
 

Napnyitás 
 

Napnyitás szükséges minden pénzügyi művelet elvégzéséhez, illetve minden jelentés nyomtatásához. Napnyitást 

a megszokott módon a   +  billentyű kombináció segítségével végezheti el. 

 

FIGYELEM! 

Napnyitás bizonylat kinyomtatása előtt a pénztárgép a következő fizetőeszközökből kér pénzbefizetést: 

készpénz, hitel, utalvány, valuta – készpénz (amennyiben legalább egy valuta engedélyezve van), így a 

kezelőnek azonnal lehetősége van összeget beütni és fizetőeszközt (pl. váltópénzt) betenni a kasszába, 

amennyiben van jogosultsága a művelethez. A befizetéshez adja meg az összeget, majd a  

lenyomásával tovább léphet! A pénzbefizetés folyamat a le nyíl billentyűvel átugorható. 

Napi forgalmi jelentés – Cím: 01 01, vagy: A A 

A napi forgalmi jelentés nyomtatása és elérése nem változott! 

 

FIGYELEM! 

A hatályos rendeletnek megfelelően a napi forgalmi jelentés előtt a pénztárgép automatikusan 

pénztárjelentés bizonylatot nyomtat. Ez a funkció nem inaktiválható és nem módosítható. 

Pénz ki, pénz be műveletek 

A bejelentkezett pénztárosnak lehetősége van különböző indokok szerint (indokokat lásd lejjebb) összeget beütni 

és fizetőeszközt (pl. váltópénzt) betenni a kasszába, vagy összeget kivenni, fizetőeszközt kivenni a kasszából, 

amennyiben van jogosultsága a műveletekhez. Mindkét művelet elvégezhető minden definiált fizetőeszközzel, 

vagy akár a gépben definiált valutákkal. Mind a pénz betét, mind a pénz kivét műveletek végén a pénztárgép 

nyugtát nyomtat a műveletről. A következő példában a pénz betét műveletét mutatjuk be (a pénzkivét teljesen 

ugyanígy történik). 

Folyamat Kijelző Megjegyzés 

 

BEFIZETÉS OKA 

    01 VÁLTÓPÉNZ BEVITEL 

 

 

BEFIZETÉS ÖSSZEGE: 

0 
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BEFIZETÉS ÖSSZEGE: 

1000 

A kasszába betenni kívánt összeg 

megadása.  

 

 A pénztárgép nyugtát nyomtat a pénz 

betétről.  

 

  



 

 

 

A pénztárgép nyugtát nyomtat a pénz betétről.  
 

 

Nyomtatott jelentés:  Leírás: 

 

1.  Fejléc, a tulajdonos adatai. 

2. A bizonylat címe. 

3. A befizetéshez használt fizetőeszköz.  

4. A befizetett összeg értéke.  

5. A műveletet végző pénztáros. 

6. A műveletet végző pénztáros aláírása.  

7. Pénztár száma, pénztáros száma. 

8. Dátum és idő. 

Megjegyzés: 

Más fizetőeszköz használata esetén az adott fizetőeszköz billentyűjét kell a művelet végén megnyomni. 

Pénz befizetés választható indokai: 

01 váltópénz bevitel 

02 pénztáros pénzfelvétel 

03 díjbeszedés 

04 sorsjegy eladás 

05 előleg 

06 pénztárhiány 

07 borravaló 

08 egyéb befizetés

Pénz kifizetés választható indokai: 

01 fölözés 

02 pénztáros levétel 

03 utalvány kivét 

04 ajándékkártya kivét 

05 bérkifizetés 

06 munkabér előleg 

07 postaköltség 

08 egyéb rezsi 

09 áruvásárlás 

10 záróösszeg levétel 

11 egyéb kifizetés 
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