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Előszó 
 
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról, és a dohánytermék 
kiskereskedelemről szóló 2012 évi CXXXIV törvény (továbbiakban: fdtv.) 
megteremtette a magyarországi Nemzeti Dohányboltok rendszerét. Ezekben a 
dohányboltokban a törvényeknek megfelelő módon kell a dohánytermékek készletét 
nyilvántartani, a készlet adatokat a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt 
részére átadni. A Dohányszoftver Készletnyilvántartó program az NDN Zrt által 
minősített készletnyilvántartó rendszer, mely alkalmas a nemzeti dohányboltokban 
zajló munka támogatására.  
 
Szoftverünk 2013-ban készült, célzottan a dohánybolti munka támogatására. A 
fejlesztését a törvényi előírásoknak, és a felmerülő felhasználói igényeknek 
megfelelően folyamatosan végezzük. Az NDN Zrt, Országos Dohányboltellátó Kft 
egyes rendszereivel a program teljes mértékben együtt tud működni. Támogatja a 
pénztárgéptől külön való használatot, valamint Jota, és Euro Flexy, és Fiscat FP 
Max80 pénztárgépekkel való együttműködést.  
 
Ha a mi rendszerünket választja, akkor olyan fejlesztőcsapattal fog együttműködni, 
akik maguk is dohányboltokat üzemeltetnek. Hiszünk benne, hogy szoftverünk 
maximális mértékben támogatja a dohánybolti feladatokat, de mégis egyszerű, 
érthető.  
 
Honlap: www.dohanyszoftver.hu 
Email: info@dohanyszoftver.hu 
Telefonos elérhetőség: +3630/498-11-53 
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A program megrendelése 

 
Honlapunkon, a www.dohanyszoftver.hu oldalon részletesen olvashat a 
Dohányszoftverről. Amennyiben szeretne további információt kérni, vagy szeretné 
megrendelni a programot, akkor az Előszó-ban írt elérhetőségeken keressen 
bennünket. Telefonon vesszük fel a kapcsolatot, és egyeztetünk a telepítés 
menetéről. Amennyiben meglévő szoftveréről váltani szeretne a miénkre, segítünk a 
váltás menetében, zökkenőmentessé tesszük.  
 

A szükséges hardver eszközök 
 
A program működéséhez szükséges egy átlagos, normál számítógép, vagy laptop. 
Minimum 300 Mb merevlemez tárhely, Windows 7 vagy újabb operációs rendszer, 
64MB memória. Az eladáshoz, és bevételezéshez célszerű egy USB portra 
csatlakoztatható vonalkód olvasó. A dohánybolti pénztárgép és számítógép 
összekötése esetén szükséges a pénztárgéphez is egy második vonalkód olvasó. 
Internet csatlakozás szükséges. Meglévő számítógépével, egyéb eszközeivel 
kapcsolatban szükség esetén segítséget nyújtunk.  
 

A program telepítése 
 
A programot távolról, interneten keresztül mi telepítjük. A telepítéshez indítsa el a 
honlapunkon található "Távsegítség" programot (Teamviewer), és telefonon adja 
meg a számítógép által kiírt azonosítót és jelszót. A telepítés kb 20-30 percet vesz 
igénybe, ezután már meg is kezdheti a munkát. 
 
 

Első használat 
 
A telepített program az asztalon található parancsikonnal indítható. A program 
alapadatai az NDN Zrt rendszeréből származnak. Amikor először elindítjuk, a termék 
törzsadatainkban már azonnal szerepelnek a dohánytermékek adatai. Amennyiben 
működő dohányboltban szoftver cserét hajtunk végre, akkor leltározással, vagy a régi 
adatok importálásával kezdődhet a munka. Előző rendszeréből származó készlet 
adatokat általában tudjuk importálni, ebben kérje kollégánk segítségét. 
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A program elindítása 
 
A program elindítás során a következőket végzi el: 

• Ellenőrzi az internetes időt és a számítógép szerinti időt (eltérés esetén jelez) 
• Minden reggel, első indításkor automatikusan letölti az NDN Zrt-től a 

szükséges adatokat (termék adatok, vonalkódok, árak), valamint kijelzi a 
kihirdetett áras termék árváltozásokat (2017.01.01-től) 

• Ha van felhasználó kezelés beállítva, akkor belépteti a felhasználót 

• Ellenőrzi az interneten található szoftver frissítéseket; ha van Dohányszoftver 
frissítés, akkor letölti 

• Hibás program kilépés (áramszünet, stb) esetén újraindításkor ellenőrzi a 
program adatállományait 

• Amennyiben negatív készlettel rendelkező terméket talál, akkor felhívja a 
figyelmet ezekre 

 
 
 
Indítás után a következő képernyő fogad: 
 
  

 
 
Fent a menüsort láthatjuk, alul pedig a legutóbbi NDN adatcserék eredményeit. A 
program az NDN Zrt előírásainak megfelelően, teljesen automatikusan végzi a készlet 
és forgalmi adatok elküldését az NDN Zrt felé. Ezekkel Önnek nincs teendője. 
Amennyiben az adatküldéseknél a program hibát jelez, az többféle problémára 
utalhat, keresse kollégánkat a segítségért. 
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Törzsadatok 

Áru törzsadatok 

 
 

  
 
A Bal oldalon található maga a cikktörzs a termékek adataival, jobb oldalon pedig a 
kiválasztott termék egyes részletes adatai, tulajdonságai. A programban eleve benne 
vannak az NDN-től kapott termék adatok: cigaretta, szivar, szivarka, vágott dohány, 
és egyéb dohányzást kiegészítő termékek: hüvely, papír. 
 
A rendszerben a következő termékadatok találhatók: 
- Termék megnevezése 
- Nettó beszerzési ár, Fogyasztói ár 
- ÁFA besorolás 
- Mennyiségi egység 
- Természetes egység, egység szorzó (pl 50g dohány esetében a természetes egység 
0.05 KG (vagy 50g); egy 2 dl-es ital esetében 0.2 Liter) 
- Kartonozás 
- Szállító neve  
- Áru csoport neve  
- Vámtarifa száma 
- Csatolt cikk (pl üveges bor eladása esetén egy db boros palackot is eladunk) 
 

 

Új termék felvitele. Ezzel az ikonnal mindig új terméket, új adatot 
lehet felvinni a rendszerbe. Kizárólag a dohányboltban egyébként 
értékesíthető termékeket szabad felvinni új termékként (szeszes ital, 
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üdítő, újság, stb) 

 
Kijelölt termék adatainak szerkesztése, javítása. Általában a 
programban ezzel az ikonnal történik az egyes adatok utólagos 
javítása. A termékeket tartalmazó táblában dupla kattintással, vagy 
Enterrel is szerkeszthetjük a termék adatokat. 

 
A kijelölt termék törlése. Termék akkor törölhető, ha nincs készleten, 
és nincs bevételezés alatt. Törölt terméket vissza lehet állítani, illetve 
egyes kimutatásokban a termék továbbra is megjelenik (pl eladás 
összesítőben). NDN termék nem törölhető. 

 
Nyomtatás. A programból általában XLS, PDF, TXT formátumba 
lehet az egyes listákat exportálni. Ezeken kívül lehetőség van 
Nyomtatási képet kérni, vagy azonnali nyomtatást kérni. Egy felugró 
ablakban kell a nyomtatási célt kiválasztani. 

 
Nagyobb betűméret, különböző felbontású monitorokon különböző 
méretű szöveg olvasható. 

 
Kisebb betűméret 

 
Kilépés, az adott ablak elhagyása. 

 
Gyors váltás az értékesítés ablakra 

 
 

Keresés a cikktörzsben: 
 - vonalkód olvasóval olvassuk le a termék vonalkódját; 
 - gépeljük be a termék kezdőbetűit; 
 - gépeljük be az NDN cikkszámot (pl A004488) 
 
 
Termékek felvitele, módosításakor egy új ablakban szerkeszthetjük a termék 
adatokat. 
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A program minden termék esetében csak az NDN által engedélyezett adatokat engedi 
szerkeszteni: jövedéki dohánytermékek esetében semmit; egyéb nem fix áras 
termékek esetében az árat; nem NDN termékek esetében bármit.  
Adjuk meg a termék nevét, nettó beszerzési árát, fogyasztói árát (árrést számolja). 
A mennyiségi egység az az egység, amilyenben a terméket beszerezzük, értékesítjük. 
A természetes egység, és szorzója az árcímkén szereplő egységár kiírásához 
szükséges. 
A termékeket saját csoportokba sorolhatjuk, az NDN csoportjaitól függetlenül. 
A csatolt cikk lehet pl betétdíjas termékeknél az üveg. Értékesítéskor a program a 
csatolt cikkel együtt adja el a terméket. 
A db/karton adatot kartononkénti bevételezés esetében használja a program, nem 
kötelező kitölteni. 
A minimumkészlet ODBE rendeléshez feladata magasabb készletszint tartása az 
automata rendeléseknél (lásd később). 
Az ODBE azonosító adatokat az ODBE rendszerével való jobb együttműködéshez 
használja a program. (nem NDN termékek, amik ODBE-től rendelhetők) 
 

Itt (is) van lehetőség a termékhez tartozó vonalkódok rögzítésére, a  gombbal. A 
megjelenő kis ablakba olvassuk ve a terméken lévő vonalkódot, gyűjtő vonalkód 
esetén az egynél nagyobb mennyiséget. A vonalkódos árnak akkor van szerepe, haa 
kijelölt vonalkódhoz tartozó terméket a szokásostól eltérő áron szeretnénk 
értékesíteni (pl minőségi hibás, közeli szavidejű termékekre egyedi áras vonalkódot 
generálhatuk): mindez csak nem NDN termékeknél működik.  
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Itt lehet megadni az összetett termékek „receptjét”, ez ügyben keresse 
ügyfélszolgálatunkat. (Példa: kávét adunk el, de szeretnénk követni az összetevők, a 
kávé, cukor, tej, tejpor stb készletét) 
 
 
A cikktörzs táblázatban kijelölt termékhez tartozó adatok különböző füleken 
találhatók (Áru adatok; Forgalom; Készletszintek; Szűrés; Címke; Egyedi árak; 
ODBE). 
 

Áru adatok fül 

 
 
A termék törzsadatai, vonalkódjai, és készlete található itt. A program eladás során 
vonalkóddal azonosítja a terméket. A vonalkód szorzója az a mennyiség, ahány darab 
terméket egy vonalkód jelent (pl egy csík cigaretta vonalkódja 10 db-ot jelent).  
 
 
A készlet bontás fogy.árak szerinti táblázatban láthatjuk, hogy a dohánytermék egyes 
adójegyes árszintjeihez mekkora készletünk van. A központi kihirdetett árszint zöld 
színnel jelenik meg. 2017.01.01 óta megszűntek a különböző árszintes adójegyek, 
helyettük egységes zárjegyes rendszer került bevezetésre. 
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Áru forgalmi adatok fül 

 

 
 
Gyors áttekintéssel láthatjuk a termék heti, havi és éves fogyását, beszerzését, 
eladási árrését. A 30 napos fogyást átlagul véve a program kiszámítja, hogy az 
aktuális készlet hány napra elegendő, illetve adott napi készletszinthez szükséges 
rendelési mennyiségre is tesz javaslatot. 
Láthatjuk, kinyomtathatjuk az elmúlt időszak tételes fogyását, és beszerzéseit a 
nyomtatás ikonnal. 
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Készletszintek fül 

 

 
 
 
A program minden nap tárolja a napi zárókészletet a teljes cikktörzsre. Ebből, a 
beszerzési és eladási adatokból látványos grafikont készít a program a napi 
készletekről, egyszerűen áttekinthető, hogyan változott a megadott időszakban a 

termék készlete. A grafikont a  gombbal BMP képformátumba exportálhatjuk, 
más programban való felhasználásra. Bizonyos grafikon minták segítséget 
nyújthatnak készletproblémák megoldásában.  
 
 

Szűrés fül 
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A bal oldali listában csak a szűrési feltételeknek megfelelő termékeke jelenjenek 
meg. Szűrhetünk például 
 - áru csoportra 
 - szállítóra 
 - megnevezés részletre 
 - készletértékre 
 - forgalmi értékre 
 - törölt termékekre 
 

A  gombbal törölhetjük a szűrési feltételeket, a -val pedig indíthatjuk a 
szűrést. A szűrt listánkat többféle szempont szerint is sorba rendezhetjük. 
Példák szűrésekre: 
- Melyek az Imperial nevű gyártó termékei? 
- Melyek a 10.000 forintnál drágább termékek? 
- Melyek azok a termékek, melyekből volt ez elmúlt 30 napban forgalom, de a 

jelenlegi készlete nulla? 
- Melyek azok a termékek, melyekből a készletérték magas, de nincs forgalma? 
 

Címke fül 
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A kiválasztott termékekre árcímke nyomtatást kérhetünk. Automatikusan bekerülnek 
ide termékek, ha változik a fogyasztói áruk, vagy újként felvitt termékek. Kézzel úgy 
vehetünk fel a listára termékeket, hogy megnyitjuk ezt a fület, és a bal oldali fő 
táblázatban kiválasztjuk Enter-rel a termékeket. Vonalkódokat is felvehetünk 

nyomtatásra, az Áru adatok fül alján, a vonalkód táblázat mellett található  
gombbal.  
Árcímkék nyomtatásakor az alábbi nyomtatási képet kapjuk: 
 

 
 
A nyomtatandó címke méretét a módosíthatjuk (20*48.5, 25.4*48.5mm, 63*37mm, 
vagy 70*37mm, a különböző polcméretekhez). 
 

Egyedi ár fül 

 
Nem kihirdetett áras termékeknél lehetőség van egyedi akciók létrehozására. Az 
Egyedi árak fülön időszakra, és mennyiségre adhatunk engedményt a vásárlóknak.  
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Adjuk meg az akció időtartamát. Megadhatunk árat úgy is, hogy bizonyos mennyiség 
egy tételben történő eladása esetén éljen csak az akciós ár. A zöld pipa gombbal 
lehet véglegesíteni.  
 

ODBE fül 

 

 
 
A program lehetőséget biztosít arra, hogy az Országos Dohányboltellátó Kft felé 
automatikus (vagy kézi) rendelést állítson össze, mely feltölthető az ODBE honlapjára 
a rendelésekhez, és így a rendelés leadás ideje lerövidíthető.  
A bal oldali táblázatban megjelenő világoskék "Rendel" oszlopba kell beírni a 
rendelendő mennyiséget. Segítségképpen megjelenik a termék elmúlt 7 és 30 napos 
forgalma is.  
Először is indítsunk új megrendelést az "Új rendelés" gombbal.  
A számítógéptől automata segítséget kérhetünk a Rendelési javaslat ablakban: adjuk 
meg, hány napra elegendő készletet szeretnénk tartani az üzletben. A program olyan 
mennyiséget rendel meg, hogy a jelenlegi készlet, plusz a rendelt mennyiség 
biztosan elegendő legyen a megadott napokra. Ehhez az elmúlt 30 nap forgalmát 
veszi alapul. Ha egy új terméket szeretnénk bevezetni, az első alkalommal nekünk 
kell megadni a rendelt mennyiséget, amikor beindul a fogyása, akkor már a 
számítógép automatikusan is meg fogja rendelni.  
 
Minden dohányboltban más és más készletet célszerű tartani, a forgalomtól, 
raktárkészlet szintjétől, szállítási gyakoriságtól függően.  
- Heti egy szállítású boltnál 12-14,  
- Heti két szállítású dohányboltban 10-12  
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- Heti hármas dohányboltnál 8-10 napos készletet célszerű tartani. 
Ezt nyilván a szezonalitás, ünnepek, raktári hely, vagy a tulajdonos döntése 
módosíthatja.  
A gépi javaslatot kézzel is javíthatjuk. A "R.e" oszlopban megjelenik az ODBE által 
kiszállítható legkisebb mennyiség (rendelési egység). 
Harmadik lépésként ellenőrizhetjük a rendelt tételeket (kinyomtathatjuk saját részre). 
Negyedik lépés a kész rendelés átadása az ODBE-nek. Ehhez kattintsunk a 
véglegesítés gombra, ekkor a program egy fájlt készít, melyet mentsünk el egy biztos 
helyre a számítógépben, pl az Asztalra, vagy egy fix könyvtárba. Lépjünk be az ODBE 
honlapjára azonosítónkkal és jelszónkkal, majd a menüből válasszuk az XML feltöltés 

opciót.  
Keressük ki az imént létrehozott fájlt, a rendelés pedig megjelenik a listában.  
 
A korábbi rendeléseket áttekinthetjük (listázhatjuk) a fül alsó részén található 
gombokkal.  Amennyiben   úgy kell rendelést leadnia, hogy egy szállítmány még 
nincs bevételezve, akkor válasszuk ki a még be nem érkezett rendelést alul, és 
pipáljuk be az „Automata rendeléskor tekintse a kiválasztott rendelést 
bevételezettnek” gombot.  Ekkor a program úgy fogja számolni az új rendelést, 
mintha az a kiválasztott már beérkezett volna. Ez a funkció hasznos lehet pl akkor, 
ha heti hármas szállítású boltoknál, előző hét csütörtökön szeretnénk megrendelni a 
jövő hétfői árut: a péntekre szóló rendelést célszerű ilyenkor hozzászámoltatni a 
programmal. A kiválasztott termékből a kiválasztott rendelésben szereplő 
mennyiséget is mutatja a program. 
 
Az automata rendelés segítségével tetszőleges nagy rendelést akár pár perc alatt 
összeállíthatunk. Bármikor újrakezdhetjük, ha túl soknak vagy kevésnek a program 
által összeírt mennyiséget. A gépi javaslatot kézzel felülbírálhatjuk, hozzáírhatunk, 
vagy elvehetünk tételeket. A rendelés értékés folyamatosan nyomon követhetjük az 
ablakban. 
 
A „Minimumkészlet” oszlop segítségével beállíthatjuk, hogy mennyi minimális 
készletet szeretnénk tartani valamely termékből. A program ezzel az adattal úgy 
számol, mintha nem lenne készleten, azaz mindig efölött fogja tartani a készletet. 
Hasznos lehet pl többes kihelyezéseknél (ahol nem a fogyás, hanem a többes 
kihelyezés miatt kell nagyobb készletet tartani), vagy olyan termékeknél amit ritkán 
visznek, de akkor nagy mennyiségben. 
 
Amennyiben az automata rendelés összeállításakor a „Szűrés” fülön valamilyen 
szállító ki van jelölve, akkor az automata összeállítás csak az ő termékeire fog 
megtörténni. Hasznos lehet pl ital beszállítóknál, rendelés összeírásakor. Ha nincs 
szállító kijelölve, akkor az ODBE-től rendel a program. 
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 Szállító törzsadatok 
 

 
 
 
A beszállító partnerek alapadatait adhatjuk meg: név, cím, adószám, 
bankszámlaszám, egyéb megjegyzés. A szállító rövidítése jelenik meg a program által 
nyomtatott listákban. Az alsó ikonok segítségével lehet új szállítót felvinni, vagy 
meglévő adatait módosítani. Szállítót csak akkor lehet törölni, ha egyetlen áruhoz 
sincs ő szállítóként beállítva. A szállító valamely adatán dupla kattintással, vagy Enter 
billentyűvel is lehet módosítani. Csak attól a szállítótól tudunk termékeket 
bevételezni, akik szerepelnek ebben a listában.  
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 Csoportok 

 

 
 
 
Az NDN-től kapott termékadatok a 100-106 csoportokba automatikusan bekerülnek. 
A saját egyéb termékeket (újság, üdítő, öngyújtó stb) a rendszer automatikusan a 
107 csoportba viszi fel. Bevételezés, eladás során a rendszer automatikusan 
korlátozza a maximális mennyiségeket, a listában szereplő számoknak megfelelően 
(NDN irányelv). 
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 Bizonylatok listája 

 

 
 
 
Az értékesítésen kívüli árumozgások felvitt bizonylatait láthatjuk. Ezek a következők: 

- Áru bevételezések szállítótól 
- Visszáru szállítónak 
- Selejtezés, leltár, káresemény, egyéb belső készletmozgások 

 
A fenti táblázatban az egyes bizonylatok főbb adatait, az alsóban a kiválasztott 
bizonylat tételeit láthatjuk. A felső sorban megadhatjuk a következőket: 
- Rögzítés, teljesítés, vagy fizetési határidőre időszakot adhatunk meg, csak az ebbe 
tartozó bizonylatok jelennek meg 
- Lista sorrendjét változtathatjuk (sorszám, teljesítés, fizetési határidő, fizetés napja, 
szállító neve) 
- Az aktuális listáról gyors összesítés látható, mennyi a megjelenített bizonylatok 
összértéke, ebből mennyi a fizetési dátummal rendelkező, illetve nem rendelkező 
bizonylatok értéke, valamint mennyi a lejárt fizetési határidejű számlák összege. 
Ezeknek az adatoknak elsősorban szállító partnertől kapott áru esetében, átutalásos 
számláknál van értelme.  
 
Ha kifizetetlen számlán áll a kurzor, a jobb felső sarokban megjelenik egy „Fizetés” 
gomb, mellyel az adott bizonylat kifizetését rögzíthetjük. 
 
A bizonylat listát kinyomtathatjuk, a kijelölt bizonylatot másolatban nyomtathatjuk. 
Ha utólagos ellenőrzésnél hibát tárunk fel, a bizonylat tételeit is utólag is 
szerkeszthetjük, de csak új tételeket vihetünk fel, a meglévőket nem törölhetjük. 
 
Lehetőség van egy hibás bizonylat teljes stornózására is a Stornó gombbal. 
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Értékesítés 
 
A program legtöbbet használt része az értékesítés menüpont.  
 

Normál értékesítés 

 

 
 
Az Értékesítés menüponttal valósítjuk meg a dohánytermék eladását, kivezetését a 
raktárkészletről. Értékesítés menete a következő: 
 

1. A vevő kéri a terméket 
2. A termék vonalkódját leolvastatjuk a vonalkód leolvasóval az Értékesítés 

menüpontban.  
3. Beütjük a pénztárgépbe a vásárlás összegét (akár tételesen, akár ÁFA gyűjtő 

szerinti bontásban) 
 
Vásárlás végén ellenőrizzük a pénztárgép által kijelzett végösszeget a monitor bal 
alsó sarkában lévő összeggel. 
 
Vonalkód leolvasóval le kell olvasni a termék vonalkódját, ekkor a beállított 
mennyiségi szorzóval a program rögzíti az eladást. ABC szerint is lehetőségünk van 
terméket keresni (hibás, olvashatatlan vonalkód esetén pl), ehhez üssük le a termék 
kezdőbetűjét, ekkor a program átugrik a cikktörzsre, ahonnan Enter billentyűvel 
választhatunk. 
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Mennyiségi szorzó megadása:  3 db termék eladásához írjuk be a jobb alsó ablakba:  
3 *     vagy 3 x   három – csillag, illetőleg csillag billentyű helyett az X (iksz) is 
működik. Ha téves terméket vittünk fel, a sor végén található Törlés gombbal 
töröljük. 
Ha negatív mennyiséget adunk meg szorzóként ( - 5 * ), akkor a program vevői 
visszáruként kezeli az adott tételt. 
 
Új nyugtát egy Enter adásával kezdhetünk. Célszerű vásárlónként új nyugtát kezdeni, 
de készletnyilvántartás szempontjából nincs különbség, hogy hány nyugtán gyűjtjük 
a napi forgalmat. A program minden nyugta véglegesítésekor csökkenti a számítógép 
készletét. 
 
Ha egy nem NDN terméket törzsártól eltérő áron akarunk értékesíteni, írjuk be az 
árát, és utána az F1 gomb, majd olvassuk le a termék vonalkódját.  
 
Ezt az értékesítési módot használjuk olyan boltokban, ahol a pénztárgép és a 
számítógép nincs egymással összekötve, azaz külön-külön kell őket használni. 
 

Értékesítés Micra Jota pénztárgéppel összekötött módban 

 
Abban különbözik a normál értékesítéstől, hogy a pénztárgépen kell a vonalkódot 
megadni (leolvasni), a mennyiségi szorzót megadni. A képernyő igazából csak 
tájékoztat arról, hogy mit adtunk el a pénztárgéppel. Az összekötésnek van néhány 
feltétele, erről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. (Kábel, pénztárgép beállítás, 
második vonalkódolvasó, telepítés). Az ablakot elég egyszer elindítani nyitás után, 
utána folyamatosan működik a háttérben, nem zavarja az egyéb munkát. 
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Értékesítés Euro Flexy pénztárgéppel összekötött módban 

 
Hasonló a Micra Jota összekötéshez. A pénztárgépet kell kezelni, ez az ablak csak az 
értékesítés nyomon követésére szolgál. Az Euro Flexy pénztárgép sajátosságainak 
megfelelően, itt nincs lehetőség értékesítés közben többáras készletből választani 
(nem ad rá időt a pénztárgép). A program a legutolsó értékesítési árszinten fogja 
eladni a terméket, ha még van belőle készlet. Ha hibás ár kerül a nyugtára, törölni 
kell az utolsó tételt, az alsó ablakba megadni a helyes árat, majd újra leolvasni a 
termék vonalkódját. Az összekötés bonyolultabb, mint Micra Jota esetében. 
Pénztárgép szerviz közreműködését is mindenképpen igényli, vonalkód olvasó kell 
hozzá, valamint egy licenckulcsot kell feltelepíteni. A részletekről érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunkon. 
 

 
 

Értékesítés Fiscat FP Max80 pénztárgéppel 

 

A Fiscat FP Max80 blokknyomtatós pénztárgéppel való összekötéshez célszerű, hogy 
érintőképernyővel rendelkezzünk. Mivel ezen a pénztárgépen nincsenek gombok, a 
számítógépet kell kezelni (számítógépen nyitjuk és zárjuk a pénztárgépet, kezeljük 
nyugtát, a mennyiségi szorzókat. Ez a pénztárgép alkalmas számla kibocsátására is. 
Kérjük, hogy amennyiben ezzel a pénztárgéppel szeretne dolgozni, egyeztessen 
kollégánkkal.  
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Áru beszerzés 
 

 
 
Az értékesítésen kívüli áru mozgások könyvelésére szolgál, legfontosabb az áru 
beszerzés, illetve egyéb készletmozgások.  
 
A program lehetőséget biztosít a bizonylat félbehagyására, folytatására. A 
félbehagyott bizonylatokat látjuk a fenti táblázatban, az alsóban a kiválasztott 
bizonylat tételeit.  
 

A  gombbal véglegesíthetjük a bizonylatot, a  ikonnal szerkeszthetjük a 

bizonylat tételeit. Rontott bizonylatot törölhetünk a  gombbal , illetve félkész 

bizonylatot kinyomtathatunk  gombbal. Véglegesítéskor szintén kérhetjük a 
bizonylat nyomtatását. 
 
Az úgynevezett belső bizonylatok, melyek készletváltozást eredményeznek, de pénz 
kifizetéssel nem járnak, Belső Bizonylat nevet kapják. Ilyenek például a selejtezés, 
belső készletkeveredések helyretétele, leltározás elszámoló bizonylata, káresemény 
elszámolása, átadás-átvétel másik (ugyanahhoz a vállalkozáshoz tartozó) 
dohányboltból stb. Az NDN Zrt által meghatározott mozgásnemekre könyvelhetünk. 
 
Az ODBE honlapjáról letölthetünk szállítólevél fájlokat, melyet a program pár 
kattintással be tud vételezni, pontosan, hibamentesen. Ehhez előbb töltsük le a 
szállítólevél állományt az ODBE honlapról, a Műveletek mezőből.  



Dohányszoftver – Dohánybolti készletnyilvántartó program 

Kispatak-2000 Kft. 3950 Sárospatak, Wesselényi út 20/c. 

 

 

 24 

 

 
 
A letöltött fájlt a program "Szállítólevél import" gombjával jelöljük ki. A szállítólevél 
adatai, tételei megjelennek félkész bizonylatként. Ellenőrizzük le az összegeket, 
amennyiben új termék érkezett, melyet vonalkód szerint a rendszer nem tudott 
azonosítani, akkor javítanunk kell a beszerzési bizonylatot.  
 
 
Új bizonylat rögzítéséhez az Áru beszerzés ablak bal alsó részét kell kitölteni. 
Partnertől kapott áru esetén van lehetőség a partner, és a fizetési határidő 

választására is. Ha a bizonylat alapadatait megadtuk, az  gomb 
megnyomása után megjelenik a tételfelvitel ablak, ahol a bizonylaton szereplő árut 
rögzíthetjük. 
 

 
 
Az alsó táblában a cikktörzs, a felsőben a már rögzített tételek láthatók. Adjuk meg a 
termék nevét ABC szerint (vagy vonalkódját a leolvasó segítségével), az alsó 
ablakban a kiválasztott termékre ugrik a program. ABC keresés esetén pontosítás 
után Enterrel választjuk ki a terméket az alsó táblázatból. Adjuk meg a számla vagy 
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szállítólevél szerinti nettó beszerzési árát, és kívánt fogyasztói árát. Majd adjuk meg a 
bevételezendő mennyiséget. Mindig pozitív mennyiséget kell megadni, a mozgásnem 
iránya dönti el, hogy ez csökkenteni, vagy növelni fogja a készletet. Egyedül a 
„leltárkorrekció” mozgásnál van lehetőség pozitív és negatív mennyiségek 
megadására is. 
 
Ha tételfelvitel közben egy vevőt kell kiszolgálni, a fenti "Értékesítés" gombbal 
átválthatunk az értékesítés ablakra.  
 
Ha egy korábbi bizonylat összes tételét újra elő akarjuk venni, kattintsunk a fenti 
"Tételek korábbi bizonylatról" gombra.  
 
A tételek felvitele után lépjük ki ebből az ablakból. Visszaérkezünk az „Áru beszerzés” 
ablakba, ahol véglegesíthetjük a bizonylatot. 
 
A program alkalmas az ODBE bizonylatokon kívül az Alföld Tabak XML bizonylatainak 
beolvasására is. Amennyiben Önnek van javaslata további beszállítóktól való 
bizonylatok beolvasására, keresse ügyfélszolgálatunkat. 
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NDN menüpont - Adatok küldése, fogadása 
 
A program az NDN Zrt előírásainak megfelelően küldi és fogadja a szükséges 
adatokat. Rendkívüli esetben szükség lehet az adatcsere kézi elindítására (pl internet 
hiánya, rendszer újratelepítés után).  
 

Kimutatások 
 
 

Eladás összesítő 

 
A program az eladásokról egyszerű összesítőket, grafikonokat képes készíteni. Ebben 
a menüpontban tudjuk lekérdezni adott időszakra az értékesítési adatainkat. 
 

 
 
Adjuk meg az időszakot, válasszuk ki, hogy mely áru csoportokba tartozó termékek, 
illetve mely szállítótól érkező termékek érdekesek. Majd adjuk meg a lista bontását: 

- Ha termékenként kérjük, minden eredmény sor egy terméket tartalmaz, a 
termék adott időszaki összes eladott mennyisége és értéke szerepel benne. 

- Ha csoportonként kérjük, akkor csoportonként összesítve kapjuk az adott 
csoportba tartozó összes eladás mennyiséget és értéket 

- Szállítónként bontva, azt hasonlíthatjuk össze, hogy mely szállítótól mekkora 
értékben forgalmazunk termékeket. 
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- Havi bontásban a havi összforgalmunkat tekinthetjük meg, akár grafikonon is 

megjeleníthetjük az eredményt a  gombra kattintással. 
- Napi bontás esetén a napi összforgalom jeleníthető meg, grafikonon is  
- Óránkénti bontás esetén a hét napjaira lebontott (oszlopok) és a nap óráira 

felosztott (sorok) táblázatot kapunk. Ebből egyszerűen áttekinthetjük, mikor, 
mely napokon van a legnagyobb forgalom, délelőtt vagy délután, akár nyitva 
tartást, kiszolgálói létszámot is megállapíthatunk az adatok függvényében 

- Tételes bontás esetén minden egyes eladott tétel a megadott időszakban 
külön-külön soron jelenik meg, további feldolgozás céljából. 

- Havi trend a szállítónkénti bontást jeleníti meg, hogy mely szállító termékei 
iránt változik a forgalom 

- Csoport trend az áru csoportonkénti forgalom változását jeleníti meg 
- Nyugtánkénti forgalom esetén egy nyugta adatai ÁFA bontásban egy sorban 

jelenik meg. 
 
 
 

Beszerzés összesítő 

 
 

 
 
Hasonló az eladás összesítőhöz, de itt a beszerzés jellegű mennyiségi és értékbeni 
összesítéseket lehet lekérni, időszakra, áru csoportra, szállítóra, vagy mozgásnemre 
bontva. 

- Termékek szerinti bontásban a termék neve és beszállítója szerinti 
csoportosítás készül 

- Csoportok szerinti bontásban az aktuális áru csoport besorolások alapján, egy 
csoportba tartozó termékeket összesít 
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- Szállító szerinti bontásban a beszállítás könyvelésekor kiválasztott szállító 
szerint csoportosít 

- Mozgásnem szerinti bontáskor a bevételezés mozgásneme szerint csoportosít 
- Havi bontás esetén egy hónap beszerzett mennyiségét, értékét egy sorban 

jelenítni meg.  
- ÁFA szerinti bontás is választható 

 
 

Időszaki forgalom 

 

 
 
A beszerzés és eladás összesítő jobban áruforgalmi jellegű, azonban egy könyvelőnek 
más adatokra is szüksége van. Ezt tartalmazza az Időszaki forgalom menüpont. 
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Adjuk meg az időszak első és utolsó napját. A program a következő adatokat 
szolgáltatja: 
 
Nyitókészlet a kezdő napon, ez az amiből indulunk (nettó beszerzési értéken, és 
fogyasztói értéken vett). 
 
Vannak készlet értéket növelő tételeink: 

- Elsősorban áru bevételezés 
- Vevői visszáru szintén növeli a készletet 
- Ha egy készleten lévő terméknek emelkedett a fogyasztói ára 
- Egyéb mozgásnemekből is következhet készlet növekedés 

 
Ezeket a növelő sorokat a program összesíti.  
 
Vannak készlet csökkentő tételeink: 

- Elsősorban az értékesítés 
- Ár csökkenés 
- Szállítói visszáru 
- Leltár hiány, átadás másik telephelyre, stb 

 
A csökkentő tételeket szintén összesíti a program.  
A lista tartalmazza az időszaki összes forgalmat, ÁFA szerinti bontásban. 

Napi zárókészletek 

 

 
 
Adott időszaki napi záró készletünket tekinthetjük meg. A grafikon alapján trendeket, 
szabályokat állapíthatunk meg, vagy döntéseket hozhatunk (folyamatosan emelkedik 
a készlet, javítsunk a rendeléseken, tekintsük át a nem mozgó termékeket stb). Az 
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eredmény számszerűen, és grafikonon is megjelenik. A „Zárókészlet tételesen” fülön 
a kijelölt napi zárókészlet tételei olvashatók, illetve nyomtathatók. 
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Segédprogramok 
 

Leltár 

 
 
A leltározás a bolt alapvető elszámoltatási módszere. A dohányboltok jellemzően kis 
darabszámú, de nagyon értékes termékekkel dolgoznak, ezért a leltározás kiemelt 
fontosságú.  
 
Leltározás folyamata a következő: 
 
1. Megnyitjuk az új leltárt az Új leltár kezdése menüponttal. Csak akkor kezdhetünk 

új leltárt, ha nincsenek félbehagyott, azaz könyvelésre váró félkész bizonylataink. 
 

 
 
 
2. Vigyük fel a leltár adatokat, azaz számoljuk meg a készletet. Ebben a Leltár 

adatok felvitele menüpont van segítségünkre.  
 



Dohányszoftver – Dohánybolti készletnyilvántartó program 

Kispatak-2000 Kft. 3950 Sárospatak, Wesselényi út 20/c. 

 

 

 32 

 
 
A cikktörzs jelenik meg (nyomtathatunk üres leltárívet papírra, ha az kényelmesebb), 
a végleges leltáradatokat a Leltár oszlopba kell rögzíteni. 
„Enter” gombbal megadhatjuk a leltár mennyiséget 
„+” gombbal a már rögzített mennyiséghez hozzáadhatunk új mennyiséget 
„-„ gombbal levonhatunk mennyiséget 
Vonalkód leolvasóval leolvasva a termék kódját, ráugrik a megfelelőre 
ABC szerint is kereshetünk, egyszerűen a termék nevének begépelésével, de sokkal 
pontosabb a vonalkódos keresés. 
 
A „Részleltár” pipával megoldható, ha csak a termékek egy részét (pl csak a 50g 
dohányokat) szeretnénk leltározni. Ehhez be kell jelölnünk az összes 50g dohányt az 
F4 billentyűvel, majd felvenni a leltárukat. 
 
Az „Értékesítés” gombbal átválthatunk leltár közben az eladásra. Ha bepipáljuk az 
„Eladáskor vegye le a leltárból” gombot, akkor a nyugta befejezése után, 
amennyiben olyan terméket adtunk el, ami már volt leltározva, a program 
megkérdezi, hogy azokból csökkentse-e a leltározott készletet. Vagyis, az a kérdés, 
hogy már leltározott készletből történt-e az értékesítés). Így megoldható a nyitva 
tartás közbeni leltározás is a programmal. 
 
Leltár közben új termékeket is felvihetünk, vagy termék adatokat (árak, vonalkódok) 

módosíthatunk az alsó sorban lévő  gombokkal. 
 
A felvett leltárt szükség esetén ki is nyomtathatjuk. Ezzel lezárult a leltár első 
(felvételi) szakasza. 
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3. Leltár összevetése az aktuális készlettel 

 

 
 
Ebben a menüpontban a program mutatja a gép szerinti készletet is, és a leltározott 
készlet gépi készlettől való eltérését is. Szükség esetén számoljuk meg újra a valós 
készletet, és korrigáljuk a felvett leltárt. 
 
A leltár aktuális állásáról, hiányról, többletről a „Leltár eredménye” gombbal 
kérhetünk tájékoztatást. A leltár eredményét, a hiányzó és többletként jelentkező 
termékek listáját az Eredmény nyomtatása gombbal kérhetjük. 
 
Ezzel lezárult a leltár ellenőrzése, a leltár eredményének megállapítása. 
 

4. Leltár lezárása 
 
A leltár lezárása során a program automatikusan elkönyveli a hiányokat, többleteket, 
és a gépi készletet a leltári készlethez igazítja. A leltár ezzel a menüponttal fejeződik 
be. 
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Szerviz menüpont 

 

Program frissítések 

A program minden reggeli induláskor automatikusan ellenőrzi a saját frissítéseit. 
Szükség esetén kézzel is indítható. 
 

Adatbázis mentés, visszatöltés, javítás 

Bármikor készíthetünk adatbázis mentést, a program kilépéskor is mindig készít. 
Fontos, hogy ha a számítógép elromlik, akkor végső esetben csak a mentett 
adatállományból tudjuk az adatokat visszaállítani. Mivel a program alapvetően a helyi 
számítógépen fut, az adatokat a helyi számítógépen tárolja, fontos hogy legyenek 
rendszeres adatmentéseink. Beállítható az automata adatmentés is, a „beállítások” 
menüpontban. 
 

Távsegítség 

A program felügyeletét, segítségnyújtást távolról, interneten keresztül végezzük. 
Ehhez ezt a menüpontot kell elindítani, és megadni a megjelenő azonosítót és jelszót 

kollégánknak.  
 

Beállítások 

A program működési környezetét, tulajdonságait tudjuk itt beállítani. 
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- Eladáskor ne engedje negatívba a készletet – eladáskor, ha a készlet 0 alá - 
csökkenne, figyelmeztető ablakot ad. 

- Fogy.ár váltáskor beállíthatjuk, hogy automatikusan kinyomtatódjon az új 
árcímke 

- Beállíthatjuk, hogy számoljon visszajárót a program nyugták végén 
- Beállíthatjuk a nyomtatandó árcímkék méretét 
- Automata adatmentést csinálhatunk minden kilépéskor, vagy minden nap 

megadott időpontban 
- Ha van felhasználóókezelés a rendszerben beállítva, akkor a felhasználókat 

műszakokba sorolhatjuk, és az ehhez szükséges külön kimutatásokat, 
forgalmakat lekérhetjük. 

- Ha 0-24 órás a nyitva tartás, beállíthatjuk az automata NDN adatlatöltést. 
- Beállíthatjuk hogy a szállítók termékhez való rendelését a bevételezések 

alapján mindig frissítse a program 
- Beállíthatunk EURO árfolyamot, és akkor a program kijelzi az eladások végén 
- Beállíthatjuk hogy ne engedjen tört mennyiséget eladni a rendszer, számos 

eladási hibát kiküszöbölhetünk vele 
- Beállíthatunk a progrmba különböző kinézeteket (sötét, világos stb) 
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Felhasználók 

 
A programot kezelő kollégák adatait, jogosultságait adhatjuk itt meg. 
Szabályozhatjuk, hogy ki milyen adatokat, menüpontokat láthat, milyen műveleteket 
végezhet a programmal. Egy felhasználóhoz beállíthatjuk, milyen típusú raktári 
bevételezéseket végezhet. 
 

 
 
A felhasználók jogosultságát a jobb oldali táblázatban láthatjuk, illetve módosíthatjuk 
kattintással, vagy a fenti ikonnal. A program a felhasználókat (bejelentkezés után) 
csak abba a menüpontba engedi be, ahova jogosultság szerint beléphetnek. 
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 Mozgásnemek 

 

 
 
A programban használt beszerzés jellegű mozgásokat láthatjuk. Ezeket az NDN Zrt 
adja meg, nincs lehetőségünk a módosítására.  
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Naplózás 

 

 
 

 
A program minden adatváltozással járó eseményt naplóz, azaz felhasználóhoz, és 
időponthoz rögzít. Tárolja, hogy milyen adat miről és mire módosult. Ebben a 
menüpontban a naplózás eseményei kérhetők le. Szűrhetünk felhasználóra, 
eseményre, és időszakra, esetleg konkrét adatra is. 
 

Cégadatok 

 

 
 
A cégadatainkat, és üzlet adatait adhatjuk meg. Ez szerepel a program által 
nyomtatott bizonylatok tetején fejlécként. Az ODBE azonosító szükséges, ha 
szeretnénk az ODBE bizonylatokat automatikusan bevételezni. 
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Verziótörténet 

 

v1.000 2013. júniusában készült el program első verziója, készen a Nemzeti 
Dohányboltokban való indulásra 

v1.100 2013. szeptembertől már az NDN Zrt. augusztusban megjelent 
előírásainak megfelelően működik, az NDN engedélyét megszerezte. 

v1.113 2013. decembertől a program támogatja a Jota online pénztárgépekkel 
való összekötést 

v1.114 2014. februártól a program alkalmas a műszakos elszámoltatásra 

v1.116 2014. május – Euro árfolyam kezelés, és visszajáró számolás 

v1.123 2014. augusztustól új adatbáziskezelővel működik a program 

v1.126 2014. december – automatikus adatmentés, és egyéb javítások 

v1.128 2015. áprilistól támogatja a program az Euro Flexy online pénztárgépet 

v1.129 2015. június - Részleltár funkció bevezetése 

v1.130 2015. október – ODBE együttműködés bevezetése – automata rendelés 
összeírás, és szállítólevél bevételezés XML fájl alapján 

v1.132 2015. november – egyedi ár és mennyiségi akciók bevezetése dohányon 
kívüli termékekre 

v1.133 2016. február – Cashcube pénztárgép támogatás bevezetése (2018-tól 
már nem támogatott) 

v1.134 2016. október – számos apróbb javítás, pontosítás a programban 

v1.135 2017. január – Zárjegyes rendszer támogatása 

v1.142 2017. május – apróbb hibajavítások 

v1.148 2017. szeptember – hálózatos működés, több pénztárral 

v1.149 2018. január – műszak zárásról email küldés 

v1.150 2018. augusztus – összetett cikkek kezelése (egy termék eladásával több 
másik készlete csökken) 

v1.154 2019. április – ad-hoc leltár bevezetése (műszak induláskor egy termék 
kötelezően leltározandó, ha beállítjuk)  

v1.155 2019. szeptember - Fiscat Max FP80 pénztárgép támogatása 

v1.158 2019. december – számlázási funkció bevezetése Fiscat pénztárgéphez 

v1.159 2020. február – jutalék számítás bevezetése  

v1.160 2020. május – ODBE funkciók bővítése nem NDN termékekre 

v1.161 2020. október - B-payment kártya terminál támogatása 

 
A felsorolt főbb változásokon túl a program a felmerülő vevői igényeket, NDN 
előírásokat, ODBE lehetőségeket folyamatosan követi. Az esetleges feltárt hibákat, 
hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül javítjuk. 
 


