
 

 
 

Iroda++ 813v2 
Ko vete s 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Iroda++ 813v2-es verziója már elérhető az ügyfélkapun keresztül. Az alábbi 

funkciók/módosítások kerültek a rendszerbe.  

1. NAV adatszolgáltatáshoz a korábbi, nem bontott cím 

adatok bontása 

A NAV által előírt adatszolgáltatás megköveteli, hogy a címek adott struktúrában bontva szerepeljenek az 

adatszolgáltatási XML-ben. 

Ehhez a korábbi Partner illetve Számla adatokat bontani kell. A Partner adatokat lehetne bontani úgy, hogy 

egyesével belemegyünk a Partnertörzsbe és módosítjuk a cím adatokat. Ez lassú és nehézkes, főleg sok meglévő  

adat esetén. 

Ennek egyszerűsítése és gyorsítása végett készült a Keretrendszer -> Funkciók -> Címek bontása funkció. 

 

A program automatikusan megpróbálja szétbontani a cím utca mezőjében szereplő szöveget Közterület 

neve/Közterület jellege/Házszám adatokra. A többi adatot nem tudja szétbontani. Pl. kerület, lépcsőház, emelet, 

stb. Ezt a bontást megjeleníti. Amennyiben megfelelő, ahogy a program a szétbontást elvégezte, akkor nem 

módosítjuk. Ha nem megfelelően bontotta a program, vagy szeretnénk több adatot is megadni, akkor beírhatjuk 

a szükséges mezőbe. 

Figyelem! A korábban megadott, eredeti adatok nem változtathatók. 

Figyelem! A módosításokat CSAK azokon a rekordokon fogja letárolni a program, amiket kijelölünk mentésre az 

Adatok mentése gomb megnyomása előtt. 

Az összes adatot ki tudjuk jelölni, vagy a kijelölést mindegyik rekordról el tudjuk venni. 



 

 
 

 

2. NAV adatszolgáltatáshoz címbontás a korábban készített 

számlákon 

A korábban mentett számla adatokon is ugyanígy el tudjuk végezni a cím szétbontását. A NAV állásfoglalása 

szerint csak 2016.01.01-én vagy utána készült számlák átadása kötelező. Ezért a cím bontását nem kell elvégezni 

az ennél korábbi bizonylatokon. Ezt úgy tudjuk leszűrni, ha megadjuk a Számla adatoknál a kezdő dátumot. 

 

A bontott című rekordokat kijelölés után az Adatok mentése gombbal kell lementeni. 

 

3. Címek tárolásának módosítása a Kereskedelem 

partnertörzsben 

A Partnertörzsben a Számlázási és a postacím a NAV által megkövetelt szegmensekre lett bontva. 

A Másol gomb a különböző szegmensekben felvett adatokat összemásolva létrehozza az utca mezőt, ami a 

korábbi nyomtatványokon, sablonokon, stb. szerepelni fog. Az összemásolás nem kötelező. A NAV-os 

adatszolgáltatás XML-ben a bontott szegmensek jelennek meg (ha vannak). Ha nincsenek, akkor az utca mezőben 

szereplő szöveg kerül bele a Közterület neve mezőbe. 

Fontos! Az utca mező 70 karakter hosszú lehet! 

Ezért a szegmensek összemásolása az összeállított szöveg első 70 karaktere lesz. 

A korábban használt F8 (számlázási cím átmásolása postacímbe) funkció a bontott struktúrát másolja. 



 

 
 

 

 

 

4. Címek bontása Excel importáláskor 

A Partnerek importálása funkció is képes a bontott struktúrájú címek importjára. 

A korábban létrehozott Excel végén kell szerepeltetni az új szegmenseket, így a korábbi Excel is gond nélkül 

működhet: 

Cím Kerulet = BF, 10 hosszú 

Cím Kozterulet_neve = BG, 50 hosszú 

Cím Kozterulet_jelleg = BH, 50 hosszú 

Cím Hazszam = BI, 10 hosszú 

Cím Epulet = BJ, 10 hosszú 

Cím Lepcsohaz = BK, 10 hosszú  



 

 
 

Cím Emelet = BL, 10 hosszú  

Cím Ajto = BM, 10 hosszú  

Postacím Kerulet2 = BN, 10 hosszú  

Postacím Kozterulet_neve2 = BN, 50 hosszú  

Postacím Kozterulet_jelleg2 = BP, 50 hosszú  

Postacím Hazszam2 = BQ, 10 hosszú  

Postacím Epulet2 = BR, 10 hosszú  

Postacím Lepcsohaz2 = BS, 10 hosszú  

Postacím Emelet2 = BT, 10 hosszú  

Postacím Ajto2 = BU, 10 hosszú  

5. Címek bontása a Partnerkezelő modulban 

Természetesen az integrált rendszer következtében az Iroda ++ 8.13v2 Partnerkezelő modul is bontva 

tartalmazza a partner cím adatait! 

 

 

Az Express legújabb verziójából átvett adatok is tartalmazzák a bontott cím adatokat. Amennyiben így érkezik 

az állomány, az Iroda ++ betölti azt az importálás során. 

 


