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A SigmaCONTO 2023 és az ElitCONTO 2023 könyvelőrendszer letölthető programfrissítése többek közt az 
alábbi fejlesztéseket is tartalmazza: 

 Pontosításra került néhány menüpont, kiírás és felirat megnevezése, valamint az egyszeres könyvvitelben az 
időponttól függő automatikus könyvelés algoritmusa is módosult. 

 A több tételben előírt készpénzes számlák előírás oldalát, amelyek csak egy későbbi könyvelési tételben kerülnek 
kiegyenlítésre, a rendszer a folyószámla előírás oldalán egy tételben, egy soron összesíti. Ilyen esetekben a rendszer 
üzenetet is küld, hogy az összetartozó számla előírásokat egymás után kell lekönyvelni. 

 Az előző évi rendezetlen folyószámla adatok áthozatalakor az [X] karakterekkel kezdődő partnerek akkor is törlésre 
kerülnek, ha nem kérjük a forgalom nélküli partnerek törlését. 

 A programrendszerekben frissítettük a 2365M nyomtatvány elkészítésének algoritmusát. 

Folyamatosan aktualizált, részletes leírás, webhelyünk „programok” lapján a „Segédlet a 2365M (XML) elkészítésé-
hez” című dokumentumban található. 

Ha egy üzleti partner rendelkezik csoportazonosító számmal, akkor a 2365M nyomtatványra nem a saját egyedi 
adószámával, hanem a csoportos adószámával, a csoportazonosító számmal kell felvinni. A csoportazonosító számot 
a partneradatoknál a CSOP-ADÓSZÁM adatmezőben tudjuk megadni. 

Ha egy adott időszakban több azonos csoportazonosító számmal rendelkező partnernek is van lejelentendő forgal-
ma, akkor ezen partnerek forgalmát egy csoportazonosító szám alá összevonva, egy M-es lapon kell szerepeltetni, 
mivel a főnyomtatványhoz kapcsolt 2365M nyomtatványokon csak egyszer szerepelhet egy csoportazonosító szám. 

A könyvelőrendszerek összevonják az azonos csoportazonosító számmal rendelkező partnerek forgalmát egy közös 
listára. Az Összesítő Jelentés lista lekérésekor Lista (L) üzemmódban a legkorábban a partnerlistába felvitt céghez 
kapcsolja a többi azonos csoportazonosító számmal rendelkező céget és aktuális cégnévnek a CégNeve + 
!CSOPORTOS! megjelölést alkalmazza a rendszer. Az Összesítő Jelentést XML üzemmódban (X) lekérve a közös 
csoportazonosítóval rendelkező partnerek esetén a cégnév adatmező üresen marad, mivel ilyenkor nem kötelező 
megadni a cégnevet. 

Ha az azonos csoportazonosítóval rendelkező cégek közül valamelyiknek külön szeretnénk látni a forgalmát az 
Összesítő Jelentésben (pl. az adatok ellenőrzéséhez), akkor az adott cég csoportos adószámát legalább egy 
karakterben változtassuk meg és akkor külön csoportot alkotva, elkülönülten jelenik meg a 2365M listán. A 2365M 
listákon az adott cégek adószámának és csoportazonosító számának csak az első 8 karaktere jelenik meg, azonban 
ahhoz, hogy egy csoportot alkossanak, a csoportazonosító számoknak teljes mértékben egyezniük kell. Tehát, ha az 
egyik partnernél csak az első 8 számjegyét adjuk meg a csoportazonosítónak, a másik partnernél pedig a teljes 
csoportos adószámot, akkor azokat külön partnerként kezeli a rendszer. Ilyenkor az Összesítő Jelentésben azonos 
csoportazonosító számmal, de külön cégként jelennek meg. Ezt a módszert az egyes cégek forgalmának 
ellenőrzéséhez tudjuk használni, vagy pedig, ha az adott időszakban a csoportból csak egy cégnek volt forgalma, 
akkor annak a cégnek a forgalmát az aktuális havi Összesítő Jelentésben saját cégnevével is le tudjuk így jelenteni, 
nem pedig a csoport tagság miatt cégnév nélkül. 

Az azonos csoportazonosító számmal rendelkező cégek szállító folyószámla adatai az Összesítő Jelentés lista lekérése 
előtt a csoport egyik tagjának a folyószámlájára kerülnek rákönyvelésre, majd a lista vagy az XML fájl elkészítése után 
az adatok visszakerülnek az eredeti céghez. Ha a lista lekérése közben például áramszünet miatt a listázás megszakad, 
akkor a csoportos cégek folyószámlája az elsőnek rögzített cég adatai között ragadhatnak. Ekkor az Összesítő 
Jelentést újra listázva, a rendszer a folyamat végén visszakönyveli a szállító folyószámla adatokat a megfelelő cégekre. 

A rendszer használatakor az alábbiakat is vegye figyelembe: 

 Az Összesítő Jelentésben a Pénzforgalmi ÁFA-s partnerek számláinak könyvelésekor jelölni kell, hogy az adott 
partner Pénzforgalmi ÁFA-s. Pénzforgalmi ÁFA-s számla befogadásakor a partner típusánál meg kell adni a 
„PEAFA” típust, ezután a partnert a rendszer pénzforgalmi ÁFA-s partnernek tekinti. Az Összesítő Jelentésben a 
pénzforgalmi ÁFA-s partner számláját az első kiegyenlítéskor fogja szerepeltetni a rendszer, az eredeti számlán 
szereplő dátumokkal és összegekkel. Az eredeti számlán az ÁFA összegét vevő számla esetén „47”-el kezdődő 
számlaszámra (pl.: 479), szállító számla esetén „36”-al kezdődő számlaszámra (pl.: 368) kell rögzíteni. 

 Az Összesítő Jelentés egy tétellé összevonja egy adott partner azonos bizonylatszámhoz tartozó, de külön tételben 
könyvelt azonos ÁFA mértéket tartalmazó számláit is. Tehát nem csak a különböző, hanem az azonos ÁFA 
mértékeket tartalmazó tételeket is össze tudja vonni a rendszer. 

A programfrissítés menete: 

1. Kattintson a frissítő programot tartalmazó hivatkozásra, utána válassza a [Futtatás] nyomógombot, 
melynek hatására letöltődik és elindul a frissítő program. 

2. Kövesse a telepítő utasításait. A programfrissítés végrehajtódik a számítógépen. 

A régi program visszaállítása: 

 Ha a programfrissítéssel bármilyen probléma fordulna elő, a csere előtti állapot visszaállítása a könyvelő program 
alkönyvtárában található VISSZA.BAT segédprogram elindításával végezhető el. 
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