megjelenítése (színe és mintázata) szabályozható. 
 
A program főablakok címsorának elején a Téma ikont megnyitva a Kezelési beállítások ablak Téma 
mezőjébe választható megnevezések jelennek meg, a megnevezéshez tartozó ikonnal együtt. 
Megnyitás után a választott ikonra kattintva a felhasználói felületet, a választott szín- és hangulati 
elemek alkalmazásával jeleníti meg a program. 
 

2. Az új ablakokban általános érvénnyel alkalmazható az Alt klaviatúra gomb. 
 
Például egy olyan ablakot megnyitva, ahol az ablakkeret felső sorában a Beállítások és az 
Adatváltozás napló ikonok láthatóak, az Alt klaviatúragomb hatására az ikon alatt megjelenik 
azoknak a klaviatúragomboknak a jele, melyet az Alt gombbal együtt leütve, indul az ikonhoz tartozó 
funkció. 
 

 
 

3. Új beállítási lehetőség az Cobra.Admin program Beállítások/Rendszer menüpontját indítva a 
Partner.Cím.Bontás beállítás 

 
A beállítási paraméterrel rögzíthető, hogy a CCN rendszerben kezelt címek megadása, bevitele legyen 
NAV konform, (ami a Cím adatban az Utca, házszám mezőben bontatlan formában tárolt adathoz 
képest, hét mezőre, Közterület neve, Jellege, Száma, Épület, Lépcsőház, Emelet, Ajtó bontást jelent) 
vagy ne legyen, tehát változatlanul, az Utca, hsz. mezőbe bontatlan formában lehessen rögzíteni. 
 
Ez a beállítás a levelezési cím bevitelére nincs hatással. 
 
A CCN V2015.8 verziót telepítve, a rendszer alapbeállítása szerint, a cím adatok bevitelekor a NAV 
konform hét mezőre bontás érvényesül. 
Így, a Cím bevitele a hét mezőre bontva történhet, az aktuális mezők kitöltésével. 
Ez minden olyan adatbeviteli ablakban érvényesül (Saját cég, Partner, Számla, Készletmozgások, 
Munkalapok, egyéb értékesítési és beszerzési bizonylatok), ahol történhet Cím adat bevitele, vagy 
megjelenítése. 
 
Ha a levelezési cím megadásához Azonos a címmel beállítás érvényes, akkor a program 
automatikusan elvégzi a hét mező összefűzésével az Utca, hsz. adatot, továbbá a nyomtatott 
bizonylatokon a címben a hét mezőbe rögzített, vagy megjelenített adat továbbra is összefűzött 
formában kerül nyomtatásra. 
 
Ha a rendszerben végzett ügyviteli munkákhoz továbbra is a megelőző verziókban alkalmazott cím 
adat bevitel szükséges, akkor a Partner.Cím.Bontás paraméter értékét „0”-ra kell állítani. 



 

 
 

4. Azok a CCN felhasználók, akikre érvényes, hogy a CCN rendszerből készített számláikhoz 
elektronikusan tárolt cím adataik NAV konform bontásban legyenek, a 2016. évben 
kiállításra kerülő első számla adatainak rögzítése előtt el kell, hogy végezzék a Saját cég 
Cím és a tárolt partnerek Cím adatainak NAV konform bontását. 

 
A törzsadatként tárolt Partner Cím adat NAV konform bontás leírását lásd a jelen dokumentáció 
Partner fejezetében. 
 
A Saját cég Székhely és Telephely Cím adat bontást a Törzsadatok/Saját cég menüpont hatására 
megnyíló ablak Székhely és Telephelyek fül alatti lapján, a Közterület neve, Jellege, Száma, Épület, 
Lépcsőház (Lph), Emelet és Ajtó mezők kitöltésével kell elvégezni. 
 



 
 

5. Új menüpont a Törzsadatok/Főkönyvi számlák gyűjtőmenü alatt az Áttekintés. 
 
Jelenleg a menüpont hatására megnyíló ablakban a kiválasztott adóévhez tartozó teljes főkönyvi 
számlaszám felépítést jeleníti meg a program. 
Ha a számlaszám rendszerben nincs kialakítva hierarchia, akkor egymáshoz való kapcsolódás nélkül 
minden számlaszámot önállóan jelenít meg az ablakban a program. 
 



 
 
Ha viszont a számlához rögzítve van az egymásba épülés (hierarchia), akkor azt a számlát, amelyik 
beépül egy másik számlába, a program alapállapotban nem jeleníti meg az ablakban, csak azt, 
amelyik számlába beépül, a Számlaszám előtt ezt egy  jellel jelezve. 
 

 
 
Az első ábrán egy hierarchiát nem tartalmazó számlaszámrendszer első tíz számlaszáma látható, a 
második ábrán viszont egy olyan számlaszám rendszer, amelyben három számlaszámon kívül az 
összes többi számlaszámra ki van alakítva a hierarchia. 
 
Egy  jelre kattintás hatására megnyílik a számlaszámhoz tartozó hierarchia következő szintje, és a 
számlaszám előtti  jel  jelre vált. 



 
A hierarchia egér segítségéve fogd és vidd módszert alkalmazva módosítható. 
Például, az előbbi ábrán látható hierarchiából kihagyott 1311, 85, vagy 95 számlaszámok behúzhatók 
a megfelelő helyre, ahogyan a beépülés szükséges. 
 
Alapállapotban az egymásba épülés a számla adatait tartalmazó ablakban a Szülő számlaszám 
mezőbe rögzített számlaszám megadásával történhet. 
 
A menüpont a CCN V2015.7 verzió telepítése óta létezik, és a 2016. év során a menüponthoz tartozó 
további fejlesztések várhatók. 
 
Számlakészítés 
 

1. A számla kiállítása során a megnyíló ablakban új mezők a cím NAV konform bontását biztosító 
mezők. 

 

 
 
Az ablakban látható új mezők összhangban vannak a Partner számlacím adatok szerkezeti 
bővülésével. 
A 2016-ban kiállított számlák készítésekor úgy a szállítói cím adat, mint a vevő címadat az előírás 
szerinti bontásban kell, hogy legyen. 
A szállítói címadat NAV konform bontását az első 2016. évi számla kiállításának elkezdése előtt el kell 
végezni a Törzsadatok/Saját cég menüpont hatására megnyíló ablakban. 
A vevő címadat a számla kiállítása során is ellenőrizhető, és hiba esetén elvégezhető a javítás a 
számla véglegesre rögzítése előtt. 
 
Készletkezelés 
 

1. Új menüpont a Karbantartás gyűjtőmenü alatt az Elszámoló áras termék átértékelése 
menüpont. 

 
Az elszámoló áras termékek a terméktörzsben az átértékelés időpontjában érvényeses elszámolói 
árral kell, hogy rendelkezzenek. 
 



 
 
Több raktáras nyilvántartás esetén az átértékelés raktáranként végezhető. 
A Dátum mezőbe az átértékelés könyvelési időpontját kell megadni. 
A Termék-kategóriák, Raktárhelyek valamint Gyártók és márkák szerinti szűrés alkalmazásához a 
megfelelő Aktív mező jelölése szükséges. 
Szűrő beállítások után a Termékek gomb hatására a program új ablakot nyit, az ablakban felsorolva a 
szűrők alapján kiválogatható Elszámoló áras termékeket. 
A megnyíló Elszámoló áras termék ablak Készlet oszlopában akkor szerepel adat, ha a Raktár 
mezőbe kiválasztott raktárban az adott termék nyilvántartott készlettel rendelkezik. 
Az ablakból indítható a kijelölt sorhoz tartozó termék megnyitása. 
Az Elszámoló áras termék ablakot bezárva, az Elszámoló áras termék átértékelése ablakból az Indít 
gomb hatására a program generálja a szükséges kiadási bizonylatot, ami rögzíthető előzetes, vagy 
végleges mozgásbizonylatként. 
Előzetes bizonylatként rögzítve, a kiadási bizonylatot, az átértékelési folyamat megszakad, és később 
külön lépésben kell a bizonylatot véglegesíteni, majd az új elszámolói árakkal a bevételezést 
végrehajtani. 
Véglegesre állítva a generált kiadási mozgásbizonylatot, a program generálja az új elszámoló árakkal a 
készlet bevételezését. 
 
Pénzügy 
 

1. Új fejlesztés a devizás banki folyószámlán igénybevett hitel visszafizetésekből keletkező 
árfolyam különbözet kiszámítása 

 
Az árfolyam különbözet kiszámítását végző ablak a rendszerben két helyről nyitható meg. 
Egyik lehetőség a Banki kivonatok gyűjtő menü alól indítható Folyószámla-hitel árfolyam különbözet 
menüpont. 
Másik lehetőség a Karbantartás/Állományok felügyelete/Banknaplók menüpont hatására megnyíló 
ablakból kiindulva egy kiválasztott banknapló adatait megnyitva, az ablakban a Hitel árfolyam 
különbözet funkciós gombra kattintás. 
 



 
 
A megnyíló ablakba a program minden kiválasztott devizás banknaplóhoz tartozó hitellel kapcsolatos 
adatot megjelenít. 
A lekérdezés a lezárt adóévekhez tartozó devizás banknaplókra is elindítható. 
 

 
 
Az ablak Felhasznált hitelek részébe az elszámolási időszak kezdetétől a banknaplóba rögzített hitel 
igénybevételek dátumait, deviza összegeit, és a könyvelés során alkalmazott árfolyam adatokat gyűjti 
ki a program. 
Az ablak Hitel-törlesztések részébe az elszámolási időszak kezdetétől a banknaplóba rögzített 
hiteltörlesztések dátumait, deviza összegeit, és a könyvelés során alkalmazott árfolyam adatokat 
gyűjti ki a program. 



 
A táblázat alatt a jobboldalon, a két felsorolásból kiszámított összes könyvelési deviza értéket és a 
kettő különbözetét, mint Árfolyam különbözetet, előjelesen jeleníti meg a program. Pozitív szám 
esetén a kiszámított adat árfolyam nyereség, és negatív szám esetén árfolyam veszteség. 
Az ablak baloldalán a banknaplóhoz tartozó hitel nyitó-záró és forgalmi adata látható. 
 
A lekérdezés az év során tájékozódási céllal bármikor indítható, évvégén viszont a banknapló 
lezárásakor a program által kiszámított árfolyam különbözetet vegyes tételként könyvelve a 
könyvelés egyenesbe hozható a devizás banki folyószámla állapottal. 
Ha a záró állapot egyenlege negatív, akkor a Záró hitel sorhoz tartozó nyilvántartási deviza és 
könyvelési deviza adatból kiszámítható a záró hitel árfolyam, ami adat lehet az esetlegesen szükséges 
átértékeléshez, és a lezárt banknaplóhoz tartozó következő évi banknapló nyitó egyenleg árfolyam 
rögzítéséhez. 
 
Partner 
 

1. Partner számlázási cím adatok átalakítása 
 
A 23/2014. (VI.30.) és az azt módosító 2/2015. (II. 3.) NGM rendeletet az elektronikus formában 
megőrzött számlák esetében, 2016.01.01-től adóhatósági ellenőrzés végzéséhez egy új 
adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. 
Az új adatszolgáltatást az említett rendelet 2. és 3. mellékletében rögzített formátumban és 
szerkezetben kell rendelkezésre bocsátani. 
A CCN rendszerben a jelen verziót megelőzően a címtárolás rendszere nem teszi lehetővé a 
rendeletben előírt szerkezetű adatszolgáltatást. 
A CCN rendszer eddig a számlázási címadatokat az Ország és Régió adaton kívül három részre bontva, 
1/Irányítószám, 2/Helység és 3/Utca, házszám bontásban tárolta. Így a mostanáig elkészített 
számlákhoz ebben a bontásban rögzült. 
 
Az új adatszolgáltatásban a számlázási címadatokat a következő bontásban kell biztosítani: 
Irányítószám, 
Helység neve, 
Kerület, 
Közterület neve, 
Közterület típusa, illetve jellege, 
Házszám, 
Épület, 
Lépcsőház, 
Emelet, 
Ajtó. 
Mivel a rendelet a 2016.01.01. után kiállított számlákra kötelező érvényű, ezért a 2016. évben a 
legelső kiállításra kerülő számla előtt el kell végezni a Partner címadatok konverzióját. 
 
A szükséges címbontás elvégezhető egyenként megnyitva minden partnerhez tartozó ablakot, de 
elvégezhető csoportosan, egyszerre több partnerre a Karbantartás/Partner cím konvertálás 
menüpont hatására megnyíló ablakból indítva. 
 

2. Az új szerkezet létrehozásához megváltozott a partner adatok ablak. 
 
A CCN V2015.8 verzióra váltva, a frissítés után, a Partner ablakban a NAV konform címbontást 
biztosító új mezők üresek. 



 
 
A Partner ablakban a NAV konform címbontás beállítása mellett, az Utca, hsz. mező tartalma csak 
másolható, feltöltését a program végzi. 
A fenti példát tekintve, a „Csárdasor dűlő 23 III. 31” adatot bontva, a „Csárdasor” a Közterület neve 
mezőbe, „dűlő” a Jellege mezőbe, „23” a Száma mezőbe, „III.” az Emelet mezőbe és a „31” az Ajtó 
mezőbe másolva, rögzítés után a NAV konform címbontás tárolódik. 
 
A Jellege mezőbe a program nem fogad el csak a NAV által nyilvántartott közterület jelleg 
megnevezéseket. Ez a mező kiválasztással is feltölthető. 
 
Különös figyelemmel kell lenni a címszétbontás során az olyan címekre, amelyek tartalmaznak Épület, 
Lépcsőház vagy Emelet adatot. 
 
Ha a másolás során, vagy később (mert megváltozott a partnerhez tartozó cím adat), az eredetitől 
eltérő adat kerül a bontott mezőbe, akkor a rögzítés során a program az összefűzést az Utca, hsz. 
mezőbe az új adatok felhasználásával végzi el. 
 

3. Partner cím adatok csoportos konverziója a Karbantartás/Partner cím konvertálás 
menüpont hatására megnyíló ablakból indítva 

 
A nagyszámú partner törzsadattal rendelkező felhasználók a menüpont segítségével kisebb 
csoportokra osztva végezhetik el a címadat konverziót. 
A csoportokra bontást biztosítja az ablakban lehetséges többféle szűrés. 



 

 
 
Az ablakban alapvető szűrés az Ország szerinti szűrés, ami mindig kötelező. 
A NAV konform címbontás a magyarországi címekre kötelező, de elvégezhető az egyéb országok 
területéhez tartozó címekre is. 
Az Ország mezőbe Magyarországot választva érvényesül az előző pontban említett Közterület jellege 
megnevezés ellenőrzés. 
Ha adott partnerhez tárolt törzsadatokhoz nincs kiválasztva ország, akkor a program annak a 
partnernek a cím adatait a Magyarország szűrő beállítással gyűjti ki. 
Az országra szűrés mellett, a Város, Partner név és Cím mezőkben megadott adatok és beállítások 
alapján további szűrések végezhetők, valamint a sorok száma mezőbe megadott egész számmal 
csoportokra bontás alkalmazható. 
 
A szűrés alapján kigyűjtött partnerekhez tartozó címek soraiba a program felajánlja az algoritmizált 
bontást, ami nem biztos, hogy tökéletes. 
Ezért az ablakban az Indít gombra kattintás előtt minden sorban ellenőrizni kell az automatikus 
bontás alapján kitöltött mezőket. 
A Partner, Szervezeti egység, Irsz, Város és Utca mezők kivételével minden mező szerkeszthető, 
tehát módosítható. 
Az ellenőrzés, és az esetlegesen szükséges módosítás elvégzése után, az Indít gomb hatására 
megtörténik a konverzió. 
A program az ablakba csak azok közül a partnerek közül válogat, amelyik partnerekhez még nincs 
NAV konform címbontás rögzítve. 
 

4. Importált partner adatok konvertálása 
 
Ha a Partner adatok a rendszerbe importálással kerülnek be, akkor az import nem végzi el a NAV 
konform bontást, és a hét külön mezőre bontható adatot az Utca. hsz. mezőbe bontatlanul tölti be. 
Ezért az import elvégzése után a Karbantartás/Partner cím konvertálás menüt indítva, az előbbi 
pontban leírt módon el kell végezni a címadatok konverzióját. 
 
Termék 
 

1. Bővült a Termékkereső ablak az E elszámoló ár és Azonosítás jelölő oszlopokkal 
 



 
 
Ha a termékhez a Könyvelés fül alatti lapon jelölve van az Elszámoló áras nyilvántartás, akkor az E 
oszlophoz tartozó mezőt jelölve jeleníti meg a program. 
A termék sorához az Azonosítás oszlopban annak a címkének a feliratát jeleníti meg a program, ami a 
Raktárkezelés fül alatti lapon az Azonosítás mezőbe ki van választva. 
 
 


