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Ügynökölt utakra felvett foglalás befizetés 

Ügynökként értékesített utaknál a befizetés módszere azonos a saját utakon alkalmazottal, az 

eltérés mindössze annyi, hogy az utas számára ebben az esetben számlát nem állíthatunk ki, 

mivel erre csak az utazás szervezője jogosult.  

„Utazási irodák számlázási gyakorlata” 

Ha a közvetítő iroda a Szervező irodával ügynöki szolgáltatásra szerződik, ügynöki díjért. Ekkor 

arra vállalkozik, hogy a Szervező irodát és az Utast egymással összehozza az ügynöki díj fejében. 

Ez esetben az utazást közvetítő iroda valóban nem a saját nevében értékesíti az utat, munkája 

a felek kiközvetítésével befejeződik, és ezt követően a Szervező utazási iroda felé saját nevében 

az ügynöki díjat számlázza ki, az utas felé azonban saját nevében számlát nem bocsáthat ki, 

csak a Szervező utazási iroda megbízása alapján, és az ő nevében. Ez utóbbi verzió esetén a 

közvetítő iroda jogosan zárkózik el attól, hogy az utas részére az idegenforgalmi szolgáltatásról 

számlát bocsásson ki.” (APEH Adójog Főosztály 8990165882/2006.)  

Ha a Partnertörzsben helyesen állítottuk be a Szervező iroda értékesítési relációit, akkor az ilyen 

típusú foglaláson a program nem is enged számlát kiállítani az utasunk nevére, csak Fizetésbe-

kérőt. 

Nézzük ezt a gyakorlatban: 

Jól látszik, hogy a számlakiállítás lehetőség-

nél csak a Fizetésbekérő opció aktív, tehát 

nem tudunk kiállítani számlát az utasunknak, 

ugyanez a helyzet az összes fizetési módnál. 

A Fizetésbekérő az Utas nevére szól, ahol 

Szállító a saját irodánk. 

Jutalékszámla kiállítása 

Az ügynökként értékesített foglaláson ki kell 

állítanunk a jutalékszámlát, a Szervező iroda 

részére. Amennyiben a foglaláson szereplő 

szolgáltatásoknál meghatároztuk a jutalék 

összegét, akkor a jutalékszámlát egy gomb-

nyomással létrehozhatjuk.  

 

Jutalékszámlát készíteni csak akkor tudunk, hogy ha a foglaláson a jutalék mező értéke nem 0, 

illetve a foglalás típusánál az „ügynök” beállítás szerepel. Ez automatikusan állítódik a foglalás 

létrehozásakor a Szervező partnernél alkalmazott beállításoktól függően. 
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A jutalék összegét már a szolgáltatások felvé-

telekor is megadhatjuk, és a későbbiek folya-

mán ezt az adatot a foglaláson is módosítani 

lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jutalékszámlát a Bizonylat fülön hozhatjuk létre a Jutalékszámla gombbal, így a program 

jelzi, hogy vevői számlát fog készíteni és az Igen gomb lenyomásával el is készíthetjük a juta-

lékszámlát. Ezen csak a Fizetés módját kell módosítani, ha szükséges, de ennek alapértelmezett 

fizetési módot is adhatunk az Eszköz menü/ Rendszeradatok/ Beállítások/ Pénzügyi nyomtatvá-

nyok fülön. 
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Ügynöki szerződéssel rendelkező közvetítő utasának foglalása 

Ügynöki szerződéssel rendelkező partnerünk foglalását a korábban ismertetett módon kell lét-

rehoznunk, a foglaláson az értékesítőnél a megfelelő irodát kiválasztva. 

A foglalás befizettetésénél ugyanúgy járunk el, mint a saját utunkra felvett utasoknál. A pénzügyi 

bizonylatok kiállítása azonos módon történik, a felhasználó iroda beállításaitól függően. Ügyel-

nünk kell azonban arra, hogy a foglaláshoz tartozó bizonylatok az Utas nevére készülnek el, de 

a fizetések majd az Értékesítő partnertől érkeznek.  

Az ilyen foglalásokra kiállított számlákon megjelenik az ügynök iroda neve is, ennek alapján 

tudjuk visszakeresni a követelés listán, illetve a fizetési felszólításoknál is. 

 

 

 

 

Jutalékszámla érkeztetés 

Az ügynök foglalására a Jutalékszámla gomb segítségével érkeztethetünk jutalékszámlát, 

amennyiben a foglalás értékesítője egy partneriroda.  

FIGYELEM! A program csak abban az esetben tudja beérkeztetni a jutalékszámlát, ha a jutalék 

összege nem 0, tehát a jutalékszámla érkeztetése előtt ellenőrizzük a jutalék összegét! 

Ha rákattintunk a jutalékszámlára, akkor 

a program jelzi, hogy szállítói számlát ér-

keztet. Az Igen gombra kattintva a beér-

kezett jutalékszámlát beiktatja a belföldi 

szállítói számla adatbázisba. 

A NU3 program által beiktatott szállítói 

számlán nekünk már csak néhány adatot 

kell beállítanunk. 

A navigátoron levő Módosítás gomb meg-

nyomása után az Eredeti számla-szám 

mezőbe írjuk be a beérkező jutalékszámla 

számát, illetve beállíthatjuk a Fizetési mó-

dot. 

A Jogcím mezőben (ha vannak feltöltve 

jogcímek) akkor kiválaszthatjuk a megfe-

lelőt. 

 

 

 

 

 

 

 


