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1 A program alkalmazása 

 
A BIBLION könyvesbolti szoftver a vevő számlázást a következő módon támogatja: 
 
Ha a vevő számlát kér, akkor a program automatikusan elkészíti a számlát az eladott cikkek 
alapján. Ehhez bekéri a vevő adatait, vagy a boltos az ügyféltörzsből választja ki, ha már 
nyilván van tartva. 

2 A program működése 

 
1/Számlagenerálás 
A számlát a program a vásárláskor rögzített adatok alapján készíti el (pl. cikkszám, 
értékesített mennyiség, egységár, áfa), továbbá meg kell adni a vevő adatait. Amennyiben 
azok szerepelnek az ügyféltörzsben, akkor elegendő kiválasztani a megfelelő adatot. 
 
2/ A számla egyes adatainak módosítása (opcionális funkció) 
A készletértékesítési gazdasági esemény alapján generált számlának számos adata nem 
módosítható, hiszen veszélyeztetné a készletanalitika és a számlanyilvántartás szinkronitását. 
Néhány adat esetében – a cég specifikumától függően - erre azonban lehet szükség. A 
módosítás lehetősége rendszerbeállítástól függ, ahol ez a művelet nem szükséges, ott a 
menüpont, jogosultságával együtt le van tiltva. 
A számlán módosítható adatok: 
Számla kiegyenlítésére vonatkozó adatok (fizetés módja, dátuma) 
Értékesítési árra vonatkozó adat 
Új számla tétel rögzítése (pl. ha a termékértékesítés mellett még szolgáltatás tételt is kíván 
számlázni) 
A számlán NEM módosítható adatok többek között: 
Ügyfél, számla kelte, cikkre vonatkozó adatok, mennyiségre vonatkozó adatok. 
A számlakészítést a jóváhagyási funkcióval lehet lezárni. 
 
3/ A jóváhagyást követően azonnal, vagy az utólagos nyomtatást szolgáló menüpont 
segítségével történhet a számla kinyomtatása 
 
4./ Számla rontottá tétele 
Ha nem megfelelően rögzítették a számlát, és még nem hagyták jóvá, akkor a számla állapotát 
rontottá lehet tenni. 
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3 A számlák kötelező adattartalma 

Tétel Megnevezés Nyilvántartása a 
programban 

Kitöltési feltételek Egyéb megjegyzés 

a. Számla sorszáma Számla fej adata Gép által adott 
azonosító 

Kézzel nem 
módosítható, gépi 
sorszámozás 
folyamatosan 1-től 

b./1 Számla kibocsátó 
neve 

Számla fej adata Törzsadat beállítás / 
Váll. Adatoknál 
beállított érték 
alapján 

Számlarögzítésnél 
nem módosítható 
adat 

b./2 Kibocsátó címe  Számla fej adata Törzsadat beállítás / 
Váll. Adatoknál 
beállított érték 
alapján 

Számlarögzítésnél 
nem módosítható 
adat 

b./3 Kibocsátó 
adóigazgatási száma  

Számla fej adata Törzsadat beállítás / 
Váll. Adatoknál 
beállított érték 
alapján 

Számlarögzítésnél 
nem módosítható 
adat 

c./1 Vevő neve Számla fej adata, 
ügyfélkód 
választással történik 

Ügyféltörzsből, az 
ügyfélkódhoz 
tartozó adat 

Ügyfélkód 
választása kötelező, 
az ügyfél nevének 
módosítása, csak az 
ügyféltörzsön 
keresztül 
lehetséges.* 

c./2 Vevő címe  Számla fej adata, 
ügyfélkód 
választással történik 

Ügyféltörzsből, az 
ügyfélkódhoz 
tartozó adat 

Ügyfélkód 
választása kötelező, 
az ügyfél nevének 
módosítása, csak az 
ügyféltörzsön 
keresztül 
lehetséges.* 

d. Teljesítés időpontja Számla fej adata Dátum érték Kitöltése kötelező, a 
program 
segítségként 
felkínálja hozzá a 
mai napot. A 
berögzített dátum és 
az aktuális dátum  
maximális eltérése 
Setup-nál 
beállítható. 

e. Számla 
kibocsátásának 
kelte 

Számla fej adata Dátum érték Kitöltése kötelező, a 
program 
segítségként 
felkínálja hozzá a 
teljesítés dátumánál 
kitöltött napot. A 
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berögzített dátum és 
az aktuális dátum  
maximális eltérése 
Setup-nál 
beállítható. 

f./1 Fizetés módja Számla fej adata, 
kódtáblából 
választható 

Például: 
1: Átutalás 
4: Készpénz 

Kitöltése kötelező 

f./2 Fizetés határideje Számla fej adata Dátum érték Kitöltése kötelező, a 
program készpénzes 
fizetési mód esetén 
segítségként 
felkínálja hozzá a 
számla kelténél 
kitöltött napot. 
Átutalás esetén 
program alap, vagy 
ügyféltörzs 
beállítástól függ a 
felkínált nap. A 
berögzített dátum és 
az aktuális dátum  
maximális eltérése 
Setup-nál 
beállítható a 
jogszabály szerint. 

g./1 Termék 
megnevezése 

Számla tételeinek 
adata 
Cikkszám, vagy 
szolgáltatáskód 
választással történik 

Cikktörzsből ill. 
szolgáltatás törzsből 
a cikkszámhoz, ill. 
szolgáltatáskódhoz 
tartozó adat 

Cikkszám, vagy 
szolgáltatáskód 
választása kötelező, 
a termék nevének 
módosítása, csak 
ezeken a 
törzsadatokon 
keresztül lehetséges. 

g./2 Termék besorolási 
száma 

Számla tételeinek 
adata 
A cikkszám, vagy 
szolgáltatáskód 
választással történik 

Cikktörzsből ill. 
szolgáltatás törzsből 
a cikkszámhoz, ill. 
szolgáltatáskódhoz 
tartozó adat 

Cikkszám, vagy 
szolgáltatáskód 
választása kötelező, 
a termék besorolási 
számának 
módosítása, csak 
ezeken a 
törzsadatokon 
keresztül lehetséges. 

h./1 Termék mennyiségi 
egysége 

Számla tételeinek 
adata, a 
mértékegység 
törzsadatok közül 
választható érték 

3 pozíció hosszú 
adat a mértékegység 
rövidítésével (Pl: 
DB, Kg, Nap…) 

Mértékegység 
törzsből választható, 
de a program 
felkínálja a 
cikktörzsben a 
cikkszámhoz, ill. a 
szolgáltatáskódhoz 
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eltárolt 
mértékegységet 

h./2 Termék mennyisége Számla tételeinek 
adata 

Numerikus adat 3 
tizedesjegyig 

Kitöltése kötelező, a 
program egyéb adat 
hiányában „1”-et 
kínál fel. 

i. Termék adó nélküli 
egységára 

Számla tételeinek 
adata 

Numerikus adat 2 
tizedesjegyig 

Kitöltése részben 
kötelező = üresen 
hagyva a tétel bruttó 
ellenértékét 
kötelező kitölteni. 

j./1 Termék adó nélküli 
ellenértéke 
tételenként 

Számla tételeinek 
adata 

Numerikus adat 2 
tizedesjegyig, 
kitölteni nem lehet, 
a program számolja 
a mennyiség és 
egységár alapján 

- 
 

j./2 Termék adó nélküli 
ellenértéke összesen 

Számla fej adata Numerikus adat 2 
tizedesjegyig, 
kitölteni nem lehet, 
a program számolja 
a tételek nettó 
ellenértékeit 
összeadva 

- 

k. Felszámított adó 
százalékos mértéke 

Számla tételeinek 
adata, az áfa 
törzsből kell 
kiválasztani 

Két pozíciós 
kódérték 

Az áfa törzsből 
választható, de a 
program felkínálja a 
cikktörzsben a 
cikkszámhoz, ill. a 
szolgáltatáskódhoz 
eltárolt jellemző áfa 
kódot 

l. Áthárított adó - - - 
m./1 Termék adóval 

együtt számított 
ellenértéke 
tételenként 

Számla tételeinek 
adata 

Numerikus adat 2 
tizedesjegyig,  

Ha a tétel egységára 
üresen maradt, 
akkor kitöltése 
kötelező. Egyéb 
esetben a program 
számolja a nettó 
érték és az áfa% 
alapján 

m./2 Termék adóval 
együtt számított 
ellenértéke 
összesen, a számla 
végösszege 

Számla fej adata Numerikus adat 2 
tizedesjegyig, 
kitölteni nem lehet, 
a program számolja 
a tételek bruttó 
ellenértékeit 
összeadva 

- 

n./ Fizetendő összeg Számított érték - Ha a számlához 
nem tartozik előleg 
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rész, akkor 
megegyezik az m/2 
tétellel. Ha a 
számlához előleg 
elszámolás 
kapcsolódik, akkor 
a számla előleggel 
csökkentett értéke. 
Számmal és betűvel 
kiírva. 

 Áfa tv. adómérték 
szerinti részletezés 

Számított érték - A tételek áfa 
kódonként 
összesített értékei a 
nettó érték és az áfa 
érték 
feltüntetésével. 

 
* Kisbolti kereskedelem esetére alkalmazható program beállítás, hogy a számlára nyomtatott 
vevő nevét és címét a nyomtatást megelőzően kelljen megadni úgy, hogy az a törzsadatban ne 
maradjon eltárolva. Ezáltal az ügyféltörzset nem terhelik azok a vevők, akik várhatóan csak 
egyszer fordulnak elő a cég életében. Ebben az esetben is kötelező a számla készítéséhez 
ügyfélkódot választani, de ennek az egy kódnak a program beállításai között külön jellemzője, 
hogy a vevőszámla nyomtatás előtt bekér egy nevet és egy címet. 

4 A vevő számlák sorszámozása 

A számla jóváhagyását követően a számla gépi sorszámot kap, melynek szerkezete a 
következő: 
 
XXX/YY/ZZZZZZZ 

XXX Boltazonosító 
YY Bizonylat típusa 
ZZZZZZZ A számla kihagyásmentes gépi sorszáma 
 
A sorszámot a program adja a számlának, kézi módosítása nem lehetséges. 
A gépi sorszámot a program mindig rányomtatja a számlára, akkor is, ha a nyomtatás 
sorszámozott nyomtatvány papírra történik.  
(a cég igénye szerint elkészített egyedi számlaformátum ettől eltérhet) 
 

5 A vevő számlák lapszámozása – amennyiben a nyomtatás technikája révén a számla 

eredeti példánya nem különböztethető meg a másolati példányoktól (pl. 

lézernyomtatóval történő előállítás során) 

A programban „setup” beállítások között kell megadni, hogy a számla hány példányban 
legyen kinyomtatva. Laser nyomtató alkalmazása esetén általában ez az érték „3”. 
Igény esetén üzemeltethető a program úgy, hogy az alapbeállítást csak javasolt értéknek 
vegye, és minden egyes vevő számla nyomtatás előtt kínálja fel a Microsoft Windows által 
alkalmazott nyomtatási indító ablakot, melyben a példányszámot még tovább növelni lehet. 
Mindkét esetben (módosítható, vagy nem módosítható példányszám) a program a számla jobb 
felső részébe kinyomtatja, hogy mennyi az összes kinyomtatásra kerülő példányszám, és 
ebből melyik nyomtatása történik. Pl:  3 / 2. Példány 



 .  8. oldal / összesen: 9  

 

6 A vevő számlák oldalszámozása – előre nyomtatott, több példányos leporelló esetén 

A programban „setup” beállítások között kell megadni, hogy a számla hány példányban 
legyen kinyomtatva. Példányszámmal ellátott leporellóra nyomtatás esetén ez az érték „1”. 
Ha az ügyfél ilyen nyomtatványformát választ, akkor a vevő számla formátumból – előzetes 
egyeztetés alapján – törlésre kerül a jobb felső sarokban megjelenített példányszám 
nyomtatás. 
 

7 A vevő számlák lapszámozása – több példányos, sorszámozás nélküli leporelló 

esetén 

A programban „setup” beállítások között kell megadni, hogy a számla hány példányban 
legyen kinyomtatva. Leporellóra nyomtatás esetén ez az érték „1”. 
A vevő számlára nyomtatandó szöveget: A számla X. példányban készült  
a törzsadatok között szereplő lista szövegek között kell kitölteni. Ezt követően a program 
rányomtatja a számlára. 
 

8 A program működésének ellenőrizhetősége 

A vevőszámlák szigorú sorszámozásának ellenőrzését el lehet végezni a sorszám szerinti 
rendben megjelenő lekérdezéssel a képernyőn, valamint sorszám szerinti sorrendben 
kinyomtatható iktatókönyv készíthető, az ellenőrzés bizonylataként. 
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9 Programkészítői nyilatkozat 

A BIBLION számlakészítő program megfelel a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1/E § és 1/F § 
paragrafusokban leírtaknak. Miszerint: A számítógéppel előállított számla, amelynek szigorú 
számadás alá vonása az (5) bekezdés szerint megvalósul oly módon, hogy a program - 
beleértve az alaki hibás, vagy tartalmilag rontott, illetve megsemmisült vagy elveszett számla 
esetét is - kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, és a másolatok alapján a 
hiánytalan elszámolás biztosított. Ez utóbbi feltétel teljesüléséhez a számla összes 
példányának egymás utáni nyomtatással történő előállítása esetében a gépi programnak 
biztosítania kell a példányok sorszámozását, több példányos összeszerelt, előnyomás nélküli 
számla esetén pedig fel kell tüntetnie azt, hogy a számla hány példányban készült. 

Továbbá a BIBLION számlakezelő programjai megfelelnek a 2007. évi ÁFA törvény 
előírásainak. 
 
A jogszabályváltozások követését a BMS Informatikai Kft. a megkötött karbantartási 
szerződés alapján folyamatosan biztosítja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------- 
Schwarczenberger Istvánné dr. 
Ügyvezető igazgató 
 


