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1. Általános információk 

1.1. Bevezetés 
Jelen dokumentum az általános- ás pénzügyi- törzsadatok dokumentálására szolgál. Itt találhatók az 

általában egyszer felvihető alapadatok, pl.: irányítószámok, országok, áfa, valuta stb. Az általános 

törzsek a Törzsadatok menü ->Általános törzsek almenüben találhatók. pénzügyi törzsek pedig a 

Törzsadatok->Pénzügyi törzsek almenüben. A dokumentáció teljes megértéséhez a keretrendszer 

dokumentáció megismerése szükséges, a több helyen használt kifejezés (helyi menü gyorsgomb sáv 

stb.) a keretrendszer dokumentációban van elmagyarázva.  

2. Általános törzsek 

2.1. Áfa 

 

Elérés: Törzsadatok->Általános törzsek->Áfa menü 

Az áfa törzs szolgál a programban használt termékek, szolgáltatások áfa kulcsainak definiálására, 

minden olyan helyen, ahol áfával találkozunk, az ebben az ablakban rögzített áfakulcsokat tudjuk 

kiválasztani, ha bevalláson vagy külön gyűjtés szempontjából szükséges akkor ugyanaz az Áfa % akár 

többször is rögzíthető.  

Az Áfa kód az az a NAV áfa kód, amivel az adott kulcs pl.: pénztárgép felé kommunikációban 

használunk.  

Lehetőség van a bevallásnál használt bevallás kódokat is megadni (pl.: Könyvelő modulnál használjuk).  
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Az online számla 2020.07.01 változása okán szükségessé vált az 0%-os áfa kulcsok pontosabb 

jelentésére ezért lehetőség van az 0%-os áfa kulcsnál a kulcs indoklását is megadni, az alap 0%-os 

kulcsok a programban előre definiáltan jelennek meg, de ettől eltérő törvényi tényállások is 

rögzíthetők. Kérjük a kulcsok kiválasztásánál fokozott figyelemmel járjanak el. 

 

2.2. Országok 

 

Elérés: Törzsadatok->Általános törzsek->Országok menü 

Az országok törzs alapvetően azért kerül tárolásra a rendszerben, hogy a címadatoknál kényelmesen 

és gyorsan lehessen kiválasztani az egyes országokat, azokat ne kelljen többször begépelni. A törzs 

alapból feltöltve kerül a rendszerbe, de amennyiben egy-egy speciális esetben szükség van átírásra 

vagy bővítésre azt itt tehetjük meg. Az országok angol megnevezése is a törzs része, ezt pl.: Idegen 

nyelvű számlák megrendelések esetén tesznek jó szolgálatot. 



2.3. Települések 

 

Elérés: Törzsadatok->Általános törzsek->Települések menü 

A települések törzs a címek partnerek, vagy egyéb címek felvitelénél nyújt igen nagy segítséget, mivel 

a legtöbb helyen általában irányítószámra és település nevére is szükségünk van. Amennyiben egy 

irányítószámot a törzsbe rögzítünk akkor azt gyorsan tudjuk kiválasztani a megfelelő helyeken (pl.: 

címek) legördülő listából, szűkített kereső funkcióval, akár irányítószám akár településnév alapján.  

A törzs alapesetben Magyarország település és irányítószám adataival kerül telepítésre. 

Természetesen a törzset manuálisan mi magunk is bővíthetjük, módosíthatjuk. A legtöbb helyen 

amennyiben több ország adatai vannak a törzsben és már választottunk országot pl. címek 

rögzítésénél, akkor a település kereső már csak a megfelelő országra szűkítve mutatja az 

lehetőségeket. 



2.4. Vámtarifa 

 

Elérés: Törzsadatok->Általános törzsek->Vámtarifák törzs menü 

A vámtarifa törzs alapvetően a vámtarifa és SZJ számok rögzítésére szolgáló törzs. A törzs 

rugalmasságának köszönhetően nem jelent problémát TESZOR számok rögzítése sem. Így a számlán, 

szállítólevélen gond nélkül tudjuk ezeket szerepeltetni. Fontos mező a vám %, amely pl. import 

bevételezéseknél, amennyiben a mozgásnem is megfelelően került rögzítésre, terhelésre kerül a BÁR 

beszerzési áron, ezáltal a készletre vételkor már helyesen vámmal terhelt módon kerül nyilvántartásba 

a beszerzett termék. A származó mező csak bizonyos nyilvántartások elkészítéséhez és bizonyos 

speciális automatizmusoknál kerül előtérbe ez az érintett modulban dokumentálásánál említésre 

kerül. 

Az ablak helyi menüjében az aktuálisan kiválasztott tarifa beállítható alapértelmezettnek, minden új 

termék rögzítésekor a kiválasztott VTSZ szám kerül kiválasztásra, így csak akkor kell a terméktörzsben 

a tarifával foglalkozni amikor a szokásostól eltérő terméket rögzítünk.  

 

  



3. Pénzügyi törzsek 

3.1. Árfolyamok 

 

Elérés: Törzsadatok->Pénzügyi törzsek->Árfolyamok menü 

Ebben az ablakban lehet rögzíteni egy adott napra érvényes árfolyamot egy adott bankra és valutára 

nézve. A program lehetőséget ad a három árfolyam szint rögzítésére: vételi közép és eladási árfolyam. 

A rögzítés történhet manuálisan, vagy a helyi menüben található import funkcióval. 

A helyi menüben az MNB árfolyam gombra kattintva lekérdezhető 

az MNB adott időszakra egy adott valutára publikált árfolyam 

szintjei. Egyéb bankoknál általában importot vagy manuális 

rögzítést alkalmazhatunk jelenleg. 

 

 

 

MNB árfolyam lekérdezés szükség szerint 
Lehetőség van a helyi menüben az „MNB árfolyam lekérdezés szükség szerint” opciót bekapcsolni. 

Amennyiben ezt bekapcsoljuk akkor a rendszer, ha nincs egy adott napra árfolyam rögzítve, 

automatikusan lekérdezi az árfolyamot az MNB szolgáltatásán keresztül, így nem szükséges ezt 

manuálisan megtennünk.  

A helyi menüben bekapcsoljuk a „Ha nincs árfolyam akkor automatikusan az utolsót használja” akkor, 

ha egy napra nincs publikált árfolyam akkor az előző hivatalos árfolyamot használja a rendszer, és nem 



kapunk hibaüzenetet, és nem tesz fel felesleges kérdést a program. Csak MNB alapbank és szükség 

szerint MNB árfolyam lekérdezés mellett ajánlott ez az opció.  

3.2. Bankok 

 

Elérés: Törzsadatok->Pénzügyi törzsek->Bankok menü 

Itt célszerű azokat a bankokat rögzíteni, akiknek az árfolyamait szeretnénk a rendszerben rögzíteni.  

A mellékelt ábrán az MNB van rögzítve, amennyiben a helyi menüben beállítjuk a bankot 

alapértelmezett banknak akkor a bizonylatokon egyéb modulokban a rendszer ennek a banknak az 

árfolyamait fogja használni.  

Amennyiben a bank alapértelmezett árfolyam banknak meg van jelölve akkor a táblázatban Zöld 

háttérszínnel jelenik meg.  

A helyi menüből megnyitható a bank árfolyamai, ekkor az árfolyam ablak az adott bankra szűrt 

adatokat fog mutatni. 



3.3. Címletek 

 

Elérés: Törzsadatok->Pénzügyi törzsek->Címletek menü 

A címletek törzs szolgál a programban használt címletek rögzítésére, ezt alap esetben pl.: bolti pénztár 

zárásásakor használja a rendszer, amennyiben címletes kasszazárást végzünk. Megadható a 

bankjegy/érme megnevezése és a címlet szám szerinti értéke.  



3.4. Valuták 

 

Elérés: Törzsadatok->Pénzügyi törzsek->Valuták menü 

A valuta törzs szolgál az általunk használt valuták nevének és kódjának (rövid nevének) rögzítésére, a 

rendszerben az ismert valuták telepítéskor rögzítve vannak, így ezt csak nagyon ritkán speciális valuták 

rögzítése esetén kell csak manuálisan rögzítenünk.  

 A Helyi menüből a valuta árfolyamait le lehet kérdezni, az árfolyam ablak az adott valutára szűrve 

nyílik meg.  

 


