
Kedves Ügyfelünk! 
 

A korábbi években a megszokott menet az volt, hogy az adótörvényi változások követésére 
januárban, vagy néha csak februárban adtuk ki a frissítéseket. Most azonban biztos, hogy azokat a 
vállalkozásokat, amelyek semmin sem változtatnak 2013 január 1.-től, éppúgy érintik, vagy érinthetik 
a változások, mint amelyek az új adózási lehetőségekkel élnek majd. Ráadásul ezek némelyike igen 
jelentős terhet jelent az adminisztrációban. Hogy ezeknek a változásoknak a lényege miben áll, azt a  
http://eusys.blog.hu oldalon részletesen leírtuk. 

A változások jelentősége, nagysága, valamint a tény miatt, hogy bizonyos feladatok már akár 
a gazdálkodási év első napjában is megjelenhetnek, felkészítettük a SZÁMADÓ valamennyi termékét 
a változásokra. Ezek a változások csakis az 1.14-es verzióba kerültek be, ezért mindenkinek, aki ki 
szeretné használni a termék új funkcióit, fel kell frissíteni a saját verzióját az 1.14-es változatra. Igaz 
ez minden termék esetében, a számlázóktól az átfogó vállalatirányítási megoldásokig.  

Az első és legfontosabb feladat megállapítani, hogy jelenleg milyen verziójú SZÁMADÓ fut 
Önnél. Ezt úgy lehet megnézni, hogy elindítja a SZÁMADÓ-t, belép, és az F12 gombot megnyomja. 
Az alábbi ablakban a Névjegy fülre kattintva kiolvasható a verziószám.  

 

 

 

Amennyiben itt 1.13. és utána valami olvasható, akkor elegendő letölteni az új telepítőt 
(http://www.szamado.hu/letoltes), és elindítani. Indulás után a felugró ablakban arra a kérdésre, hogy 
egy új 1.14-es verziót akar-e telepíteni, vagy a meglévő korábbi verziót kívánja 1.14-re frissíteni, 
értelemszerűen az utóbbit kell választani. Ez után a telepítő frissíti a rendszert és az állományokat az új 
verzióra. 

Következő lépésben azoknak van még külön feladatuk, akik a kisadozók, vagy a pénzforglami 
szemléletű adózást választották. Az Adatállomány szerviz / Cégadatok karbantartása (számlázók 
esetében Szerviz funkciók/Cégadatok karbantartása) menüben be kell jelölni a megfelelő „pipát”: 

 

 



 

 

 

 

A rendszer újraindítása után elkészíthető az első számla. A számla nyomtatási képén, a 
fejlécben, a szállító felirat után megjelenik a „ Pénzforgalmi elszámolás” felirat. Ha, a Pénzforg.elsz. 
és a Kisadózó opció is bepipálásra kerül, úgy mindkét szöveg kiíródik egymás után. Akinek nem 
szimpatikus a Pénzforgalmi elszámolás felírat, az megváltoztathatja a Szerviz funkciók - Rendszer 
paraméterezés penzfado= paraméterben. 

 

 

 

Akinek az 1.13-as verziónál régebbi programja van, annak egy kicsit bonyolultabb a helyzete, 
ugyanis el kell végeznie a közbülső frissítéseket is. Például, ha valakinek 1.11-es verziójú számlázó 
programja van, annak először 1.12-re, majd 1.13-ra, végül 1.14-re kell frissítenie, nem hagyhat ki 



egyik frissítést sem. Az 1.13-asnál régebbi verziók telepítő készletei FTP szerverünkről, a következő 
címről töltehetők le: 

http://szamado.hu/index.php?page=/index_kek.nml&subpage=/hu/ceges/letoltes_korabbi.nml 

 

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lapon található leírást, és a frissítés megkezdése 
előtt ne feledkezzen meg a Szla könyvtár elmentéséről! 

Ha frissítések során kérdése merülne fel, problémába ütközne, akkor kérjük hogy ingyenes 
verzió esetén látogasson el a fórumunkra, és ott kérjen segítséget, ha érvényes szerződéssel 
rendelkezik akkor pedig a szokásos http://www.szamado.hu/eu oldalon tudjuk fogadni a bejelentését. 

 

 

SZÁMADÓ ügyfélszolgálat 

 


