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1. A Neptun.net számlázás modulja
A Neptun.net számázás modulja szerves részét képezi a program pénzügyi moduljának. A számlákat a
tanulmányi rendszer pénzügyi moduljában szereplő kiírásokhoz készíthetjük el. Egy számla mindig egy
kiíráshoz kapcsolódik.
A programban lehetőséget ad papír alapú számlázásra, ezen belül elektronikusan archivált számlák
elkészítésére, valamint elektronikus számlázásra, ezen belül vegyes számlázásra.
A papír alapú számlát a rendszerben generálni, majd nyomtatni lehet, és a későbbiekben azokról bármikor
másolat is kiállítható.
Az elektronikusan archivált számla a rendszerben úgy keletkezik, hogy számlageneráláskor a nyomtatási
folyamat során úgymond az eredeti nyomtatott példány hiteles példányát archiválja a rendszer. Legfőbb
előnye, hogy a nyomtatott példányok adóügyi bizonylatnak minősülnek, így a hallgató által letöltött,
elektronikusan aláírt és időbélyeggel ellátott példányokat nyomtatott formában is használhatja.
Az elektronikus számla formai és tartalmi követelményei megfelelnek a jelenleg hatályos szabályoknak. A
program számlázáskor egy zip állományt készít, melyben xml formában szerepel a számla és az aláírás, az
időbélyeg, valamint a számla olvashatóságát biztosító pdf. A pdf kinyomtatva nem minősül adóügyi
bizonylatnak. Ez a technológia megfelel az elektronikus számlázásra vonatkozó hármas irányelvnek („A
számláknak a tényleges termékértékesítéseket, illetve szolgáltatásnyújtásokat kell tükrözniük, ezért
biztosítani kell a számlák hitelességét, olvashatóságát és tartalmuk sértetlenségét.” 2010/45/EU irányelv)
A vegyes számlázás azt jelenti, hogy ugyan abból a sorszám tartományból, meghatározott logika mentén
készíthetünk elektronikus, valamint elektronikusan archivált számlákat. Az elektronikusan archivált számla
első példánya papír alapú, így ha a vevő nem tudja fogadni az elektronikus számlát, papíros formában is ki
lehet adni, de az intézmény példánya elektronikusan archivált példány. Ez akkor történik így, ha a számlát
manuálisan, ügyintéző állítja elő.
Az elektronikus és elektronikusan archivált számlák megőrzéséhez szükséges a xml-ben szereplő időbélyeg
is. Bár a jelenleg hatályos, számlázásra vonatkozó jogszabály az elektronikus számlára csak fokozott, vagy
minősített aláírást ír elő a számlák sérthetetlenségére és adattartalmára vonatkozó feltételek biztosításához,
azonban a digitális archiválásra vonatkozó szabályok nem változtak, tehát mind a szállító, mind a vevő
számára előírja a számlák megőrzéséhez az időbélyeget. Az időbélyeget a program szállítója biztosítja.
(114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól.)
Az elektronikus és megfelelő beállítás mellett az elektronikusan archivált számla a hallgató számra a webes
felületen is elérhető, azt bármikor letöltheti.
A program garantálja a szigorú sorszámozást, az egyéb szabályok betartását, és a vonatkozó jogszabályok
követését.

2. A rendszer beállításai a számlázásra vonatkozóan
2.1. A szállító adatai
A szállító adatait a „Szervezeti egységek(28000)” felületen állítjuk be. A szállító nevét a program a
szervezet nevéből veszi, melyet az alapadatok fülön adunk meg. A „Címek” tabulátor fülön rögzítjük az
intézmény számlázási vagy állandó címét, ebből rögzíti a program a számlára a szállító címét. Az „Adózási
adatok” tabulátor fülön a „Bankszámlaszám”-ot és az „Adószám”-ot kell rögzítenünk.
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Alapadatok, szervezet neve

Cím megadása
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Adószám, bankszámlaszám
Fontos, hogy a program a számlakészítésnél hierarchiát is tud kezelni. Amennyiben nem minden számla az
intézmény nevében készül, hanem adott szervezeti egységre (pl. kar, felnőttképzési központ, stb.), akkor a
program a kiírás – amelyhez a számla készül – pénzügyi kódját veszi alapul. Ha annál a szervezeti
egységnél, amelyhez a pénzügyi kód tartozik, talál számlaszámot és adószámot, akkor arra a szervezetre
készül a számla. Ha nem, akkor addig megy fel a hierarchiában, amíg ezt a két adatot meg nem találja.
Tehát amennyiben intézményi szinten szeretnénk számlázni, ezt a két adatot, amelyeket egyébként a
program máshol nem használ, csak a legfelsőbb szervezetnél töltsük ki.

2.2. A számlázással kapcsolatos rendszerparaméterek
ARCHIVALTSZAMLA_HWEBZIP: I - ha egy számlához zip tartozik, a webes számlás felülen a zip
állomány megjelenik, letölthető. N - amennyiben egy számla elektronikus számla, és tartozik hozzá zip
állomány, akkor a zip megjelenik és letölthető. Ha elektronikusan archivált, akkor megjelenik a számla sor,
azonban a zip nem tölthető le. N paraméter állás esetén a nyomtatás tiltott archivált és elektronikus számla
esetén is.
EINVOICE_ACTIVE: 0: elektronikus számlázás nem aktív, 1: elektronikus számlázás aktív, 2: ha a
számla automatikus számla készítéssel jön létre, akkor elektronikus számla készül, ha manuálisan (kliens
vagy web) jön létre, akkor elektronikusan archivált számla készül.
PU_ATUTALASOSSZAMLAJELOLOVEL: Igaz állás esetén csak akkor enged aktív kiírásról átutalásos
számlát nyomtatni, ha az Átutalásos számlát kér jelölőnégyzettel engedélyezték azt.
PU_BEFIZETO_SZERVEZET_AUTOMATIKUS_ELFOGADAS: Lehetséges értékei: I/N. Befizető
szervezeti egység felvitelekor automatikusan elfogadásra kerül, ha a rendszerparaméter értéke:I. Ez azért
különösen fontos, mert, ugyan szigorú szabályok mellett, de a hallgatók is rögzíthetnek szervezeti
egységeket. Hogy az intézmény partner listájába ne kerüljenek felesleges adatok, a befizetős szervezeteket

Kiadás: 2015.03.17.

Verzió: 3.2.

Oldalszám: 6 / 26

NEPTUN Tanulmányi
Rendszer Dokumentáció

MEGÚJULT NEPTUN.NET SZÁMLÁZÁS

el lehet fogadni adminisztrátor által, és csak ezt követően lehet befizetőként beállítani, majd az adott
befizető szervezet nevére számlát kiállítani.
PU_SZAMLAGENERALASWEB: Azt szabályozza, hogy a hallgatói webes felületen, a befizető
beállításakor automatikusan készül-e számla.
PU_SZAMLANYOMTATAS : Kötelező beállítása az FR3. Egyéb beállítás csak akkor engedélyezett, ha
az intézmény a programban csak számlakérőt állít ki a gazdasági rendszer felé.
PU_SZAMLAVEVOJEHALLGATO: I érték beállítása esetén - amennyiben a befizető magánszemély - a
számla vevője mindig a hallgató lesz, függetlenül a beállított befizetői adatoktól. (Korábban az adóigazolás
miatt volt használatos a paraméter beállítás.)
SZAMLAPELDANYSZAM: Azt lehet beállítani, hogy a program hány példányban generálja a számlát.
Mivel már konkrét példányszám nem szükséges, illetve a másolaton sem kell szerepelnie a másolat
szövegnek, javasolt értéke 1. Amennyiben az intézmény elektronikusan archivált vagy elektronikus
számlázást használ, akkor az értékben csak 1 szerepelhet.
PU_AUTOMATIKUS_SZAMLAGENERALAS: Lehetséges értékei I/N, azt szabályozhatjuk, hogy
használja-e az intézmény az automatikus számlagenerálást.
PU_AUTOMATIKUSUZENETSZAMLAROL: I esetén számlakészítést követően a rendszer értesítő
levelet küld a hallgatónak ez elkészült számláról
PU_AUT_SZAMLA_GYUJTOSZAMLA, PU_AUT_SZAMLA_POSTA, PU_AUT_SZAMLA_VPOS: a
paraméterekkel a banki állományok beolvasásakor a hiányzó számlák generálását szabályozhatjuk,
elektronikus és elektronikusan archivált számlázás esetében. A javasolt inkább az intézmény számára
egyedileg beállítható, éjszaka futó számlázás használata.
PU_CSAKPARTNERSZERVEZET: A paraméter I állása esetében, amikor a kiíráshoz befizető szervezetet
rendelünk, csak a Partner, valamint a Telephely típusú szervezetek közül lehet választani. N állás esetében
minden, az intézményben rögzített szervezet közül.
SZAMLASZTORNO_TILTAS_KORABBITETEL: A rendszerparaméter a korábbi évek számláinak
sztornózását korlátozza. Ha a paraméterbe nem kerül érték (üres), akkor a számlák korlátlan ideig
sztornózhatóak. Amennyiben a paraméternek adunk meg értéket, HH.NN (hónap, nap, pl. 03.01)
formátumban, akkor a program csak az előző évben generált számlák sztornózását engedi meg, de egész
évben már az előző év számlái sem sztornózhatóak, csak a megadott hónap, napig. Tehát pl. egy 2013-ban,
bármikor elkészült számla, a paraméter 01.30 értékre történt beállítása esetén, csak 2014. január 30-ig
sztornózhatóak, később már a 2013-as számlák sztornója sem megengedett.
Lehetséges értékei: dátum (HH.NN formátumban)
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2.3. Sablonok betöltése
Az SDA Informatika Zrt, mint a program szállítója, két, ellenőrzött sablont ajánl ki a számlázáshoz,
melyek minden tekintetben, ellenőrzötten megfelelnek a jelenlegi szabályozásoknak. A két sablon neve:
„89016 Számla, kék. frx”, és „Számla20100423 többnyelvű .frx”. A nyomtatványok letölthetőek a Neptun
termékportálról (http://neptun.org.hu, ahol a letöltéseket, majd a nyomtatványokat kell választani).

Számla sablon letöltése
A letöltés után, a sablonok betöltése a programba „Szervezeti egységek/Nyomtatás templatek/Saját
templatek (113300)” felületen történik. A felületen a „Hozzáad” gomb megnyomását követően töltsük ki
az adatokat. Adjunk meg nevet, majd a „Típus” mezőben válasszuk a „Számla” értéket, a „Sablon típusa”
pedig „NET Riport” legyen.
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Számla sablon betöltése
Ez után kattintsunk a „Sablon módosítása” gombra, majd a feljövő felületen válasszuk a Fájl menüben a
Nyitás lehetőséget, tallózzuk ki a gépünkre lementett sablont. Ez után a sablon képe megjelenik.

Sablon beillesztése Riport szerkesztőben
Zárjuk be az felületet (itt nem kell menteni), majd már kívül, a felületen nyomjunk „Mentés” gombot.
Akkor van rendben, ha a „Template” mezőben megjelennek az adatok.
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Sablon mentése
A sablon felvitelét követően, a programban szokásostól eltérően, a sablon nem módosítható!

2.4. Számlatömb rögzítése
Számlatömböket a „Pénzügyek/Számlatömbök(9700)” felületen rögzíthetünk. Figyeljünk rá, hogy több
olyan adat van a számlatömbben, melyet csak a felvitelkor tölthetünk, szerkesztéssel a későbbiekben nem
módosíthatóak, így a felvitel végén, a mentés előtt feltétlenül nézzük át a beállított adatokat.
Hozzáadást követően az „Adatok” fülön a „Leírás” mezőbe rögzítsük a számlatömb elnevezését (a
későbbiekben ez alapján fogjuk látni a pénzügyi kódoknál). A „Prefix1” mezőbe rögzítsük az évszámot. A
„Prefix2” mezőben tárolt érték alapján tudjuk elkülöníteni a számlatömb sorszámát, például ha az
intézmény több sorszámtartományt fog használni, vagy a gazdasági rendszerbe történt feladáskor ezzel
lehet elkülöníteni a tanulmányi rendszerből, a hallgatók számára kiállított számlákra. A számla száma a
következőképpen fog kinézni: Prefix1 értéke/Prefix2 értéke/folyamatos sorszám. Mivel kétszer ugyan azt a
számlaszámot nem engedheti generálni a rendszer, ezért ajánlott a több számlatömb esetén a Prefix2
töltése. Mivel az Prefix1 az évszámot tartalmazza, évenként nem kell eltérnie a Prefix2-nek, mert ilyenkor
a Prefix1 már garantálja az egyediséget.
Éppen ezért van lehetőség beállítani az automatikus évnyitást is a felületen. Az „Automatikus évnyitás”
jelölőnégyzet Igaz állása esetében, a következő év első számlájának generálásakor, amely az adott
számlatömbhöz tartozna, a program generál egy másolatot a számlatömbről, ahová minden adatát átviszi az
eredeti számlatömbnek, és cseréli a Prefix1 értékét az aktuális évre, és azoknál a pénzügyi kódoknál,
amelyekből számla készül az adott évre, mindig cseréli a számlatömb kapcsolatot is (ld. később, pénzügyi
kód, számlatömb kapcsolatoknál). Amennyiben beállítjuk az évnyitást, akkor lehetőségünk van a sorszám
újraindítására is, a „Sorszám újraindítása évnyitáskor” jelölőnégyzettel. Ha ezt nem állítjuk be, akkor az új
számlatömb „Induló sorszám” mezőjébe az előző év utolsó sorszáma + 1 érték kerül (ha beállítjuk, ez az
érték mindig 1).
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A „Sablon” mezőben rendeljük hozzá a feltöltött sablonok közül a megfelelő sablont.
A „Sorszám” mező arról tájékoztat, hogy éppen milyen számon áll az adott számlatömbből kiadott
számlák száma. A mező csak tájékoztató jellegű, értéke természetesen nem módosítható.

Számlatöm alapadatai
A „Megjegyzés rovat” tabulátorfülön a számla típusokra vonatkozó, a számla megjegyzés rovatában
szerepeltethető hivatkozásokat lehet írni. Tulajdonképpen bármire lehet hivatkozni, ami a kiírás
kapcsolaton keresztül az adatbázisban elérhető. Külön megjegyzés definiálható a Sztornó számla
(számlával egyenértékű okiratnak felel meg a számlázáskor, csak a programban hívják így), a Pénzügyi
rendezést igénylő valamint a Pénzügyileg rendezett számlákra.
Alapértelmezetten kiajánl a program egy változólistát, de ez szabadon módosítható.
Szabad szöveges hivatkozást, amit változókkal nem lehet kifejezni, úgy lehet a számlára tenni, hogy az
adott megjegyzés rovatban hivatkozunk az „Imosition.Note” változóra, amely a kiírás megjegyzés mezőjét
emeli át a számla megjegyzés mezőjébe.
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Számlatömb megjegyzés mezője
Mivel a számla sablon nem módosítható, az intézményeknek lehetőséget biztosít a program fizetési
módonként a számlára kerülő szolgáltatás teljesítése és fizetési határidő dátumok változóval történő
beállítására. A számla kelte mező csak tájékoztató jellegű, nem módosítható, mindig az aktuális dátum!

Számla dátumok beállítása
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Számla dátumok megadásához kattintsunk a belső „Hozzáad” gombra. Válasszuk ki a befizetési módot, és
állítsuk be alatta a jelölőnégyzetben, hogy pénzügyileg rendezett típusra vonatkozik-e. A „Pénzügyileg
rendezett?” mező alapértelmezett értékben szürke állású, amely sem igent, sem nemet nem jelent, a
hibázás elkerülése végett. A sort addig nem lehet elmenteni, amíg a pipát ki nem vettük (rendezést igénylő)
vagy be nem tettük (pénzügyileg rendezett, ez esetben a pipa fekete). Adjuk meg a szolgáltatás teljesítés
dátumát, a felirat alatti mezőben (a sorhoz kapcsolódó másik mező ajánlott érték, illetve minta). A
használható értékek (az egymás mellett, vesszővel elválasztott értékek ugyan azt jelentik, bármelyik
beállítható):
Fizetési módok:





Átutalás (Gyűjtőszámlás befizetés)
Csekk
Bankkártya
Készpénz

Használható változók:







MA, TODAY: az aznapi dátum
FIZHATARIDO, LATESTEXECUTIONDATE: A kiírásnál megadott fizetési határidő
SZOLGTELJ, EARLIESTEXECUTIONDATE: A kiírásnál megadott szolgáltatás teljesítésének dátuma
SZAMLAKELTE, KELT, INVOICEDATE: A számla keltezésének dátuma
BEFIZ, TRANSFERDATE: A kiírást kiteljesítő tranzakció befizetésének dátuma
BANKINAP, BANKDATE: A kiírást kiteljesítő tranzakció banki dátuma

Függvények:

 MIN(kif1,kif2)
 MAX(kif1,kif2)
 ADDDAY(kif1,napokszáma)
 SUBDAY(kif,napokszáma)
 MIN(null,dátum)=dátum
 MAX(null,dátum)=dátum
 MIN(null,null)=TODAY
 MAX(null,null)=TODAY
 ADDAY(null,napokszáma)=ADDAY(TODAY,napokszáma)
 SUBDAY(null,napokszáma)=SUBDAY(TODAY,napokszáma)
VAGYIS
 NOTNULL(A,B),NEMÜRES(A,B): ha A-nak van értéke akkor A egyébként B (tranzakciós változók
vehetnek fel üres értéket ha nincs tranzakció)
 MIN(A,B): ha B<A akkor B, egyébként A (azaz ha A<=B)
 MAX(A,B): ha B>A akkor B, egyébként A (azaz ha A>=B)
 ADDDAY(A,B),NÖVEL(A,B): ahol A dátum, B egész szám, A értékét megnöveli B nappal.
 SUBDAY(A,B),CSÖKKENT(A,B): ahol A dátum, B egész szám, A értékét megnöveli B nappal.

Konstans
XXXX.YY.DD: adott formátumban megadott dátum, pl: 2014.05.01. (mivel függhet a neptun.net szerver területi
beállításaitól, számlaelőképpel tesztelni kell)
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Példák:
1. MAX(„fizhatáridő”,ADDAY(„számlakelte”,15)) - a kiírásban írt fizetési határidő, és a számlakelte+15
napnak a maximuma.
2. MAX(FIZHATARIDO,ADDDAY(BEFIZ,30)) – A kiírásnál megadott fizetési határidő + tranzakció
befizetésének dátuma + 30 napnak a maximuma
3. ADDDAY(MA,30) – A mai naphoz 30 napot hozzá ad

2.5. Pénzügyi kódok beállítása
A pénzügyi kódok beállítása nagyon fontos a számlázás szempontjából is, hiszen több adat innen kerül a
számlára. Ilyen adat az ÁFA tartalom, a termék megnevezése (pénzügyi jogcím/SZJ szám), egység
(szorzószám), mennyiségi egység (db, félév, stb.), valamint a „Számla adható” jelölőnégyzet és a
számlatömb hozzárendelés. A jogcím szinten beállított adatok alapértelmezett értékek, amelyek a pénzügyi
kód szintjén felülírhatóak.
Fontos kiemelni, hogy a kiírásokban megadott összeg mindig bruttó összeg, tehát a számla összeg ÁFA
tartalma, ha nem adómentességről van szó, visszafelé számítódik.
Nagyon fontos, hogy amennyiben adó alóli mentesség alá esik az adott termék/szolgáltatás, a kódkészletből
mindig azt a hivatkozást válasszuk ki, amely tartalmazza a törvényi hivatkozást is, amely alapján mentes az
adott tétel, mert kötelező eleme ilyen esetben a számlának. Pl. „Mentes az adó alól ÁFA tv.85§” Az ÁFA
kódkészlet az intézmény által nem bővíthető, a jogszabályi változásokat ilyen tekintetben a program követi,
illetve ha felmerül a mentességet biztosító további jogszabályi hivatkozás, akkor a Neptun
terméktámogatáson keresztül lehet az új kódtételt igényelni.
A „Számla adatható” jelölőnégyzetet a „Kiegészítő tabulátor” fülön találjuk a „Befizetési pénzügyi kódok
(80900,16500)” menüpontokon.
Ahogy korábban már szó volt róla, automatikus évnyitás esetében a program cseréli a pénzügyi kódokban a
számlatömböket.

Számázási adatok pénzügyi kódoknál
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Kiemelendő, hogy a számlatömb és a kiírás egy külön táblakapcsolaton keresztül kapcsolódnak
egymáshoz. A két adat kapcsolatának mindig van egy kezdő és vég dátuma. A vég dátum után a kapcsolat
felületről nem oldható fel. Ez azt jelenti, hogy ha egy pénzügyi kód és egy számlatömb össze volt rendelve,
majd új számlatömböt rendeltünk a pénzügyi kódhoz – akár az automatikus évnyitással – a korábban
használt számlatömb ugyan hozzárendelhető a pénzügyi kódhoz, de már nem fogunk tudni számlázni a
lezárt kapcsolat miatt. Az általános lekérdezéseknél lehet megtekinteni ezeket a kapcsolatoka, azok
állapotát.

2.6. Elenktronikus, elektronikusan archivált számla informatikai
beállításai
Az elektornikus számlázáshoz, valamint az elektronikusan archivált számázáshoz szükséges a minősített,
illetve a fokozott biztosnságú aláírásra. Ehhez az intézménynek, mindősített szolgáltatótól a szervezet
szintű tanúsítványt be kell szerizni. Az időbélyeg szolgáltatást – mely nem a számlázás, hanem annak
digitális megörzésre vonatkozó jogszabályok szerint kötelező – a program szállítója nyújtja.
Az aláírás telepítéséről szóló leírás részletesen olvasható a Neptun rendszer üzemeltetési
dokumentációjában. A telepítés után a rendszergazdának a szerver configban be kell állítani az
archiváláshoz, valamint a számlázáshoz szükséges paramétereket. Erről részletesen szintén az üzemeltetési
dokumentáció tartalmaz információt.
A beállítandó adatok közül lényeges, hogy az intézménynek rendelkeznie kell archiválási szabályzattal,
melyet közzé kell tennie, és a szerver configban be kell állítani annak internetes elérési útját.
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3. A számlák előállításának menete
A Neptun.net programban minden számla kiíráshoz készül. A kiírások létrehozására bővebben most nem
térünk ki, az az Általános pénzügyes dokumentációban részletesen megtalálható.
A kiírásokhoz a számlák készülhetnek egyesével, csoportosan vagy automatikusan, az előbbi kettő papír
alapú számlázásnál is használható, a harmadik lehetőség csak elektronikus, vagy elektronikusan archivált
számlánál.
Amennyiben egy tétel megosztásra kerül, akkor az alkiírásokról enged a program számlát előállítani, a
főkiírásról nem. Ez alól kivétel a jóváírás: ha nem a teljes összeget, csak egy részét utaljuk vissza a hallgató
számára, és fennmarad összeg különbözet, a jóváírás főkiírásáról is készülhet számla. (Ld. Általános
pénzügyi dokumentáció.)

3.1. Automatikus számlakészítés
Abban az esetben, ha az intézmény elektronikus, vagy elektronikusan archivált számázást használ, a
program lehetőséget biztosít a számlák automatikus elkészítésére a kiírások alapján. Ez esetben az
intézmény határozza meg azt az algoritmust, amely alapján a számlák készüljenek, ezt jelzi a Neptun
terméktámogatás felé, majd egyeztetést követőn a személyre szabott eljárás elkészül a rendszerben. A
számlázás az intézménnyel egyeztetett időben futó, ütemezett feladat keretében történik.
A számlázás indításáról, valamint az elkészült számlákról az intézmény által megadott felhasználó vagy
felhasználók rendszer és e-mail üzenetet kapnak.
Amennyiben egy-egy kiírásról nem készül számla a rendszerben, mert azt valamilyen formai ok
megakadályozza, akkor a Kiírások, valamint a Kiírt tételhez befizető rendelése menüpontokon
oszlopszerkesztéssel kitehető „Számla log” mezőben ad a program felvilágosítást, hogy az adott kiírásról
miért nem készült számla. Ilyen ok lehet például, ha a vevő címe hiányzik, vagy hiányos, vagy ha az aláíró
tanúsítvány lejárt. Az adott kiírásról addig próbálkozik a program a számla elkészítésével, amíg az
adatjavítást követően nem tudja legenerálni a hiányzó számlát. A mező tartalmára lehet keresni, szűrni.

3.2. Számlakészítés felületről
Számlák készítésére a „Kiírt tételhez befizető rendelése (12450,18100,181200)” menüpontokon van
lehetőség. Az egyes felületek között csak a felettes felület alapján történő szűrés a különbség, tehát hogy
milyen szűrés szerint látjuk a kiírásokat az adott felületen. A „Szervezeti egységek/Pénzügy/ Kiírt tételhez
befizető rendelése (181000)” felületen, ha a rekurzív jelölést is használjuk, az alárendelt szervezeti
egységek pénzügyi kódjaira kiírt kiírásokra is kereshetünk. Ezen a felületen a többi felülettől eltérően annyi
különbség van, hogy a felület középső részén, a felső sorokra vonatkozóan a kiírásokat szűrni tudjuk a
szervezet mellett a pénzügyi kód képzési helyére is, valamint beállíthatjuk a keresett kiírások státusz és
félév szűrését is.
Menüpontok számlakészítéshez:
 „Hallgató/Hallgató pénzügyei/ Kiírt tételhez befizető rendelése (12450)”
 „Szervezeti egységek/Pénzügy/ Kiírt tételhez befizető rendelése (181000”
 „Pénzügyek/Tételcsoportok/ Kiírt tételhez befizető rendelése (181200)”
A cím adatok rögzíthetősége függ a „Adminisztráció/Városok, irányítószámok (72700)” menüponton
található város – irányítószám összerendeléstől. Amennyiben a cím megadása során probléma merül fel,
akkor ezt a beállítást kell ellenőrizni.
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3.2.1. Befizető megadása
A sikeres számlakészítéshez a befizetőnek rendelkeznie kell az alábbi adatokkal a rendszerben:
- Érvényes cím (Állandó lakcím, Számlázási cím, Tartózkodási cím)
- Ajánlott adózási adatok: Adóazonosító (magánszemély), Adószám (cég)
- Ajánlott bankszámlaszám a céges befizetők esetén.
Befizető megadására csak addig van lehetőség a rendszerben, amíg nem készült a kiírásról számla. Ha már
számla van a tételről, és a befizetőt módosítani szeretnénk, a számlát először sztornózni kell.
Ha nem töltünk ki befizetőt, a számla a hallgató részére készül, így ha a hallgató a befizető, nem szükséges
külön a befizető megadása.
Jelöljük ki a felső listában a szerkeszteni kívánt kiírást, majd szerkesszünk.
A „Szerkeszt” gomb megnyomására az alsó, Befizető panelban megjelenik egy rádiógomb. Először
válasszuk ki, hogy céget vagy magánszemélyt szeretnénk a kiíráshoz befizetőként hozzárendelni. A
„Befizető” melletti összerendelő gomb megnyomását követően a kiválasztott rádiógombnak megfelelően a
„Befizető szervezetek(123000)” menüponton megadott szervezet közül választhatunk, vagy a hallgatóhoz
kapcsolódó, „Befizető magánszemélyek(12200)” felületen rögzített magánszemélyek közül választhatunk.
Ha a hozzárendelt befizetőnek van számlaszáma rögzítve a rendszerben, a program ezt is automatikusan
tölti. Ha a bankszámlaszám hibás, akkor ezt piros színnel jelzi a program.
A vevő címe szintén kötelező adat a számlán. Mivel egy szervezethez vagy személyhez több cím is
tartozhat, ezért ezt is ki kell választanunk, a cím melletti összerendelő gomb segítségével. A gomb
megnyomását követően a kiválasztott befizetőhöz tartozó címek jelennek meg, ezek közül választhatunk.
A folyamat végén mentsük a módosításokat.
Amennyiben a hallgató úgy kéri a számlát, hogy pl. a munkáltató csak a költségek egy részét vállalja át, a
számlázás előtt a „Tételek megbontása, összevonása(12700)” felületen meg kell bontani a kiírást, úgy,
hogy megadjuk a részösszeget, amit a munkáltató átvállalt, majd a „Megbont” gombra kattintunk. A
program a kiírást megosztja, és ebben az esetben a Kiírt tételhez befizető rendelése menüponton már az
alkiírásokhoz tudjuk a számlát generálni.
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Befizető megadása

3.2.2. Számlaelőkép megtekintése
Számlakészítés előtt a felső listában kijelölt tételekre vonatkozóan lehetőségünk van a számlakép előzetes
megtekintésére, a „Számlaelőkép” gombbal. Amennyiben a számla nem készülne el valamilyen okból,
már az előképnél jelzi a program. Amennyiben nem érzékel hibát, akkor megjelenik a számlaelőkép, amely
– a számlasorszámot kivéve, hiszen nem történik generálás – minden adatában megegyezik a generálandó
számláéval. A funkciót nem kötelező számlázás előtt használni, akkor ajánlott, ha valamit még a
számlakészítés előtt ellenőrizni szeretnénk.
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Számlaelőkép megjelenítése

3.2.3. Számla készítése
A kijelölt kiírásokhoz a számlák elkészítésre a „Számla” gomb megnyomásával történik. A program
megerősítő üzenetet küld, hogy valóban el akarja-e készíteni a számlát. Jóváhagyás esetén a számla
elkészül. Ha nem elektronikus számlát készítünk, a program rákérdez, hogy szeretnénk-e kinyomtatni is az
elkészült számlát. Igen válasz esetén az elérhető nyomtatóra megtörténik a nyomtatás, nem válasz esetén a
számla később bármikor kinyomtatható a programból. (Ld. később.)
Fontos, hogy amennyiben a hallgató átutalásos számlát kér, a program csak akkor generálja le a számlát, ha
a PU_ATUTALASOSSZAMLAJELOLOVEL paraméter értéke N, vagy a „Kiírt tételhez befizető
rendelése” felületen beállítja az „Átutalásos számát kér” jelölőnégyzetet.
Ha a tétel aktív, akkor rendezést igénylő számla készül, ha teljesített, akkor pénzügyileg rendezett. Ettől
szintén egy beállítás segítésével térhetünk el, pl. ha a hallgató előbb utalt, és utána számlázunk. A felületen
található „Pénzügyi rendezést nem igényel” mező beállításával pénzügyileg rendezett számla készül.
He egy kiíráshoz számla készül, akkor az utolsó érvényes számla számlasorszáma mindig megtalálható a
kiírásban, oszlopszerkesztésben kitehető, keresni, szűrni lehet rá. (Ha nincs érvényes számla, mert a
számlát sztornóztuk, a mező üres, mintha egyáltalán nem lenne róla számla.)
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3.3. Számla készítés HWEB-ről
A HWEB-en, a hallgatónak is lehetősége van a kiírásához befizetőt rendelni, és ha az intézmény
elektronikus számlát használ, és úgy állítja be a rendszert, a hallgató által generált folyamat automatikusan
számlát is készít.
Amennyiben a hallgató helyett a munkáltató vállalja át a befizetést, először a hallgatónak magához kell
rendelnie a befizető szervezetet. Ezt csak egyszer kell megtenni, a továbbiakban ez a szervezet már hozzá
lesz rendelve, tehát akár félévenként a kiírásához rendelheti. A „Pénzügyek/Beállítások” menüben, a
„Szervezetek” tabon tud új szervezete felvenni, vagy szervezetet törölni. Ha a hallgató a feljövő listában
nem találja meg a megfelelő szervezeti egységet, akkor rögzítheti is. A program csak akkor enged a
hallgatónak partnert megadni, ha feltölti az adószámot. Ha az adószám már szerepel a rendszerben, akkor
telephelyként rögzíthető az új szervezet, a cím vagy név különbségek miatt.
A hallgató a „Befizetések” felületen kiválasztja a tételt, majd a + jelre kattintva a „Befizető” opciót
választja. Itt kitölti a megfelelő adatokat, vagyis a befizető neve, címe a hozzárendelt szervezet vagy
partner alapján. Ebben az esetben saját magát is kiválaszthatja a partnerek közül a számla funkció miatt. Ha
a PU_SZAMLAGENERALASWEB paraméter I-n áll, és a hallgató bepipálja az „Átutalásos számlát kér”
jelölőnégyzetet, a program a számlát le is generálja.
A HWEB-es funkciókról bővebben a hallgatói webes felületre vonatkozó dokumentációban olvashatunk.

HWEB befizető megadás(számlázás)
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4. Elkészült számlák utólagos nyomtatása, másolat nyomtatása,
zip állományok letöltése – számlák visszakeresése
Az elkészült számlák megtekinthetőek, kinyomtathatóak és másolat készíthető róluk (amennyiben nem
elektronikus számla) a korábban már említett Kiírt tételhez befizető rendelése menüpontokon, a Számlák
tabulátor fülön:
 „Hallgató/Hallgató pénzügyei/ Kiírt tételhez befizető rendelése (12450)”
 „Szervezeti egységek/Pénzügy/ Kiírt tételhez befizető rendelése (181000”
 „Pénzügyek/Tételcsoportok/ Kiírt tételhez befizető rendelése (181200)”
Itt továbbra is kiírást választhatunk a felső felületen, a tabulátor fülön a hozzá kapcsolódó számlák
látszódnak, minden számla, amely bármikor is a kiíráshoz kapcsolódott, vagy jelenleg kapcsolódik.
Ha egy számlát ezen a felületen akarunk kinyomtatni, akkor válasszuk ki a lenti listában a nyomtatni kívánt
számlát, és kattintsunk a „Kijelölt számlák nyomtatása” gombra. A program megerősítő üzenet
jóváhagyását követően a számlát kinyomtatja.

Kijelölt számlák nyomtatása
A számlák, kiírástól függetlenül, megtalálhatók a következő felületeken, csak a szűrések különböznek:
 „Hallgató/Hallgató pénzügyei/Hallgató számlái(272400)”
 „Szervezeti egységek/Képzések/Pénzügy/Képzéshez tartozó számlák(272800) (itt csak nyomtatási
és sztornózási lehetőség van)
 „Pénzügyek/Számlák(1100)
 „Pénzügyek/Számlafeladás (82000)”
 „Pénzügyek/Teljesítetlen kiszámlázott tételek (5900)”
 „Képzések/Pénzgyügy/Képzéshez tartozó számlák (272600)”
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Ezeken a felületeken a nevek utalnak a szűrés típusára. Megtalálhatóak, lekereshetőek, nyomtathatóak a
számlák.
A felületek mindegyikén nem csak az utolsó érvényes, hanem minden sztornó és sztornózott számla is
megtalálható.
Amelyik számla elektronikus, vagy elektronikusan archivált, ott szerepel a számlánál (illetve a kiírásnál) az
időbélyeg dátum.
Ezeken a felületeken lehetőség van az elektronikus, illetve elektronikusan archivált számlák zip
állományainak letöltésére is, egyesével vagy csoportosan.

Számlák
A SZAMLASZTORNO_TILTAS_KORABBITETEL paraméter segítségével lehetőség nyílik a korábbi
számlák (véletlen) sztornózásának elkerülésére. Amennyiben a paraméternek adunk meg értéket, HH.NN
(hónap, nap, pl. 03.01) formátumban, akkor a program a korábbi évek számlái közül csak az előző évben
generált számlák sztornózását engedi meg, de egész évben már az előző év számlái sem sztornózhatóak,
csak a megadott hónap, napig. Tehát pl. egy 2013-ban, bármikor elkészült számla, a paraméter 01.30
értékre történt beállítása esetén, csak 2014. január 30-ig sztornózhatóak, később már a 2013-as számlák
sztornója sem megengedett. A tárgy évi számlák a paraméter beállításától függetlenül sztornózhatóak. Ha a
paraméterbe nem kerül érték (üres), akkor a számlák korlátlan ideig visszamenőleg sztornózhatóak. A
paraméter nem karosítható, alapértelmezetten üres értékkel kerül ki az intézményekhez.
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5. Számla sztornózás (számlával egyenértékű okirat kiadása)
Az előző menüpontokban felsorolt felületeken van lehetőség a kiállított számlák sztornózására is. A
program ilyenkor – előjellel, az eredeti számla összegével és adataival – a kiállítás dátumát kivéve –
elkészíti a számlával egyenértékű okiratot. Az eredeti számla feltöltésre kerül a sztornózás dátumával, a
sztornó számlába pedig hivatkozás kerül az eredeti számlára.
Felületek:
 „Hallgató/Hallgató pénzügyei/ Kiírt tételhez befizető rendelése (12450)”
 „Szervezeti egységek/Pénzügy/ Kiírt tételhez befizető rendelése (181000”
 „Pénzügyek/Tételcsoportok/ Kiírt tételhez befizető rendelése (181200)”
A „Kiírt tételhez befizető rendelése” felületeken a „Számlák” tabulátor fülön kiválasztjuk a számlát, majd
a „Sztornózás” gombra kattintunk. Megerősítő üzenet jóváhagyása után a program sztornózza a számlát,
majd, amennyiben nem elektronikus számla készül, rákérdez a sztornószámla kinyomtatására is. Igen
válasz esetén a számlát rögtön nyomtathatjuk, nem válasz esetén a későbbiekben az előző fejezetben
említett helyeken nyomtatható.

Sztornózás Kiírt tételhez befizető rendelése felületeken
A számlás felületeken a felület alsó részén találjuk meg a „Sztornószámla” gombot, itt egyszerre több
számla kijelölésével generálhatunk több sztornó számlát. A számlázás menete megegyezik az előző
részben leírtakkal.
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Kapcsolódó felületek:
 „Hallgató/Hallgató pénzügyei/Hallgató számlái(272400)”
 „Szervezeti egységek/Képzések/Pénzügy/Képzéshez tartozó számlák(272800) (itt szak nyomtatási
és sztornózási lehetőség van)
 „Pénzügyek/Számlafeladás (82000)”
 „Pénzügyek/Teljesítetlen kiszámlázott tételek (5900)”
 „Képzések/Pénzgyügy/Képzéshez tartozó számlák (272600)”

Számla felületek – sztornózás

6. Nyilatkozat elektronikus számla elfogadásáról
2013-tól az elektronikus számla elfogadásába bele kell egyezni. Ez azonban a jelenleg érvényes
jogszabályok szerint háromféleképpen valósulhat meg a 2010/45/EU irányelv szerint. Az „Elektronikus
számla alkalmazásához a számlabefogadó beleegyezése szükséges.
• Lehet formális vagy nem formális, vagy hallgatólagos is.
• A kereskedelmi partnerek közötti megállapodás a döntő”
A formális befogadáshoz, a HWEB-en, a „Pénzügyek/Beállítások” felületen, az „E-számla” tabulátoron
biztosít lehetőséget a program.
Az intézmény eldöntheti, hogy csak azoknak a hallgatóknak készül elektronikus formában a számla, akik
ezt a jelölést igazra állították, vagy értesíti felvételkor a hallgatókat, hogy ha nem kérnek ettől való eltérést,
akkor az intézmény elektronikus számlát bocsát ki számukra, illetve dönthetnek úgy is, hogy az utolsó
megoldást, tehát a hallgatólagosat választják, és csak külön kérésre állítják elő ismét, papír alapú formában
a számlát, ha jelzi a hallgató az igényt.
A döntést jelezni kell a Neptun terméktámogatás felé, hogy az algoritmus ennek megfelelően legyen
beállítva, tehát hogy elektronikus, vagy elektronikusan archivált számla készüljön azon hallgatók részére,
akik a beleegyezést nem állították be.
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Beleegyezési nyilatkoza e-számlához

7. Aláíráspótlás, időbélyeg pótlás
Amennyiben időlegesen nem áll rendelkezésre az elektronikus aláírás elektronikusan archivált számlák
esetében, a program alapvetően megakadályozza a számlák elkészítését. Ha például lejárt az intézmény
aláíró tanúsítványa, az elektronikus archiválást időleges a szerver configban a rendszergazda ki tudja
kapcsolni. Ha megoldódott az aláírás probléma, visszakapcsolható az aláírás, és elkészíthető az „Aláírás
pótlás” gomb segítségével a számlákhoz kacsolódó zip állomány. Az aláírások pótlására a
„Pénzügyek/Számlák(1100)” felületen van lehetőség, az „Aláírás pótlás” gomb segítségével. Az aláírás
pótlás az időbélyeget is pótolja.
Ugyan ezen a felületen van lehetőség az időbélyegek pótlására e-számlák esetében, legkésőbb az
archiválásig. Erre akkor van szükség, ha valamilyen okból kifolyólag aláírás került a számlára, de az
időbélyeg nem volt elérhető. A számlák így is érvényesek, azonban az archiváláshoz szükséges az
időbélyegek megléte is.
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Aláírás, időbélyeg pótlás

8. Számla hitelesség ellenőrzése
Az elektronikus és elektronikusan archivált számlák ellenőrzésére lehetőség van az http://e-ellenorzes.hu/
weboldalon, ahol megtekinthető a zip tartalma, az elektronikus aláírás és időbélyeg hitelessége
ellenőrizhető, valamint elektronikus számla esetén a számla xml tartalmát is megismerheti a számla
ellenőrzője. Az ellenőrzéskor kérjük figyelembe venni az intézmény aláírás szolgáltatójának visszavonási
lista hitelesítés frissülési idejét is, mert ha ebbe nem esik bele az ellenőrzés, akkor a felület hibásnak jelzi
ebből a szempontból az aláírást.

9. Jogszabályi környezet
1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól
2006/112/EK irányelv a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról
2000. évi C. tv. a számvitelről
2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
23/2014. (VI. 30.) NGM az elektronikus számláról
47/2007. (XII. 29.) PM rendelet
114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet
13/2005. (X. 27.) IHM rendelet
APEH közlemény az elektronikus számlázásról
Egyéb jogszabályi kapcsolatok
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