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MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP 

 

 
Sorszám Dátum Érintett 

fejezett, pont 
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E-TABAK 02 01 Törzsárak kezelés 
 

- Az e-Tabak rendszerben a termékeknek kétféle prioritású ára lehet: 

o a termékeknek lehetnek úgynevezett törzsáraik (listaárak) ezeknek csak kezdetük van 

és a végtelenben járnak le 

o illetve lehetnek engedményes áraik, amelyek egy rövidebb időszakra érvényesek, 

lejáratuk után, vagy egy másik engedményes ár lép helyettük életbe, vagy a termék 

visszaáll az aktuális törzsárára 

 

o egy terméknek több ártípusa lehet, 

  Beszerzési ár, Eladási ár 

o a termékeket árazása egyedi árképzéssel történik 

o minden ártípusban (törzsár, engedményes ár) általános érvényű, hogy az azonos 

időszakra érvényes áraknál az utoljára rögzített az érvényes (engedménynél ez az 

azonos prioritáson belül az engedmény fej rögzítési sorszáma / időpontját jelenti!) 
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1. Törzsár rögzítés (Központi irányítás esetén) 
 
Az árak rögzítése a cikkszám kikeresésével kezdődik, megadhatjuk pontosan a cikkszámot, vagy a 

kereső mezőben kereshetünk cikkszám részletre vagy a termék megnevezés egy részletére. 

A cikkszám megadása után a képernyő alján található Új törzsár gombra kattintva indulhat a rögzítés. 

 

 
 
Az összes használatban lévő ártípus értékét egyszerre tudjuk megadni, vagy csak egyesével, tehát 

készíthetünk például csak beszerzési áras árváltozást, ahol csak a beszerzési árat változtatjuk, az 

eladási ártípus nem kerül kitöltésre. Vagy például csak eladási árváltoztatást.  

Az árakat megadhatjuk direkt számmal, vagy a beszerzési árhoz képest egyedi százalékos eltérítéssel.  

Meg kell adnunk ártípusonként az érvénybe lépés kezdő dátumát, majd a telephelyeket kell hozzá 

rendelnünk, hogy hol lesznek érvényesek ezek az árak. 

Ezt követően vagy ENTER-t nyomunk, vagy a Rögzít gombra kattintunk. 

A képernyő alsó részén található táblázatban megjelenik a cikkszám egy „iratgyűjtő” ikon mellett. Az 

előtte lévő fekete háromszögre kattintva kibonthatjuk a cikkszámhoz tartozó rögzített árakat és 

adataikat. (cikkszám, egység/telephely ahol érvényesíteni akarjuk az árat, termék megnevezése, 

kijelölés, árszegmens neve, devizanem, nettó érték, bruttó érték, az érvényesség kezdete dátum). 

A rögzítést megsegítve az adott termék ártörténet egy külön ablakba lekérhetjük az adatfelvitel 

közben, így pontosan megállapíthatjuk, hogy nincsen-e átfedés valamelyik ártípusban a korábbi árához 

képes. 
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Az árakat kijelölhetjük egyesével, vagy egyszerre az összest a Mind gombbal, visszavonása az Egyik 

sem gombbal. Az ellenőrzéseket követően a Véglegesítés gombbal fejezzük be a műveletet és tesszük 

véglegesített állapotba az árlista tételeit, az árak az érvényességük kezdetének napján lépnek életbe. 
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2. Árváltozás ellenőrzés, listázása 
 

Az árváltozásokat a Lekérdezések menüben az Egyéb listák menüpont alatt az Árváltozási listával 

lehet ellenőrizni. 

 

 
 

A listát csv állományba mentve Excel táblázatkezelővel tovább tudjuk finomítani, ellenőrizni.  
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3. Árak megtekintés a cikktörzsben 
 

A Törzsek Cikktörzs menüpontjában az Árak, árszorzók modullal lehet megtekinteni és ellenőrizni 

a termék aktuális árait és az árszegmensek ártörténetét. 

 

 

 

A felső táblázatban az aktuális (tárgynapi) árakat láthatjuk, egymás alatt a különféle ártípusonként, 

nettó és bruttó értéken, az érvényesség kezdeti dátumával és a rögzítő azonosítójával. 

A piros színnel kiemelt sorok azt jelzik, hogy a terméknek ez az ártípusa éppen akciós. 

 

Az alsó táblázat az ártörténet adatait tartalmazza. Szűrhetünk egy árszegmensre és / vagy telephelyre, 

illetve az érvényesség időszakára, a múltban, vagy jövőben. 

Itt félkövéren kiemelt betűkkel van jelölve az akciós ártípusok és értékek, láthatjuk, hogy milyen 

időszakban voltak, vannak érvényben az árak, ki rögzítette, illetve milyen akció azonosítója van. 
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4. Törzsár rögzítés (Bolti árazás esetén) 
 

Az árak rögzítése a cikktörzsben a termék kikeresésével kezdődik, megadhatjuk pontosan a 

cikkszámot, a vonalkódot, gyorskódot vagy a kereső mezőben kereshetünk a termék megnevezés egy 

részletére. A boltban csak azokat a termékeket lehet árazni, ahol a be van állítva a Boltárazos 

termékjellemző. 

 

Gyors árrögzítés: 

A gyors árrögzítéssel a terméknek az eladási árát lehet módosítani. 

 

 
 

A cikket ki kell jelölni és a billentyűzeten az F9-es gombot megnyomni. Felugrik egy ablak ahol a 

bruttó eladási árát lehet megadni a terméknek. A Rögzít gomb után az ár érvénybe lép. 
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Árak, árszorzók: 

 

Az Árak, árszorzók funkciógombon belül található Törzsárak fülön lehetőség van beszerzési és 

eladási áras árváltozás egyidejű készítésére. Az F2 – Új törzsár gombbal lehet elkezdeni az 

árrögzítést. Ki kell választani, hogy melyik ártípusnak (beszerzési és eladási ár) akarjuk módosítani az 

árát és ki kell tölteni a beszerzési ár esetén a nettó, eladási ár esetén a bruttó árat. Lehetőség van a 

termék régebbi érvényes árait megtekinteni az Előző árak gomb segítségével. Az F9 – Rögzítés után 

érvénybe lép a termék új ára. Amennyiben más ártípusnál is szükség van az ár módosítására az F2 – 

Új törzsár gombbal folytatható a rögzítés. 
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E-TABAK 02 02  Engedmények kezelés 
 

A törzsárak mellett az akciók idejére engedményes árakat lehet kezelni. Az e-Tabak rendszerben a 

következő kedvezmény típusokat lehet adni: 

- Időszaki kedvezmény 

- Mennyiségi kedvezmény 

- Idősávos kedvezmény 

- Multipack kedvezmény 

- Listás mennyiségi kedvezmény 

1. Időszaki kedvezmény 
 

Az Engedmények menüben az Időszaki kedvezmények menüpont alatt található. Egy megadott 

időintervallumon belül az akcióban szereplő termékek a törzsár helyett az akcióban beállított áron 

kerülnek értékesítésre. 

Az Új kedvezmény gomb megnyomásával indítjuk a kedvezmény generálását. 

Meg kell adnunk, hogy Tételes engedményt, vagy Számlavégi engedményt kívánunk rögzíteni: 

- Tételes engedmény 

o akciók cikkelemes rögzítésére használjuk 

- Számlavégi engedmény 

o partnerhez kötött, de cikkelemeket nem tartalmazó a teljes bizonylat összes 

tételére érvényes engedmény megadásához 

 

 
 

Az Engedmény azonosítójának kialakítása: 

- évjárat, az év utolsó két számjegye 

- hónap, az akció meghirdetett hónapja két számjeggyel 

- futó sorszám két számjeggyel (01-99) 
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Prioritás: 

- azonos érvényességű akciók közül melyik legyen a magasabb érvényességű (1 – 

legnagyobb, 99 - legkisebb) 

 

Ártípus meghatározása:  

- egyszerre megadhatjuk az összes árszegmensre vonatkozó engedményes árakat 

 

Az engedmény kezdő és záró dátuma 

- a fejben kell megadnunk azt az időszakot, amely az összes benne szereplő ártípus 

vonatkozásában a legtágabb 

- a tételeknél külön – külön állíthatjuk a kezdő és záró dátumokat a fejben maghatározott 

intervallumon belül 

- szükség esetén meghosszabbíthatjuk az engedményt, ekkor a fejben kell a dátumokat át 

állítani, majd a tételeknél egyesével 

 

Cikk kezelése: 

- hozzárendelés: az engedményben azokat a cikkeket rögzítjük, amelyek szerepelnek az 

akcióban. 

- kizárás: csak azokat a termékeket határozzuk meg a listában, amelyek nem vesznek részt 

az akcióban. 

Partner kezelése: 

- hozzárendelés: az engedményben partnerenként adjuk meg az akciós értékeket 

- kizárás: csak azokat a partnereket határozzuk meg, amelyek esetlegesen nem vesznek részt 

az akcióban 

 

Az engedmény fejét a Módosítás gombbal tudjuk javítani, a Törlés gombbal törölhetjük, ekkor piros 

színre vált a sor a táblázatban, és az engedmény tételei érvényüket vesztik. 

Abban az esetben, ha téves volt a törlés a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy visszaállíthatja 

azt. 

 

Egység és mozgás összerendelések: 
 

Az engedményt egységhez kell rögzíteni, hogy melyik egységekben legyen érvényben az akció illetve 

meg kell adnunk melyik mozgások esetében legyen értelmezve az akció. Értékesítési akció esetében 

pl.: 152 Vevő számla, 501 Nyugta és 504 Egyszerűsített számla. 

 

Cikk hozzárendelés: 
 

A termékeket egyesével a cikkszám keresésével tudjuk hozzáadni az engedményhez. Lehetőség van 

cikkszám és vonalkód beírására, vagy kézi szkennerrel való beolvasásra illetve a keresés gombra 

kattintva cikkszám és cikknév részletre keresni a cikktörzsben. 

A tételek rögzítése megegyezik a törzsárrögzítésnél elmondottakkal, itt a lejárati dátumot is rögzíteni 

kell. 

Az egyes ártípusok beviteli mezője alatt megjeleníti az aktuális törzsár nettó és bruttó értékét, és az 

érvényességének kezdetét. 

A program az első tételnél megadott dátum értékeket minden árszegmensre vonatkozólag átmásolja a 

következő rögzítendő tételhez és ezt így folytatja, amíg a rögzítés folyamatban van, tehát az előző 

értékeket tovább másolja. 

 

A tétel rögzítését követően az adatok az alsó táblázatba kerülnek, ahol szintén a törzsárrögzítéshez 

hasonlóan tudjuk megtekinteni a részleteket. 
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Az engedményben az ár értékeket úgy tudjuk javítani, hogy a tételt töröljük és újra rögzítjük. 

Figyelem! Visszamenőlegesen nem lehet rögzíteni, tehát az érvényességi dátum a rögzítés napjával 

fog megegyezni. 

Amennyiben az ár dátumát kell megváltoztatni, akkor a lenti táblázatban meg kell keresni a cikket, a 

cikkszám előtti jobbra nyíllal ki lehet nyitni a hozzá tartozó akciós ár adatokat és soronként kijelölve 

módosíthatóak a már lerögzített kezdő és vég dátumok az akció fejben meghatározott időszakon belül.  

Ha a fej dátum intervallumhoz képest nagyobb vég dátumot kell rögzíteni a termékekhez, akkor 

először az akció fejében kell módosítani az akció vége dátumot és csak azután a cikkek akciójának a 

vége dátumát. 

 

A cikk árának pontos rögzítéséhez segítségképpen a termék ártörténetét is meg tudjuk jeleníteni. 

A rendszer figyelmeztet, ha a kiválasztott árszegmensre már van érvényben egy másik akcióban 

valamilyen ár. Ilyenkor a kezelőnek kell eldöntenie, melyik árat érvényesíti, hogy a partnerek a 

legkedvezőbben tudjanak vásárolni. 
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2. Mennyiségi kedvezmény 
 
Ez a típusú kedvezmény egy cikkhez beállított mennyiség értékesítése után adja meg a tételeknek az itt 

beállított akciós árat. Lehetőség van különböző mennyiséghez különböző eladási egységárakat 

rögzíteni (3db esetén 250 Ft, 4db esetén 240 Ft, stb.). Ezek az akciók csak a pénztárgépen érvényesek. 

pl.:  

- beállításra kerül 3db üdítő, aminek az eladási ára 300 Ft, a mennyiségi kedvezménybe 

rögzített akciós ára 250 Ft 

- 1 vagy 2 db vásárlás esetén a termék egységára 300 Ft 

- 3 vagy több vásárlása esetén a termék egységára 250 Ft 

 

 
 

Egy új mennyiségi kedvezmény beállítása a felső táblázatnál található új gomb megnyomásával 

kezdődik. Itt meg kell adni a kedvezmény azonosítóját (pl.: 1-től kezdődő folyamatos sorszám), 

megnevezését, a kedvezmény kezdete és vége dátumát. Az elvet gombbal van lehetőség a rögzítést 

megszakítani. Az elfogad gombbal kerül lerögzítésre a mennyiségi kedvezmény feje. A rögzítés után a 

felső táblázatban megjelennek a felvitt adatok. 
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A megfelelő fej kedvezmény kijelölése után a középső táblázatnál található új gombra kattintással 

kezdődhet meg egy termék beállítása az akcióba. A bal alsó táblázatban cikkszámra és megnevezésre 

kereséssel lehet kiválasztani a terméket. Ezután meg kell adni mennyiségenként a bruttó egységárat, 

hogy a termék nagyobb mennyiségi vásárlásai esetében milyen árral legyen értékesítve. Kötelező 

kiválasztani, hogy melyik egységben kerüljön érvénybe ez a kedvezmény. Lehetőség van egy, több 

vagy az összes egységbe beállítani. Az elvet gombbal van lehetőség a rögzítést megszakítani. Az 

elfogad gombbal kerül lerögzítésre a mennyiségi kedvezmény tétele. Amennyiben más cikket is 

szeretnénk ebbe a mennyiségi kedvezménybe rögzíteni, akkor az új gombbal további termékeket lehet 

beállítani a kijelölt kedvezmény fejhez. 
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3. Idősávos kedvezmény 
 

Ez a típusú kedvezmény egy cikkhez beállított idő intervallumkori értékesítésekor adja meg a 

tételeknek az itt beállított akciós árat. Lehetőség van különböző idő intervallumokhoz különböző 

eladási egységárakat rögzíteni (12h00-13h00 között 250 Ft, 19h00-20h00 között 225 Ft, stb.). Ezek az 

akciók csak a pénztárgépen érvényesek. 

pl.:  

- beállításra kerül 12h00-12h30 között egy üdítő, aminek az eladási ára 300 Ft, az idősávos 

kedvezménybe rögzített akciós ára 250 Ft 

- 12h00 előtt és 12h30 utáni vásárlás esetén a termék egységára 300 Ft 

- 12h00 és 12h30 közötti vásárlás esetén a termék egységára 250 Ft 

 

 
 

Egy új idősávos kedvezmény beállítása a felső táblázatnál található új gomb megnyomásával 

kezdődik. Itt meg kell adni a kedvezmény azonosítóját (pl.: 1-től kezdődő folyamatos sorszám), 

megnevezését, a kedvezmény kezdete és vége dátumát. Az elvet gombbal van lehetőség a rögzítést 

megszakítani. Az elfogad gombbal kerül lerögzítésre az idősávos kedvezmény feje. A rögzítés után a 

felső táblázatban megjelennek a felvitt adatok. 
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A megfelelő fej kedvezmény kijelölése után a középső táblázatnál található új gombra kattintással 

kezdődhet meg egy termék beállítása az akcióba. A bal alsó táblázatban cikkszámra és megnevezésre 

kereséssel lehet kiválasztani a terméket. Ezután meg kell adni idő intervallumonként a bruttó 

egységárat, hogy a termék mely időszakban milyen árral legyen értékesítve. Kötelező kiválasztani, 

hogy melyik egységben kerüljön érvénybe ez a kedvezmény. Lehetőség van egy, több vagy az összes 

egységbe beállítani. Az elvet gombbal van lehetőség a rögzítést megszakítani. Az elfogad gombbal 

kerül lerögzítésre az idősávos kedvezmény tétele. Amennyiben más cikket is szeretnénk ebbe az 

idősávos kedvezménybe rögzíteni, akkor az új gombbal további termékeket lehet beállítani a kijelölt 

kedvezmény fejhez. 
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4. Multipack kedvezmény 
 

Ez a típusú kedvezmény egy, vagy több cikk beállított mennyiségi vásárlása esetén egy, vagy több 

cikkhez beállított mennyiség értékesítése után adja meg a tételeknek az itt beállított akciós árat. Ezek 

az akciók csak a pénztárgépen érvényesek. 

pl.: 

1. példa:  

- 1 db üdítő és 2db csokoládé vásárlása esetén egy rágó ára 10 Ft 

2. példa: 

- 1 db üdítő vagy 2db csokoládé vásárlása esetén egy rágó ára 10 Ft 

3. példa: 

- 1 db üdítő és 2db csokoládé vásárlása esetén egy rágó ára 10 Ft és egy kávé ára 50 Ft 

4. példa: 

- 1 db üdítő vagy 2db csokoládé vásárlása esetén egy rágó ára 10 Ft és egy kávé ára 50 Ft 

5. példa: 

- 1 db üdítő és 2db csokoládé vásárlása esetén egy rágó ára 10 Ft vagy egy kávé ára 50 Ft 

6. példa: 

- 1 db üdítő vagy 2db csokoládé vásárlása esetén egy rágó ára 10 Ft vagy egy kávé ára 50 Ft 
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Egy új multipack kedvezmény beállítása a felső táblázatnál található új gomb megnyomásával 

kezdődik. Itt meg kell adni a kedvezmény azonosítóját (pl.: 1-től kezdődő folyamatos sorszám), 

megnevezését, a kedvezmény kezdete és vége dátumát, a kedvezményadás feltételben szereplő 

termékek közötti kapcsolatot és az engedményezésben részt vevő termékek közötti kapcsolatot. 

Kötelező kiválasztani, hogy melyik egységben kerüljön érvénybe ez a kedvezmény. Lehetőség van 

egy, több vagy az összes egységbe beállítani. Az elvet gombbal van lehetőség a rögzítést 

megszakítani. Az elfogad gombbal kerül lerögzítésre az multipack kedvezmény feje. A rögzítés után a 

felső táblázatban megjelennek a felvitt adatok. Annyi sor fog megjelenni, ahány egységhez 

hozzárendeltük a multipack kedvezményünk. 

 

 
 

A megfelelő fej kedvezmény kijelölése után az új feltétel gombra kattintással kezdődhet meg egy 

termék beállítása a kedvezményadás feltételei közé. A táblázatban cikkszámra és megnevezésre 

kereséssel lehet kiválasztani a terméket  ami után a mennyiséget kell megadni. Az elvet gombbal van 

lehetőség a rögzítést megszakítani. Az elfogad gombbal kerül lerögzítésre a multipack kedvezmény 

egyik feltétele. Amennyiben több feltétel szükséges a kedvezmény adáshoz, akkor az új feltétel 

gombbal folytatható a rögzítés. 

 

Az új engedmény gomb segítségével lehet felrögzíteni, hogy a feltételrendszer megvalósulása esetén, 

mely termékek milyen egységárral kerüljön eladásra. Az elvet gombbal van lehetőség a rögzítést 

megszakítani. Az elfogad gombbal kerül lerögzítésre a multipack kedvezmény egyik engedménye. 

Amennyiben több engedmény szükséges a kedvezményben, akkor az új engedmény gombbal 

folytatható a rögzítés. 

 

Lerögzített engedmény fejében és tételében a módosít gombbal van lehetőség a kedvezmény 

javítására. A törlés gombbal a kedvezmény teljes ill. tételenkénti eltávolítására van lehetőség. 
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5. Listás mennyiségi kedvezmény 
 

Ez a típusú kedvezmény több különböző cikkhez beállított mennyiség értékesítése után adja meg a 

tételeknek az itt beállított akciós árat. Ezek az akciók csak a pénztárgépen érvényesek. 

pl.:  

- 3db különböző csokoládé, aminek az eladási egységára 100 Ft, listás mennyiségi 

kedvezményben 3db és 80 Ft van beállítva 

- Ezek közül a csokoládék közül bármely termék kombinációban 2 db vásárlása esetén 100 Ft-

os egységáron kerül eladásra a termékek 

- Ezek közül a csokoládék közül bármely termék kombinációban 3 db vásárlása esetén 80 Ft-os 

egységáron kerül eladásra a termékek 

- Ezek közül a csokoládék közül bármely termék kombinációban 4 db vásárlása esetén 3db 80 

Ft-os egységáron 1 db 100 Ft-os egységáron kerül eladásra a termékek 

- Ezek közül a csokoládék közül bármely termék kombinációban 6 db vásárlása esetén 80 Ft-os 

egységáron kerül eladásra a termékek 
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Egy új listás mennyiségi kedvezmény beállítása a felső táblázatnál található új gomb megnyomásával 

kezdődik. Itt meg kell adni a kedvezmény azonosítóját (pl.: 1-től kezdődő folyamatos sorszám), 

megnevezését, a kedvezmény kezdete és vége dátumát, az egységet melyre érvényes lesz ez a 

kedvezmény, a mennyiséget mely elérése esetén a mellette található beállított bruttó egységárat fogják 

megkapni a termékek.   Az elvet gombbal van lehetőség a rögzítést megszakítani. Az elfogad gombbal 

kerül lerögzítésre a listás mennyiségi kedvezmény feje. A rögzítés után a felső táblázatban 

megjelennek a felvitt adatok. 
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A megfelelő fej kedvezmény kijelölése után az alsó táblázatnál található új gombra kattintással 

kezdődhet meg egy termék beállítása az akcióba. Ezeknek a termékeknek bármely kombinációjának 

értékesítésekor, a fejben beállított mennyiség, vagy egész számú többszörösének a vásárlása esetén 

ezek a termékek a beállított egységáron fognak eladásra kerülni.  A cikk kereséssel lehet azonosító, 

név, vonalkód, gyorskód és súlykód alapján kiválasztani a cikket. A ctrl billentyűzetet lenyomva 

egyszerre több terméket is ki lehet választani. 

 

 


