Tárgyi eszköz

1. oldal, összesen: 14 oldal

Tárgyi eszköz
A rendszer tárgyi eszköz moduljának rögzítő, lekérdező űrlapjait találjuk meg itt. A Megnyitás... indítása után az alábbi
választó űrlap jelenik meg:

Az adott soron kettős kattintással, vagy a Megnyitás gombbal indíthatjuk a kiválasztott program űrlapját.
Tárgyi eszközök
T.eszk.áttekintése
T.e.écs elszámolás
T.eszk.mozgások
T.eszk.könyvelése
T.e. leltározás

Tárgyi eszközök

Ezen az űrlapon csak a tárgyi eszközök leltározással kapcsolatos adatai szerepelnek. Először ezeket az adatokat kell megadni,
majd mentés után a Mozgások gombbal a T.eszköz tételek űrlapon vihetjük fel az elszámolással kapcsolatos összes többi
adatot.
A legfrissebb állapot szerint már nem meglévő (kivezetett) eszközök szürke háttérszínnel jelennek meg.

Az űrlap adatbeviteli mezői a

fület kiválasztva:
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Leltári szám (10 kar.) Az adott tárgyi eszköz nyilvántartási száma.
Megnevezés (40 kar.) A tárgyi eszköz neve
Lelt.körzet (6 kar.) Leltári körzet. Nem kötelező. Ellenőrzés: Leltári körzet Választás (F9): Leltári
körzet választás
Használja (45 kar.) A személy neve, aki használja. Maradhat üres. Ellenőrzés: Személyek Választás (F9): Személy
választás
Beszerzés dát. Beszerzés dátuma. Kitöltése nem kötelező.
Üzembeh.dát. Az (eredeti) üzembehelyezés dátuma. Csak információs mező, az értékcsökkenés a felviteli mozgás
dátumától indul.
Gyártó / Kivitelező (20 kar.) Kitöltése nem kötelező.
Gyári szám / Alvázszám (20 kar.) Gyári szám, alvázszám, tulajdoni lap szám. Kitöltése nem kötelező.
Ber.k. (1 kar.) Beruházási kedvezményt vett igénybe, vagy nem (tartalma : I vagy üres) Lehet rá szűrni a tárgyi eszköz
mozgások nyomtatása programban és megjelenik a T.eszköz kartonon is. Ellenőrzés: Tárgyi eszköz mozgások
Fejl.tart.év (8 kar.) A fejlesztési tartalék igénybevételének éve. Lehet rá szűrni a tárgyi eszköz mozgások nyomtatása
programban és megjelenik a T.eszköz kartonon is. Ellenőrzés: Tárgyi eszköz mozgások
Típus (1 kar.) Eszköz fő típus (pl. E: épület, G: gép, üres: egyéb)
ITJ / Motorszám / HRSZ (20 kar.) Kitöltése nem kötelező.
Garancia lejárata / Egyéb (20 kar.) Garanciával kapcsolatos illetve egyéb adatok. Kitöltése nem kötelező.
Egyéb adatok, megjegyzések (korlátlan text) Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a tárgyi eszközhöz.
(ENTER)-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt (TAB)-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb
méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.
Tartozékok (korlátlan text) Tetszőleges hosszúságú mező, felsorolhatjuk a tárgyi eszköz tartozékait. (ENTER)-re nem
megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt (TAB)-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli /
megjelenítő ablakot nyit.
A jobb felső sarokban levő automatikusan generált nem szerkeszthető numerikus mező a tárgyi eszköz belső azonosító
száma.
Az eszköztáron található speciális gombok (F6):
Számv.t.sz A tárgyi eszköz adatnyilvántartó lapjának sorai (a számvitelitörvény szerint) Típus: üres. - T.eszköz
tételek
Adót.sz A tárgyi eszköz adatnyilvántartó lapjának sorai (az adótörvény szerint) Típus:2.
Az F6 (Szerkesztés/Többi funkció ...) gombbal választhatóan harmadik és negyedik típusú alitika szerinti mozgás
tételek látszanak / rögzíthetők IFRS 3 és IFRS 4 néven. Típus: 3, 4.

Az űrlap mezői a

fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

Lelt.szám Leltári szám
Megnevezés
Lelt.körzet Leltári körzet
Használja Személy, akinek a nevén van, aki használja éppen.
Gyártó / kivitelező
Gyári szám / Alvázszám
ITJ / Motorszám / HRSZ
Garancia lejárata / Egyéb
Besz.dát Beszerzés dátuma
Üzembeh.d. Üzembehelyezés dátuma
Ber.k. Beruházási kedvezményt vett igénybe vagy nem
Fejl.tart.év. A fejlesztési tartalék igénybevételének éve
Típus Eszköz fő típus
Te_Az Tárgyi eszköz belső azonosítója
Felv.dát. A tétel felvitelének dátuma
Felv.felh. A tételt új tételként rögzítő felhasználó
Mód.dát. A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
Mód.felh. A tételt legutoljára módosító felhasználó

A
Keresés nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő
tételeket):
T Te Az
T Leltsz
T Lkorz
T Sz Az
T Tipus
T Megn
T Mezo1
T Mezo2

Tárgyi eszköz belső azonosítója
Leltári szám
Leltári körzet
Személy belső azonosítója
Megnevezés
Gyártó / kivitelező
Gyári szám / Alvázszám
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T Mezo3 ITJ / Motorszám / HRSZ
T Mezo4 Garancia lejárata / Egyéb
T Besd Beszerzés dátuma
T Uzed Üzembehelyezés dátuma
T Megj Megjegyzések
Fel Dat A tétel felvitelének dátuma
Fel Usr A tételt új tételként rögzítő felhasználó
Mod Dat A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
Mod Usr A tételt legutoljára módosító felhasználó
Unev Személy neve
T Tart Tartozékok

T.eszköz tételek (t.e.karton sorai)

A tárgyi eszköz első mozgása kötelezően:
Felvitel
Mozgás (meg kell adni): 001-029 T.e. állománynövekedések (új t.e.nyilvántartó lap) pl. 010 T.e. vásárlás
A felvitel jele: F
A program a mozgás rögzítésekor minden adatot kér.
A program az első felvitelt követő további mozgások rögzítésekor először megkérdezi, Módosítás, átvezetés, értékcsökkenés
vagy kivezetés lesz-e:
Módosítás
Mozgás (meg kell adni):030-069 T.e. adatváltozások
pl. 030 T.e. ráaktiválás
A módosítás jele: M
A program a mozgás rögzítésekor a nyilvántartó főkönyvi adatokon, és a mennyiség változáson kívül minden adatot
enged megváltoztatni. A mozgás előtt értékcsökkenést számol automatikusan.
Átvezetés
Mozgás (meg kell adni):030-069 T.e. adatváltozások
pl. 040 T.e. áthelyezés (más főkönyvre)
Az átvezetés jele: A
A program a mozgás rögzítésekor csak a megváltozott nyilvántartó főkönyvi adatokat kéri. A mozgás előtt
értékcsökkenést számol automatikusan.
Értékcsökkenés
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Mozgás (kötelezően):000
T.e. értékcsökkenés
Az értékcsökkenés jele: E
Kézzel (egyenként) is elszámolhatjuk egy eszközre az értékcsökkenést. Csak dátumot kér.
Kivezetés
Mozgás (meg kell adni):070-099 T.e. állománycsökkenések (a t.e.nyilvántartó lap megmarad, de az eszköz adatai
nullázódnak) pl. 070 T.e. értékesítés
A kivezetés jele: K
A program a mozgás rögzítésekor a mennyiség változását, dátumot kér. A mozgás előtt értékcsökkenést számol
automatikusan.
Az adatbeviteli mezők az űrlap alsó részén:
Mozgás dátuma (dátr.) Tárgyi eszköz mozgásának dátuma.
Mozgás (3 kar.) Tárgyi eszköz mozgásának kódja. Ellenőrzés: Mozgáskódok Választás: Mozgáskód választás.
T.eszköz nyilvántartó főkönyv (8 kar.) A tárgyi eszköz nyilvántartó (pl.: 141) főkönyvi száma. Ellenőrzés: Főkönyvi
számok Választás: Főkönyvi szám választás.
T.eszköz écs. nyilv. főkönyv(8 kar.) A tárgyi eszköz écs. nyilvántartó (pl.: 149) főkönyvi száma. Ellenőrzés:
Főkönyvi számok Választás: Főkönyvi szám választás.
Menny.vált (num.) A tárgyi eszköz mennyiségének változása.
Bruttó változása (num.) A tárgyi eszköz bruttó értékének változása.
Elsz. écs változása (num.) Az eddig elszámolt écs. értékének változása.
Am.típ. (1 kar.) Amortizáció típusa. Lehet: (L): lineáris, (A): azonnali (kis értékű), (N): nem amortizálódik (telek,
festmény...).
Leírás % A leírási kulcs %-os értéke.
0-ra íródás dát. (dát.) Az a dátum, amkor a tárgyi eszköz nettó értéke 0 lesz, kitöltésével a program a leírás %-ot
változtatja.
Maradványérték vált. (num.) A tárgyi eszköz maradványértékének változása.
Bizonylatszám (14 kar.) A mozgáshoz kapcsolódó bizonylatszám. Nem kötelező.
Terven felüli écs vált. (num) A terven felüli értékcsökkenés változása.
Terven f. écs. nyilv. főkönyv (8 kar.) A terven felüli értékcsökkenés nyilvántartó (pl: 148) főkönyvi
száma. Ellenőrzés: Főkönyvi számok Választás: Főkönyvi szám választás.
T.eszköz écs. elszámoló főkönyv (8 kar.) Az écs elszámoló (pl.: 551) főkönyvi szám. Ellenőrzés: Főkönyvi számok
Választás: Főkönyvi szám választás. Már az eszköz felvitelekor megfelelően ki kell tölteni!
Költséghely (3 kar.) Költséghely. Ellenőrzés: Költséghelyek Választás: Költséghely választás. Csak akkor kell
kitölteni, ha a T.eszköz écs.elszámoló főkönyv költséghelyes analitikára van állítva a Főkönyvi számok törzsben.
Munkaszám (10 kar.) Munkaszám. Ellenőrzés: Munkaszámok Választás: Munkaszám választás. Csak akkor kell
kitölteni, ha a T.eszköz écs.elszámoló főkönyv munkaszámos analitikára van állítva
T.eszköz écs. elsz. költségnem (8 kar.) Az écs elszámoló költségnem. Ellenőrzés: Főkönyvi számok Választás:
Főkönyvi szám választás. Csak akkor kell kitölteni, ha a T.eszköz écs.elszámoló főkönyv költségnemes analitikára
van állítva. (pl. T.e.écs.elsz.fők: 641, T.e.écs.elsz.ktgnem: 551)
Megjegyzés (korlátlan text) Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk az adott tárgyi eszköz mozgáshoz.
(ENTER)-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt (TAB)-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb
méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.
Az űrlap alján megjelenő kiírási mezők:
Mennyiség (num.) A mennyiség (db) az utolsó állapot szerint.
Bruttó érték (num.) A bruttó érték az utolsó állapot szerint.
Eddig elsz.écs. (num.) Az eddig elszámolt értékcsökkenés az utolsó állapot szerint.
Nettó érték (num.) A nettó érték az utolsó állapot szerint.
Maradványérték (num.) Maradványérték
A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:
Jel Jel (F:felvitel, M:módosítás, A:átvezetés,K:kivezetés,E:értékcsökkenés)
Dátum Mozgás dátuma
Moz. Mozgáskód
M.neve Mozgás neve
Menny. Mennyiség
Bruttó érték Bruttó érték (a mozgással létrejött állapot szerint)
Eddig el. écs Eddig elszámolt écs.
Nettó érték Bruttó - edd.elsz.écs.
Maradványérték
Nyt.fők. Tárgyi eszköz nyilvántartó főkönyvi szám
Nyt.név Tárgyi eszköz nyilvántartó főkönyvi szám megnevezése
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Écs.ny.f. Tárgyi eszköz écs nyilvántartó főkönyvi szám
Écs.név. Tárgyi eszköz écs nyilvántartó főkönyvi szám megnevezése
Menny.v. Mennyiség (db) változása
Bruttó v. Bruttó érték változása
Maradv.é.vált Maradványérték változása
Écs.vált. Eddig elsz. écs változása
A. Amortizáció típusa
L.kulcs Leírási kulcs
0-ra íródik 0-ra íródás dátuma
Biz.szám Bizonylatszám
Elsz.fők. Tárgyi eszköz écs elszámoló főkönyvi szám
Elsz.név. Tárgyi eszköz écs elszámoló főkönyvi szám megnevezése
K.hely Költséghely
Kh.név Költséghely megnevezése
Munkaszám Munkaszám
Msz.név Munkaszám megnevezés
K.nem Költségnem
Knem név Költségnem megnevezés
Felv.dát. A tétel felvitelének dátuma
Felv.felh. A tételt új tételként rögzítő felhasználó
Mód.dát. A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
Mód.felh. A tételt legutoljára módosító felhasználó
Tf. Az Tárgyi eszköz mozgás belső azonosítója

A
Keresés nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő
tételeket):
Tf Az Tárgyi eszköz mozgás belső azonosítója
Tf Te Az Tárgyi eszköz belső azonosítója
Tf Jel Jel
Tf Datum Mozgás dátuma
Tf Moz Mozgáskód
Tf Nyt Fok Tárgyi eszköz nyilvántartó főkönyvi szám
Tf Ecs Fok Tárgyi eszköz écs nyilvántartó főkönyvi szám
Tf Menny Mennyiség változás
Tf Brutto Bruttó érték változás
Tf Eddel Écs változás
Tf Amtip Amortizáció típus
Tf Lkulcs Leírási kulcs
Tf Biz Sz Bizonylatszám
Tf Megj Megjegyzés
Tf E Fok Tárgyi eszköz écs elszámoló főkönyvi szám
Tf E Khely Költséghely
Tf E Ms Az Munkaszám belső azonosítója
Tf E Knem Költségnem
Fel Dat A tétel felvitelének dátuma
Fel Usr A tételt új tételként rögzítő felhasználó
Mod Dat A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
Mod Usr A tételt legutoljára módosító felhasználó
Tf Tip Tf Maradv Maradványérték változás
Tf Varhido
Tf Nullido 0-ra íródás dátuma
Mz Nev Mozgás neve
Nyt F Nev Tárgyi eszköz nyilvántartó főkönyvi számhoz tartozó megnevezés
Ecs F Nev Tárgyi eszköz écs nyilvántartó főkönyvi számhoz tartozó megnevezés
Elf F Nev Tárgyi eszköz écs elszámoló főkönyvi számhoz tartozó megnevezés
Kh Nev Költséghely megnevezése
Ms Mszam Munkaszám
Ms Nev Munkaszám megnevezés
Elk F Nev Költségnem megnevezés
Tf Bru Sum Bruttó érték (a mozgással létrejött állapot szerint)
Tf Edd Sum Eddig elszámolt écs
Tf Men Sum Mennyiség (db)
Tf Net Sum Nettó érték
Tf Mar Sum Maradványérték
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Tárgyi eszközök áttekintése
Lekérdező program, amely egy dátumhoz tartozó tárgyi eszköz állapot megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. A
program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:

T.e.forg.dátum (ig) (dát.) A lekérdezendő állapot záró dátuma, az ezen dátumú és kisebb mozgásokat összegzi a
program. Visszamenőleges időpontra vonatkozó t.e. állapot is kérhető. A program a mezőbe a rendszerdátumot kínálja
fel.
Típ. (1 kar.) A lekérdezésben melyik analitikát kérjük.
( )üres: számviteli törvény szerinti leírást kérjük
(2): adótörvény szerinti leírást kérjük
Az Ok gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:

A lekért időpontban már nem meglévő (kivezetett) eszközök szürke háttérszínnel jelennek meg.
A táblázat oszlopai:
Lelt.szám Leltári szám
Megnevezés
Db Darab
Nyt.fők. T.e.nyilvántartó főkönyvi szám (pl. 141)
Nyt.f.neve T.e.nyilvántartó főkönyvi szám megnevezése
Écs.fők. Écs. nyilvántartó főkönyvi szám (pl.149)
Écs.f.neve Écs. nyilvántartó főkönyvi szám megnevezése
Bruttó érték
Edd.elsz.écs. Eddig elszámolt écs.
Eddig.el.tf.écs Eddig elszámolt terven felüli écs.
Nettó érték
Maradv.é. Maradványérték
T.évi écs. Tárgy évi értékcsökkenés
L.körz. Leltári körzet
Leltári körzet megnevezése
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Személy
T. Típus
Gyártó / kivitelező
Gyári szám / Alvázszám
ITJ / Motorszám / HRSZ
Garancia lejárata / Egyéb
Besz.dát. Beszerzés dátuma
Üzemb.dát Üzembehelyezés dátuma
J Jel (utolsó mozgás jele: F:felvitel, M:módosítás, A:átvezetés más főkönyvre, E:écs,K:kivezetés)
Ut.m.dát. Utolsó mozgás dátuma. (a lekért állapot dátumától függően)
Moz. Utolsó mozgás kódja
Am. Amortizáció típus
L.kulcs Leírási kulcs
Elsz.fők. Écs.elszámoló főkönyvi szám (pl. 551)
El.f.neve Écs.elszámoló főkönyvi szám megnevezése
Khely Költséghely
Kh.neve Költséghely neve
M.szám Munkaszám
Msz.neve Munkaszám megnevezése
Knem. Költségnem
Knem.neve Költségnem neve
0-ra íródik 0-ra íródás dátuma
Tf.écs.ny.f. Terven felüli écs nyilvántartó főkönyvi szám
Tf.écs.név Terven felüli écs nyilvántartó főkönyvi szám megnevezése
Te_Az Tárgyi eszköz belső azonosítója
Tf_Az Az utolsó forgalmi tétel belső azonosítója

A

Nyomtatás nyomógomb választásakor megjelenő lista:

A
Keresés nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő
tételeket):
T Leltsz Leltári szám
T Megn Megnevezés
Smenny Mennyiség (db)
Tf Nyt Fok T.e.nyilvántartó főkönyvi szám (pl. 141)
Nyt F Nev T.e.nyilvántartó főkönyvi szám megnevezése
Tf Ecs Fok Écs. nyilvántartó főkönyvi szám (pl.149)
Ecs F Nev Écs. nyilvántartó főkönyvi szám megnevezése
Tf Tffok Terven felüli écs nyilvántartó főkönyvi szám
Tf F Nev Terven felüli écs nyilvántartó főkönyvi szám megnevezése
Sbrutto Bruttó érték
Seddel Eddig elszámolt écs.
Snetto Nettó érték
Smaradv Maradványérték
Steddel Tárgy évi écs.
T Lkorz Leltári körzet
SzNev Személy
T Tipus Típus
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T Mezo1 Gyártó / kivitelező
T Mezo2 Gyári szám / Alvázszám
T Mezo3 ITJ / Motorszám / HRSZ
T Mezo4 Garancia lejárata / Egyéb
T Besd Beszerzés dátuma
T Uzed Üzembehelyezés dátuma
T Megj Megjegyzés
Tf Jel Jel
Tf Dátum Utolsó mozgás dátuma
Tf Moz Mozgáskód
Tf Amtip Amortizáció típus
Tf Lkulcs Leírási kulcs
Tf E Fok Écs.elszámoló főkönyvi szám (pl. 551)
Elf F Nev Écs.elszámoló főkönyvi szám megnevezése
Tf E Khely Költséghely
Kh Nev Költséghely neve
Ms Mszam Munkaszám
Ms Nev Munkaszám megnevezése
Tf E Knem Költségnem
Elk F Nev Költségnem neve
T Te Az Tárgyi eszköz belső azonosítója
Tf Az Az utolsó forgalmi tétel belső azonosítója
T Tart
Tf Nullido Nullára íródás dátuma
Lk nev Leltári körzet neve

Tárgyi eszköz értékcsökkenés elszámolás
Feldolgozás-varázsló, amely a tárgyi eszközök értékcsökkenését elszámolja megadott dátummal (vagy korábbi
értékcsökkenést töröl). Célszerű az indítás előtt meggyőződni arról, hogy az időszak mozgásai hiánytalanul megtörténtek-e a
t.e.analitikában, vagyis a T.eszk.mozgások listán a Mozgások lista növekedés összesen értéke egyezik az időszak pl. 161-es
kartonjának értékével, amelyre a t.e.állományváltozások értékét könyveltük.

Az adatbeviteli mezők a feldolgozás varázsló 1. oldalán:
Az écs. elszámolás dátuma Az értékcsökkenést eddig a napig kérjük. Általában a hónap, negyedév vagy év utolsó
napja. Csak létező dátum lehet.
Típuskód (1 kar.) Az écs. elszámolási típus kódja. ( ): számviteli törvény szerinti, (2): adótörvény szerinti, (3):
harmadik, pl. IAS szerinti. Az egyes típusokra a feldolgozást külön-külön kell elindítani egymástól függetlenül, mert
egy feldolgozás csak egy típusra számolja el az écs-t.
Korábbi écs. elszámolás törlése? (1 kar.) Értéke lehet: (N): écs. elszámolás, (I): korábbi, ilyen dátummal történt
utolsó écs. elszámolás törlése. A mező jellemzően maradjon N, ekkor a program végigszalad az eszközökön, és az adott
dátummal megpróbál écs-t elszámolni. Minden olyan tárgyi eszköznél, amelynek nincs későbbi mozgása, és van
elszámolható écs, egy új sor születik 000 mozgáskóddal. A feldolgozás ugyanazon napra (pl. kíváncsiságból, hogy nem
maradt-e le egy év végén felvitt eszköz) másodszor is indítható, legfeljebb ha nem talál eszközt, amelyre lehetne
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elszámolni, nem csinál semmit. A feldolgozás után mindig kiírja a jobb felső sarokban, hogy hány eszköznél számolt el
écs-t (vitt fel új écs mozgás sort). Ha (pl. a feltöltési kötelezettség számításához) előre elszámolt écs sorok letörlésére
van szükség, akkor indítani lehet a feldolgozást az ebbe a mezőbe írt I -vel is. Ekkor a program végigszalad minden
eszközön, és ha úgy talál az eszközön a megadott dátummal utolsó (tehát letörölhető) écs mozgást (000 mozgáskóddal),
akkor azokat törli. Figyelem!! Kerüljük el azt, hogy valamilyen régi dátummal törlünk korábbi écs-t, mert váratlan
hatása lehet. Az fog történni, hogy azon eszközök écs-jét törli le, amelyek a megadott dátumnál íródtak le végleg, mert a
többinek van későbbi mozgása (pl. écs-je) és azoknál a megadott dátummal az écs-t nem tudja letörölni.
A Következő gombbal a feldolgozás varázsló 2. oldalára kerülünk, ahol az Indít gombbal a feldolgozás elkezdődik, a
feldolgozás alatt a jobb felső sarokban a program jelzi a feldolgozás alatt levő adatot, majd a feldolgozás végeztével erről
értesít.

Tárgyi eszköz mozgások
Lekérdező program, amely a tárgyi eszközök megadott dátumhatárok közötti mozgásait mutatja képernyőn ill. nyomtatásban.
A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:

T.e.forg.dátum (tól) (dát.) A lekérdezendő állapot kezdő dátuma, az ezen dátumú és nagyobb mozgásokat mutatja a
program.
T.e.forg.dátum (ig) (dát.) A lekérdezendő állapot záró dátuma, az ezen dátumú és kisebb mozgásokat mutatja a
program. Visszamenőleges időpontra vonatkozó lekérdezés is kérhető. A program a mezőbe a rendszerdátumot kínálja
fel.
Típ. (1 kar.) A lekérdezésben melyik analitikát kérjük.
( )üres: számviteli törvény szerinti leírást kérjük
(2): adótörvény szerinti leírást kérjük (ha használjuk)
Az Ok gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:

A táblázat oszlopai:
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Nyt.fők. T.e.nyilvántartó főkönyvi szám (pl.141)
Écs. főkönyv Écs. nyilvántartó főkönyvi szám (pl. 149)
Moz. Mozgáskód
Mozg.neve Mozgás neve
Dátum Mozgás dátuma
J Jel (F:felvitel, M:módosítás, A:átvezetés,K:kivezetés,E:értékcsökkenés)
Leltár sz. Leltári szám
Megnevezés
M.v. Mennyiség (db) változása
Bruttó változása Bruttó érték változása
Écs. változása Eddig elszámolt écs. változása
Tf.écs.változ. Terven felüli écs változása
Tf.écs.ny.f. Terven felüli écs nyilvántartó főkönyvi száma
At. Amortizáció típusa
L.kulcs Leírási kulcs
Biz.szám Bizonylatszám
T. Típus
Écs.elsz.fők. Écs. elszámoló főkönyv (pl. 551)
Khely Költséghely
M.szám Munkaszám
Knem Költségnem
Te_Az Tárgyi eszköz belső azonosítója
Tf_Az Tárgyi eszköz mozgás belső azonosítója
Felv.dát. A tétel felvitelének dátuma
Felv.felh. A tételt új tételként rögzítő felhasználó
Mód.dát. A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
Mód.felh. A tételt legutoljára módosító felhasználó

A

Nyomtatás nyomógombot megnyomva először választanunk kell:
Mozgások
Kész lista t.e.ny.főkönyv/mozgás/dátum sorrendben a nem écs. mozgásokról (vásárlás, ráaktiválás,
értékesítés, áthelyezés...)
Mozg.+écs.
Kész lista az écs. és nem écs. mozgásokról egy listán
Értékcsökkenések Kész lista t.e.ny.főkönyv/mozgás/dátum sorrendben az értékcsökkenésekről
Egyedi
Egyedileg összeállítható lista

A Mozgások lista pl.:

Az Értékcsökkenések lista pl.:
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A
Keresés nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő
tételeket):
T Leltsz Leltári szám
T Megn Megnevezés
Tf Datum Mozgás dátuma
Tf Jel Jel
Tf Moz Mozgáskód
Mz Nev Mozgás neve
Tf Nyt Fok T.e.nyilvántartó főkönyvi szám (pl.141)
Tf Ecs Fok Écs.nyilvántartó főkönyvi szám (pl.149)
Tf Menny Mennyiség (db) változása
Tf Brutto Bruttó érték változása
Tf Eddel Eddig elszámolt écs. változása
Tf Amtip Amortizáció típusa
Tf Lkulcs Leírási kulcs
Tf Biz Sz Bizonylatszám
Tf Megj Megjegyzések
Tf E Fok Écs. elszámoló főkönyv
Tf E Khely Költséghely
Tf E Ms Az Munkaszám belső azonosítója
Ms Mszam Munkaszám
Tf E Knem Költségnem
Nyt F Nev T.e.nyilvántartó főkönyvi szám megnevezése
Ecs F Nev Écs.nyilvántartó főkönyvi szám megnevezése
T Te Az Tárgyi eszköz belső azonosítója
Tf Az Tárgyi eszköz mozgás belső azonosítója
Fel Dat A tétel felvitelének dátuma
Fel Usr A tételt új tételként rögzítő felhasználó
Mod dat A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
Mod Usr A tételt legutoljára módosító felhasználó
Tf Maradv Maradványérték változás
Tf Varhido
Tf Nullido 0-ra íródás dátuma
T Ber K TBeruházási kedvezményt vett igénybe
T Fejl T Fejlesztési tartalék
T Tipus Eszköz fő típus
Tf Tfecs Terven felüli écs változása
Tf Tffok Terven felüli écs nyilvántartó főkönyvi száma

Tárgyi eszközök könyvelése
Feldolgozás-varázsló, amely egy megadott időszak tárgyi eszköz mozgásainak főkönyvi feladását végzi. Jellemzően akkor
indítjuk, ha az időszakban újabb t.e. mozgás már nem lesz, általában (de nem kötelezően) akkor, ha a T.e.écs.elszámolás már
megtörtént.
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Az adatbeviteli mezők a feldolgozás varázsló 1. oldalán:
Gazd.év Gazdasági év
Feladás (tól-ig) Az itt megadott időszak forgalmi adatait fogja könyvelni a program.
Könyvelési napló (7 kar.) Annak a vegyes naplónak az azonosítóját kell itt megadni, amelybe a feladást kérjük.
Korábbi feladás törlése (1 kar.) Értéke lehet: (N): nem kell törölni, (I): igen, már volt ilyen záró dátummal korábban
egy feladás, amit most törölni szeretnénk, hogy ne legyen duplán feladva. (Ha az N-t választjuk, akkor az
esetleges korábbi ilyen dátumú feladást kézzel kell törölni, vagy fordított oldalkóddal / mínusszal sztornózni a vegyes
könyvelésben)
A Következő gombbal a feldolgozás varázsló 2. oldalára kerülünk, ahol az Indít gombbal a feldolgozás elkezdődik, a
feldolgozás alatt a jobb felső sarokban a program jelzi a feldolgozás alatt levő adatot, majd a feldolgozás végeztével erről
értesít.
Ha a feldolgozás során egy vagy több t.e.forgalmi tételt a program nem tudott könyvelni, akkor hibalistát készít, de ekkor is
feladja azokat a tételeket, amelyeket sikerült. Hibát okozhat, ha
a felvitel, módosítás, kivezetés mozgások könyvelésekor egy mozgáshoz a program nem tudta a hiányzó
könyvelési adatokat az Autokontírozás törzs felhasználásával számítani. Ezt a hibát úgy javíthatjuk, hogy
felvisszük az autokontírozás törzsbe a hiányzó adatot - általában üres analitika főkönyvvel, ha minden ilyen
t.e.nyilvántartó főkönyvi számú t.eszköz adott mozgását adott főkönyvvel szemben akarjuk könyvelni,
vagy adjuk meg a t.e.nyilvántartó főkönyvet, ha csak ennél kell az adott mozgást a megadott könyvelendő
főkönyvre könyvelni.
az écs könyvelésekor a Tárgyi eszköz tételek űrlapon hiányzik az écs.elszámoló főkönyvhöz tartozó
költséghely (ha a könyvelendő (pl. 551) főkönyv költséghelyes részletezettségű, de ez az adat a
forgalomból hiányzik)
munkaszám (ha a könyvelendő főkönyv munkaszámos részletezettségű, de ez az adat a forgalomból
hiányzik)
költségnem (ha a könyvelendő főkönyv (pl. 641 ) másodlagos főkönyvet, költségnemet vár, de ez az
adat a forgalomból hiányzik)
Ezeket a hibákat úgy javíthatjuk, hogy megkeresve a forgalomban az eszközt, az adatokat (a felviteli
mozgás törlésével és újbóli, hibátlan felvitelével) pótoljuk.
Ha volt hiba, a hiba kijavítása után a programot újra kell futtatni (azonos záró dátummal) a korábbi feladás törlését kérve.
A feldolgozás során létrejött (általában két) vegyes könyvelési tételről kérésre azonnal nyomtathatjuk a könyvelési naplót. A
tételek hivatkozási száma: TE_E_hh.nn tétel tartalmazza az écs. mozgás feladását, TE_M_hh.nn tétel tartalmazza a többi
(nem écs.) mozgás feladását. A hibátlan feldolgozás után a tételeket meg kell keresni a Vegyes könyvelés naplóban, és
könyveltté kell tenni.

Tárgyi eszköz leltározás
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Az űrlap a tárgyi eszözök leltárkörzetenkénti, vagy főkönyvi számonkénti leltározására szolgál. Egy leltár állományt lehet
törölni (hogy a korábbi adatok törlése után új leltárt kezdhessünk), majd be lehet rögzíteni a fellelt tárgyi eszközöket és akár a
leltárfelvételi jegy számát is (ha van). Ezután listázható a leltár (a fellelt eszközök) és listázható a kiértékelő lista is (a fellelt
eszközök és a gépi állapot és az eltérés).
Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:
Leltári szám (10 kar.) A leltározandó tárgyi eszköz leltári száma, neve.
Lelt.körzet (6 kar.) A leltári körzet, ahová a tárgyi eszköz tartozik. Ellenőrzés: Leltári körzetek Választás (F9):
Leltári körzetek választás
Használja (45 kar.) A tárgyi eszközt használó személy. Ellenőrzés: Személyek Választás (F9): Személyek választás
Fellelt db (num) A leltározás során fellelt mennyiség.
Leltárjegy száma (16 kar.) A leltárfelvételi jegy száma.
Megnevezés A tárgyi eszköz megnevezése. (kiírási mező)
Gyári szám / Alvázszám (kiírási mező)
Tartozékok (kiírási mező)
A leltározás tervezett adatai: A következő adatok a leltározás paraméterei, ezek a beállítások bekerülnek a Rendszer
paraméterek törzsbe.
Lelt. dátuma (dát.) A leltározás dátuma.
Lelt.körz. (6 kar.) A leltározási körzet kódja, amit a leltározás érint (%-kal a végén az úgy kezdődő összes leltári
körzet, csak % - összes leltári körzet).
Lelt.t.főkönyv (12 kar.) A tárgyi eszköz főkönyvi szám, amit a leltározás érint (%-kal a végén az úgy kezdődő összes
főkönyvi szám, csak % - összes főkönyvi szám)
Az eszköztáron található speciális gombok (F6):
Feltöltés Az üres leltárállomány gépi feltöltése, ha nem kívánják a leltározott tárgyi eszközöket egyenként felvinni. Előbb
meg kell nyomni a 'Törlés' gombot (lejjebb). A gomb használatakor lehet választani, hogy üres mennyiséggel, vagy a gépi
mennyiség beírásával kérjük a feltöltést.
Kiértékelés
Törlés

A felvett leltáradatok törlése a kiértékelés után, ha már nincs rá szükség. Minden sort töröl!

Az űrlapon a bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:
Lelt.szám Leltári szám
T.e. megnevezés Tárgyi eszköz megnevezése
Lelt.körz. Leltári körzet
Használja
Fellelt db A fellelt mennyiség
L.felv.jegy Leltárjegy száma
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Felv.dát. A tétel felvitelének dátuma
Felv.felh. A tételt új tételként rögzítő felhasználó
Mód.dát. A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
Mód.felh. A tételt legutoljára módosító felhasználó

A
Keresés nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő
tételeket):
Tl Az A tárgyi eszköz leltár tételsor egyedi azonosítója.
Tl Leltsz Leltári szám
Tl Lkorz Leltári körzet
Tl Sz Az A tárgyi eszközt használó személy azonosítója
Tl Ljegy Leltárjegy száma
Tl Menny Fellelt mennyiség
Fel Dat A tétel felvitelének dátuma
Fel Usr A tételt új tételként rögzítő felhasználó
Mod Dat A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
Mod Usr A tételt legutoljára módosító felhasználó
Unev A tárgyi eszközt használó személy neve
T Megn Tárgyi eszköz megnevezése
T Mezo1 Gyártó / kivitelező
T Mezo2 Gyári szám / Alvázszám
T Mezo3 ITJ / Motorszám / HRSZ
T Mezo4 Garancia lejárata / Egyéb
T Tart Tartozékok
Sbrutto A tárgyi eszköz bruttó értéke
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