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BEVEZETÉS 
 

 

A program működéséhez szükséges számítógépes 

környezet: 

 

A program működéséhez szükséges számítógépes környezet: 

 

 Számítógép Min.: Pentium 4-es 2,00Mhz processzor 

  1Gbyte Ram 

  Lan csatlakozás 

  80 Gbyte Winchester 

  15” TFT Monitor 

 Operációs rendszer: Windows Xp Sp2 

 Nyomtató: Lézer és/vagy tintasugaras nyomtató 

 Adatbázis kezelő: SQL szerver 

 

A rendszert jelszóvédelemmel láttuk el, amely megakadályozza 

illetéktelen személyek hozzáférését az adatokhoz. A jelszót a 

program az indulása után kéri. A begépeléskor nem a 

billentyűzeten leütött karakter jelenik meg. 

 

A DEMO - rendszer belépési kódja: 1111111 (7 db) 1-es. 
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1. A program kezeléséhez szükséges általános 

tudnivalók 
 

 

1.1 A menük kezelése 
 

Az egyes menüpontokat a kurzorvezérlő billentyűk (le, fel, jobbra, 

balra) segítségével, illetve bal egérgombbal választhatjuk ki. A 

kiválasztott menüpont az Enter billentyű lenyomásával, vagy 

dupla egérkattintással indítható. Ha lenyomja a menüpont előtt 

található karaktert a billentyűzeten a menühöz kötött funkció 

azonnal elindul. A menüből az Esc billentyű lenyomásával, vagy a 

bezáró gombra való kattintással térhet vissza az előző menühöz. 

Jobb egérgomb segítségével az adott táblázathoz tartozó funkciók 

listája gördül le. 

A főmenüből az Esc, a bezárás gombbal vagy a kilépés ponton 

keresztül léphet ki. Kérem, várja meg, míg a program ténylegesen 

befejezi a működését és visszatér oda, ahonnan indították. 

 

Bármely menünél kérhetőek a követező szolgáltatások: 

 

F2 billentyű: 

Megnyomásával a képernyőre kérhetünk egy számológépet, amely 

tartalmazza az alapvető műveleteket. A számológép funkcióból 

kilépni az End, vagy az Esc billentyű megnyomásával lehet. 

 

Megjegyzés: Az F2 billentyű mindenkor rendelkezésre áll, amikor 

adatot rögzítünk. 
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Keresés: 

A cikkszámon vagy leltári számon a K billentyűt megnyomva 

kereshetünk a következő módon: Megadhatjuk a kódot, vagy annak 

egy részét. Az Enter billentyűvel, illetve az Ok gombra 

kattintással befejezve a megadást a program a keresett adatra áll. 

Ha nincs ilyen, vagy csak egy részét adtuk meg, a program 

megkeresi a megadottal kezdődőt, vagy ha ilyen sincs, a 

megadottól nagyobbat. 

Keresésből történő módosítás után visszatér az eredeti képernyőre, 

a módosított tételhez. 

Amennyiben megnevezésen áll a kurzor, a program a név szerinti 

keresést ajánlja fel és a továbbiakban az adatokat név szerinti 

rendezettségben láthatja a kezelő.  

 

A rendezettség váltását a program azzal jelzi, hogy a megfelelő 

oszlopot világos színnel írja ki. 

 

A cikkszám, leltári szám szerinti rendezettségre való visszatérés a 

következő egyszerű módszerrel történik: A cikkszám oszlopra 

mozgatja a kurzort és megnyomja a K (keresés) billentyűt és ugyan 

úgy jár el, mint ahogy fent leírtuk. 

 

Alt/K billentyű: 

Bármely táblázatos képernyőn minden dátumon illetve szöveges 

adaton keresni lehet az Alt/K billentyűkkel. Sorban végigellenőrzi, 

hogy a megadott szövegrész, vagy dátum megtalálható-e a 

kiválasztott oszlopban. Ha megtalálta megáll az elsőn. A keresés 

lehet hosszadalmas is. Elsősorban megjegyzésben való keresésre 

alkalmas. 

Alt/K-val értéket tartalmazó oszlopokon is lehet keresni, ekkor egy 

értékhatárt kell megadni. 

 

A megnyitott képernyőt az Esc billentyűvel zárhatjuk le. 
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A következőkben ismertetett funkció billentyűk kezelése ugyanígy 

történik. Sok esetben a sorba rendezés, keresés nemcsak 2 oszlop 

szerint lehetséges. Ezekre a leírásban külön kitérünk. 

 

Megjegyzés: 
A munka során a kezelő gyakran találkozik azzal a problémával, 

hogy a rögzítéshez a törzsadat kódot kell ismernie. A program 

felépítése olyan, hogy NEM kell ismernie a konkrét kódokat. 

Minden törzsadat az F10 billentyűvel a rögzítés közben a 

képernyőre kérhető. 

 

 

1.2 Az F10 billentyű használatának szabályai 
 

A törzsadattal védett adatfelvételi mezőn megnyomja az F10 

billentyűt és a teljes törzsadat a képernyőre íródik. 

A keresés, mozgatás módja teljes egészében megegyezik az 

előbbiekben leírtakkal. 

Ha megtalálta a keresett törzsadatot, akár név, akár kód szerint 

használja az Enter billentyűt. 

 

Enter billentyű: 

Ha a rögzítő kiválasztotta a keresett adatot (a hosszú kurzor rajta 

áll) és megnyomja az Enter billentyűt, akkor a kiválasztott adat 

kódja beírásra kerül a rögzítés alatt álló mezőbe. Függetlenül attól, 

hogy kód szerinti vagy név szerinti rendezettséget kért. Ilyenkor 

nincs más teendő, mint az adott mezőn megnyomni újra az Enter 

billentyűt. A begépelt adat biztosan helyes lesz! Ennek a 

technikának a használata azt eredményezi, hogy NINCS szükség a 

törzsadatok állandó, naprakész listájára! Elegendő gyakran 

használni az F10 billentyűt! 
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1.3 Az adatrögzítés általános szabályai 
 

A képernyőn lévő mezőket értelemszerűen kell kitölteni: 

- ahol értéket vár a program ott csak szám adható meg. 

- ahol kódot kell gépelni ott szám vagy betű adható meg. 

- csak megadott karakterek (Pl.: I,N), vagy megadott 

billentyűk (Pl.: Esc) adhatók. A program a várt 

karaktereket a képernyőn egyértelműen kiírja. 

- a rögzítendő mezők között a kezelő tetszőlegesen 

mozoghat a kurzorral. 

 

Használhatja a következő billentyűket: 

 

Kurzor le: 

A következő mezőre lép. Ha nincs ilyen mező, akkor hatástalan. 

 

Kurzor fel: 

Az előző mezőre lép. Ha nincs ilyen, akkor hatástalan. 

 

Kurzor jobbra: 

A rögzített mezőben egy karakterrel jobbra lép. 

 

Kurzor balra: 

A rögzített mezőben egy karakterrel balra lép. 

 

PgUp vagy PgDn: 

Az adatfelvétel befejezésére használható, módosítás üzemmódban. 

 

Enter: 

A következő mezőre lép. Az utolsó mezőn a rögzítés vége is 

egyben. 
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Esc: 

Adatfelvétel azonnali befejezése és az eddig rögzített adatok 

elhagyása. Akkor használhatja, ha nincs szüksége az addig rögzített 

adatokra! A képernyő jobb felső sarkában látható bezárás gombra 

(x) kattintva az eredmény azonos lesz. 

 

Az adatfelvétel közben a begépelt adatokat a program ellenőrzi. Az 

ellenőrzés a billentyűk megnyomásakor, illetve a rögzített mező 

elhagyásakor történik. Az ellenőrzés értékhelyességre történik. 

Azokon a mezőkön, amelyek törzsadattal védettek csak olyan 

adatot fogad el, amely szerepel a megfelelő törzsadatok között. Az 

ellenőrzés akkor is megtörténik, ha nem az Enter billentyűvel 

lépünk ki a mezőből. 

 

Természetesen, ha az Esc billentyűt nyomta meg, semmiféle 

ellenőrzés nem történik! 

 

 

Praktikus tanács: 

Ha a képernyőn szereplő adatok helyesek, vagy csak egy adatot 

kell javítania, akkor vigye a kurzort a javítandó mezőre. Végezze el 

a javítást, majd használja a PgDn billentyűt, illetve az Ok gombot 

az adatfelvétel befejezésére. Így megspórolhatja az Enter billentyű 

felesleges nyomkodását! 
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A program kezelése menü rendszerű. Minden feladatot menük 

kiválasztásával érhetünk el. A program bejelentkező, teljes menüje, 

a következő: 
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2. Törzsadatok 
 

 

A program az adatrögzítéskor a legfontosabb adatokat nem csak 

típus szerint ellenőrzi, hanem a törzsadattár alapján is. Ezért a 

program használatának kezdetekor a törzsadatok feltöltése az egyik 

legfontosabb lépés. Helyes kialakításuk segítheti-gátolhatja a 

rögzítő dolgát. 

Kialakításuk teljes mértékben a felhasználó feladata. A program 

nem tesz megkötéseket – az adatok hosszától és típusától eltekintve 

– a feltöltésre. 

 

A teljes képernyőn megjelenik a törzsadattár szűkített tartalma, 

amelyben az F10-nél leírt szabályoknak megfelelően 

mozoghatunk, kereshetünk.  

 

Munka közben a következő vezérlő billentyűket használhatjuk: 

 

Ins, vagy Insert billentyű: 

Új adat felvétele. A már meglévő adatokhoz egy újat vehet fel. 

 

Enter, vagy Return billentyű: 

Meglévő adat módosítása. Módosíthatja azt az adatot, amelyen a 

kurzor áll. 

 

Del, vagy Delete billentyű: 

Törzsadat törlése. Törli azt az adatot, amelyen a kurzor áll. 
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2.1 ÉCS meghatározásának módjai 
 

 
 

10-40-es kódig az adótörvény szerinti ÉCS módok, 50-80-ig a 

Számviteli Tv. szerinti Écs módokat tartalmazza. 

Eddig működött, hogy az adótörvény és Számviteli Tv. szerint 

ugyan azt a leírási módot választotta a felhasználó, a Számviteli 

Tv. változása miatt maradványértéket kell meghatározni, tehát az 

ÉCS összege nem egyezhet meg. 
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Bővítés, módosítás képernyője: 
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2.2 Mozgásnem kódok 
 

Itt alakítható ki az eszközöket érintő mozgások törzse, melyeket az 

eszközök könyvelése során F10-es billentyű segítségével 

használhatunk. 
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Bővítés, módosítás: 

 

 
 

Mozgkód: 

Az eszközt érintő mozgás kódja. 

 

Megnevezés: 

Az eszközt érintő mozgás megnevezése. 

 

Fkszám: 

A mozgással érintett főkönyvi szám. 

 

„I” betű segítségével jelölhetjük, hogy mely szempontok 

figyelembe vételével könyvelje az adott mozgás esetén érintett 

tárgyi eszközt: 

 Nettó kivezetés 

 Bruttó növekedés 

 ÉCS növekedés 

 Piaci é. vált. 
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 Tárolóhely váltás 

 Bruttó csökkenés 

 ÉCS csökkenés 
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2.3 Főkönyvi számok 
 

Új főkönyvi szám, vagy rovat megadásakor meg kell adni a számát 

és a hozzá tartozó megnevezést. Meglévő főkönyvi szám esetén 

csak annak megnevezés része módosítható. Nem törölhető az a 

főkönyvi szám, amelynek van forgalma. Főkönyvi szám 

azonosítója csak szám lehet. 
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2.4 Tárolóhelyek 
 

Új tárolóhely megadásakor meg kell adni a kódját és a hozzá 

tartozó megnevezést. A tárolóhely kódja felépülhet számból, 

betűből, illetve a kettő kombinációjából is. Utólag a tárolóhely 

kódját módosítani nem lehet, csak a megnevezése, illetve a felelős 

személy írható át. Már felvett tárolóhelyet a törzsből törölni nem 

lehet. Tárolóhely törzs kialakításával adott helyeken nem 

szükséges fejből tudni a táloróhely kódját, hanem az F10 billentyű 

segítségével az itt létrehozott törzsben kereshetünk és 

választhatunk. 
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2.5 Eszköztípusok 
 

Új eszköz típus megadásakor meg kell adni a típus kódját – mely 

maximum két karakter lehet – és a hozzá tartozó megnevezést. Az 

eszköz típus kódja felépülhet számból, betűből, illetve a kettő 

kombinációjából is. Utólag az eszköz típusának kódját módosítani 

nem lehet, csak a megnevezés írható át. Már felvett eszköz típust a 

törzsből törölni nem lehet. Eszköz típusok kialakításával adott 

helyeken nem szükséges fejből tudni az eszköz típus kódját, hanem 

az F10 billentyű segítségével az itt létrehozott törzsben 

kereshetünk és választhatunk. 
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3. Kisértékű eszközök 
 

 

3.1 Kisértékű eszközök felvétele (A) 
 

Új eszköz felvétele az Insert billentyű leütésével történik, míg 

javítani az Enter gomb segítségével tudunk. Azokat az eszközöket, 

amelyekre már nincsen szükségünk, a Delete billentyűvel 

törölhetjük nyilvántartásunkból. A táblázatban keresni cikkszám, 

megnevezés és mennyiségi egység szerint lehetséges a K billentyű 

segítségével. 

 

Kisértékű eszközök nyilvántartása: 
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A javítás, bővítés adatfelvételi képernyője a következő: 

 

 
 

Az alábbi adatok felvétele történhet ebben a menüpontban, a többi 

adatot a Q menüpontban teheti meg a kezelő: 

- Cikkszám: Egy 10 karakteres adat, a kezelő adhatja meg, 

amíg az eszköz nyilván van tartva, ez nem változtatható 

meg. 

- Megnevezés: 40 karakter lehet. 

- Menny. egység: 3 karakter hosszú adat. 
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3.2 Kisértékű eszközök törlése (B) 
 

Kisértékű eszközök törlése addig lehetséges, míg forgalmat nem 

könyvelünk rá. Ha letöröljük a forgalmi tételeket, a rendszer 

engedi törölni az eszközt. 

 

 

3.3 Kisértékű eszközök listázása (C) 
 

 
 

Az Insert gomb lenyomásával tudunk új fejlécet felvenni, míg a 

kiírandó mezőket 01-től 15-ig a megadott helyre írhatjuk be tetszés 

szerint. A listán az adatok a mezők sorrendjében lesznek láthatók. 

A lista összeállításának, javítás, bővítés adatfelvételi képernyője: 
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3.4 Kisértékű eszközök könyvelése (Q) 
 

 
 

A menüpontba belépve a program egy cikkszámot kér a 

felhasználótól a többi adat beolvasásához. A szám beírásához nem 
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kell tudnunk a cikkszámot, elég, ha az F10 billentyűvel segítségül 

hívjuk a kisértékű eszközök listáját. 

 

A javítás, bővítés képernyője: 

 

 
 

Bővítésnél a Mozgás Kódot sem kell tudnunk, hiszen itt is 

segítségünkre van az F10 billentyű. Ezt a Törzsadatok (7) belül a 

Mozgásnem kódok (B) menüpontban ellenőrizhetjük, alakíthatjuk 

ki munkánknak megfelelően.  

Ugyanígy a Tárolóhely megadásánál is kérhetünk segítséget, amit a 

Törzsadatok (7) belül Tárolóhelyek (D) pontban igazíthatunk 

munkánkhoz. 

 

 

3.5 Kisértékű egyedi nyilvántartó lap (R) 
 

Megjelenik a képernyőn a kiválasztott kis értékű eszköz a forgalmi 

tételekkel együtt, ezután az egyedi nyilvántartó lapot nyomtatni 

lehet. 
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3.6 Kisértékű terv szerinti ÉCS (S) 
 

Azoknak a kisértékű eszközöknek az ÉCS-jét számolja el, melynek 

még nincs elszámolva. Egy forgalmi tétel automatikus könyvelése 

is megtörténik. 

 

 

Csak azoknak számolja el, melyek már üzembe vannak 

helyezve! 
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4. Nagyértékű eszközök 
 

4.1 Nagyértékű eszközök felvétele (E) 
 

A Kisértékű eszközök menüponthoz hasonlóan működnek itt is a 

bővítés, javítás, törlés és keresés funkciók. 

 

Egy eszköz nyilvántartása az alábbi munkák 

elvégzésével történik: 

 

1. Az eszköz felvétele a törzsadatok közé (A, E) 

2. Az eszköz aktiválása (Q, U) 

3. Az aktuális időszak Écs-jének elszámolása (S, Y)  

4. Listák elkészítése 

 

Nagyértékű eszközök nyilvántartása: 
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Javítás, bővítés adatfelvételi képernyője a következő: 

 

 
 

Leltári szám: 

Leltári szám, 10 karakter hosszú adat, a felvételtől azonosítja az 

eszközt. 
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Megnevezés: 

A nyilvántartott eszköz megnevezése, 30 karakter. 

 

Besz. Dátuma: 

Beszerzés dátuma 

 

Biz.Szám: 

Bizonylatszám, 15 karakter. 

 

Besz.Érték: 

Beszerzési érték. 

 

Menny.egys: 

Mennyiségi egység, 3 karakter 

 

Típus: 

Eszköz típusa, egyedi típusok vehetők fel a Törzsadatokban 2 

karakter hosszan. 

 

VTSZ: 

Vámtarifaszám, az adó szerinti ÉCS-nél van jelentősége. 

 

Tárolh.Kod: 

Tárolóhely kód, a törzsadat tetszés szerint alakítható ki. 

 

Üz.Hely.Idó: 

Üzembe helyezés ideje. 

 

FkSzám: 

Főkönyvi szám, az eszközt a könyvelésbe erre a főkönyvi számra 

kell könyvelni. 
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Üz.JegyzSz.: 

Üzembe helyezési jegyzőkönyv száma. 

 

Null.Ideje: 

Nullára írás dátuma. 

 

Maradv.érték: 

Maradványérték. 2001-től a Számviteli Tv. előírja, hogy 

használatba vételkor maradványértéket kell meghatározni. 

 

Haszn.Éve: 

Évek száma, amíg az eszközt használni fogják. 

 

FejlTartalék: 

Fejlesztési tartalék összege, melyet az adótörvény szerinti Écs 

számításnál vesz figyelembe a program. 

 

KisvKedvezm: 

Kis- és középvállalkozások adóalap csökkentő kedvezménye. 

 

Kivez.Dátum: 

Az eszköz kivezetésének a dátuma, ha pl. értékesítik. 

 

Akt.biz.szám: 

Aktiválási bizonylat száma. 

 

Aktival.Idő: 

Aktiválás ideje, az ÉCS elszámolása ettől az időponttól történik, ha 

nincs megadva az eszközre nem számol el Écs-t a program. 

 

Selejt dátum: 

Az eszköz selejtezésének dátuma. 
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Gyári szám: 

Gyári szám, 15 karakter. 

 

Gyárt.éve: 

Gyártás éve. 

 

Teljesít.: 

Teljesítmény, teljesítmény szerint elszámolt Écs esetén. 

 

Gyártó Cég: 

Gyártó cég neve. 

 

Gar.Lejár: 

Garancia lejáratának ideje. 

 

Ecs.Modkód/%: 

Ecs mód kódja, törzsbe szerepel, Écs meghatározásának százaléka. 

 

Bruttó Ért: 

Szv.Tv. szerinti bruttó érték. 

 

Nettó Ért: 

Szv.Tv. szerinti nettó érték. 

 

Elszám.Écs: 

Szv.Tv. szerint elszámolt Écs. 

 

Előző Évi Écs: 

Előző évben elszámolt Szv.Tv. szerinti Écs összege. 

 

U.Ecs.Ideje: 

Utolsó Écs ideje, dátuma. 

 

Ecs Vált.Dát: 
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Écs változásának ideje, dátuma. 

 

FkSzámTerv: 

Terv szerinti Écs főkönyvi száma. 

 

Adó ECSkód /%: 

Adó Tv. szerinti Écs módja, Écs meghatározásának százaléka. 

 

Adó Nettó: 

Adó Tv. Szerinti nettó érték. 

 

AdóElsz. Ecs: 

Adó tv. Szerint elszámolt Écs. 

 

Leltár dát.: 

Leltározás dátuma. 

 

Tart Db: 

Tartozékok darabszáma. 

 

Adat 1 – Adat 5: 

Egyéb, az eszközök tartozékainak felsorolása. 

 

Módosításkor javítani enged mindent, kivéve a már forgalomként 

elszámolt Écs-t, Nettó értéket, Adó Tv. szerinti nettó értéket és az 

adó szerint elszámolt Écs-t. 

 

 

4.2 Nagyértékű eszközök törlése (F) 
 

Az eszköz törlése csak akkor történhet meg, ha nincs forgalom 

könyvelve rajta, egyébként nem engedi törölni. 
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4.3 Nagyértékű eszközök listázása (G) 
 

 
 

A szerkeszthető lista javítás, bővítés adatfelvételi képernyője: 
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Listázáskor a 49 mezőbe begöngyöli az aktuális évi elszámolt Écs-t 

az eszközre. A halmozott ÉCS az eddig elszámolt összes ÉCS-t 

tartalmazza. 

 

 

4.4 Nagyértékű eszközök könyvelése (U) 
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A bővítés adatfelvételi képernyője a következő: 

 

 
 

A Mozgáskód, a Főkönyvi szám és a Tárolóhely beírásánál itt is 

segít az F10 billentyű. 

 

 

4.5 Nagyértékű egyedi nyilvántartó lap (W) 
 

Nagyértékű eszköz egyedi nyilvántartó lapja nyomtatható ki 

egyenként, illetve intervallum megadása esetén csoportosan. 

 

 

4.6 Nagyértékű nyilvántartó lap nyomtatása (X) 
 

A nyomtatás leltári számtól - számig történhet, csoportosan is 

kinyomtathatom a kartonokat, aktiválási idő szerinti szűréssel. 
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4.7 Nagyértékű terv szerinti ÉCS (Y) 
 

Nagyértékű eszközök automatikus Écs-jének elszámolása. Meg 

kell adni a leltári számot és az Écs elszámolás idejét, a 

feltételeknek megfelelő összes eszköz Écs-jét elszámolja a 

program. 
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5. Elszámolt ÉCS tételes lista (1) 
 

 

A tételes listánál az időszak határok megadása után a listázás 

szempontjait is meg kell adnunk. 
 

 
 

A gyűjtés megmutatja, hogy a megadott időszakon belül mely 

eszközökre történt ÉCS számolása. A listázás paraméterezésével 

megadható, hogy a gyűjtés a kisértékű vagy a nagyértékű 

eszközökre történjen, illetve a listában milyen sorrend szerint 

szerepeljenek. 
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Elszámolt ÉCS tételes lista: Tárgyi eszközök 
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6. Tényleges és adó szerinti ÉCS (2) 
 

 

SZV ÉCS – TAO ÉCS eltérés 
 

 
 

A gyűjtés megmutatja, hogy a megadott időszakon belül mennyi az 

eszközökre elszámolt ÉCS a számviteli törvény és az adótörvény 

szerint. A listázás paraméterezésével megadható, hogy a listában 

milyen sorrend szerint szerepeljenek az eszközök. A gyűjtés 

futtatható kisértékű és nagyértékű eszközökre egyaránt. 
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Tényleges és adó szerinti ÉCS: Tárgyi eszközök 
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7. Főkönyvi számok szerinti lista (I) 
 

A gyűjtés a nagyértékű eszközökre eszámolt ÉCS összegeket 

összesíti a törzsadatok között megadott fk.szám szerinti bontásban. 
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8. Főkönyvi számok: időszaki lista (J) 
 

A gyűjtés megmutatja, hogy a megadott időszakon belül mennyi az 

eszközökre elszámolt ÉCS a számviteli törvény és az adótörvény 

szerint a nagyértékű eszközökre vonatkozóan. 
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9. Mozgásnemek szerinti lekérdezések (K) 
 

A gyűjtés megmutatja, hogy a megadott időszakon belül mennyi az 

eszközökre elszámolt ÉCS a számviteli törvény és az adótörvény 

szerint mozgásnemenkénti bontásban a nagyértékű eszközökre 

vonatkozóan. 
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10. Tárolóhelyenkénti készletek (L) 
 

A gyűjtés a nagyértékű eszközökre elszámolt ÉCS összegeket 

összesíti a törzsadatok között megadott tárolóhely szerinti 

bontásban. 
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11. Eszközállomány alakulása (M) 
 

A gyűjtés megmutatja, hogy a megadott időszakon belül milyen 

nagyértékű eszközök szerepelnek a nyilvántartásban, illetve azok 

ÉCS számítására vonatkozó adatokat. 

 

 
 

 



 

 

 
TEszköz program Oldal: 45 

12. Eszközök leltározása (N) 
 

Tárolóhelyenként lista készíthető a nyilvántartás szerint meglévő 

nagyértékű eszközökről a leltározáshoz. 

 

 
 

Itt az eszközök meglétének igazolásához a leltározónak alá is kell 

írnia a leltárlapot. 
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13. Nullára leírt eszközök (O) 
 

A gyűjtés a megmutatja, hogy mely nagyértékű eszközök kerültek 

már a nyilvántartás szerint nullára írásra. 
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14. Selejtezési jegyzőkönyv (P) 
 

A program lehetőséget biztosít selejtezési jegyzőkönyv 

nyomtatására. A selejtezési jegyzőkönyv kinyomtatása után az 

adott eszköz törzsadatiba bekerül a selejtezés dátuma. 

 

 
 

A szükséges adatok felvétele után nyomtatja a program a 

selejtezési jegyzőkönyvet. 
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15. Programfrissítés (8) 
 

 

Amennyiben e-mail címével regisztrált rendszerünkbe, akkor a 

programok frissítése gyorsan és napra készen megtörténhet. Az új 

verziók letöltése csak abban az esetben lehetséges, ha Önök 

érvényes garanciával rendelkeznek. 

 

Az e-mail cím megadása után a frissítés automatikusan elkezdődik, 

majd annak sikeres befejezése után újra kell indítani a programot. 

A verzió váltás előtt mentés készítése szükséges! 
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16. Rendszerparaméterek (9) 
 

 

A program működési módját beállítható paraméterek és kapcsolók 

befolyásolják. Ezeknek a paramétereknek egy részét az üzembe 

helyezéskor lehet megadni. Ekkor történik meg a program 

hozzáigazítása a felhasználó igényeihez és elvárásaihoz. Sok 

paramétert a felhasználó menet közben is módosíthat. Ezzel 

mintegy finomhangolást végezhet a mindenkori, vagy megváltozott 

igényei szerint. 

 

 
 

 



 

 

 
TEszköz program Oldal: 50 

16.1 Általános paraméterek (A) 
 

A rendszer teljes működését befolyásoló paraméterek: 

 

 
 

A paraméterek egy részének beállítása csak a program 

installálásakor lehetséges. Átállítása teljes rendszer törlését 

vonhatja maga után. 
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16.2 Színek beállítása (B) 
 

 
 

Minden kezelő saját magának színezheti át a programot. A 

kurzorral kijelölt funkció színezése állítható, az Enter billentyű 

megnyomása után. 

 

FIGYELEM: A - minta - szöveg mutatja, hogy mit állított be. 

Amennyiben nem olvasható, a képernyőn sem fogja látni. 

 

 



 

 

 
TEszköz program Oldal: 52 

16.3 Kezelők – jelszó megadása (C) 
 

Minden kezelőnek meg kell adni a nevét és a hozzáférési 

jogosultságát. A név megadása a bizonylatok nyomtatása miatt 

fontos. Legalább egy kezelőnek teljes körű jogosultsággal kell 

rendelkeznie. 

 

 
 

A javítás képernyője a következő: 
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16.4 A cég adatai (D) 
 

 
 

 

 


