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1. ÁLTALÁNOS ISMERETEK
A program a felvásárlási jegyek nyilvántartására használható. Több vállalkozás számára lehet
nyilvántartást vezetni.
A program IBM AT kompatibilis gépeken használható Operációs rendszer: DOS 3.3 vagy
magasabb verziószámú, ill. Windows (magyar nyelvű). Ajánlott magyar nyelvű Windows XP.
Az adattárolás, a program adatállományai
A program külön alkönyvtárban tárolja egy vállalkozás egy évi nyilvántartási adatait, pl.
001.10 alkönyvtár a 001-es vállalkozás 2010. évi adatait tartalmazza.
A program a következő adatállományokat használja:
Név
Tartalom
CEGEK.DBF
A vállalkozások (ügyfelek) törzsadat-állománya
KONSTANS.DBF
A felhasználó által módosítható állandók
FKEY.DBF
F2 - F10 billentyűkhöz rendelt szövegek
AFAKOD.DBF
A használható kompenzációs felárak
SZALL.DBF
Szállítók adatai
ITJ.DBF
Termék, Szolgáltatás stb. törzs a számlázáshoz
BESZ.DBF
Felvásárlási jegyek
SZLATET.DBF
Felvásárlási jegyek tételei (KSH szám, mennyiség, stb.)
A program üzembe helyezése
A lemez behelyezés után gépelje be:
A:INSTALL C: ( ha D: lemezegységen szeretné használni C: helyett D:)
A program a megadott lemezegységre másolódik az \FELVJEGY nevű alkönyvtárba.
A program az adatállományok lemezre (floppy-ra) mentéséhez ill. a mentés visszatöltéséhez
használja a \UTIL alkönyvtárban elhelyezett BACKUP.COM, RESTORE.COM, PKZIP.EXE,
PKUNUNZIP.EXE programokat. A fájlokat, mappákat ne törölje, ne nevezze át!
A program indítása
FELVJEGY
(Ha több programot vásárolt, a közös menüprogramból (MENU0) is indítható a program.)
A CONFIG.SYS állomány beállítása
A program indításakor ellenőrzi, hogy a CONFIG.SYS állományban szerepel-e a FILES=50
sor. Ha ez hiányzik, felajánlja ennek elhelyezését.
Egyéb beállítások
A program indítása után az F2 billentyűt nyomva megjelenik egy menü, amiben beállítható:
- nyomtató típusa (EPSON vagy HP kompatibilis)
- nyomtatható sorok száma a papíron (EPSON-nál 72): ha a listák vége nyomtatáskor
átcsúszik egy új lapra, akkor csökkenteni kell a számot
- nyomtató (LPT1-LPT5/USB/PDF):
- képernyő típusa: S - színes vagy M - monokróm
- melyik floppy-ra történik a mentés (vagy visszatöltés), pl. A:
- karakterkészlet beállítási lehetőség (Normál/852)
- HP nyomtató automatikus beállítása (I/N)
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USB portos nyomtató esetén az alábbi módon kell beállítani, függetlenül milyen típusú
nyomtatóval rendelkezünk: nyomtató típusa: EPSON, nyomtatóport: USB, nyomtatható sorok
szám: 64.
Ha PDF fájlba szeretnénk nyomtatni, akkor a nyomtatóportnál PDF-et kell beírni és a
nyomtató típusát EPSON-ra állítani. PDF fájl létrehozásához a listákat nyomtatóra kell
lekérni, majd meg kell adni a fájl nevét és azt az elérési útvonalat, ahova létrehozzuk a fájlt.
Internetes frissítési lehetőség
A felvásárlási jegy programot ügyfeleink weblapunkról tudják frissíteni. A jelentősebb
javításokat, módosításokat feltesszük a weblapunkra, így a legfrissebb programváltozattal
tudnak dolgozni.
A címek, ahonnan le lehet tölteni a frissítéseket:
Baloghy Szoftver Kft.
www.baloghykft.hu FORINT-Soft Kft. www.forintsoft.hu
A frissítések letöltése után a változásokról a program indításakor megjelenő kék hátterű
ablakban olvashatunk, melyet ki is nyomtathatunk. A szöveg törölhető.
Ügyfelek adatai
A program indítása után léphetünk be az ügyféltörzsbe az F1 billentyű leütése után. Itt
vihetünk fel új ügyfeleket, módosíthatjuk adataikat, listát és borítékot készíthetünk. Törlés
esetén az ügyfél teljes állománya törlődik, visszaállításra nincs lehetőség!
A vállalkozások adatainak rögzítésére szolgál. A kitöltendő mezők:
- ügyfél azonosítója: max. 3-jegyű szám. Egycéges változatnál ez az azonosító csak 001 lehet.
- vállalkozás neve, címe, telefonszáma
- számlavezető neve, számlaszám (Shift+F1-gyel több bankszámlaszám is megadható)
- adószám, TB törzsszám, jövedéki engedély száma
Ha az ügyfél adataiba szeretnénk belépni, akkor elegendő a kódszámot megadni. Ha nem
ismerjük, akkor F1-gyel behívható az ügyfél törzsadat-állomány.
Választás a menükből
A menükből történő választás vagy a kívánt menüpont számának leütésével, vagy a kurzornak
a kurzormozgató billentyűkkel a kívánt pontra mozgatásával és az ENTER billentyű leütésével
történik.
Segítség kérés
Segítség az F1 billentyű leütésével kérhető. Kétféle segítség létezik: mezőfüggő és általános.
Bizonyos mezőkbe az adatbevitel során egy kódszámot kell begépelni, ami lehet egy a
programba beépített kódszám, vagy egy törzsadat-állományban levő kódszám, a program által
adott segítség az adott mező kitöltéséhez adja meg a lehetséges válaszokat. Olyan mező
kitöltésekor, amikor ilyen, mezőhöz kapcsolódó segítségnek nincs értelme, egy általános
segítség jelenik meg az ernyőn, ami az adatbevitelkor használható billentyűket ismerteti.
Adatfelvitel, keresés, módosítás, törlés
A program az ügyfél és a nyilvántartási év kiválasztásával indul. F1-gyel az ügyféltörzsbe
léphetünk és új ügyfél vihető fel.
Ha az ügyfélnek még nincsenek arra az évre adatállományai, akkor a program lehetőséget ad
ezek létrehozására, azaz új év kezdésre. A program lehetőséget ad az ügyfél korábbi évi vagy
más ügyfél törzsadat-állományainak átvételére (szállítók, áfa-kulcsok, terméktörzs)
Mindegyik adatállomány az adatbevitel során hasonló, táblázatos formában jelenik meg. A
képernyő alsó részén olvasható, hogy a egyes funkciók (felvitel, módosítás stb.) melyik
billentyű leütésével érhetők el. A táblázaton belül a kurzormozgató billentyűk és a PgUp,
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PgDn billentyűk segítségével lehet egy sort (rekordot) kiválasztani. Új adat általában az F
billentyűvel vihető be, módosításkor rá kell állni a módosítandó tételre és leütni az ENTER
billentyűt. A megjelenő adatbeviteli képernyőn kitöltésével végezhető el az adatfelvitel,
módosítás. Törölni csak olyan tételt lehet, amire másik állományban nincs hivatkozás.
2. A PROGRAM MENÜSZERKEZETE
1. Törzsadatok kezelése

2. Felvásárlási jegyek
3. Kimutatások
4. Egyéb funkciók

0. Új ügyfél választás

1 - Szállítók
2 – Áfa-kulcsok
3 – Termékek számlázáshoz
4 - Állandók
5 - F2-F10 billentyűk
0 - Előző menü
1 – Felvásárlási jegyek
2 – Számlázott termékek
0 - Előző menü
1 - Mentés visszatöltése
2 - Indexelés
3 - Átvétel másik állományból
4 – Átadás a könyvelésnek
0 - Előző menü

3. A TÖRZSADATÁLLOMÁNYOK
3.1. SZÁLLÍTÓK
A szállítók adatainak rögzítésére, módosítására szolgál. A kitöltendő mezők:
- szállító száma egy max. 4-jegyű szám
- szállító neve, születési neve, neme (1 - férfi, 2 – nő)
- adószám, telefon
- születési hely, idő, anyja neve
- szállító címe, számlavezető bank neve, bankszámlaszám
- mezőgazdasági őstermelő: igazolvány száma, regisztrációs száma, adóazonosítója (ha
mezőgazdasági őstermelő, akkor a felvásárlási jegyen szerepelnie kell) és családi
gazdaság nyilvántartási száma.
Az őstermelő adatai átadhatók a bérprogramnak a ’08-as havi járulékbevallás elkészítéséhez.
3.2. ÁFA KULCSOK
Ez a rész a kompenzációs felárak nyilvántartására készült.
- érvényességi dátum: nem kötelező kitölteni, pl. 12%-os kulcs érvényes 93.08.01 - sorrend: az adatbevitel F1-re milyen sorrendben jelenjenek meg, a gyakran használtak (pl.
12%-os) így a lista elejére rakhatók.
- kód a főkönyvbe való átadáskor (az áfa milyen kódon van nyilvántartva a könyvelésben)
3.3. TERMÉKEK SZÁMLÁZÁSHOZ
Ebben a menüpontban megadhatjuk azokat a termékeket, amelyekről felvásárlási jegyet
akarunk készíteni. Kitöltendő mezők:
- azonosító: ez lehet pl. a VTSZ vagy az SZJ szám, de bármely más azonosító is (cikkszám)
- megnevezés
- áfa-kulcs
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- mértékegység,
- egységár (nettó vagy bruttó egységár attól függően, hogy az Állandóknál mit állítottunk be)
A sorrendet megadhatjuk azonosító vagy megnevezés szerint is.
3.4. ÁLLANDÓK
Megadhatjuk, hogy az egységárak bruttó vagy nettó értékben kerüljenek rögzítésre, valamint
hogy az ezresek tagolására melyik írásjelet (pont, vessző vagy szóköz) alkalmazza a program.
3.5. F2 - F10 BILLENTYŰK
Az F2 - F10 billentyűkhöz gyakran használt szavakat, szövegrészeket lehet rendelni, amelyek
ezután a billentyű leütésével előhívhatók.
4. FELVÁSÁRLÁSI JEGYEK
A felvásárlási jegyek adatainak rögzítésére szolgál.
Itt csak új felvásárlási jegyet (U gomb) és másolatot (N) lehet készíteni, törölni, módosítani
nem lehet!
Magyarázat az adatrögzítési képernyő mezőihez:
- sorszám: a program által automatikusan adott, folyamatos sorszám
- azonosító: tetszőlegesen kitölthető mező, megjelenik a felvásárlási jegyen
- szállító: a szállító 4-jegyű azonosítója; ha olyan szállító számláját rögzítjük, ami még nincs a
törzsadat-állományban, lehetőség van átlépni a törzsadat-állományba és rögzíteni;
- szállító neve: a törzsadat-állományból vett név megjelenik a képernyőn, de átírható, pl. egy
közös azonosítót ad a készpénzes vevőknek, majd a rögzítéskor írja be a nevet
- kibocsátás, teljesítés dátuma
- számlázandó termék azonosítója, megnevezése, ÁFA-kulcs, mennyiségi egység, egységár,
vételár, ami a felvásárlási jegyre rákerül; ha ezek rögzítését befejeztük, akkor az Esc billentyű
egyszeri lenyomásával léphetünk tovább
- számlaérték, ÁFA, adóelőleg, végösszeg
- megjegyzés: a felvásárlási jegy végére max. 7 soros megjegyzés írható
4.1. FELVÁSÁRLÁSI JEGY KÉSZÍTÉSE
A felvásárlási jegy készítésekor a sorszámot a program adja. Az év első számlájának
készítésekor megkérdezi a gépi számlázás sorszámtartományát, majd ezt követően már a
sorszámtartomány nem módosítható.

A program előbb eltárolja a számlát és utána nyomtatja ki, így nem lehet kétszer ugyanolyan
sorszámú számlát készíteni.
A már kinyomtatott, eltárolt felvásárlási jegy nem módosítható, törölhető, eredetivel egyező
másodlat nyomtatására azonban lehetőség van (N billentyű).
Ha a szállító adószáma hiányzik, akkor a program a számla elkészítése előtt figyelmeztet erre.
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Magyarázat a számlázandó tételek rögzítéséhez
A számlatétel első oszlopába gépelt jel határozza meg a sor jellegét:
- ha üres, akkor normál számlatétel
- egyenlőség jellel (=) részösszeg sort helyezhet el (pl. Növények összesen stb.), ilyen sornál
csak a megnevezést kell kitölteni (az összesen szót nem kell beírni, azt a számlanyomtatáskor
hozzányomtatja a program)
- százalék jellel (%) az előző sor százalékát számíthatjuk ki, a mennyiség oszlopba írandó a
százalékláb (pl. Tárolási költség az áru árának 8%-a)
- a leggyakrabban használt KSH számokat a hozzá tartozó megnevezéssel, áfa-kulccsal,
mértékegységgel eltárolhatjuk. Ha a KSH-szám mezőn az F1 billentyűt megnyomja, a KSH
számokat tartalmazó adatállományból választhat, vagy bővítheti az állományt (F), vagy
törölhet belőle (T).
Hosszú megnevezés esetén pontosvesszővel tördelhető több sorba.
A felvásárlási jegy aljára tetszőleges megjegyzés írható.
Nyomtatás előtt kiválasztható, hogy a felvásárlási jegy formája keretes vagy egyszerű legyen,
illetve megadhatjuk a nyomtatandó példányok számát.
5. KIMUTATÁSOK
Az összes kimutatás kérhető képernyőre vagy nyomtatóra. A nyomtatott listák mindegyike
elfér keskeny papíron (240 mm). Ha képernyőre kérjük a listát, akkor a kurzormozgató
nyilakkal tudunk a képernyőn le-fel ill. némelyik a képernyőnél szélesebb listán jobbra-balra
lapozni. Képernyőre kért lista esetén hosszabb idő is eltelhet a lista megjelenéséig, mert a
program a teljes listaképet egy állományban a lemezen összeállítja, és ezután jeleníti meg.
5.1. FELVÁSÁRLÁSI JEGYEK LISTÁJA
Ez lista helyettesíti a kézzel vezetett nyilvántartást. A nyomtatás előtt egy képernyőt kitöltve
meghatározhatjuk mely felvásárlási jegyek, milyen sorrendben, milyen formában
szerepeljenek a listán.
Lehetőségek:
- sorrend: szállító, dátum vagy számlaszám szerint
- szállítók sorrendje (kód ill. név szerint, ha szállítónkénti sorrendet választottuk),
lehetőség van csak szállítónkénti összesen sorokat tartalmazó lista elkészítésére
- dátum: a listázni kívánt időszak kezdő és záró dátuma
- számlaszám-tartomány (csak ha számlaszámonkénti sorrendet választottuk)
- keskeny vagy széles papírra is kérhető
- listán szereplő áfa-kulcsok: fajtáját adhatja meg a listán, hogy melyikek legyenek rajta,
automatikusan vagy kézi módon magunk.
5.2. SZÁMLÁZOTT TERMÉKEK
Itt lekérhetők az adott évben „kiszámlázott” termékek adatai.
Lehet csak az összesen sorokat vagy részletes listát kérni. Megadandó:
- termékek azonosítója (-tól -ig): ha üresen hagyjuk, akkor minden termék listázásra kerül
- adott időszak
6. EGYÉB FUNKCIÓK
6.1. MENTÉS VISSZATÖLTÉSE
Egy ügyfél egy évi floppyra mentett adatai tölthetők itt vissza, a számítógép merevlemezén
levő állomány meghibásodása esetén, vagy más gépen lévő adatok átmásolásakor. A
merevlemezen levő állomány felülíródik, csak feltétlenül indokolt esetben végezzük!
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6.2. INDEXELÉS
A program által használt adatállományok nagy részéhez ún. indexállományok tartoznak.
A program ezeket használja a gyors adatkereséshez. Ha valamiért megsérül egy ilyen
indexállomány, ezt a menüpontot választva a program újra létrehozza ezeket.
Indexállományokkal kapcsolatos gondra utal, ha a program nem talál meg korábban rögzített
tételeket.
6.3. ÁTVÉTEL MÁSIK ÁLLOMÁNYBÓL
Ebben a menüpontban lehet új cég felvitelekor vagy új év kezdésekor másik adatállományból
törzsadat-állományokat átvenni. Átvehető állományok: szállítók, áfa-kulcsok, terméktörzs,
felvásárlási jegyek.
Az átvett adatok felülírják az adott állomány adatait, ezért ezt csak megfontoltan, indokolt
esetben végezzük!
6.4. ÁTADÁS A KÖNYVELÉSNEK
Ebben a pontban egy ún. import fájlt lehet elkészíteni floppyra, amelyet a könyvelés program
az Átvétel külső programból menüpontban átvesz, így az itt rögzített felvásárlási jegyeket és
szállítókat nem kell oda is kézzel felvinni. Fontos, hogy a kompenzációs felár (áfa-kulcs)
listában megfelelően legyen megadva a kompenzációs felár könyvelésben használt kódja.
Választani lehet időszakot, illetve a szállítóknál azt, hogy csak azokat adja át, akiket még nem
adtunk át, vagy mindegyiket.
6.5. KILÉPÉS A PROGRAMBÓL, MENTÉS
A program használatát mindig ennek a menüpontnak a kiválasztásával fejezze be és a gépet
csak ezután kapcsolja ki. Ha valamiért a program használata rendellenes módon fejeződött be
pl. áramszünet, akkor az utoljára rögzített tételek elveszhetnek.
Mielőtt a programból kilépne, lehetőség van a gépben tárolt adatok floppy lemezre mentésére.
A mentést a program két lépésben végzi, első lépésben egy tömörített állományt készít az
adatállományokból, majd ezt a DOS BACKUP programja segítségével lemezre menti. Ha az
adatok nem férnek el egy lemezen, újabb lemez behelyezését kéri.
Két fajta mentés készíthető:
1. Egy ügyfél egy éve: mikor kilépünk egy ügyfél adott évi könyveléséből, akkor kimenthető
csak ez az állomány.
2. Teljes állomány: a programból való kilépéskor a teljes állomány menthető. Teljes állomány
mentésekor meg lehet évet adni, ekkor csak a megadott évi állományokat menti. Ha nincs év
megadva, akkor minden évet ment.
Célszerű a teljes állomány mentését végezni, a cégenkénti mentést csak egyik gépről a
másikra történő adatátvitelhez használni.
Megfelelő mentési eljárással az adattárolás biztonsága fokozható (több lemez váltott
használata, korábbi állapot(ok) megőrzése stb.). Hardverhiba miatt a számítógépen tárolt
adatok elveszhetnek, ezért a mentés rendszeres időközönkénti elvégzése kiemelten fontos.
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