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Megjegyzés: 

Amennyiben elektronikus formában érkezik a kontrollált másolat, majd pedig kinyomtatásra 
kerül, kérjük, hogy a tulajdonos írja rá a nevét a címlapra. 
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Bevezetés 

 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (Aegon) Oracle EBS pénzügyi tranzakciós 
rendszere tartalmaz egy fejlesztés csomagot, amely a jutalékra jogosult partnerek számláinak 
kiállítására és nyomtatására szolgál. A megoldás az Oracle EBS standard Kötelezettségek és 
Kinnlevőségek moduljainak a funkcionalitására épül. 

A vállalat külön szervezetben tartja nyilván a jutalék elszámolását. Ehhez a működéshez 
kapcsolódó összes törzs- és tranzakciós adat elkülönülten kezelhető. A külső, kapcsolódó 
jutalék számfejtő rendszerekből érkező egyedi jutalék sorokból, előre definiált szabályok 
alapján jutalék- és jutalék-visszaírás számlák képződnek a Kötelezettség rendszerben, illetve 
vevői számlákat állít ki a Kinnlevőségek rendszerben. 

A vállalat jutalék-elszámolását csak dedikált felhasználók érhetik el a megfelelő 
jogosultságokkal. 

Az alábbi dokumentum a Kötelezettségek rendszerben képződött jutalék számlák nyomtatását 
végző fejlesztés illetve a NAV adatszolgáltatást végrehajtó megoldás leírását tartalmazza.  

A fejlesztés az Oracle eBusiness Suite Alkalmazások 12.1.3 verziójára épül. 
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Aegon Szállító számlák bevitele, módosításuk 

Az üzleti partnerek jutalék számlái az Aegon jutalékszámfejtő rendszereiben megképzett egyes 
jutalék sorokból képződnek meg, automatikus módon. A küldő rendszerek a jutalék sor 
adatokat egy un. interfész tábla struktúrában adják át az Aegon Jutalék rendszer felé.  A jutalék 
sorokat az Aegon Jutalék rendszer átveszi, majd megoldás belső szabályai szerint, egy egyedi 
program segítségével, szállítói számlákba csoportosítja. 

A külső jutalékszámfejtő rendszerek átadott jutalék sorokat az „AB Jutalék számla interfész” 
program alakítja át szállítói számlákra és importálja be ezeket a Jutalékrendszer 
Kötelezettségek rendszerébe. 

 

 

AB Jutalék számla interfész program működése  

Az AB Jutalék számla interfész a köztes interfész táblákba betöltött jutalék sorokat, melyek 
egyedi azonosítóval ellátott kötegekbe vannak rendezve, ellenőrzi, hogy a Jutalék rendszer 
szempontjából érvényes adatról van-e szó. A megoldás ellenőrzi, hogy a Jutalék rendszerben 
megtalálható-e az adott üzleti partner (törzsszám alapján), érvényes-e a törzsadata. A jutalék 
sorok jogcímére, szervezeti egységére, termékkódjára szintén elő-ellenőrzés folyik. Abban az 
esetben, ha ez az ellenőrzés hibát talál, akkor az interfész tábla struktúra megfelelő oszlopába 
hibakódot ír, amely alapján a Jutalékrendszer adminisztrátora javíthatja a hibát.  

A sikeres ellenőrzés után a program betölti a tételeket. A sorok összevonása üzleti 
partnerenként (törzsszámonként) működik. A jutalék sorok jogcíme határozza meg, hogy mely 
sorok vonhatóak össze illetve ezekből Kötelezettségek vagy Kinnlevőségek számlák 
készülnek-e. A Kötelezettségek számlák jutalék költség és szállítói lábának a könyvelése is a 
betöltés során alakul ki.  A betöltés látja el a számlákat a Kötelezettségek rendszer 
működéséhez szükséges egyéb alapértelmezett adatokkal is. A program figyelembe veszi, hogy 
a partnerrel történt megállapodás szerint, az Aegon állíthat-e ki a partner helyett számlát vagy 
a Biztosítónak be kell várnia a partner által kiállított számlát. Ez a jellemző a partner 
törzsadatai között szerepel.  

 

AB Jutalék számla interfész program futtatása 

A jutalék számlák betöltését az „Jutalék KÖ főfelhasználó” jogosultság kiválasztásával lehet 
elindítani.  

Elérési út: Jutalék Egyéb/Feldolgozások/Futtatás 

Feldolgozás neve: AB Jutalék számla interfész 

Paraméterei: 

 Divízió kód: „L” – Lakossági érték van használatban 

 Köteg azonosító: a jutaléksor-köteg egyedi azonosítója 

 Fizetési módszer: Listában választható, „Átutalás” érték az alapértelmezett 

 Bankszámla szám: Listából választható, „Jutalék/Lakossági” érték az alapértelmezett. 

 Dátumkezelési szabály (alapértelmezett értéke a „2014.07.01-ig érvényes 
szabályozás”). Ez a paraméter egy, később másképp értelmezett törvényi szabályozás 
átvezetésére szolgált volna. A program az eredeti tervek alapján képzi a dátumokat. 



 
 
 

File Ref:  AEGON_JESZ_Kötelezettsegek_Szamlazas_kezikonyvV5.doc 
Oracle /AEGON bizalmas dokumentum 

Aegon Szállító számlák bevitele, módosításuk     vii 

 

Módosító okirat kiállítása 

Az Aegon Jutalék rendszeréből olyan számlával egy tekintet alá eső okiratot is ki lehet 
bocsátani, amely szükség esetén egy már korábban kiállított számla helyesbítésére 
alkalmazható (pl. adatmódosítás, elmaradt szöveges utalások pótlása, stb.).  A Kötelezettségek 
számla fej régiójában található egy leíró adat, amely meghatározza, hogy az adott számla 
szerepeljen-e okiraton vagy sem. Ezt a változót a rendszer felhasználója állítja be.  

 

A képernyő kivágáson látható másik mező értékét, az „Okirat száma”-t az az eredeti okiratot 
kiállító program állítja be.  

Az okirat nyomtatás folyamata: 

 Előzetes nyomtatás: Az „AB Jutalék okirat nyomtatás” program segítségével 
lekereshetőek azok a jutalék számlák, melyek a rendszer felhasználója szerint 
módosító okiraton kell, hogy szerepeljen. 

A megoldás futtatható egy adott partnerre, partner típusra vagy az egész 
partnertörzsre is.  

 

A vonatkozó év paraméter megadása nem kötelező, és a „futtatás típusa” változó 
határozza meg, hogy az adott futás még csak előzetes, azaz nem készít eredeti 
okiratokat. 

Az előzetes mód kiválasztja és előkészíti a számlákat az okirat nyomtatásra. 
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Az okiratra kerülő szöveg egy előre definiált listából választható ki. 

 

 Eredeti példány nyomtatása: 

 Az „AB Jutalék okirat nyomtatás” program fenti paraméterének (futtatás típusa) 
végleges értékre váltásával lehet az eredeti példányt elkészíteni. 

A végleges nyomtatás egyedi okirat sorszámozást ad az okiratnak, egyedi nyomtatási 
képet készít. Az eredeti okirat adatait a megoldás archiválja. 

Az érintett számlákra bejegyzésre kerül, hogy mely eredeti okiraton szerepeltek. 

 Újranyomtatás: 

Az eredeti példányok archivált adatai alapján, a rendszerből az „AB Jutalék okirat 
újranyomtatás” program segítségével lehet másolati példányt készíteni egy okiratról. 
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Lehetőség van egy adott partner típus összes okiratát újranyomtatni, vagy csak egy partnerét, 
de egy partner egy adott okiratát is ki lehet választani.  

Az Aegon Jutalékrendszer követi a másolati példányok számát és az újranyomtatott okirat jobb 
felső régiójában ezt meg is jeleníti.  
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Aegon Szállító számla nyomtató program megoldás funkcionalitása 

Az Aegon Szállító számla nyomtató program megoldás az alábbi elemekből áll: 

 AB Jutalék szállítói számla nyomtatás – főprogram 

 AB Jutalék szállítói számla nyomtatás v.10.0 

A számlákat végleges és újranyomtatott módban lehet kinyomtatni. A „AB Jutalék szállítói 
számla nyomtatás – főprogram” válogatja ki azokat a számlákat, melyeket ki kell nyomtatni. 

Az Aegon Jutalék megoldás keretében a jutalék számlák két részből állnak: 

 Számlából és  

 Mellékletből 

Az alábbi leírás tartalmazza ezek tartalmát. 

 

Számlák sorszámozása 

Az Aegon Jutalékrendszer Kötelezettségek rendszere kihagyás és ismétlés nélküli folyamatos 
sorszámozással állítja ki a számlákat. Önszámlázás esetén, az Aegon számlákat állít ki, SZA-ra 
végződő számlaszámokkal. Abban az esetben, viszont, amikor a partner maga állítja ki a 
számláját, az Aegon egy belső, SZP-re végződő azonosítót képez a Jutalékrendszer 
tranzakcióin. A partner által kiállított számlának a sorszáma a jutalék tranzakcióra, mint 
azonosító információ, rögzítésre kerül. 

A jutalék számlák/tranzakciók sorszámozásából egyértelműen kiderül, hogy a számlát az 
Aegon állította ki vagy a partner számlájára fog várni a Biztosító. Abban az esetben, ha a 
partner változtat a számla kiállításának módján és kéri az AEGON által történő 
számlakiállítást, a belső, SZP-re végződő egyedi azonosítója az SZA-ra végződő 
számlaszámra fog változni.   

Ha a partner újból számlázási irányt vált, akkor az aktuális számlaszámának/egyedi belső 
azonosítójának ott kell folytatódnia, ahol az utoljára, amikor adott típusú számlázási 
módszerre volt élő, a rendszer abbahagyta.  

A jutalék számlaszám/azonosító összeállítási logika az alábbiak szerint épül fel: 

˽˽˽˽˽˽ / ˽ / SZ+˽ 

Az “SZA”-val végződő számlaszámokat azoknak a partnereknek a számlái kapják meg, 
amelyeknek a partner telephelyénél lévő új, számlázási státusz engedélyezi a partner helyetti 
számlázást, a számla keltéhez képest. 

Az “SZP”-vel végződő egyedi belső azonosítószámokat azoknak a partnereknek a számlái 
kapják meg az Aegon Jutalékrendszer tranzakcióin, amelyeknek a partner telephelyénél lévő 
új, számlázási státusz nem engedélyezi a partner helyetti számlázást, a számla keltéhez képest. 
Ebben az esetben, az Aegon nem is használja ezt az azonosítót hagyományosan, mint egy 
számlaszámot, mert bevárja a partnertől a valós számlát és egy leíró mezőben rögzítik is ezt az 
értékét. 

A megoldás egyenértékű, egy új számlatömb megkezdésével. 
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Jogviszony megkülönböztetése és kezelése a számlán 

Azokban az esetekben, amikor az Aegon Biztosító egy (vagy több) partnerével fennálló 
jogviszonyát megszünteti úgy, hogy a partner az Aegon Biztosítóval szerződött kiemelt 
partnerével, annak ügynökeként új jogviszony keretei között folytatja tevékenységét 
(továbbiakban: átállás), önszámlázás esetén a kiemelt partnere részére kiállított számlákon fel 
kell tüntetni, hogy a jutalék mely része átállás utáni illetve átállás előtti jogviszonyból ered.  

A jutaléksorok feladásánál ezek meg van különböztetve (Átállást követően elsz.díjazás vagy 
sem), az Aegon Jutalék rendszerben ezt az új jellemzőt le is lehet kérdezni. 

Az adott partner megjelölésre kerül az Aegon Jutalék rendszerben, és az ő részére érkező 
jutalék sorok esetében kötelező annak a jellemzőnek a megadása, hogy az adott jutaléksor az 
átállást követőén elszámolt díjazás vagy sem.  

A kiemelt partner számlaképének jellemzői: 

• a jutaléksorokat régi és új sorok alapján összesítésre kerülnek; 

• az új (aktuális jogviszony szerinti) szekció van elől, ennek nincs külön megnevezése; 

• a régi (átállás előtti jogviszony szerint) szekció van utána, ennek van, egy 
paraméterezhető címkéje; 

• a számla alján az egész számlára vonatkozó adóösszesítés kerül; 

Amennyiben nincs a számlán az átállás előtti jogviszonyból eredő sorok összesítése, akkor az 
erre vonatkozó címke és szekció nem jelenik meg. 

A kiemelt partner számlamellékletének jellemzői: 

• csak az adott, megjelölt partner(ek) melléklete változik; 

• először az új típusú soroknak kell megjelennie, a végén egy összesítő sorral, melynek 
megnevezése: "Megbízóval elszámolandó díjazás összesen" 

•     ez után következnek az Aegon partnerének átállás előtti korábbi jogviszonyából származó 
tételek sorai, a végén egy összesítéssel 

• a sorok összesítésének szövege megegyezik a számlakép régi szekciójának, 
paraméterezhető szövegével (jelenleg: „Megállapodás alapján a Szállító partnerei felé 
elszámolandó díjazás:”) 

• a melléklet végén van egy teljes számlára vonatkozó összesítés, melynek a szövege: 
"Számla végösszege" 

Amennyiben nincsenek átállás előtti jogviszonyból eredő sorok, akkor a mellékleten az erre 
vonatkozó cimke nem jelenik meg. 

 

Számlák tartalma 

Az alábbi táblázat tartalmazza a jutalék számla elemeit és ezek forrását. 

Tartalmi elem Forrása az Aegon Jutalék rendszerben 

  

Szállító neve Az Aegon rendszerben nyilvántartott partner név.  

Szállító címe A partner elsődleges címe, a törzsadatok között. 
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Tartalmi elem Forrása az Aegon Jutalék rendszerben 

  

Szállító értesítési 
címe 

A partner értesítési címe, a partner kiegészítő, leíró adatai közül. 

Szállító adószáma A partner nyilvántartásban rögzített adószám. 

Szállító csoport 
áfa azonosítója 

A partner nyilvántartásban rögzített csoport áfa azonosító  

Vállalkozói 
igazolványszám 

A partner vállalkozói igazolványszáma (csak egyéni vállalkozók esetén). 

Nyilvántartási 
szám (e.v.): 

A partner egyéni vállalkozói nyilvántartási száma (csak egyéni vállalkozók esetén.). 

Bankszámlaszáma A partner számla tranzakcióján meghatározott szállítói bankszámlaszám, melyet korábban a 
partner törzsben kell rögzíteni. 

Vevő neve AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT 

A definíció az EBS műveleti egységek, „ÁB-AEGON Jutalék” értékéből származnak. 

Vevő címe Budapest, Üllői út 1, HU – 1091 

Az adatok az EBS műveleti egységek, „ÁB-AEGON Jutalék” értékénél meghatározott 
címből származnak. 

Vevő csoport áfa 
azonosító 

17780027-5-44 

Az érték az EBS műveleti egységek, „ÁB-AEGON Jutalék” értékénél meghatározott címből 
származik. 

Számla száma A  Jutalék rendszerben a jutalék számlák az alábbi minta alapján állnak össze: 

6  karakter/1 karakter/SZA (pl.: 000002/L/SZA) 

A hat karakterben 1-től kezdődően sorszámozódnak a számlák, balról feltöltve nullákkal. 

A középső 1 karakter a szállító un. divízióját jelenti (L: Lakossági, V: Vállalati, E: Élet). Az 
Aegon Jutalék megoldás jelenlegi állapotában már csak az L (Lakossági) érték van 
használatban.  A divízió érték az Oracle EBS Kötelezettségek rendszerében, a szállítói 
törzsadatok telephely színtjén található leíró adatok között található meg.  

A számlaszám automatikusan képződik az Aegon Jutalék rendszerben, folytonosan. A 
számlaszámok partnerenként vannak nyilvántartva. 

Számla kelte A számla kiállításának dátuma, az Aegon Jutalék megoldás Kötelezettségek rendszerében, a 
számla tranzakción az un. számla dátuma mező tartalma. 

Teljesítés 
időpontja 

A számla teljesítési dátuma, az Aegon Jutalék megoldás Kötelezettségek rendszerében, a 
számla tranzakción az un. teljesítési dátum mező tartalma. 

Fizetési határidő A Kötelezettségek rendszerben, a számla tranzakción az un. esedékességi dátum mező 
tartalma. 

Pénznem A Kötelezettségek rendszerében, a számla tranzakción a pénznem mező tartalma, 
alapértelmezés: HUF 

Fizetés módja Banki átutalás 

A számla nyomtató program definíciója alapján. 

Megnevezés Az Aegon Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében, a számla tranzakción, a 
számla sorok kontírozásánál megadott leíró adat (SZJ) leírása. 

A számla nyomtató program ez  alapján összesít. 



 
 
 

File Ref:  AEGON_JESZ_Kötelezettsegek_Szamlazas_kezikonyvV5.doc 
Oracle /AEGON bizalmas dokumentum 

Aegon Szállító számla nyomtató program megoldás funkcionalitása     13 

Tartalmi elem Forrása az Aegon Jutalék rendszerben 

  

Mennyiség/ ME A mennyiség értéke fixen egy. 

Nettó egységár 
(adó nélküli 
értéke)/ ÁFA 
nélküli összeg 

A Kötelezettségek rendszerben a számla tranzakción a számla nettó összege 

 ÁFA százalék  A  Kötelezettségek rendszerben a számla tranzakción a számlán szereplő áfa kód(ok) 
mérték(ei) 

ÁFA érték A  Kötelezettségek rendszerben a számla tranzakción a számlán szereplő áfa értéke, áfa 
kódonként összesítve. 

Összesen A számla teljes összege 

Adózási mód A Kötelezettségek rendszer szállító törzsében, az adózási adatoknál rögzített „KATA” érték 
jelenik meg itt. (számlán: Kisadózó). 

Pénzforgalmi 
elszámolás 

„Pénzforgalmi elszámolás” kifejezés jelenik meg a számlán, ha a partner a pénzforgalmi 
elszámolási módot választja, és ez a Kötelezettségek rendszer szállító törzsében, az adózási 
adatoknál rögzítve van, mint „Pénzforgalmi” érték. 

Megjegyzés A Kötelezettségek rendszerben a számla tranzakció fej szintjén található leírás mező értéke, 
mely Jutalék interfészen keresztül, fej szintre tölthető vagy manuálisan is rögzíthető. Az első 
eredeti példány nyomtatása után a mező értéke nem változik a számlán. 

A számla tartalmazza az alábbi leírásokat is:  

 „Zárt, elektronikus rendszerből előállított bizonylat, aláírás nélkül is hiteles”. Ezt a 
nyomtató program helyezi a számlákra. 

 „Önszámlázás” 

A számla tartalmazza a „SZÁMLA”, illetve „JÓVÁÍRÓ SZÁMLA” megnevezéseket a számla 
jellegétől függően. 

A módosító, helyesbítő és sztornó számlák esetében, ezek a tételek korrekciós jogcímen 
kerülnek betöltésre a rendszerbe és az irányának megfelelő típusú „számla/jóváíró számla” 
megnevezéssel kerülnek kiállításra. 

A nyomtatási példányszám jelzi, hogy hanyadszorra lett az adott tranzakció kinyomtatva (pl.: 
2. példány).                                                                

 

Számla melléklet tartalma 

A számlamelléklet kilistázza egy adott számla tételeiről az összes jutalékot érintő információt. 
A számlamellékletben a tételek jogcímek és költséghelyek szerint is összesítve vannak.  

Az alábbi táblázat tartalmazza a jutalék számla melléklet elemeit és ezek forrását. 

A számla melléklet fej régiójában található adatok megegyeznek a számla adataival, ezek a 
következők: 

 Szállító neve 

 Szállító címe 

 Szállító értesítési címe 

 Szállító adószáma 
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 Vállalkozói igazolványszám (Egyéni vállalkozás esetében) 

 Nyilvántartási szám (e.v.) (Egyéni vállalkozás esetében) 

 Bankszámlaszáma 

 Bank 

 Partner típus 

 Szerződés típus 

 Vevő neve 

 Vevő címe 

 Számla száma 

 Számla kelte 

 Teljesítés időpontja 

 Fizetési határidő 

 Pénznem 

 Fizetés módja 

A számla melléklet további mezőinek részletei: 

Tartalmi elem Forrása az Aegon Jutalék rendszerben 

  

Költséghely Az Aegon  Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében, a számla tranzakció 
könyvelési soraiban, a költség oldali könyvelésben a „Szervezeti egység” szegmens értéke, a 
AB-AEGON SZAMLAREND nevű főkönyvi számviteli flexmező struktúrában.  

Ajánlat száma Az Aegon Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében a számla tranzakció 
könyvelési sorain található”Számlakontírozás” leíró flexmező „Ajánlat sorszám” mezőjének 
értéke. A leíró flexmezőben az ajánlat sorszáma nem látható. (Megjegyzés: Az ajánlat 
sorszáma nem minden esetben egyezik meg a szerződésszámmal.) 

Szerződés száma Az Aegon Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében, a számla tranzakció 
könyvelési sorain található”Számlakontírozás” leíró flexmező „Szerződés száma” mezőjének 
értéke. 

Szerződő neve Az Aegon Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében, a számla tranzakció 
könyvelési sorain található”Számlakontírozás” leíró flexmező „Szerződő neve” mezőjének 
értéke. 

Szerződéskötés 
dátuma 

Az Aegon Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében, a számla tranzakció 
könyvelési sorain található”Számlakontírozás” leíró flexmező „Szerződéskötés dátum” 
mezőjének értéke. 

Éves állománydíj Az Aegon Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében, a számla tranzakció 
könyvelési sorain található”Számlakontírozás” leíró flexmező „Bizt. szerződés éves díja” 
mezőjének értéke.  

Díjfizetés módja Az Aegon Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében, a számla tranzakció 
könyvelési sorain található”Számlakontírozás” leíró flexmező „Díjfizetés módja” mezőjének 
értéke. 

Díjfizetés 
gyakorisága 

Az Aegon Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében, a számla tranzakció 
könyvelési sorain található”Számlakontírozás” leíró flexmező „Díjfizetés gyakorisága” 
mezőjének értéke. 
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Tartalmi elem Forrása az Aegon Jutalék rendszerben 

  

Jutalékalap Az Aegon Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében, a számla tranzakció 
könyvelési sorain található”Számlakontírozás” leíró flexmező „Jutalékalap” mezőjének 
értéke. 

Jutalék A jutalék összege. 

Jogcím Az Aegon Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében, a számla tranzakció 
könyvelési sorain található”Számlakontírozás” leíró flexmező „Jogcímkód” mezőjének 
értéke. 

Termékkód Az Aegon Jutalék megoldásának Kötelezettségek rendszerében a számla tranzakció 
könyvelési sorain található”Számlakontírozás” leíró flexmező „Termékkód” mezőjének 
értéke. 

 

A számlamellékleten további tartalmi elemek jelenhetnek meg a „Jogviszony 
megkülönböztetése és kezelése a számlán” című fejezetben leírt esetekben és tartalommal. 

Az alábbi képernyőkivágás bemutatja a számla tranzakció könyvelési sorain található, 
jutalékra jellemző leíró adatok megjelenítését: 

 

 

Az alábbi képernyőkivágás bemutatja a számla tranzakció könyvelési sorain található, új 
jutalékra jellemző leíró adatot és annak lehetséges értékeit (egy (vagy több) kiemelt partnerre 
vonatkozóan): 
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Másolati példányok kezelése 

A számlanyomtató program az eredeti számlanyomtatás adatait archiválja, ezzel biztosítva azt, 
hogy a másolati példányok nyomtatási képe és tartalma mindig megegyezik az első, eredeti 
példánnyal. 

A másolati példányok száma a nyomtatási kép jobb felső sarkában található.  
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Felhasználói leírás 

A jutalék számlák nyomtatását az „Jutalék KÖ főfelhasználó” jogosultság kiválasztásával 
lehet elindítani.  

   

 

Nyomtatás  indítása 

Elérési út: Jutalék Egyéb/Feldolgozások/Futtatás 

 

 

Nyomtatás  paraméterei 

Az alábbi táblázat tartalmazza a program paramétereit és ezek lehetséges értékeit. 

Paraméter Lehetséges értékei Leírás 

   

Divízió L: Lakossági 

V: Vállalati 

E: Élet 

Az Aegon Jutalék megoldás jelenlegi 
gyakorlatában már csak a Lakossági 
divízió működik. 

A Kötelezettségek rendszer szállítói 
törzsében, a partner telephelyén 
található leíró adatok között szerepel a 
divízió értéke. 
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Paraméter Lehetséges értékei Leírás 

   

Partner típustól 1 - Egyéni vállalkozás 

2 - Társas vállalkozás 

4 - Alkusz 

5 - Pénzintézet 

6 - DM/DS értékesítés 

7 - Super bróker 

8 - Tesco 

9 - Utazási Irodák 

10 – Nettó utazási irodák 

Lehetőség van csak egy partner típus, 
vagy egy partner típus tartományba 
tartozó partnerek számláit 
kinyomtatni. 

A partner típus a partner törzsadatai 
között szereplő, kötelező jellegű adat.  

Partner típusig A fenti lista érvényes ide is.   

Törzsszám Az összes Aegon Jutalék partner megtalálható 
ebben a listában.  

Itt egy partner kiválasztására van lehetőség. 

A törzsszám a partnerek egyedi 
azonosítója.  

Felépítése: P0000+6 jegyű szám 

Kezdő számla 
szám 

Az előző paraméterben kiválasztott partner 
számlái közül lehet itt választani egyet, vagy 
egy tartományt. 

Itt vagy a kiválasztott egy számla 
számát kell kiválasztani, vagy a 
számla tartomány elejét. 

Záró számla 
szám 

 Itt vagy a kiválasztott egy számla 
számát kell kiválasztani, vagy a 
számla tartomány utolsó számláját. 

Kezdő dátum Lehetőség van egy bizonyos számla dátum 
tartományon belüli számlák nyomtatására. 

Itt a kiválasztott számla dátum 
tartomány kezdő teljesítési dátumát 
kell kiválasztani.  

Záró dátum  Itt a kiválasztott számla dátum 
tartomány záró teljesítési dátumát kell 
kiválasztani.  

Riport típus O – Eredeti 

R - Újranyomtatás  

Itt határozzuk meg, hogy első, eredeti 
nyomtatást vagy újranyomtatást 
szeretnénk.  

Melléklet M – Csak melléklet 

Sz – Csak számla 

SZM – Számla és melléklet 

A nyomtatási kép részletességét 
határozza meg ez a paraméter. 
Lehetőség van a jutalék számla 
részeinek egyenkénti vagy közös 
nyomtatására. 

Másolat Igen vagy Nem érték kiválasztására van 
lehetőség.  

Itt lehetőség van arra, hogy 
megjelenítsük a másolati példányon, 
hogy az eredetivel megegyező 
adatokat tartalmazza, jelenleg nincs 
használatban. 

Számla típus J – Jóváíró 

M – Mindkettő 

Sz . Számla 

A Jutalék rendszerben szokásos 
számla kategóriába tartoznak a jutalék 
számlák, a jutalék korrekció és a 
jutalékvisszaírás számlák meg jóváíró 
típusúak.  
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Nyomtatási kép megtekintése 

A „AB Jutalék szállítói számla nyomtatás - főprogram” program, a megadott paraméterek 
alapján leválogatja a partnerek számláit és elindítja a „AB Jutalék szállítói számla nyomtatás 
v.10.0” programot. 

A „AB Jutalék szállítói számla nyomtatás - főprogram” programnak nincs kimutatás 
eredménye, a „AB Jutalék szállítói számla nyomtatás v.10.0” program eredményének 
megtekintésével lehet a nyomtatási képet elérni. Ez a program küldi a nyomtatási képet 
nyomtatóra is.  
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Aegon Jutalék Szállító számla nyomtató program megoldás technikai jellemzői 

Az alábbi fejezet a megoldás technikai tulajdonságait sorolja fel. 

A programok jellemzői a „Rendszergazda” jogosultság program definíciós képernyőjén 
kérdezhetőek le, melyet a „Feldolgozás/Program/Definiálás” útvonalon lehet elérni.  

 

Program definíció 

Jogosultság: Rendszerfelügyelő 

Elérési út: Feldolgozás/Program/Definiálás 

Mező Értékei 

  

Program AB Jutalék szállítói számla nyomtatás – főprogram 

Engedélyezve Igen 

Rövid Név ABJSZSZ1 

Alkalmazás AB Jutalékelszámoló rendszer 

Leírás AB Jutalék szállítói számla nyomtatás 

Végrehajtható ABJSZSZ1 

Végrehajtás Módja Tárolt PL/SQL eljárás 

Végrehajtási Beállítások  

Prioritás  

Feldolgozás Típus  

MLS Függvény  

Szokásos Kimutatásokban Használt Igen 

Letiltott Értékek Engedélyezése Nem 

Egyedül Fut Nem 

Nyomkövetés Engedélyezése Nem 

Újraindítás Rendszerhiba Esetén Igen 

NLS-Megfelelő Igen 

Formátum Szöveg 

Mentés Igen 

Nyomtatás Igen 

Oszlopok  

Sorok  

Nyomtatási Formátum  



 
 
 

File Ref:  AEGON_JESZ_Kötelezettsegek_Szamlazas_kezikonyvV5.doc 
Oracle /AEGON bizalmas dokumentum 

Aegon Jutalék Szállító számla nyomtató program megoldás technikai jellemzői     21 

Mező Értékei 

  

Formátum Szükséges  

Nyomtató  

 

Mező Értékei 

  

Program AB Jutalék szállítói számla nyomtatás v.10.0 

Engedélyezve Igen 

Rövid Név ABCOMVIP10 

Alkalmazás AB Jutalékelszámoló rendszer 

Leírás AB Jutalék szállítói számla nyomtatás 

Végrehajtható ABCOMVIP10 

Végrehajtás Módja Oracle Reports 

Végrehajtási Beállítások - 

Prioritás - 

Feldolgozás Típus - 

MLS Függvény - 

Szokásos Kimutatásokban Használt Igen 

Letiltott Értékek Engedélyezése Nem 

Egyedül Fut Nem 

Nyomkövetés Engedélyezése Nem 

Újraindítás Rendszerhiba Esetén Igen 

NLS-Megfelelő Igen 

Formátum Szöveg 

Mentés Igen 

Nyomtatás Igen 

Oszlopok 180 

Sorok 45 

Nyomtatási Formátum Széles fekvő 

Formátum Szükséges -  

Nyomtató -  
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Feldolgozáshasználati Csoport 

A fenti két program un. feldolgozáshasználati csoportokhoz van rendelve, ez teszi lehetővé, 
hogy egy adott jogosultsággal a számlanyomtatási programot futtatni lehessen.  

Jogosultság: Rendszerfelügyelő 

Elérési út: Védelem/Jogosultság/Feldolgozás 

Az alábbi konkurens programok vannak a következő feldolgozáshasználati csoportokhoz 
rendelve.  

Feldolgozás használati csoport Program 

  

All Reports/Kötelezettségek AB Jutalék szállítói számla nyomtatás – főprogram 
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Aegon Jutalék NAV adatszolgáltatás megoldás működése 

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2016. Január 1-től hatályos módosításainak megfelelően 
minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy úgynevezett „adóhatósági ellenőrzési 
adatszolgáltatás” funkcióval. Ennek a funkciónak a feladata egy olyan, számlaadatokat 
tartalmazó XML fájl előállítása, melynek tartalma és formája megfelel a rendeletben 
meghatározott feltételeknek. 

Ezt az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkciót az Aegon Jutalék rendszerében az 
alábbi, egyedi fejlesztésű programok valósítják meg:  

Adatok összegyűjtése: 

 NAV adatszolgáltatás - AB Jutalék szállítói számla nyomtatás 
 

XML előállítása: 

 NAV adatszolgáltatás - adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás 

A megoldás tartalmazza az Aegon által kiállított számlák és az okiratok adatszolgáltatását is.  

 

Felhasználói leírás 

Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatást a „Jutalék KÖ felhasználó” jogosultság 
kiválasztásával lehet elindítani. 

Program indítása 

Elérési út: Egyéb/Feldolgozások/Futtatás 

A „NAV adatszolgáltatás - NAV adatszolgáltatás - AB Jutalék szállítói számla nyomtatás” 
program kiválasztása, indító paraméterek megadása és a program futtatása. 

Program paraméterei 

A „NAV adatszolgáltatás - AB Jutalék szállítói számla nyomtatás” programnak az alábbi 
paraméterei vannak: 
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Paraméter Értékei 

  

Kezdő számla szám A kiállított számlák számla számai 

Záró számla szám A kiállított számlák számla számai 

Kezdő dátum A kiállított számlák kiállításának dátum tartománya 

Záró dátum A kiállított számlák kiállításának dátum tartománya 

Partner Törzsszám A partnerek egyedi azonosítója, un. törzsszáma 

Kezdő okirat sorszám A kiállított okiratok számai 

Záró okirat sorszám A kiállított okiratok számai 

 

Eredménytermékek 

A „NAV adatszolgáltatás - AB Jutalék szállítói számla nyomtatás” program automatikusan 
lefuttatja a „NAV adatszolgáltatás - adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” programot. Az 
XML fájlt a „NAV adatszolgáltatás - adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” program 
kimenete tartalmazza.  

A kimutatás eredményét az „Eredmény megtekintése” gombbal lehet megnyitni.
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Az eredmény HTML oldalként nyílik meg: 
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A fájlt XML formátumban kell elmenteni: 
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NAV adatszolgáltatás - AB Jutalék szállítói számla nyomtatás megoldás technikai 
jellemzői 

Az alábbi fejezet a megoldás technikai tulajdonságait sorolja fel. 

A programok jellemzői a „Rendszergazda” jogosultság program definíciós képernyőjén 
kérdezhetőek le, melyet a „Feldolgozás/Program/Definiálás” útvonalon lehet elérni.  

 

Program definíció 

Jogosultság: Rendszerfelügyelő 

Elérési út: Feldolgozás/Program/Definiálás 

Mező Értékei 

  

Program NAV adatszolgáltatás - AB Jutalék szállítói számla nyomtatás 

Engedélyezve Igen 

Rövid Név ABJSZSZ_NAV 

Alkalmazás AB Jutalékelszámoló rendszer 

Leírás NAV adatszolgáltatás - AB Jutalék szállítói számla nyomtatás 

Végrehajtható ABJSZSZ_NAV 

Végrehajtás Módja Tárolt PL/SQL eljárás 

Végrehajtási Beállítások  

Prioritás  

Feldolgozás Típus  

MLS Függvény  

Szokásos Kimutatásokban Használt Igen 

Letiltott Értékek Engedélyezése Nem 

Egyedül Fut Nem 

Nyomkövetés Engedélyezése Nem 

Újraindítás Rendszerhiba Esetén Igen 

NLS-Megfelelő Igen 

Formátum Szöveg 

Mentés Igen 

Nyomtatás Igen 

Oszlopok  

Sorok  
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Mező Értékei 

  

Nyomtatási Formátum  

Formátum Szükséges  

Nyomtató  

 

Mező Értékei 

  

Program NAV adatszolgáltatás - adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás 

Engedélyezve Igen 

Rövid Név XXAB_DATA_DISCLOSURE_NAV 

Alkalmazás AB Jutalékelszámoló rendszer 

Leírás NAV adatszolgáltatás - adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás 

Végrehajtható XXAB_DATA_DISCLOSURE_NAV 

Végrehajtás Módja Oracle Reports 

Végrehajtási Beállítások - 

Prioritás - 

Feldolgozás Típus - 

MLS Függvény - 

Szokásos Kimutatásokban Használt Igen 

Letiltott Értékek Engedélyezése Nem 

Egyedül Fut Nem 

Nyomkövetés Engedélyezése Nem 

Újraindítás Rendszerhiba Esetén Igen 

NLS-Megfelelő Igen 

Formátum Szöveg 

Mentés Igen 

Nyomtatás Igen 

Oszlopok  

Sorok  

Nyomtatási Formátum  

Formátum Szükséges  

Nyomtató  
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Feldolgozáshasználati Csoport 

A fenti két program un. feldolgozáshasználati csoportokhoz van rendelve, ez tesz lehetővé, 
hogy egy adott jogosultsággal a számlanyomtatási programot futtatni lehessen.  

Jogosultság: Rendszerfelügyelő 

Elérési út: Védelem/Jogosultság/Feldolgozás 

Az alábbi programok vannak a következő feldolgozáshasználati csoportokhoz rendelve.  

Feldolgozás használati csoport Program 

  

All Reports/ Kötelezettségek 
rendszer 

NAV adatszolgáltatás - AB Jutalék szállítói számla nyomtatás 
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Aegon NAV valós idejű számlaadat-szolgáltatás megoldás működése 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 
10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a 
legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó, belföldi adózók közötti 
ügyleteiről kiállított számláiról.  Az adatszolgáltatási kötelezettség a NAV Online Számla 
rendszeren keresztül teljesíthető. 

Ezt a „valós idejű számlaadat-szolgáltatás” funkciót az Aegon Jutalék rendszerében az alábbi, 
egyedi fejlesztésű program valósítja meg:  

 Aegon NAV Online kötegelt feldolgozás kezelő (JESZ, JESZ2) 

A program össze van kapcsolva a szállítói számlanyomtatással, amint a kiválasztott számlák 
nyomtatásra kerülnek, a feldolgozás elindul. A program egyesével megvizsgálja a kinyomtatott 
számlákat, és ha megfelelnek a feltételeknek, elkészíti a meghatározott formátumú 
adatszolgáltatási XML fájlt. A fájl egy előre meghatározott könyvtárba kerül. 

 

Felhasználói leírás 

Az „Aegon NAV Online kötegelt feldolgozás kezelő (JESZ, JESZ2)” nevű  program külön, a 
feldolgozások közül nem indítható el. A programot a sikeresen befejeződött jutalék 
számlanyomtatási program indítja el.  

Program indítása 

Elérési út: Egyéb/Feldolgozások/Futtatás 

A jutalék számlák nyomtatását az „Jutalék KÖ főfelhasználó” jogosultság kiválasztásával 
lehet elindítani. Az  „AB Jutalék szállítói számla nyomtatás - főprogram” és az „AB Jutalék 
szállítói számla nyomtatás v.10.0” programok bejezése után indul el az „Aegon NAV Online 
kötegelt feldolgozás kezelő (JESZ, JESZ2)” nevű  program. 
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Program paraméterei 

Az „Aegon NAV Online kötegelt feldolgozás kezelő (JESZ, JESZ2)” programnak rejtett 
paraméterei vannak, azaz nem a felhasználó adja meg őket, hanem a program örökli ezeket a 
jutalék számlanyomtatási megoldásból. 

Az Aegon NAV Online kötegelt feldolgozás kezelő (JESZ, JESZ2) program rejtett 
paraméterei: 

 A nyomtatott számlák adatait tartalmazó adatbázis tábla, 

 A programot indító számlanyomtatási program feldolgozás azonosítója. 

A rejtett paraméterek biztosítják azt, hogy az adatszolgáltatást készítő megoldás azonnal a 
számla nyomtatása után fusson le, és csak azokra a számlákra, melyeket a korábban indított 
számlanyomtató megoldás paraméterei meghatároztak.  

Eredménytermékek 

Az „Aegon NAV Online kötegelt feldolgozás kezelő (JESZ, JESZ2)” program kimutatásban 
ad információt arról, hogy az adott számlanyomtatási kötegben mely számlák feleltek meg az 
adatszolgáltatási feltételeknek, és melyek nem. A nem megfelelés esetén okot is kiír a 
kimutatás. 

A kimutatás eredményét az „Eredmény megtekintése” gombbal lehet megnyitni.
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Az eredmény az alkalmazásban nyílik meg: 
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JESZ NAV Valós idejű számlaadat-szolgáltatás - Jutalék szállítói számla nyomtatás megoldás technikai jellemzői 

Az alábbi fejezet a megoldás technikai tulajdonságait sorolja fel. 

A programok jellemzői a „Rendszergazda” jogosultság program definíciós képernyőjén kérdezhetőek le, melyet a „Feldolgozás/Program/Definiálás” 
útvonalon lehet elérni.  

 

Program definíció 

Jogosultság: Rendszerfelügyelő 

Elérési út: Feldolgozás/Program/Definiálás 

Mező Értékei 

  

Program Aegon NAV Online kötegelt feldolgozás kezelő (JESZ, JESZ2) 

Engedélyezve Igen 

Rövid Név XXABNAVOJESZ 

Alkalmazás AB Jutalékelszámoló rendszer 

Leírás XXAB - NAV Online feldolgozás kezelő 

Végrehajtható XXABNAVOJESZ 

Végrehajtás Módja Tárolt PL/SQL eljárás 

Végrehajtási Beállítások  

Prioritás  

Feldolgozás Típus  

MLS Függvény  

Szokásos Kimutatásokban Használt Igen 
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Mező Értékei 

  

Letiltott Értékek Engedélyezése Nem 

Egyedül Fut Nem 

Nyomkövetés Engedélyezése Nem 

Újraindítás Rendszerhiba Esetén Igen 

NLS-Megfelelő Igen 

Formátum Szöveg 

Mentés Igen 

Nyomtatás Igen 

Oszlopok  

Sorok  

Nyomtatási Formátum  

Formátum Szükséges  

Nyomtató  
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 Jutalék szállítói számla nyomtatás v.10.0 program --- Kimutatás Nyomtatási Képe/Egyéni vállalkozás számlája 
 
    1 / 3    oldal                                                                     SZÁMLA                                                                    1. példány 
 
   Szállító neve: MINTA JÁNOS                                              Vevõ neve és címe: 
   Törzsszáma:    P0000999999                                              AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.               Számla száma:           000001/L/SZA 
   Címe:                               Értesítési cím:                     BUDAPEST                                                  Számla kelte:           2019-MÁJ-01 
   Budapest                            Budapest                            ÜLLÕI ÚT 1.                                               Teljesítés idõpontja:   2019-MÁJ-01 
   FŐ tér 3                            Kiss ut.4.                          HU - 1091                                                 Fizetési határidõ:      2019-MÁJ-01 
   1/B.                                3 em. 4.                                                                                      Pénznem:                HUF 
   HU - 11110                          HU - 23000                          Vevő csoport áfa azonosító: 17780027-5-44                 Fizetés módja:          Banki átutalás 
                                                                        
   Adószám:                            6666666-1-22                                                                                  Adózási mód:            Kisadózó 
   Csoport áfa azonosító:                                                  Önszámlázás 
   Vállalkozói igazolványszám: 
   Nyilvántartási szám (e.v.): ZZ-111111 
   Bankszámlaszám:             11111111-01230000-00000001 
    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Megnevezés                                              Menny.    ME    Egységár    ÁFA nélk. össz.  ÁFA%   ÁFA összeg         Összesen 
-----------------------------------------------------  --------- ---- ------------- ---------------  -----  -------------  ------------------ 
Biztosítási ügynöki szolgáltatás                      1            302 000         302 000    M                0             302 000 
megbízási díj (Áfa tv. 86§ (1) a) 
szerint mentes) 
 
 
                                                                 ÁFA kulcsonként:  ÁFA nélk. össz.  ÁFA%    ÁFA összeg         Összesen 
                                                                                   ---------------  -----  -------------  ------------------ 
                                                                                           302 000    M                0             302 000 
 
 Megjegyzés:        2019.04. hó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Zárt, elektronikus rendszerbõl elõállított bizonylat, aláírás nélkül is hiteles. 
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    2 / 3    oldal                                                                SZÁMLA MELLÉKLET                                                               1. példány 
 
   Szállító neve: MINTA JÁNOS                                              Vevõ neve és címe: 
   Törzsszáma:    P0000999999                                              AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.               Számla száma:           000001/L/SZA 
   Címe:                               Értesítési cím:                     BUDAPEST                                                  Számla kelte:           2019-MÁJ-01 
   Budapest                            Budapest                            ÜLLÕI ÚT 1.                                               Teljesítés idõpontja:   2019-MÁJ-01 
   FŐ tér 3                            Kiss ut.4.                          HU - 1091                                                 Fizetési határidõ:      2019-MÁJ-01 
   1/B.                                3 em. 4.                                                                                      Pénznem:                HUF 
   HU - 11110                          HU - 23000                          Vevő csoport áfa azonosító: 17780027-5-44                 Fizetés módja:          Banki átutalás 
                                                                        
   Adószám:                            6666666-1-22                                                                                  Adózási mód:            Kisadózó 
   Csoport áfa azonosító:                                                  Önszámlázás 
   Vállalkozói igazolványszám:  
   Nyilvántartási szám (e.v.): ZZ-111111 
   Bankszámlaszám:             11111111-01230000-00000001 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Költséghely                        Ajánlat száma   Szerzõdés száma Szerzõdõ neve             Szerzõdésköt         Éves  Díjfizetés    Díjfizetés       Jutalékalap        Jutalék 
                                                                                              és dátuma      állománydíj módja         gyakorisága 
 ---------------------------------- --------------- --------------- ------------------------- ------------ ------------- ------------- -------------- ------------- -------------- 
 Jogcím:   L001      Szerzési darabjutalék 
   Termékkód:  11111       AEGON 1 
 7000001   BIZTOSI IV. Értékesítési 300000001       300000003       Teszt Bálint              2014-AUG-12          1 000 drctcrdt      t                      1 000          1 000 
 
                                                                                                                                                      0000123456 
 
                                                                                                                                13282 AEGON 1             összesen:          1 000 
   Termékkód:  22222       AEGON 1 
 7000002   BIZTOSI IV. Értékesítési 300000002       300000004       Teszt József              2014-JÚL-03        100 000 drctcrdt      t                    100 000        100 000 
 
                                                                                                                                                      0000123456 
                                                                                                                                13285 NYIA                összesen:        100 000 
                                                                                                                                 L001 Szerzési darabjut   összesen:        101 000 
 Jogcím:   L003      Rendkívüli díj fenntartási jutaléka 
   Termékkód:  13282       AEGON 1 
 7000003   BIZTOSI IV. Értékesítési 300000005       300000006       Teszt László              2013-NOV-28        100 000 stddrdb       t                    100 000          1 000 
 
                                                                                                                                                      0000123456 
 
                                                                                                                                13282 AEGON 1             összesen:          1 000 
                                                                                                                                 L003 Rendkívüli díj fe   összesen:          1 000 
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    3 / 3    oldal                                                                SZÁMLA MELLÉKLET                                                               1. példány 
 
   Szállító neve: MINTA JÁNOS                                              Vevõ neve és címe: 
   Törzsszáma:    P0000999999                                              AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.               Számla száma:           000001/L/SZA 
   Címe:                               Értesítési cím:                     BUDAPEST                                                  Számla kelte:           2019-MÁJ-01 
   Budapest                            Budapest                            ÜLLÕI ÚT 1.                                               Teljesítés idõpontja:   2019-MÁJ-01 
   FŐ tér 3                            Kiss ut.4.                          HU - 1091                                                 Fizetési határidõ:      2019-MÁJ-01 
   1/B.                                3 em. 4.                                                                                      Pénznem:                HUF 
   HU - 11110                          HU - 23000                          Vevő csoport áfa azonosító: 17780027-5-44                 Fizetés módja:          Banki átutalás 
                                                                        
   Adószám:                            6666666-1-22                                                                                  Adózási mód:            Kisadózó 
   Csoport áfa azonosító:                                                  Önszámlázás 
   Vállalkozói igazolványszám: 
   Nyilvántartási szám (e.v.): ZZ-111111 
   Bankszámlaszám:             11111111-01230000-00000001 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Költséghely                        Ajánlat száma   Szerzõdés száma Szerzõdõ neve             Szerzõdésköt         Éves  Díjfizetés    Díjfizetés       Jutalékalap        Jutalék 
                                                                                              és dátuma      állománydíj módja         gyakorisága 
 ---------------------------------- --------------- --------------- ------------------------- ------------ ------------- ------------- -------------- ------------- -------------- 
 Jogcím:   L002      Szerzési minõsülési jutalék 
   Termékkód:  13282       AEGON 2 
 7000004   TERMÉK 1.   Értékesítési 300000007       300000009       Teszt György              2014-JÚL-04        100 000 stddrdb       t                    100 000        100 000 
 
                                                                                                                                                      0000945793 
 7000005   TERMÉK 1.   Értékesítési 300000008       300000010       Teszt László              2013-NOV-28        100 000 stddrdb       t                    100 000        100 000 
 
                                                                                                                                                      0000945793 
 
                                                                                                                                13282 AEGON 1             összesen:        200 000 
                                                                                                                                 L002 Szerzési minõsülé   összesen:        200 000 
                                                                                                                        Megbízóval elszámolandó díjazás   összesen:        302 000 
 
                                                                                                                                                          összesen:        302 000 
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AB Jutalék szállítói számla nyomtatás v.10.0 program ---  Kimutatás Nyomtatási Képe/ Társas vállalkozás számlája 
 
 
 
 
 
    1 / 3    oldal                                                                     SZÁMLA                                                                    1. példány 
 
   Szállító neve: TESZT KFT.                                             Vevõ neve és címe 
   Törzzsáma:     P0000999999                                            AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.               Számla száma:           000001/L/SZA 

   Címe:                               Értesítési                        BUDAPEST                                                  Számla kelte:           2019-MÁJ-01 
   Budapest                            Budapest                          ÜLLÕI ÚT 1.                                               Teljesítés idõpontja:   2019-MÁJ-01 
   Kicsi utca 10.                      Kicsi utca 10.                    HU - 1091                                                 Fizetési határidõ:      2019-MÁJ-01 
                                                                                                                                   Pénznem:                HUF 
   HU - 11111                          HU - 11111                        Vevő csoport áfa azonosító: 17780027-5-44                 Fizetés módja:          Banki átutalás 
                                                                        
   Adószám:                            6666666-1-22 
   Csoport áfa azonosító:                                                Önszámlázás 
   Bankszámlaszám:             11111111-01230000-00000001               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Megnevezés                                              Menny.    ME    Egységár    ÁFA nélk. össz.  ÁFA%   ÁFA összeg         Összesen 
-----------------------------------------------------  --------- ---- ------------- ---------------  -----  -------------  ------------------ 
Biztosítási ügynöki szolgáltatás                           1                10 000          10 000    M                0              10 000 
megbízási díj (Áfa tv. 86§ (1) a) 
szerint mentes) 
 
 
                                                                 ÁFA kulcsonként:  ÁFA nélk. össz.  ÁFA%    ÁFA összeg         Összesen 
                                                                                   ---------------  -----  -------------  ------------------ 
                                                                                            10 000    M                0              10 000 
 
 Megjegyzés:        2019.04.hó 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Zárt, elektronikus rendszerbõl elõállított bizonylat, aláírás nélkül is hiteles. 
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AB Jutalék szállítói számla nyomtatás v.10.0 program ---  Kimutatás Nyomtatási 
Képe/ Társas vállalkozás számlája     39 

 
 
    2 / 3    oldal                                                                SZÁMLA MELLÉKLET                                                               1. példány 
 
   Szállító neve: TESZT KFT.                                             Vevõ neve és címe 
   Törzzsáma:     P0000999999                                            AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.               Számla száma:           000001/L/SZA 
   Címe:                               Értesítési                        BUDAPEST                                                  Számla kelte:           2019-MÁJ-01 
   Budapest                            Budapest                          ÜLLÕI ÚT 1.                                               Teljesítés idõpontja:   2019-MÁJ-01 
   Kicsi utca 10.                      Kicsi utca 10.                    HU - 1091                                                 Fizetési határidõ:      2019-MÁJ-01 
                                                                                                                                   Pénznem:                HUF 
   HU - 11111                          HU - 11111                        Vevő csoport áfa azonosító: 17780027-5-44                 Fizetés módja:          Banki átutalás 
                                                                        
   Adószám:                            6666666-1-22 
   Csoport áfa azonosító:                                                Önszámlázás 
   Bankszámlaszám:             11111111-01230000-00000001                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Költséghely                        Ajánlat száma   Szerzõdés száma Szerzõdõ neve             Szerzõdésköt         Éves  Díjfizetés    Díjfizetés       Jutalékalap        Jutalék 
                                                                                              és dátuma      állománydíj módja         gyakorisága 
 ---------------------------------- --------------- --------------- ------------------------- ------------ ------------- ------------- -------------- ------------- -------------- 
 Jogcím:   L001      Szerzési darabjutalék 
   Termékkód:  21968       Lakás és Szabadidõ Biztosítás Plusz 
 7452124   Zugló 2 Értékesítési Ügy 333333333       11111111        Teszt Andrea              2010-JAN-01         50 000 E             N                     10 000          8 000 
 
                                                                                                                                                      0000949529 
 
                                                                                                                                21968 Lakás és Szabadid   összesen:          8 000 
                                                                                                                                 L001 Szerzési darabjut   összesen:          8 000 
 Jogcím:   L292      Elõrehozott fenntartási jutalék 
   Termékkód:  21968       Lakás és Szabadidõ Biztosítás Plusz 
 7452124   Zugló 2 Értékesítési Ügy 333333333       11111111        Teszt Andrea              2010-JAN-01         50 000 E             N                      6 000          1 000 
 
                                                                                                                                                      0000949529 
 
                                                                                                                                21968 Lakás és Szabadid   összesen:          1 000 
                                                                                                                                 L292 Elõrehozott fennt   összesen:          1 000 
 Jogcím:   LD39      Primus tanácsadói jutalék 
   Termékkód:  39901       Felosztandó minden módozatra 
 7452124   Zugló 2 Értékesítési Ügy                                                           2010-JAN-01                                                                    1 000 
 
                                                                                                                                                      0000949529 
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AB Jutalék szállítói számla nyomtatás v.10.0 program ---  Kimutatás Nyomtatási 
Képe/ Társas vállalkozás számlája     40 

 
 
    3 / 3    oldal                                                                SZÁMLA MELLÉKLET                                                               1. példány 
 
   Szállító neve: TESZT KFT.                                             Vevõ neve és címe 
   Törzzsáma:     P0000999999                                            AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.               Számla száma:           000001/L/SZA 
   Címe:                               Értesítési                        BUDAPEST                                                  Számla kelte:           2019-MÁJ-01 
   Budapest                            Budapest                          ÜLLÕI ÚT 1.                                               Teljesítés idõpontja:   2019-MÁJ-01 
   Kicsi utca 10.                      Kicsi utca 10.                    HU - 1091                                                 Fizetési határidõ:      2019-MÁJ-01 
                                                                                                                                   Pénznem:                HUF 
   HU - 11111                          HU - 11111                        Vevő csoport áfa azonosító: 17780027-5-44                 Fizetés módja:          Banki átutalás 
                                                                        
   Adószám:                            6666666-1-22 
   Csoport áfa azonosító:                                                Önszámlázás 
   Bankszámlaszám:             11111111-01230000-00000001                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Költséghely                        Ajánlat száma   Szerzõdés száma Szerzõdõ neve             Szerzõdésköt         Éves  Díjfizetés    Díjfizetés       Jutalékalap        Jutalék 
                                                                                              és dátuma      állománydíj módja         gyakorisága 
 ---------------------------------- --------------- --------------- ------------------------- ------------ ------------- ------------- -------------- ------------- -------------- 
 
 
                                                                                                                                39901 Felosztandó minde   összesen:          1 000 
                                                                                                                                 LD39 Primus tanácsadói   összesen:          1 000 
                                                                                                                        Megbízóval elszámolandó díjazás   összesen:         10 000 
  
                                                                                                                                                          összesen:         10 000 
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AB Jutalék szállítói számla nyomtatás v.10.0 program ---  Kimutatás Nyomtatási Képe/ Kiemelt partner számlája 
 
 
 
    1 / 1 oldal                                                                     SZÁMLA                                                                    1. példány 
 
   Szállító neve: PARTNER KFT.                                           Vevõ neve és címe 
   Törzzsáma:     P0000999999                                            AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.               Számla száma:           000001/L/SZA 
   Címe:                               Értesítési                        BUDAPEST                                                  Számla kelte:           2019-MÁJ-01 
   Budapest                            Budapest                          ÜLLÕI ÚT 1.                                               Teljesítés idõpontja:   2019-MÁJ-01 
   Kicsi utca 10.                      Kicsi utca 10.                    HU - 1091                                                 Fizetési határidõ:      2019-MÁJ-01 
                                                                                                                                   Pénznem:                HUF 
   HU - 11111                          HU - 11111                        Vevő csoport áfa azonosító: 17780027-5-44                 Fizetés módja:          Banki átutalás 
                                                                        
   Adószám:                            6666666-1-22                       
   Csoport áfa azonosító:                                                Önszámlázás 
   Bankszámlaszám:             11111111-01230000-00000001                 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Megnevezés                                              Menny.    ME    Egységár    ÁFA nélk. össz.  ÁFA%    ÁFA összeg         Összesen 
-----------------------------------------------------  --------- ---- ------------- ---------------  -----  -------------  ------------------ 
Biztosítási ügynöki szolgáltatás                              1              5 000           5 000    M                0               5 000 
megbízási díj (Áfa tv. 86§ (1) a) 
szerint mentes) 
 
Megállapodás alapján a Szállító partnerei felé elszámolandó díjazás: 
 
Biztosítási ügynöki szolgáltatás                              1              5 000           5 000    M                0               5 000 
megbízási díj (Áfa tv. 86§ (1) a) 
szerint mentes) 
 
 
                                                                 ÁFA kulcsonként:  ÁFA nélk. össz.  ÁFA%    ÁFA összeg         Összesen 
                                                                                   ---------------  -----  -------------  ------------------ 
                                                                                            10 000    M                0              10 000 
 
 Megjegyzés:        2019.04.hó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Zárt, elektronikus rendszerbõl elõállított bizonylat, aláírás nélkül is hiteles. 
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AB Jutalék okirat újranyomtatás program --- Kimutatás Nyomtatási Képe 
1 / 1 oldal 1. példány 

 

 

SZÁMLÁVAL EGY TEKINTET ALÁ ESŐ OKIRAT 
 
 

Szállító neve MINTA BT. 
P0000949999 

 Vevő neve AEGON MAGYARORSZÁG 
ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 

Címe MAKÓ  Címe BUDAPEST 
 KISS TÉR 3.    ÜLLŐI ÚT 1. 
 9000   1091 
     

Adószáma 33302333-2-66    
 
Kibocsátás időpontja: 2013.08.08. Sorszám: 000001/L/OK 
 
 
 
 
Jelen okirat az alábbi számlákat módosítja: 
 
Számlaszám: 
000001/L/SZA 
 
 
 
 
 
A fent hivatkozott eredeti számlákon tévesen feltüntetésre került a "Pénzforgalmi elszámolás" kifejezés, a számlák a kifejezés szerepeltetése nélkül érvényesek. 
 
"Zárt rendszerből kiállított bizonylat, aláírás nélkül is hiteles." 
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JESZ NAV Valós idejű számlaadat-szolgáltatás  --- Minta XML fájl 
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Nyitott és lezárt kérdések 
 

 

Nyitott kérdések 

ID Kérdés/Probléma Megoldás Felelős Határidő 

          
     
     

 

 

Lezárt kérdések 

ID Kérdés/Probléma Megoldás Felelős Dátum 

          
     
     
     
     
     
     
     

 


