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Frissítés a korábbi (v1.1.6) verzióról 

 

1 Funkció változások 
A programba bekerült a bejelentett hibák javítása, illetve új funkcióként a termékdíj kezelése. 

1.1 Termékdíj kezelés 
A számla xml tartalmazza a termékdíj kötelezett termékek esetén a számla sorában a termékdíj 

adatokat, illetve elkészíti az xml-ben a termékdíj-összesítést. 

1.1.1 A v_nav_tetel2 változásai 
A számlázóprogramban az adatbázis számlatételeket felsoroló nézetében (v_nav_tetel2) a következő 

új oszlopok kerültek bele: 

  

[termekdijas] logikai igen, ha termékdíj adatokat szerepeltetünk a 
számlán 

[termekdijkod] szám ld.külön 

[termekdijkodertek] szöveg A termékkód értéke 

[termekdijmennyiseg] decimális A termékdíjjal érintett termék 
mennyisége 

[termekdijmegys] szám ld. külön 

[termekdijegysarft] decimális A termékdíj díjtétele 
(HUF/egység) 

[termekdijosszegft] decimális Termékdíj összege forintban 

[termdijatvallalasiirany] szám ld. külön 

[termdijosszeg] decimális Az átvállalt termékdíj összege 
forintban, ha a vevő vállalja át 
az eladó termékdíjkötelezettségét 

[termekaram] szám ld. külön 

[termekmennykg] decimális Termékdíj köteles termék 
tömege kilogrammban 

[termekdijmuvelet] szám ld. külön 

 

1.1.1.1 termekdijkod 

4 = CSK (csomagolószer-katalógus kód) 
5 = KT (környezetvédelmi termékkód) 
Egyéb érték nem elfogadott a sémában. 

1.1.1.2 termdijatvallalasiirany 

Termékdíj átvállalás iránya és alapja 

 

 

Magyarázat kód Érték a view-ban 



A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (4) 
bekezdés szerint az eladó (első 
belföldi forgalomba hozó) vállalja 
át a vevő termékdíj-
kötelezettségét. 

01 0 

A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) aa) 
alpontja szerint a vevő szerződés 
alapján átvállalja az eladó 
termékdíj-kötelezettségét. 

02_aa 1 

A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ab) 
alpontja szerint a vevő szerződés 
alapján átvállalja az eladó 
termékdíj-kötelezettségét. 

02_ab 2 

A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) b) 
alpontja szerint a vevő szerződés 
alapján átvállalja az eladó 
termékdíj-kötelezettségét. 

02_b 3 

A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) c) 
alpontja szerint a vevő szerződés 
alapján átvállalja az eladó 
termékdíj-kötelezettségét. 

02_c 4 

A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) d) 
alpontja szerint a vevő szerződés 
alapján átvállalja az eladó 
termékdíj-kötelezettségét. 

02_d 5 

A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ea) 
alpontja szerint a vevő szerződés 
alapján átvállalja az eladó 
termékdíj-kötelezettségét. 

02_ea 6 

A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) 
eb) alpontja szerint a vevő 
szerződés alapján átvállalja az 
eladó termékdíj-kötelezettségét. 

02_eb 7 

A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) fa) 
alpontja szerint a vevő szerződés 
alapján átvállalja az eladó 
termékdíj-kötelezettségét. 

02_fa 8 

A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) fb) 
alpontja szerint a vevő szerződés 
alapján átvállalja az eladó 
termékdíj-kötelezettségét. 

02_fb 9 

A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ga) 
alpontja szerint a vevő szerződés 
alapján átvállalja az eladó 
termékdíj-kötelezettségét. 

02_ga 10 

A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) gb) 
alpontja szerint a vevő szerződés 
alapján átvállalja az eladó 
termékdíj-kötelezettségét. 

02_gb 11 

 



1.1.1.3 termekaram 

akkumulátor = 0 

csomagolószer = 1 

egyéb kőolajtermék = 2 

az elektromos, elektronikai berendezés = 3 

gumiabroncs = 4 

reklámhordozó papír = 5 

egyéb műanyag termék = 6 

egyéb vegyipari termék = 7 

irodai papír = 8 

1.1.1.4 termekdijmuvelet 

Annak jelzése, hogy a termékdíj összesítés visszaigénylésre (REFUND) vagy raktárba történő 
beszállításra (DEPOSIT) vonatkozik 
Refund = 0 

Depozit = 1 

1.1.1.5 termekdijmegys 

darab = 0 

kg = 1 

Egyéb érték nem elfogadott. 

1.1.1.6 Függőségek, kötelezőségek 

A termékdíj nem kötelező elem a sémában, akkor kell szerepeltetni, ha a számlán is szerepel. 

Amennyiben szerepel a számlán, a [termekdijas] értéket igazra kell állítani. Ebben az esetben 

kötelező kitölteni: 

- vagy az átvállalás irányát és a termékdíj összeget 

- vagy a [termekaram] és [termekmennykg] oszlopokat 

Ezen kívül kitöltendő oszlopok: 

 [termekdijkod] 

[termekdijkodertek] 

[termekdijmennyiseg] 

[termekdijmegys] 

[termekdijegysarft] 

[termekdijosszegft] 

 

 



 

 

1.1.2 Adatbázis módosítások 
Az adatbázis módosításhoz a mellékelt scriptet kell lefuttatni. 

1.1.3 Program módosítások 
A tesztszámla generátorban termékdíjas számlákat is tudunk készíteni. Ehhez a dialógus ablakban be 

kell jelölni a „termékdíjas” jelölőnégyzetet. Így a generátor termékdíjas számlát készít. 

1.2 Javítások 
A következő jelzett hibák javítása van a programban: 

1.2.1 Email küldő 
A program nem jelölte meg elküldöttként az emaileket, így újra elküldte azokat. A hiba javítva. 

1.2.2 Időzítő hiba 
A program az alapértelmezett 3 perc időközt állította be a műveletek időközéhez, akkor is ha más 

érték volt megadva. 

1.2.3 Több cég adatainak kezelése 
Érvénytelenített cég esetén szinkronizálta az érvénytelen cég számláit is. 

2 Frissítés menete 
1. Először (még az aktuális verziójú programmal) ellenőrizze hogy minden számla be lett küldve 

és le lett kérdezve, a státusza DONE. Ne legyenek átszinkronizált, de nem beküldött vagy 

hibásan beküldött számlák. 

2. Állítsa be a szinkront hamisra. 

3. Lépjen ki a programból. 

4. Futtassa le az adatbázisban a scriptet. 

5. Másolja az új programot az indító mappába. 

6. Indítsa el a programot. 

7. Engedélyezze el a szinkront. 

3 Hiba esetén 
keressen minket elérhetőségeinken:  

http://szamlakuldodll.hu/ 

support@regatta.hu 
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