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Alapismeretek 

Az ASP2.0 projektben megvalósuló országos kiterjesztés során 

a gazdálkodási szakrendszer (ASP.GAZD) oktatásához (7. alkalom) 

 

 

Oktatók: Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságainak kijelölt kollégái 

Oktatottak: önkormányzati munkatársak 

 

A tananyag összeállításánál figyelembe vett szempontok: 

 

Oktatási alkalmak száma, időtartama: 7 alkalom 

Oktatás típusa: géptermi, e-learning 

 

Az oktatási alapismerete összeállítása során törekedtünk arra, hogy egy olyan oktatási menetrendet 

készítsünk, amely logikusan építi fel a gazdálkodási szakrendszer elsajátításához szükséges 

ismereteket és tartalmazza az egyes témakörökhöz tartozó leírások, útmutatók elérhetőségét. 

Az egyes napok felvázolt tematikája tartalmazza a kapcsolódó jogszabályi hivatkozásokat, valamint 

a hivatkozások által elvárt működés gyakorlati megvalósítását, és otthoni gyakorlásra szánt 

feladato(ka)t is. 

 

A géptermi oktatás során minden felhasználónak egyedi bejelentkezést kell biztosítani. Ezek 

létrehozása a Keretrendszerben történik meg, az arra illetékes megyei kolléga által. 

Javasolt az oktatások során előre nyomtatott utalványrendelet sablon és minta számla alkalmazása, 

hogy a feladatok végrehajtása minél életszerűbben történjen meg. 
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1. A KATI MODUL CÉLJA, FELADATA, ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁSAI 
 

1.1. Modul célja, feladata: 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban. Nvt.) szerinti nemzeti 

vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök – nagy- és kis értékű tárgyi eszközök -, 

továbbá az idegen nagy- és kis értékű tárgyi eszközök – számítógépes nyilvántartását végezhetjük a 

KATI modulban. 

Támogatja: 

 a befektetett tárgyi eszközök, beruházások, készletek nyilvántartását, 

 ezek állományában bekövetkezett változások követését és a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvénynek (a továbbiakban: Szt.) és az államháztartásról szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendeletben (továbbiakban: Áhsz.) foglaltaknak megfelelően, 

 értékcsökkenés számítását a nullára írás figyelembevételével, 

 igény szerinti kimutatások készítését. 

 

Ezen felül biztosítja a program a beruházások kezeléséhez és a készletgazdálkodási feladatok 

elvégzéséhez szükséges funkciókat. 

 

1.2. A rendszer alapvető szolgáltatásai 

 

A rendszer kiinduló adatai az alapbizonylatok, ezek feldolgozása adja az elvárt kimutatásokat, 

értékeléseket. A rendszer egy integrált számviteli rendszer része, így képes másik, a számviteli – 

pénzügyi – modul törzsadatait olvasni, leválogatni, használni (például KASZPER modul partner 

törzs, bejövő számlák listája). A számviteli – pénzügyi modul felé papíralapú dokumentumokat és 

automatikus feladásokat készít további feldolgozásra. 

 

A KATI modul használatához szükséges, hogy a KASZPER modul által használt könyvviteli 

számlák kerüljenek átemelésre. 

A KASZPER modulban a könyvviteli és nyilvántartási számlákat a (2231) Főkönyvi számla – 

intézmény kapcsolat kialakítása menüpontban lehet az intézményhez rendelni. 
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2. A KATI MODUL MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ PARAMÉTEREZÉSEK, BEÁLLÍTÁSOK 

 

A KASZPER modulhoz hasonlóan itt is az aláhúzott megnevezésekhez kapcsolódó mezők kitöltése 

kötelező. 

Azon intézményeket láthatja a felhasználó a KATI modulban, amelyeket a KASZPER modulban az 

adott felhasználóhoz jogosították (amennyiben szükséges ennek elvégzése a KASZPER (211) 

Felhasználók csoportba sorolása menüpontjában lehetséges). 

 

A KATI modulban először a (9) Karbantartás menüpont szerinti beállítások elvégzésére van 

szükség. 

 

 

Kizárólag a 9-es menüpontok helyes beállítását követően – (91), (93), (94), (96), (98) – kezdhető 

meg az eszközök felvitele. 

Addig semmilyen eszközt nem lehet helyesen rögzíteni, amíg ezeket a beállításokat nem tettük meg 

a szabályoknak megfelelően. 

Itt történik: 

 a költséghelyek struktúrájának, 

 a számlatükör helyi sajátosságainak kialakítása, 

 a mozgástípusok és hozzájuk kötődő gazdasági események beállítása, 

 a mennyiségi egységek megadása, 

 az eszközök és készletek jellege szerinti kategóriák összeállítása, valamint 

 egyéb alaptörzsek karbantartási beállítása. 

 

Ezek a beállítások alapozzák meg a modulban történő napi munkavégzést és a (nyitó) állományok 

betöltését, migrációját. A KATI modulban lehetőség van az előző rendszerből kinyert adatok 

tömeges feltöltésére. 

 

2.1. (95) Intézmény konfigurálása 
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A (95) Intézmény konfigurálása menüpontban biztosított annak a lehetősége, hogy egyes 

államháztartási szerveket (a továbbiakban: intézmény) kiemeljük a többi közül. Ennek módja, hogy 

a „Felhasználó kedvelt intézményei” oszlopban a legördülő menüben az érintett intézmény melletti 

legördülő mező értékét „igen” értékre állítjuk. Ha nem szeretnénk megkülönböztetni az egyes 

intézményeket, akkor a „nem” értéket szükséges választani. Javasolt, hogy a „Felhasználó kedvelt 

intézményei” oszlop feletti szűrő mezőben ne válasszunk ki feltételt annak érdekében, hogy 

valamennyi, a felhasználóhoz jogosított intézmény láthatósága folyamatosan biztosított legyen. 

 

Az intézmény kiválasztása a „Megnevezés” oszlopban található névre kattintással történik. Minden 

esetben abban az oszlopban lehet választani, amelynek fejlécében az elnevezés aláhúzott. 

 

Az egyes intézmények paraméterezése tekintetében a következőket lehet és kell beállítani a 

menüpontban. 

 

A képernyőképen szereplő beállítások egy része a rádiógombok melletti egyértelmű választással 

megadható. Néhány beállítást, illetve annak működésre gyakorolt hatását szükséges kiemelni. 

 

- Főkönyv-kategória összefüggés: ha „igen” értéket választunk, akkor meghatározott kategória 

kódhoz csak meghatározott eszközcsoport rendelhető hozzá, azaz például az immateriális javak 

kategóriához tárgyi eszköz könyvviteli számla nem lesz hozzárendelhető. 

„Nem” érték választása esetén azonban ezt nem figyeli a rendszer, az összerendelés tetszőleges 

és az esetleges kategóriára történő listázás nem feltétlen az elvárt eredményt adja. 

- Intézmény elrejtése a választófelületen: amennyiben itt „igen” érték kerül kiválasztásra a 

felületen nem fog megjelenni az intézmény, azaz a felhasználó a szükséges rögzítéseket nem 

fogja tudni elvégezni. 

- Intézményi vonalkód generálás módszeréről a következő tájékoztatást adja a rendszer, 

amennyiben a szövegre húzzuk az egeret. 
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- Intézmény leltáriszám generálási módszere: ha nem választunk semmit, akkor a rendszer az 

évszám, az eszköztípus és a kategóriakód figyelembevételével képez leletári számot. 

 

 

 

- Használatos mozgás oka törzs: lehet központi vagy speciális. Az Ingatlanvagyon-kataszter 

szakrendszerrel való integráció miatt javasolt a központi beállítás alkalmazása. 

 

A beállítások mentése a „Rendben” gombra kattintással történik, amelyet követően rendszerüzenet 

érkezik, hogy az intézménybeállítások rögzítése sikeresen megtörtént. 

 

2.2. (7) Intézmény választása 

 

Amelyik intézmény nevére kattintunk, azt automatikusan beállítja a rendszer alapértelmezettnek. 

Addig, amíg nem választunk másik intézményt, addig minden munkát a kiválasztott intézményben 

végez a felhasználó, a modulból történő kilépés utáni is ez marad aktív. 
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2.3.  (91) Költséghelyek karbantartása 

 

 

 

Ebben a menüpontban lehet költséghelyeket lehet létrehozni, módosítani, inaktiválni a megfelelő 

funkciógombok használatával. Fontos, hogy készletet az (R) típusú költséghelyre lehet rögzíteni, ez 

raktárt jelent a rendszerben. A felületen inaktív (V) utójelzéssel ellátott költséghely pedig virtuális, 

egyfajta „gyűjtő” jellege lehet, ide eszközt nem lehet rögzíteni. Virtuális költséghelyként rögzíthető 

például az önkormányzat. 

 

2.4. (93) Főkönyvek karbantartása és (574) Főkönyvi átforgatást 

 

A főkönyvek karbantartása a rendszer használatának megkezdésekor elvégezhető a (93) Főkönyvek 

karbantartása menüpontban a főkönyvi szabályból beemeléssel, a következő években az (574) 

Főkönyvi átforgatás menüpont alkalmazásával naptári évenként aktualizálható. 

 

 

 

Előfordulhat, hogy a menüpontban az egyes könyvviteli számlák előtt „H” érték található. Az egeret 

a „H” értékre húzva megjelenik a hiba oka, például az adott könyvviteli számla nincs a KASZPER 

modulban rögzítve. Az ilyen hibás státuszú könyvviteli számlákat – amennyiben alkalmazásukra 

várhatóan nem kerül sor, illetve még nem kerültek hozzárendelésre egyetlen eszközhöz sem – a 

<KASZPER-ban inaktív, nem használható főkönyvek törlése> funkciógombbal törölhetjük. 

Lehetőség van a főkönyvi szabályból beemelt, azonban használaton kívüli – azaz még egyetlen 
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eszközzel összefüggésben sem került alkalmazásra, azaz „Törlés” oszlopban a <Törlés> gomb aktív 

– könyvviteli számlák törlésére is. Ezek a könyvviteli számlák egyesével az előzőekben említett 

„Törlés” oszlopban lévő a <Törlés> gomb segítségével egyedileg vagy tömegesen a <Törölhető 

főkönyvek törlése> funkciógombbal törölhetők. 

 

Lényeges, hogy a beruházáshoz kapcsolódóan kis értékű és nagy értékű könyvviteli számlák is 

rögzítésre kerüljenek (a típus oszlop tartalmazza), mert a beruházás vonatkozásában megadott 

eszköztípus befolyásolja, hogy a későbbiekben kis vagy nagy értékű állományi számlára történhet 

az aktiválás. 

 

 
 

A 2013. évet megelőzően beszerzett kis értékű, a nyilvántartásokban már rendszerint csak 

mennyiségben szereplő eszközöket az 5129 főkönyvi számlán tartjuk nyilván. 

 

Az (574) Főkönyvi átforgatás menüponthoz kapcsolódóan az átforgatás részletes leírását a KATI 

modul Dokumentáció menü/Munkafolyamatok rész 10. Főkönyvi számlák forgatása év végén 

pontja tartalmazza. Az átforgatás akkor végezhető el, ha a forgatással érintett évre vonatkozóan a 

negyedik negyedév zárása is megtörtént. Addig, amíg valamely negyedév értékcsökkenésének adata 

változhat, a főkönyvi átforgatást nem célszerű elvégezni, mivel annak visszavonása a felhasználók 

által felületről nem lehetséges, ahhoz fejlesztői beavatkozás szükséges. 

A főkönyvi forgatás tekintetében fontos, hogy ha nincs különösebb okunk rá (például nem saját 

forgatási szabályokat szeretnénk kidolgozni), akkor az Főkönyvi átforgatás menüpontban nem kell 

használni az ún. „forgatási fejléceket”, hanem csak ki kell választani a központi szabályt, és azt kell 

alkalmazni. Az ún. „saját fejléc” speciális vagy évközi forgatás szükségessége esetén alkalmazható. 

A forgatás során nem szükséges a következő évi főkönyvi számlákat külön létrehozni a (93) 

Főkönyvek karbantartása menüpontban, mert azok a forgatással együtt megképződnek. 

Ha még nem történt meg a forgatás két év között, attól nyugodtan lehet rögzíteni a következő évi 

gazdasági eseményeket is, azonban mindaddig, amíg nincs meg a főkönyvi év váltása, addig a (228) 

Főkönyvi összesítő lista menüpontban naptári évenként elkülönítve látjuk az eszközállomány 

változásait (erre a lista készítésekor egyébként a rendszer figyelmeztet is). Amikor a forgatást 

elvégezzük, akkor a listázásban is már az aktuális év alatt látjuk az összes eszközünket. 

Az átforgatásnak korlátja, ha a beruházásokhoz kapcsolódóan a (15) Zárás menüpont csoportban a 

zárások elvégzésére, illetve ott valamely mozgás véglegesítésére nem került sor. Ugyanígy korlátot 

jelent az átforgatás tekintetében, ha a (1155) Mozgás véglegesítése vagy a (2155) Mozgás 

véglegesítése menüpont nem véglegesített mozgást tartalmaz, ekkor az átforgatás gomb inaktív lesz. 

Szintén inaktív az átforgatás gomb, ha az előző évekről van „bent ragadt” át nem forgatott 

könyvviteli számla, ekkor a forgatást az érintett évre meg kell ismételni. 
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2.5. (94) Mozgástípusok intézményi konfigurálása  

 

A menüpont beállítása az adatrögzítések elkezdése előtt szükséges vagy használatban lévő rendszer 

esetén ezt valamilyen év közbeni változás is indokolhatja. 

Itt állítjuk be, hogy az egyes mozgásnemekhez milyen paraméterekkel készüljenek bizonylatok. 

Ezen kívül ebben a menüpontban a különféle mozgástípusok véglegesítési módját állíthatjuk be.  

Konfigurálható, hogy szeretnénk-e, hogy a rendszer szigorú számadású bizonylatot nyomtasson 

különféle eszközmozgások rögzítése esetén. Választhatunk 

- véglegesítéskor 

- kézi bizonylat, illetve a 

- nem használ 

opciók közül. 

 

 

Fontos, hogy amennyiben a bizonylatolás jellegén változtatunk, az csak a beállítás módosítását 

követően rögzített eszközök vonatkozásában válik aktívvá, a korábban rögzített eszközökön nem 

módosul. 

A paraméterezés során – amennyiben a (95) Intézmény konfigurálása menüpontban – beállítottuk, a 

bizonylatok a mozgás rögzítésével egyidejűleg egy felugró ablaklakban megjelennek, onnan 

nyomtathatóak. 

A későbbiekben a bizonylatok nyomtatására 

- az eszköz kartonjáról (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpont, 

„Megnevezés intézményi” oszlopban az eszköz nevére kattintást követően az „Eszköz 

mozgásai” panelen a <Biz> funkciógombra kattintással biztosított a lehetőség, vagy 
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- az (552) Bizonylatok listázása, nyomtatása menüpontban a bizonylat előtt lévő <Bizonylat 

nyomtatása> funkciógombra kattintással tehetjük meg. 

 

 
 

Itt egyszerre több bizonylat nyomtatásához a bizonylat előtt lévő jelölőnégyzetbe pipát kell tenni és 

a lap alján a <Kijelölt bizonylatok> nyomtatása funkciógombot szükséges alkalmazni. 

 

2.6. (96) Mennyiségi egység karbantartása 

 

 
 

Az „Új mennyiségi egység” gombra kattintva adható meg, a létrehozandó új mennyiségi egység 

megnevezése, tovább az, hogy milyen eszköztípusra vonatkozik (minden, kis- vagy nagyértékű 

eszköz), valamint aktív-e, azaz a rögzítések során kiválasztható-e. 

A „Rögzít” gombra kattintva lehet tárolni a programban új mennyiségi egységet. Mennyiségi 

egységet törölni nem lehet, csak inaktiválni. 
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2.7. (98) Eszközkategória konfigurálása t 

 

Itt lehet módosítani, hogy az egyes kategóriákhoz milyen könyvviteli számlák kiválasztása legyen 

biztosított. Ennek módosítása gyakorlott felhasználók részére javasolt. A módosításhoz a 

menüpontban a kategória főcsoportra kell kattintani. 

Ezt követően a kiválasztott év előtt a szerkesztés gombra kell kattintani és a módosítás a konkrét 

könyvviteli számla megadásával vagy a „?” és/vagy „*” karakterek alkalmazásával végezhető el, 

amit menteni szükséges. 

 

 

 

2.8. (92) Törzsadatok importálása 

 

Lehetőség van a törzsadatok feltöltésére egy excel fájl segítségével. A főmenüben a 

Dokumentációra (D) kattintva ki kell választani az adatbetöltő csomagot. Egy tömörített fájlt 

tudunk megnyitni, amelyekből az Adatbetöltő sablonokat választjuk. Fontos, hogy figyeljünk az 

importálások esetén, hogy mindig a legfrissebb adatbetöltő sablont használjuk. Találunk itt például 

költséghely_feltöltő_92mp sablont vagy fokonyv_feltolto_92mp sablont. 

 

3. BERUHÁZÁSOK KEZELÉSE A MODULBAN 

 

A KATI programban a beruházásokkal kapcsolatos eseményeket az 1. menücsoportban rögzíthetjük 

és listáztathatjuk. 

Minden beruházási folyamatot a (191) Projektek karbantartása menüpontban indítunk, amelyben 

nyomon követhetők az egyes beruházásokhoz kapcsolható beszerzések, azok befejezésekor a teljes 

bekerülési érték és az új eszköz aktiválási értéke. 

A beruházások rögzítése projektek létrehozása nélkül nem lehetséges. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy minden beruházást önálló projektként kell kezelni, létre lehet hozni ún. „gyűjtő” jellegű 

projekteket is, illetve azokat a beruházásokat, amelyeket valamilyen ok miatt – például pályázat – 

külön is meg szeretnénk figyelni, önálló projektként kezelhetjük, például MVH pályázat. 
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3.1. (191) Projektek karbantartása 

 

 
 

Fontos, hogy új projekt – annak – létrehozásakor   előkészítés alatti státuszba kerül. Az új 

projekthez akkor kapcsolhatunk beruházást, ha az állapotát „Folyamatban”-ra állítjuk. Ehhez a 

(191) menüpont projekt listájából kiválasztjuk a kívánt azonosítót, és rákattintva belépünk a 

karbantartás felületére, ahol a beruházás állapotát átállítjuk és a módosításunkat a „Mentés” 

gombbal mentjük. 

 

3.2. Beruházások kezelése 
3.2.1. (111) Beruházási nagy- és kis értékű eszköz (2014-től) rögzítése 

 

A beruházásokat a (111) Beruházási nagy- és kis értékű eszköz (2014-től) menüpontban szükséges 

rögzíteni. A tárgyi eszközök létesítése tekintetében a beruházás részletező nyilvántartásokban 

történő kimutatása annak érdekében szükséges, hogy az analitika és a főkönyv között minden 

időpillanatban biztosított legyen az egyezőség.  

A menüpontban minden számla, dokumentum adatát felvihetjük aktiválás előtt. A felületen az 

aláhúzott mezők kitöltése kötelező, célszerű sorban haladni, hogy a rendszerbe beépített 

szabályokat alkalmazhassuk. 
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A következő adatok rögzítésére szükséges figyelmet fordítani. 

Beruházás: a (191) Projektek karbantartása menüpontban megadott beruházások közül kell 

választani. 

 

Céleszköz: választható, ha meglévő eszközre ráaktiválást szeretnénk végezni, a céleszköz 

megadásával az új érték a kiválasztott eszköz bruttó értékét növeli. 

 

Beruházási eszköz: a rögzítendő eszközzel összefüggésben már rögzített, de még nem aktivált tétel, 

például építőanyagok beszerzése saját rezsis beruházásban épülő ingatlan esetén. 

 

Leltári szám: lehet generált vagy kézzel megadásra kerülő adat. Ha generált, akkor figyelni kell 

arra, hogy a generáláshoz szükséges adatok – például kategória kód – megadásra kerüljenek a letári 

szám képzése előtt, ellenkező esetben hibaüzenetet kapunk. 

 

Bruttó (beszerzési érték): itt a bruttó szó nem az általános forgalmi adóval növelt értékre utal, 

hanem arra, hogy az eszköz bekerülési értékében figyelembe vehető – az Áhsz. 16. § (3)–(3d) 

bekezdése szerinti – tételek értéket szükséges szerepeltetni. 

 

Eszköztípus: fontos annak meghatározása, hogy az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti 

kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök rögzítése vagy nagyértékű eszköz rögzítésére kerül 

sor, mivel ez befolyásolja, hogy az aktiválási folyamat során mely állományi számlák kiválasztására 

lesz lehetőség. 

 

Forgalomképesség: az Nvt. és a vagyonrendelet figyelembevételével szükséges meghatározni. 

 

Üzembe helyezés és nyilvántartásba vétel: az üzembe helyezés időpontjának mindig korábbinak, de 

legkésőbb a nyilvántartásba vétel időpontjával egyezőnek kell lennie. 

Fontos, hogy a rendszer bizonylatot akkor fog generálni, ha a bizonylatszám mellett a 

[Véglegesítéskor automatikusan generált] érték jelenik meg. Ez arra utal, hogy a (94) Mozgástípus 

intézményi karbantartása menüpontban a kiválasztott mozgáshoz a paraméterezés megtörtént. Ha 

ennek beállítására nem került sor, akkor a bizonylatszám mellett a [Nem használ] érték jelenik meg, 

ekkor a mozgásról a rendszer nem készít bizonylatot. 

 

A <Rögzítés> gombra kattintást követően a rögzítés sikerességéről vagy a hiányzó adatok köréről a 

lap tetején üzenetben tájékoztat a rendszer. Sikeres rögzítés esetén az eszköz átkerül a (114) 

Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban, ellenkező esetben pedig a 

hiányzó adatok megadását vagy a hibás adat javítását követően ismételhető meg a rögzítés. 

 

 
 

A jelölőnégyzet segítségével kiválasztjuk az eszközt és a <Véglegesítés> gombra kattintunk, ezután 

pedig a <Végrehajt> gombbal véglegesítjük a folyamatot. 
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A véglegesített eszközt megtaláljuk a (122) Nagy- és kis értékű (2014-től) beruházások listázása 

menüpontban. 

 

A (1157) Beruházások aktiválása, üzembe helyezése menüpontban az aktiválandó eszköz előtt a 

<Választ> gombra kattintunk. Megadjuk az aktiválás időpontját, az aktiválás módját (teljes vagy 

részleges), forrás oldalon a kivezetés módja hagyományos csökkenés vagy kivezetés lehet. 

Hagyományos csökkenést abban az esetben alkalmazunk, ha a beruházás nem teljes összegben 

kerül aktiválásra, például egy épületrész elkészül. A kivezetést akkor alkalmazható, ha a beruházás 

teljes értékében aktiválható, további munkálatok, illetve beszerzés már nem kapcsolódik hozzá.  

 

 
 

A <Tovább> gombra kattintás után megadjuk a mozgásokat, a beruházást csökkentő és az 

eszközállományt növelő mozgástípusok kiválasztása szükséges. Fontos azonban figyelni arra, hogy 

a rendszer az aktiválás és a létrejött eszköz bizonylatát csak abban az esetben készíti el, ha a (94) 

Mozgástípus intézményi karbantartása menüpontban a kiválasztott mozgástípus paraméterezése 

megtörtént. Ennek hiányában a rendszer nem készít bizonylatot. 

 

 
 

Amennyiben részleges aktiválásra kerül sor, meg kell adni az aktiválandó összeget, kivezetéssel 

történő csökkentés esetén a rendszer a beruházás értékét már nem engedi módosítani, ekkor a teljes 

összeg aktiválására sor kerül. 

Az aktiváláshoz meg kell adni a könyvviteli számlát, a leírási kulcsot és a forgalomképességet, 

valamint az eszköz költséghelyét, azaz ahol fizikailag is fellelhető lesz. 
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A <Tovább> gombra kattintást követően a <Felaktiválás> gombbal elvégezhető az aktiválás. 

 

 
 

Ezt követően, mivel a véglegesítés 1 lépcsős, még a (214) Rögzített tételek módosítása, törlése, 

véglegesítése menüpontban szükséges a felaktiválást véglegesíteni, csak ezt követően kerül át az 

eszköz az aktivált eszközök közé. 

 

 
 



Önkormányzati ASP országos kiterjesztése 

 

 17/86 

 

 
 

Az aktiválás sikerességét például a (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpontban 

ellenőrizhetjük. 

 

 
 

Lényeges, hogy az Áhsz. 14. mellékletében foglat, részletező nyilvántartásokra vonatkozó 

előírásoknak történő megfelelés érdekében a rögzítést követően az eszköz specifikus, illetve egyéb 

adatait is rögzítsük a rendszerben. 

Erre alkalmazhatjuk a (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpontot. Ehhez az eszköz 

vonatkozásában a „Megnevezés (intézményi)” oszlopban lévő elnevezésre szükséges kattintani. 

 

Az [Eszköz metaadatok szerkesztése] fülön lehet megadni azokat az adatokat, amelyeket a 

beruházás rögzítése során még nem ismertünk vagy azok megadása elmaradt. 

 

 
 

A [Specifikus eszközosztály jellemzők] fülön az eszköz kategóriára vonatkozó speciális adatok 

rögzíthetőek. Minden kategóriára vonatkozóan csak a rá jellemző adatok rögzítésének lehetősége 

jelenik meg. 
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Ugyanitt, az [Egyéb adatok] fülön olyan adatok megadására van lehetőség, amelyek sem a 

metaadatok, sem az eszközosztályra jellemző specifikus adatok között nem szerepelnek. 

 

 
 

A rendszer az itt megadott adatokat nyomtatáskor az eszköz kartonján is megjeleníti.  

Ha az azonosító előtt lévő jelölőnégyzetbe pipát teszünk, a listázásra alkalmas menüpontokban az 

„Egyéb információk” oszlopban is megjelenik az adat. 

 

 
 

A felületen további adatok megadására, fájlok, képek feltöltésére, valamint az eszközhöz 

kapcsolódó jogok és tények rögzítésére is biztosított a lehetőség. 

 

A folyamatban lévő beruházási eszközeinket teljes vagy részösszegben is ki tudjuk vezetni, azaz 

aktiválni, üzembe helyezni. Az aktiválás – attól függően, hogy már meglévő eszközre történő 

ráaktiválásról vagy új eszköz aktivásáról van szó – többféle módon is történhet. 

 

 

 

 



Önkormányzati ASP országos kiterjesztése 

 

 19/86 

 

3.2.2. Meglévő eszközre ráaktiválás 

 

Új beruházást indítunk a (111) Beruházás felvitele menüpontban. A beruházás végső értéke, amely 

majd a ráaktiválás összege lesz minimum 2 db számlából áll, amelyeket külön viszünk fel, ahogyan 

érkeznek. 

A (111) Beruházás felvitele menüpontban felvisszük az első számlát, ennek során kiválasztjuk a 

céleszközt, és a további rögzítéshez szükséges adatot is kitöltjük. A 2001 Beruházás vagy 2341 

Folyamatban lévő beruházás, felújítás mozgástípust választjuk a megfelelő mozgás ok megadása 

mellett. Ezt követően a (114) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban 

véglegesítjük. (A folyamat megegyezik a pontban rögzítettekel.) 

 

A második és az azt követő további számlák felvitele innen kétféleképpen lehetséges: 

1. A (111) Beruházás felvitele menüpontban kiválasztjuk a „beruházási eszközt”, amelyet az 

előzőekben rögzítettünk, és felvisszük a következő számlát ezen a felületen.  

 

 
 

A (114) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban véglegesítjük. A 

(1157) Beruházások aktiválása, üzembe helyezése menüpontban aktiváljuk, a rögzített számlák 

két külön sorban jelennek meg. Az aktiválást egyenként, az előzőekben leírtak szerint 

végezhetjük el. 

 

 
 

A (2155) Mozgás véglegesítése menüpontban elvégezzük a véglegesítést (ebben az esetben az 

eszköz nem jelenik meg a (214) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése 

menüpontban). 
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A beruházás aktiválásának eredményét például a (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása 

menüpontban ellenőrizhetjük. Az eszköz vonatkozásában a „Megnevezés (intézményi)” oszlopban 

lévő elnevezésre szükséges kattintani. Az eszköz mozgásai felületen látható a két aktivált tételsor. 

 

 
 

2. Másik lehetőség 

a) a (1151) Állományváltozások menüpontban viszünk fel rá további mozgásokat 

A folyamatban lévő beruházásunk adatát a (114) Rögzített tételek módosítása, törlése, 

véglegesítése menüpontban véglegesítjük. 
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A (1151) Állományváltozások menüpontban az előzőekben – a (114) Rögzített tételek 

módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban – véglegesített eszköz neve előtt a választ 

gombra szükséges kattintani. 

 

 
 

A megjelenő felületen rögzítjük a további számla adatait.  
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Az adatok megadását követően a rögzít gombra szükséges kattintani. 

Ezt követően a (1155) Mozgás véglegesítése menüpontban véglegesítjük a mozgásokat. 

 

 
 

Ha több számla kapcsolódik a beruházáshoz, akkor a művelet megismétlésével rögzíthetőek 

a későbbiekben beérkező számlák. 

 

A (1157) Beruházások aktiválása, üzembe helyezése menüpontban az előzőekben már 

rögzítettek szerint elvégezzük az aktiválást és a (2155) Mozgás véglegesítése menüpontban 

a véglegesítést.  

A beruházás aktiválásának eredményét például a (222) Intézményenkénti eszközkészlet 

listázása menüpontban ellenőrizhetjük. A két számla (360.000 Ft +450.000 Ft) együttes 

összege 810.000 Ft jelenik meg a kartonon. 
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b) a (114) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban visszük fel a 

további mozgásokat. 

A (114) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontba történő belépést 

követően az „Eszköz megnevezése oszlopban a folyamatban lévő beruházás nevére kell 

kattintani. 

 

 
 

Ezt követően az eszköz megjelenő adatlapján a <Mozgás felvitele> gombra szükséges 

kattintani. 
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Megadjuk a második számlán szereplő adatokat. Itt az egyéb növekedés mozgás típus és 

mozgások kiválasztása célszerű. 

 
 

A rögzített adatokat a rendben gombbal hagyjuk jóvá. További számlák érkezése esetében is 

a fentiek szerint járunk el. 

 

Az eszköz mozgásai felületen látható lesz az első számla adata, majd a további mozgásként 

rögzített további számla adata. 

 

 
 

Valamennyi beérkezett számla rögzítését követően a (114) Rögzített tételek módosítása, 

törlése, véglegesítése menüpontban véglegesítjük a rögzített adatokat. Amennyiben a fentiek 

szerint történik a rögzítés, akkor a (1155) Mozgás véglegesítése menüpontban a második és 

a további számla önálló véglegesítését is szükséges elvégezni. 
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Ha ez nem történik meg, a (1157) Beruházások aktiválása, üzembe helyezése menüpontban 

a rendszer figyelmeztet, hogy még van véglegesítetlen mozgás. 

 

 
 

A (1157) Beruházások aktiválása, üzembe helyezése menüpontban az előzőekben már 

rögzítettek szerint elvégezzük az aktiválást és a (2155) Mozgás véglegesítése menüpontban 

a véglegesítést.  

A beruházás aktiválásának eredményét például a (222) Intézményenkénti eszközkészlet 

listázása menüpontban ellenőrizhetjük. Az eszköz vonatkozásában a „Megnevezés 

(intézményi)” oszlopban lévő elnevezésre szükséges kattintani. 

A két számla (350.000 Ft + 450.000 Ft) együttes összege 800.000 Ft jelenik meg a 

kartonon. 

 

 
 

3.2.3. Egy beruházásból több eszköz létrehozása, aktiválása 

 

Eszközbeszerzések kapcsán előfordulhat olyan eset, hogy a beszerzett eszközökről a szállító egy 

számlát állít ki. Ekkor az aktiválás nem történhet egy eszköz megadásával egy könyvviteli 

számlára, mert az az Szt. 15. § (3) bekezdése szerinti valódiság elvét sértené. 

 

Ilyen esetben a következők szerint szükséges a rendszerben a rögzítést elvégezni. A szállító 

számlája alapján a beruházás adatait a (111) Beruházás felvitele menüpontban szükséges rögzíteni.  
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A (114) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban véglegesítjük a 

beruházást. 

A (1157) Beruházások aktiválása, üzembe helyezése menüpontban elvégezzük az első eszköz 

aktiválását, figyelve arra, hogy részleges aktiválási és hagyományos csökkenési módot szükséges 

választani. 
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A következő felületen meg kell adni az első eszköz érték. A felületen a részleges aktiválás 

jelölésból adódóan az érték adat szerkeszthető azzal a feltétellel, hogy nem haladhatja meg a 

beruházhás értékét. 
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A felaktiválás gombra történő kattintással az aktiválás elvégezhető. A mozgást a (214) Rögzített 

tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban lehet véglegesíteni. 

 

 
 

A beruházás megmaradt értékét tovább lehet bontani a (1157) Beruházások aktiválása, üzembe 

helyezése menüpontban. Az utolsó eszköz aktiválásánál már nem részleges aktiválási és 

hagyományos csökkenési módot szükséges választani, hanem kivezetést és teljes csökkenést. 

 

 
 

A második és további eszköz aktiválásakor figyelni kell arra, hogy a rendszer a már aktivált 

eszközzel céleszköz kapcsolatot hoz létre. Ennek eredményeképpen a rendszer a második és ezt 

követő aktiválás során csak a ráaktiválás típusú mozgások kiválasztását teszi lehetővé, továbbá 

ebből adóan az aktiválás is a már meglévő eszközre történne. Ahhoz, hogy a beruházás fennmaradt 

részét tovább lehessen bontani és önálló, eszközkapcsolattal nem rendelkező eszközként lehessen 

aktiváni, a létrejött céleszköz kapcsolat törlése szükséges. Ehhez a (1157) Beruházások aktiválása, 

üzembe helyezése menüpontban a „Megnevezés intézményi” oszlopban az eszköz nevére kell 

kattintani. 
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Az aktiválás helyessége érdekében a [Beruházás(ok) kezelése] fülön a céleszköz kapcsolatot törölni 

szükséges. 

 

 
 

A céleszköz kapcsolat megszüntetését követően a vissza gombra kell kattintani. 

 

 
 

Ezt követően a (1157) Beruházások aktiválása, üzembe helyezése menüpontban az aktiválás az 

előzekben rögzítettek szerint elvégezhető. A második és további eszköz végegesítésére is a (214) 

Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban kerülhet sor.  

Arra figyelni kell, hogy a műsodik és további eszköz véglegesítését követően az eszköz a beruházás 

nevét kapja meg, ha azt a korábbiakban nem módosítottuk, továbbá a leltári számuk is meg fog 

egyezni az eszközöknek. 
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Az eszközök egyedi adatokkal történő nyilvántartása érdekében a fenti adatok módosítását a 

követezők szerint szükséges végrehajtani. 

Elnevezés módosítása. Ehhez a „Megnevezés intézményi” oszlopban az eszköz elnevezésére 

szükséges kattintani. 

 

 
 

Az [Eszköz metaadatok szerkesztése] fülön a szükséges módosítást a számla szerinti és intézményi 

megnevezés tekintetében a létrejött eszközök vonatkozásában el kell végezni. 
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A módosítást a <Mentés>gombra kattintással lehet véglegesíteni. 

 

 
 

A leltári szám a létrejött eszközök közül az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében csak egynél 

tartható meg, a többi eszköz esetében azok módosítása szükséges, amit a következőképpen lehet 

elvégezni. 

A (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpontban „Megnevezés intézményi” 

oszlopban az eszköz elnevezésére szükséges kattintani. 

A [Metaadat változtatási igények] fülön a Metaadat neve sor mellett leltáriszámot kiválasztjuk a 

legördülő listából, a Metaadat értékeként pedig rögzítjük az új leltári számot. 
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A módosításhoz a <Mentés> gombra kell kattintani, majd a következő felületen a módosítást az 

<Elfogad> gombra kattintással lehet véglegesíteni. 

 

 
 

Ezt követően az eszköz kartonján a módosított adat jelenik meg, amit például a (222) 

Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpontban lehet ellenőrizni. 
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3.2.4. Egy számlán szereplő érték ráaktiválása több eszközre 
 

A szolgáltatók az egyes elvégzett munkálatokról – beruházásokról, felújításokról – nem feltétlen 

eszközönként, hanem egyösszegben állítanak ki számlát.  

Az egyes eszközökhöz hozzákapcsolható értéket ettől függetlenül ki kell mutatni az analitikus 

nyilvántartásban. Ilyen esetben a következők szerint szükséges a rendszerben a rögzítést elvégezni. 

A szállító számlája alapján a beruházás adatait a (111) Beruházás felvitele menüpontban szükséges 

rögzíteni. Céleszközként megadható egy, a beruházással vagy felújítással érintett eszköz. 

 

 
 

Rögzítjük, majd a (114) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban 

véglegesítjük a tételt. Ezt követően a (1157) Beruházások aktiválása, üzembe helyezése 

menüpontban  részleges aktiválás és hagyományos csökkenés paraméterek megadása mellett 

elvégezzük a felaktiválást.  
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Megadjuk a mozgásokat. 

 

 

 
 

Elvégezzük a felaktiválást. 
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A rákaltiválás összegét a (2155) Mozgás véglegesítése menüpontban véglegesítjük. 
 

 
 

A beruházással, felújítással érintett eszközök esetében részleges kivezetést és hagyományos 

csökkenést kell alkalmazni, az utolsó eszközhöz tartozó érték felaktiválása esetén a beruházás teljes 

fennmaradt összegét kivezetjük, az aktiválás módja teljes és kivezetés paraméterek választásával 

történik. 

 

A számla szerinti érték további beruházásokra történő felosztásakor arra kell figyelni, hogy a (111) 

Beruházás felvitele menüpontban megadott céleszközt ki kell cserélni, ellenkező esetben a 

ráaktiválás nem a megfelelő eszközre történik meg. 

A (1157) Beruházások aktiválása, üzembe helyezése menüpontban a „Megnevezés intézményi” 

oszlopban az érintett beruházás nevére kell kattintani.  

 

A [Beruházások kezelése] fülön a céleszközt törölni kell. 
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Ezt követően céleszközként ki kell választani a beruházással érintett következő eszközt. 

 

 
 

A céleszköz cserét követően a <Vissza> gombra kattintást követően az első eszközzel egyező 

módon végezhető el a felaktiválást, majd annak véglegesítése a (2155) Mozgás véglegesítése 

menüpontban 
 

3.3. Idegen beruházás, felújítás 

 

Az Áhsz. 10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a más tulajdonában álló tárgyi eszközökön 

végzett és át nem adott beruházások és felújítások aktivált értékét, valamint a beruházások és 

felújítások értékét is ki kell kimutatni. 

 

A fentiek alapján, ha az az ingatlan nincs a nyilvántartásunkban (mint például egy templom), akkor 

a rendszerben csak az 1-es menüpontcsoportban lehet elszámolni az érintett eszközön végzett 

beruházást vagy felújítást. 

 

A (111) Beruházás felvitele menüpontban rögzítjük az idegen eszközön végzett beruházás vagy 

adatait. 

 

 



Önkormányzati ASP országos kiterjesztése 

 

 37/86 

 

 

A rögzítést követően a (114) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban 

véglegesítjük a mozgást.  

 

Ezt követően az átadást (1151) Állományváltozások menüpontban rögzítjük. Megkeressük az 

előzőekben rögzített eszközhöz kapcsolódó beruházást vagy felújítást. 

 

 
 

Az eszköz előtt lévő <Választ> gombra kattintunk és rögzítjük a beruházás vagy felújítás adatait. A 

paraméterek megadásánál a mozgás típusa jelen esetben lehet például 2441 – Kivezetés egyéb okok 

miatt vagy 2440 – Egyéb csökkenés, a mozgás oka pedig 890 – Egyéb csökkenés vagy 772 – 

Egyházi tulajdonba adás. 

 

 
 

A paraméterek megadásakor a mozgás ideje mellett lévő <Összegek kiszámítása> funkciógombra,  

a szükséges adatok megadását követően a <Rendben> gombra kell kattintani. 

Az előzőekben rögzített mozgás véglegesítése a (1155) Mozgás véglegesítése menüpontban 

történik. 
 



Önkormányzati ASP országos kiterjesztése 

 

 38/86 

 

 
 

Előfordulhat olyan eset is, hogy az ingatlan szerepel a nyilvántartásunkban (például bérelt ingatlan) 

vagy a 0-ás számlacsoportban nyilvántartott más tárgyi eszköz esetében történik beruházás vagy 

felújítás. 

A KATI modulban a számvitelben 0-ás számlacsoportban nyilvántartott eszközöket az „Idegen 

eszközök nyilvántartása” menüpontcsoportban kezeljük és ott mutatjuk az ezekkel összefüggésben 

bekövetkezett állományváltozásokat is. 

A bérbe vett ingatlanon végzett felújítást rögzítjük a 111-es menüpontban, ott céleszközként, mivel 

az idegen eszközök is, kiválaszthatóak kiválasztjuk az érintett, egyébként nem a tulajdonunkban 

lévő, 0-ás számlaosztályban nyilvántartott eszközt. A felújítást, beruházást a 2001 – Beruházás, 

vagy a 2341 – Folyamatban - lévő beruházás, felújítás mozgástípusokkal, és a megfelelő 

mozgásokokkal rögzítjük. 
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A beruházást a (114) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban 

véglegesítjük. A (1157) Beruházások aktiválása, üzembe helyezése menüpontban elvégezzük az 

aktiválást. 

 

 
 

Megadjuk az aktválás időpontját, az aktiválás módja pedig teljes és kivezetés lesz. 

 

 
 

Kiválasztjuk az aktiváláshoz szükséges mozgástípusokat. 

 

 
 

Megadjuk a beruházáshoz kapcsolódó mozgás okot. 

 



Önkormányzati ASP országos kiterjesztése 

 

 40/86 

 

 
 

A felaktiválás gombra kattintással elvégezzük az aktiválást. 

 

 
 

Ez átkerül az eszközre, és a (412) Rögzített bevételezések módosítása, törlése, véglegesítése 

menüpontba, ahol elvégezzük a véglegesítést. 
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Az eszköz adatlapján például a (4142) Intézményenkénti lista menüpontban, ha a „Megnevezés 

intézményi” oszlopban az eszköz elnevezésére kattintunk, megjelenik az eredetileg nyilvántartásba 

vett bruttó érték és az elvégzett beruházás, valamint a felújítás is. 

 

 
 

A bérlet megszűnésekor, vagy az értékének csökkenésekor hasonlóan kell eljárni, mint a saját 

eszközöknél, állományváltozásként kell azokat rögzíteni a 4132 – Kivezetés mozgástípus 

választásával vagy közvetlenül az eszköz adatlapján az új mozgás felvitelével. 

 

3.4. (2152) Költséghelyek közötti átvezetés  

 

Előfordulhat, hogy az eszköz tévesen került egy megadott költséghelyre, illetve időközben az 

eszköz áthelyezésére is sor kerülhet, amit a fizikai helyváltoztatás mellett az analitikus 

nyilvántartásokon is szükséges átvezetni. 

 

A költséghelyek közötti átvezetést a (2152) Költséghelyek közötti átvezetés menüpontban 

végezhetjük el. 

A menüpontba belépve a képernyőn a kiválasztott intézmény eszközlistája jelenik meg. Kikeressük 

azt az eszközt, amelyet másik költséghelyre szükséges áthelyezni és az előtte lévő <Választ> 

gombra kattintunk.  
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A megjelenő felületen megadjuk az áthelyezéshez szükséges adatokat, az áthelyezés időpontját és 

cél költséghelyként azt a költséghelyet, ahová áthelyezzük az eszközt. 

 

 
 

A <Rendben> gombbal elmentjük a rögzített adatokat. A (2155) Mozgás véglegesítése 

menüpontban a mozgást véglegesítjük, a <Végrehajtás> gombbal kell lezárni a mozgás 

nyilvántartásba vételét. 
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A (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpontban ellenőrizhetjük az átvezetést. 

 

 

 

Amennyiben a (94) Mozgástipus intézményi karbantartása menüpontban a mozgástípusok 

konfigurálása során beállítottuk, akkor 2 fajta bizonylatot készít a program egy 

állománycsökkenésit és egy állománynövekedésit. 

 

Abban az esetben, ha több eszközt szükséges másik költséghelyre átvezetni, akkor az (572) 

Tömeges költséghelyek közötti átvezetés menüpontban van lehetőség az eszközök gyorsabb 

átvezetésére. 

 

Az eszközök intézmények közötti átadását az (576) Eszközök átadása másik intézménybe 

menüpontban lehet elvégezni. 

 

3.5. (2156) Főkönyvek közötti átvezetés 

 

Az egyes eszközök vonatkozásában akár jogszabályi változás, akár a felhasználó döntése vagy 

korábbi téves rögzítés okán szükség lehet arra, hogy az eszközök vonatkozásában könyvviteli 

számlák közötti átvezetést végezzünk. 

A (2156) Főkönyvek közötti átvezetés menüpontba lépést követően kiválasztjuk azt az eszközt, 

amelyet másik könyvviteli számlára szükséges átvezetni és a sor elején lévő <Választ> gombra 

kattintunk. 
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A megjelenő felületen megadjuk az átvezetés időpontját, majd a <Számol> gombra kattintunk. 

 

 
 

A rendszer kiszámolja az átvezetés napjáig az adott eszközhöz kapcsolódóan a könyvviteli számlán 

kimutatandó értékcsökkenést. 

 

Ez követően meg kell adni az átvezetéssel érintett új könyvviteli számlát. Amennyiben az eszköz 

vonatkozásában nemcsak könyvviteli számla, hanem a kategória is módosul, abban az esetben a 

kategória előtt lévő jelölőnégyzetbe pipát kell tenni. 

 

 
 

A <Rendben> gombbal elmentjük a rögzített adatokat. A (2155) Mozgás véglegesítése 

menüpontban a mozgást véglegesítjük, a <Végrehajtás> gombbal kell lezárni a mozgás 

nyilvántartásba vételét. 

 

A (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpontban ellenőrizhetjük az átvezetést. 
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Amennyiben több eszközt, illetve könyvviteli számlát érint az átvezetés, akkor az (573) Tömeges 

főkönyvek közötti átvezetés menüpont alkalmazható. 

 

3.6. (2151) Eszközmozgás felvitele - Értékesítés 

 

Az értékesítést a (2151) Eszközmozgás felvitele menüpontban lehet a rendszerben rögzíteni. A 

menüpontba lépést követően az értékesíteni kívánt eszköz sorának elején a <Választ> gombra 

kattintva az Eszközmozgás felvitele képernyőre jutunk, ahol megadjuk a mozgás rögzítéséhez 

szükséges adatokat. 

 

 
 

Az <Összegek kiszámolása> gombra kattintást követően a rendszer kiszámítja az értékesítés napjáig 

elszámolásra kerülő értékcsökkenés összegét. A rögzítést a <Rendben> gombra kattintással 

fejezzük be, a mozgást pedig a (2155) Mozgás véglegesítése menüpontban a mozgást véglegesítjük. 

 

Az értékesítés miatt kivezetett eszköz kikerül az intézmény eszközállományából, a (226) Kivezetett 

eszközök listázása menüpontba kerül át. 

 

 
 

 

3.7. Tárgyi eszközök csoportos nyilvántartása 

 

Az Áhsz. 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az egyidejűleg beszerzett, azonos beszerzési 

árhoz tartozó, azonos paraméterekkel rendelkező, egyidejűleg használatba vett tárgyi eszközöket 

csoportosan is nyilván lehet tartani.  

A rendszer működési elve a tárgyi eszközök vonatkozásában alapvetően az egyedi nyilvántartásra 

épül, ezért láthatunk az 1-es és 2-es menüpontcsoportban a mennyiség mellett „1” értéket, amit nem 

lehet módosítani. 

A fentiekből adódóan a következőképpen biztosított a lehetőség az eszközök csoportos 

nyilvántartására. 
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A (111) Beruházás felvitele menüpontban rögzítjük a beruházás adatait. Tekintettel arra, hogy a 

rendszer működéséből eredően a mennyiség csak 1 lehet, csoportos mennyiség egységet szükséges 

választani, például garnitúra, csomag, készlet. (Amennyiben ilyen mennyiségi egység kategóriák 

nem állnak rendelkezésre, a (96) Mennyiségi egység karbantartása menüpontban kell rögzíteni.) 

 

 
 

A (114) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban véglegesítjük a beruházás 

rögzítését, a (1157) Beruházások aktiválása, üzembe helyezése menüpontban elvégezzük az 

aktiválást. A (214) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban véglegesítjük 

az eszközt.  

Ha későbbiekben olyan gazdasági esemény történik, aminek hatására változik az eszközök 

mennyisége, akkor a (2151) Állományváltozások menüpontban részleges típusú mozgásokkal lehet 

a módosítást rögzíteni. 

Ha például 1 db tönkremegy, selejtezzük, akkor a (2151) Állományváltozások 412 – Részleges 

selejtezés mozgástípust használjuk. 

 

 
 

A felületen a Megjegyzésként rögzített szöveg átkerül az eszköz kartonjára is. A szükséges adatok 

megadását követően a <Rendben> gombra kattintással rögzítjük a mozgást. A (2155) Mozgás 

véglegesítése menüpontban véglegesítjük a mozgást. 
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(222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpontban a „Megnevezés intézményi” 

oszlopban az eszköz nevére kattintva az eszközmozgás felületen látható lesz a kivezetett érték. 

 

 
 

Annak érdekében, hogy a mennyiségi változás is átvezetésre kerüljön, az eszköz adatlapján az 

[Eszköz metaadatok szerkesztése] fülön a mennyiséget javítani szükséges és célszerű például a 

megjegyzés rovatba a selejtezés tényét rögzíteni.  

 

 
 

A módosítást a <Mentés> gombra kattintva tarhálhatjuk. 

 

 

3.8. Tartozékok kezelése 

 

A tartozék az a mellékdolog, ami nem alkotórész ugyan (önálló dologi létét tehát nem vesztette el), 

de a fődolog rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges vagy 

azt elősegíti. A tartozék a fődolog szolgálatára hivatott anélkül, hogy a fődologgal egy dolgot 

alkotna. 

 

A tartozékok többféleképpen kezelhetőek a rendszerben. Ha az eszközzel egyidejűleg kerül 

beszerzésre, akkor azt az új eszközzel együtt lehet rögzíteni, illetve tartozék kapcsolható már 

meglévő eszközhöz értékkel és érték nélkül egyaránt. 

 



Önkormányzati ASP országos kiterjesztése 

 

 48/86 

 

3.8.1. Tartozék felvitele az új eszközzel egyidőben 

 

A rögzítés menete megegyezik a beruházások általános rögzítési folyamatával, azzal az eltéréssel, 

hogy a (214) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban a véglegesítést 

megelőzően kell a tartozék értékét rögzíteni. Beszerzésre kerül egy 3.400.000 Ft értékű eszköz, 

amely tartalmazza a tartozékot (150.000 Ft) is (például multifunkciós nyomtató).  

 

A (214) Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban az „Eszköz megnevezése” 

oszlopban az eszköz nevére kell kattintani. 

 

 
 

A felületen az <Új tartozék felvitele> gombra kell kattintani. 

 

 
 

Adjuk meg az adataikat: mivel a tartozékokra elkülönülten nem számolunk értékcsökkenést, ezért a 

leírási kulcs 0%. 
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A <Rögzít> gombra kattintást követően visszatérünk az eszköz adatlapjára, ahol látható lesz a 

tartozék. 

 

 
 

A <Vissza> gombra kattintást követően véglegesítjük a mozgást. 

 

3.8.2.  Tartozék felvitele meglévő, korábban már aktivált eszközre 

 

A tartozékok felvitele történhet értékkel vagy érték nélkül. Ha értékkel rögzítjük a tartozékot, akkor 

kapcsolódó műveletként az eszközön is rögzíteni kell a mozgást. 

 

3.8.2.1. Érték nélküli tartozék rögzítése 

 

A (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpontban keressük meg az eszközt, majd az 

„Megnevezés intézményi” oszlopban az eszköz megnevezésére kattintva megnyitjuk az adatlapját. 
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Ezt követően kattintsunk az <Új tartozék felvitele> funkciógombra: 

 

 
 

A tartozék adatait hasonlóképpen az előző pontban ismertetett módhoz kell rögzíteni. Használjuk a 

998 – Tartozék hozzáadása mozgástípust. (Választható más mozgástípus is, ha ezzel is szeretnénk 

jelölni az állományba, tulajdonba kerülés módját.) Itt is 0%-os mértékkel szükséges az 

értékcsökkenést megadni. 
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A <Rögzít> gombra kattintás után az eszköz adatlapja lesz látható, amely már tartalmazza a 

tartozék adatait is. 

 

 
 

A <Vissza> gombra kattintást követően az eszköz adatlapjára térhetünk vissza. Az 

értékmeghatározás nélküli tartozék rögzítésre került az eszközön, megjelenik az adatlapon és a 

nyilvántartó kartonon is. 

 

3.8.2.2. Tartozék felvitele értékkel 

 

Amennyiben a rögzíteni kívánt tartozék értékét az eszköz már tartalmazza, akkor nincs más 

dolgunk, mint az első pontban foglaltak szerint elvégezni a rögzítést. Az eszköz adatlapján az <Új 

tartozék felvitele> funkciógombra kattintást követően a bruttó érték mezőben adjuk meg a tartozék 

értékét. A mentés után a tartozék az értékkel megjelenik a „Tartozéklista”' táblázatban, de az eszköz 

értékét nem növeli meg. 

 

Ha a rögzíteni kívánt tartozék olyan beszerzésből származik, amellyel együtt az eszköz értéke is 

megnövekszik (ráaktiválás, térítésmentes átvétel, stb.), akkor két lépésben kell a felvitelt elvégezni 

- új tartozék felvitele és  

- az eszközmozgás rögzítése.  

Ha a tartozék a jövőben várható, hogy más eszközre kerül át, akkor a rögzítés során nem kell 

céleszközt választani, ebben az esetben a tartozék önálló eszközként is meg az eszközlistában. 

 

Új tartozék felvitele a (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpontban az eszköz 

adatlapjáról az <Új tartozék felvitele> funkciógombbal indítható. A tartozékot ebben az esetben 

értékkel, az értékcsökkenést – mivel a tartozék értéke vagy ráaktivált eszköz értékként, vagy önálló 

eszközként bekerül az analitikus nyilvántartásba – 0%-os mértékkel szükséges rögzíteni. 
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A mozgást a <Rögzít> gombbal mentjük. Az eszköz adatlapján látható lesz a tartozék. Ezt követően 

szükséges az eszközön is elvégezni a ráaktiválást. Ehhez használjuk a <Mozgás felvitele> gombot, 

amely egyenértékű azzal, ha a műveletet a (2151) Állományváltozások menüpontban végeznénk el, 

vagy a beruházásból is indíthatjuk a ráaktiválást. Ha önálló eszközként kerül a tartozék rögzítésre, 

akkor a mozgást új beruházásként szükséges rögzíteni. 
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Az adatok megadását követően a <Rendben> gombra kell kattintani. A mozgás véglegesítése a 

(2155) Mozgás véglegesítése menüpontban történik. 

 

 
 

A ráaktiválást követően az eszköz adatlapján a tartozék értékével megnövelt érték jelenik meg. 

 

3.8.3. Tartozék törlése 

 

A tartozékok törölhetőek az eszközről. Ehhez a (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása 

menüpontban nyissuk meg az eszköz adatlapját – az „Eszköz megnevezése” oszlopban az eszköz 

nevére kattintással – majd kattintsunk a tartozék sorában található <Töröl> funkciógombra. 

 

 
 

A törölt tartozék sora nem „tűnik el”, hanem inaktív állapotba kerül és az értéke nulla lesz. A 

„Stornózva” oszlopban pedig az értéket „Igen”-re állítja a rendszer. 

 

A törléssel az eszköz értéke nem csökken le automatikusan, a felvitelhez hasonlóan, ha a tartozék 

törlése az eszköz értékének csökkenését is jelenti, akkor azt az eszközön külön mozgással rögzíteni 

szükséges. 
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Ehhez kattintsunk az eszköz adatlapján a <Mozgás felvitele> gombra, és a 455 – Tartozék 

csökkenés mozgástípussal rögzítsük a mozgást. 

 

 
 

A mozgás véglegesítése a (2155) Mozgás véglegesítése menüpontban történik. 

 

3.8.4. Tartozék áthelyezése másik eszközhöz 

 

Az előzőekben foglaltakhoz hasonlóan a tartozék áthelyezése nem jár automatikusan az érintett 

eszközök értékének megváltozásával. Amennyiben az áthelyezés az eszközök értékének 

csökkenésével vagy növekedésével is jár, akkor azt külön eszközmozgásként rögzíteni kell a (2151) 

Állományváltozások vagy a (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpontban. 

 

A tartozék áthelyezéséhez a (222) Intézményenkénti eszközkészlet listázása menüpontban az eszköz 

nevére kattintva nyissuk meg annak adatlapját. Láthatóvá válik a „Tartozéklista” táblázat, itt 

kattintsunk az áthelyezni kívánt tartozék sorában a <Másik eszközhöz> funkciógombra. 

 

 
 

Megnyílik az eszközlista, válaszuk ki azt az eszközt, amelyhez át szeretnénk helyezni a tartozékot, 

ehhez kattintsunk az eszköz sorában a <Választ> gombra. 

 

 
 

A választás eredményeként megjelenik a „Tartozék átadás” felület, amelynek első táblázata 

tartalmazza a kiválasztott tartozék adatait, a második táblázat a „Kiindulási eszköz” adatait, a 

harmadik pedig a „Céleszköz” adatait. Itt adatrögzítési feladatunk nincs. 
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A művelet végrehajtásához kattintsunk a lent található <Tartozék mozgatása> gombra. 

Fontos, hogy a tartozékok átmozgatás nem történik „nyom nélkül”, azaz a művelet után a tartozék 

mindkét eszköznél látható, azonban 

- a kiindulási eszköznél nem végezhető vele további művelet, azaz nem szerkeszthetőek az 

alapadatai, nem törölhető, és értelemszerűen nem áthelyezhető máshová, 

- a céleszköznél pedig a felsorolt funkciók rendelkezésre állnak. 

 

Amennyiben a későbbiek folyamán ez a tartozék törlésre kerül, akkor az mindkét eszközön meg fog 

jelenni. 

 

4. NEGYEDÉVES ZÁRÁS – ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA 

 

A terv szerinti értékcsökkenés időszaki (például negyedéves) elszámolását lineáris értékcsökkenési 

számítási módszer alkalmazásával végezhetjük el a KATI modulban. 

A zárási feladatokat negyedévente, évente végezhetjük a modulban.  

- A számviteli politikában meghatározott évközi és éves zárás időpontok szerint 

vagyonkimutatást készíthetünk. A számítógépes vagyonkimutatás készítését megelőzi egy 

ellenőrzési sorozat, melynek során Excel táblázatokba főkönyvi kigyűjtéseket készítünk, 

egyeztetünk a könyvelés adataival. 

- Időszakzárást indítunk a (232) Időszak zárása (értékcsökkenés elszámolása) menüpontban, 

megadjuk a zárás dátumát, a zárást követően értékcsökkenés elszámolást készítünk. 

A felületen megjelenik a következő, még le nem zárt időszak záró napja. Az alatta lévő felületen 

lehet rögzíteni megjegyzést, a későbbi listázások egyszerűsítése érdekében célszerű például azt 

megadni, hogy melyik negyedév zárására kerül sor. Ezt követően <Rendben> gombra kattintással 

elindul a zárás folyamata. (Amennyiben nincs minden a zárást megelőző eszközmozgás 

véglegesítve, a program hibaüzenetet küld, hogy azokat végezzük el.) 
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A megjelenő zárás lista alapján egyeztethetjük az elszámolásainkat.  

A lista tartalmazza a főkönyvi számot, a költséghely kódját, költséghely megnevezését, az eszköz 

(intézményi) megnevezését, a nyilvántartásba vétel idejét, a leltári számot, a bruttó értéket, gyári 

számot, leírási kulcsot, eszköztípust, időszaki, az elszámolt és a teljes időszaki értékcsökkenést. 

 

 
 

Az eszköz megnevezésére kattintva az adott eszköz adatlapja, az „Egyeztető lista” funkciógomb 

megnyomásával pedig PDF formátumú egyeztető lista jelenik meg, melyet zárás előtt 

mindenképpen egyeztetni kell. 

A „Zárás” gombra kattintva, a megjelenő felületen meg kell erősítenünk a választott időszakra 

vonatkozó zárási szándékunkat. A sikeres zárásról üzenetet kapunk.  

A zárás lista a (231) menüpontban található meg, ahol különböző kimutatásokat is nyomtathatunk. 



Önkormányzati ASP országos kiterjesztése 

 

 57/86 

 

 
 

A negyedéves zárást támogatják a főkönyvi összesítőt tartalmazó menüpontok, de a zárási listák is, 

a mozgástípusokra történő összesítések alapján lehet összevont könyvelést végezni. 

 

5. KIS ÉRTÉKŰ (2013. ELŐTT) BESZERZETT ESZKÖZÖK ÉS KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI 

LEHETŐSÉGE A PROGRAMBAN 

 

A (311) Eszközkészlet felvitele menüpontban az <Új eszköz felvitele> gombra kattintva történik az 

eszköz felvitele. A következő felületen megadhatók a bizonylat adatai, a kelte, a mozgás típusa, a 

bizonylat száma, a beszerzési számla száma és a szállító neve. 

 

 

 

A felület középső részén adhatjuk meg az eszköz típust, jelen esetben a „kis értékű eszközök (2013-

ig)” típust választjuk, továbbá a könyvviteli számla számát, mely a mi esetünkben az 5129 Egyéb 

üzemeltetési fenntartási anyagok költségei számla. Nem kötelező adatok: a gyári szám, egyéb 

azonosító, vonalkód, készültségi fok. 
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A felület alsó részén meg kell adni a költséghelyet, a mennyiséget, a mennyiségi egységet, a bruttó 

egységárat (vagy összárat, ha azt ismerjük, a program pedig kiszámolja a hiányzó adatot). Miután 

kitöltöttük a szükséges adatokat, a <Rögzít> gombbal a véglegesítendő készletek közé kerül a 

készletünk. 

 

 
 

A (321) Eszközmozgások véglegesítése menüpontban a jelölőnégyzettel kiválasztjuk az eszközt és 

a <Véglegesítés> gombra kattintunk, majd még egyszer a <Véglegesítés> gombbal megerősítjük a 

nyilvántartásba vételt. 
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6. KÉSZLETEK KEZELÉSE 

 

6.1. Készletek rögzítése 

 

A készletek rögzítésnek előfeltétele a programban a katalógus és az ahhoz kapcsolódó cikktörzs 

kialakítása. 

 

A (341) Cikktörzs karbantartása menüpontban létrehozzuk a katalógusokat (cikkcsoportokat), majd 

a katalógushoz kapcsolódó cikkeket. A katalógus létrehozásához az <Új katalógus létrehozása> 

gombra kell kattintani. 

 

 
 

A szükséges adatok megadását követően a <Katalógus mentése> gombra kattintással létre jön a 

katalógus. 

 

A katalógushoz tartozó cikkeket a „Cikkek” fülre kattintással hozhatjuk létre. 

 

 
 

A felület alján a ki kell választani azt a katalógust, amelyhez kapcsolódóan új cikk kerül rögzítésre, 

majd az <Új cikk létrehozása> gombra szükséges kattintani. 
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A szükséges adatok megadását követően a <Cikk mentése> gombra kattintással létrehozható a cikk. 

 

A létrehozott cikkek megjelennek a felületen. A mennyiségi egység megadása nem kötelező, 

lehetőség az egyes cikkek rögzítése során. Az adattípus akkor mellőzhető, ha jellemzően nem csak 

egyféle kiszerelésben kerül a cikk beszerzésre. 

 

 
 

A „Katalógus” oszlop felett a szűrőmezőben az egyes katalógusoként szűrhető a cikkek listája. 

A készletek felvitele a (311) Új felvitele, meglévő bővítése menüpontban történik. A menüpontba 

lépést követően az <Új eszköz> funkciógombra kattintással lehet rögzíteni a készletet. 
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A készlet rögzítése során ugyanazon adatkört kell megadni, mint a 2013 előtt beszerzett kisértékű 

eszközök esetében azzal az eltéréssel, hogy itt a cikktörzs megadása is kötelező. Itt is a bizonylat, az 

eszköz és a mozgás adatai panelen szükséges az adatokat rögzíteni. 

 

 
 

Készletek esetében figyelni kell arra, hogy a kategória az 61 – Készletek kategória főcsoportból 

kerüljön kiválasztásra. 

 

 
 

Az új készlet csak raktárba vételezhető be, onnan lehet kiadni költséghelyre végső felhasználásra. 
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A <Rögzít> gombra kattintással lehet menteni a felvitt adatokat. A készlet a véglegesítését a 

további műveletek elvégzéséhez a (321) Készletek és készletmozgások módosítása, törlése, 

véglegesítése menüpontban szükséges véglegesíteni. Ebben a menüpontban a hibás rögzítést a 

véglegesítés előtt még lehet módosítani, illetve akár törölni is. 

 

Ha a meglévő készletet szeretnénk növeli, akkor azt a (311) Új felvitele, meglévő bővítése 

menüpontban tehetjük meg. 

A növelendő készlet előtt a választ gombra kell kattintani és a szükséges adatokat meg kell adni, 

ugyanúgy, mint az új készlet rögzítése során, azzal a különbséggel, hogy itt az eszköz adatait már 

ismételten nem kell rögzíteni. 
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6.2. Készlet kiadása, átadása felhasználásra másik költséghelynek 

 

Amennyiben a készletet kiadjuk felhasználásra egy megadott költséghelyre, azt a (313) Készlet 

csökkentés menüpontban tudjuk elvégezni. 

A menüpontba lépést követően a kiadásra kerülő készet előtt a <Választ> gombra kell kattintani. 

 

A felületen megadjuk azintézményt és az átadás időpontját. 

 
 

A <Tovább> gombra kattintást követően a készletcsökkenés és készletnövekedés jogcímét, 

valamint az érintett költséghelyeket, továbbá a könyvviteli számlát szükséges megadni. 

A kategória megadására azt követően van lehetőség, hogy a „Főkönyvi szám” mezőhöz kapcsolódó 

értéket kiválasztottuk. 

 

 
 

A <Tovább> gombra kattintást követően az átadásra kerülő mennyiséget szükséges rögzíteni. 
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A mozgást a (321) Készletek és készletmozgások módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban 

szükséges véglegesíteni. 

 

 
 

6.3. Készlet csökkenés 

 

Amennyiben a végső felhasználása is megtörténik a készletnek, azt a (312) Kis eszköz csökkentés 

menüpontban tudjuk kivezetni. 

A menüpontba lépést követően megjelennek a készletek. Jelen esetben a végső felhasználást 

rögzítjük, ezért a „használt” eszköztípus jellemzővel rendelkező készletet kell csökkenteni. 

 

 
 

A használt eszköztípus jellemzővel rendelkező készlet előtt a választ gombra kattintunk. Megadjuk 

a bizonylat adatait. 
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Ezt követően az eszköz jellemzőnkénti adatai közül kiválasztjuk a készletcsökkenés helyét, majd az 

előtte lévő <Betölt> gombra kattintunk. 

 

 
 

Ekkor a rendszer a mozgás adataihoz a költséghelyet és a rendelkezésre álló készletet betölti. Ha 

nem a teljes felhasználás valósult meg, az adat módosítható, majd a <Rögzít> gombra kell 

kattintani. 

 

 
 

A mozgást a (321) Készletek és készletmozgások módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban 

véglegesítjük. 

 

6.4.  Szociális célú tüzelőanyag beszerzésének és kiosztásának elszámolása 

 

A tüzelőanyagokra vonatkozóan létre kell hozni egy katalógust a (341) Cikktörzs karbantartás 

menüpontban, majd a katalógushoz ugyanitt cikkeket kell rendelni. 
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A beszerzett tűzifát a (311) Új felvitele, meglévő bővítése menüpontban rögzítjük. Tekintettel arra, 

hogy a számviteli elszámolások alapján készletre kell venni, az analitika szempontjából azt jelenti, 

hogy raktár jellemzővel rendelkező költséghelyre kell azt rögzíteni. 

 

A (311) Új felvitele, meglévő bővítése menüpontban rögzítjük a megvásárolt tűzifa adatait. 
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A <Rögzít> gombra kattintással mentjük az adatokat majd a (321) Készletek és készletmozgások 

módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban véglegesítjük a mozgást. 

 

Ebben az esetben a készlet csökkenést a (312) Kis eszköz csökkentés menüpontban számoljuk el. 

Az eszköz (tűzifa, szén) neve előtt a választ gombra kattintunk. 

 

Megadjuk a készletcsökkentéshez kapcsolódó adatokat. 

 

 
 

Az eszköz jellemzőnkénti adati felületen kiválasztjuk a legördülő listából azt a raktárt, ahol a tűzifa 

található, majd a betölt gombra kattintunk. 

 

 
 

Ekkor a mozgás adatai felületre betöltésre kerülnek a készlet adatok, amelyeken, ha nem a teljes 

mennyiség csökkentésére kerül sor, módosíthatunk. 

 

 
 

Az adatokat a <Rögzít> gombra kattintással mentjük, majd a készletmozgást a (321) Készletek és 

készletmozgások módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban véglegesítjük. 

 

A véglegesítést követően a (311) Új felvitele, meglévő bővítése menüpontban már nem találunk 

tüzelőanyag készletet, ha a szűrő felületen a „Mennyiség szerinti” melletti érték mellett a legördülő 

listából a „pozitív” értéket választjuk, ha „mind” értéket, akkor az látható, hogy a tűzifából nem áll 

rendelkezésre készlet. 
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A készletmozgásokat a (335) Készletmozgások listázása menüpontban listázhatjuk. 

 

 
 

A (334) Kifogyott készletek (készlet nélküliek) listája menüpontban amennyiben a „Mennyiség 

szerinti” melletti értéket „mind” értékre állítjuk, láható lesz, hogy tűzifából már nem áll 

rendelkezésre készlet. 
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7. SELEJTEZÉS  

 

Az (56) menüpont csoportban van lehetőség a selejtezés – mint önálló mozgás – végrehajtására. A 

program széleskörű segítséget ad a feladat előkészítéséhez, a teljes folyamat lebonyolításához, a 

szükséges bizonylatok előállításához, a nyilvántartáshoz és listázáshoz. 

 

Az (561) Selejtezés előkészítése, zárása menüpontban létrehozzuk a selejtezési műveletet, majd az 

<Indít> gombbal elindítjuk a selejtezést. 
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Amíg ez utóbbit nem tesszük meg, addig az (562) Selejtezés tervezése menüpontban nem tudunk 

tovább haladni, nem tudunk eszközöket választani. Ha elindítottuk, akkor a gomb <Megtekint>-re 

vált, itt később láthatjuk az ehhez a selejtezéshez tartozó eszközöket, és azok selejtezésbeli 

állapotát. 

 

 
 

Az (562) Selejtezés tervezése menüpontban a <Tervezés> gombbal listázódik az összes eszköz. 
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Fontos információkat nyújt az eszközsorok elején a kék színű információs gomb. Ha fölé visszük az 

egeret, akkor megjelennek a tudnivalók. Például az, hogy az eszköznek még van véglegesítetlen 

mozgása, vagy hogy a selejtezésnek megadott nap után is van mozgása. Ezeket selejtezés előtt 

célszerű rendezni. 

 

Kiválasztjuk a selejtezni kívánt eszközöket a jelölőnégyzettel, megadhatjuk a selejtezés okát, de 

nem eszközönként, hanem együttesen. <Kijelöltek selejtezésre jelölés> gomb. 

 

 
 

 
 

A kijelöltek kikerülnek a listából. Ha többet jelöltünk, mint szerettünk volna, akkor ugyanitt 

átlépünk a „Selejtezés ellenőrzése” munkalapra, és törölhetjük a kijelöltek listájáról az eszközt. 

Ezáltal az visszakerül a tervezési munkalapra. 
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Az (563) Selejtezés ellenőrzése menüpontban az <Ellenőrzés> gombra kattintva indítjuk a 

következő lépést. 

 

 
 

Megjelennek a kijelölt eszközök. Kiválasztjuk a jelölőnégyzettel az eszközöket, amelyek 

selejtezését jóvá szeretnénk hagyni. 
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A lenti részen a jóváhagyás okát kiválaszthatjuk, jelöljük, hogy „Jóváhagyás”, majd kattintás a 

<Kijelöltek jóváhagyása> gombra. 

 

 
 

A listából kikerül az eszköz, átkerült a „Jóváhagyva” munkalapra. El is lehet utasítani a selejtezést 

ugyanígy, azok az „Elutasítva” lapra kerülnek. 

 

 
 

Ha átlépünk ezekre a lapokra, akkor itt még mindig vissza tudunk lépni egy műveletet, és 

újrakezdeni a jóváhagyást. A <Selejtezés nyomtatása> táblázatos listát készít a jóváhagyott és 

elutasított eszközökről. (Az előállítható jegyzőkönyv csak egy nem kitöltött sablon.) 
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Az (564) Selejtezés véglegesítése menüpontban a <Véglegesítés> gombbal véglegesítjük a 

selejtezést. Itt már nem lehet az eszközöket kijelölni, de már láthatóak a selejtezéssel járó 

értékváltozások. 

 

 
 

Belépés után átnézhetjük a listát, majd kattintás a <Véglegesítés> gombra. Az eszközök átkerülnek 

a „Véglegesítve” munkalapra. 

 

Visszatérünk az (561) Selejtezés előkészítése, zárása menüpontba, láthatjuk, hogy ebben az 

állapotában a selejtezés már nem törölhető, hanem csak inaktiválható. 

 

 
 

Az eszközre rákerült a selejtezési mozgás, amelyet az érintett eszközök kartonján ellenőrizhetünk és 

a beállítástól függően véglegesítve, vagy véglegesítésre kijelölt állapotban van a mozgás. Ha ez 

utóbbiban, akkor a selejtezés zárása előtt véglegesíteni kell ezeket a mozgásokat nagyértékű 

eszközök esetén (2155) Mozgás véglegesítése, készletek és 2013 előtt beszerzett kisértékű eszközök 

esetén a (321) Készletek és készletmozgások módosítása, törlése, véglegesítése menüpontokban, 

mert addig a selejtezés nem zárható. A mozgások véglegesített állapota után ebben a menüpontban 

átlépünk a „Selejtezés zárása” fülre, és lezárjuk a selejtezést. 
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A mozgás véglegesítését követően az (561) Selejtezés előkészítése, zárása menüpontban a 

„Selejtezés zárása” fülön a <Lezár> funkciógombra kattintással zárható. Ezt követően a (565) 

Selejtezés megtekintése menüpontban lehet megtekinteni a lezárt állapotú selejtezéseket, de a 

folyamatban lévőket is mutatja a rendszer. 

 

 
 

8. LELTÁROZÁS 

 

Az (58) menüpontcsoport a leltározás elvégzéséhez nyújt segítséget. Előállíthatók a különféle 

leltározási segédletek, leltárfelvételi ívek, eltérési, értékelési listák, kimutatás működési helyenként, 

leltárkiértékelés.  

A KATI program a nyilvántartott adatok teljes körű lekérdezését biztosítja különféle szűrési 

feltételekkel. Lehetőséget biztosít, hogy kevés számú ügyintézővel rendelkező intézmények esetén 

technikai jellegű leltározást végezzenek, nagyobb intézmények esetében bizottságos 

leltározással, ahol a leltár szereplői nem láthatnak bele egymás feladatkörébe. 

A leltározás eredménye kiértékelhető, a lekérdezések főkönyvi számokra, költséghelyekre 

összesítve is megoldottak. A folyamat zárását gyorsítja, hogy a leltározás folyamatában egy 
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lépésben fel lehet rögzíteni a fellelt eszközöket a rendszerbe, illetve kivezetni a jegyzőkönyvezett 

hiányokat. 

A folyamatsor naplózható, analitikus bizonylatok készülnek, melyek adattartalmát a felhasználók 

saját igényük szerint alakíthatják ki. 

 

A leltározást az (581) Leltározás indítása, lezárása, megtekintése, törlése menüpontban kell 

megkezdeni. A „Leltározás indítása” munkalapon az adatok megadásával indítjuk a leltárt. A 

jelenlegi beállítás szerint maximum 3 hónapra visszamenőlegesen lehet fordulónapot választani. A 

szűrőmezők segítségével már itt szűkíthetjük a leltározandó eszközök körét. A súgó mellett a 

kérdőjelre kattintva leírást találunk, hogy mi a különbség az egyes sablonok között. 

 

 
 

Az <Indítás> gombbal létrehozzuk a leltározást, ami kap egy generált sorszámot, a továbbiakban 

ezzel fogunk belépni a listákba. Átkerülünk a „Leltárak listázása” munkalapra. 
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Ha nem megfelelőek a beállítások, akkor itt még lehet a leltárt törölni, és újra lehet indítani a 

folyamatot. 

Az (582) Leltári ívek szerkesztése menüpontba belépés után a leltár azonosítójára szükséges 

kattintani. Ekkor még automatikusan nem generálódtak le a leltárívek, és nincsenek az 

eszközlistában, de láthatjuk középtájon, hogy hány db eszköz felel meg a megadott feltételeknek. 

 

 
 

A felületen az <Új leltárív létrehozása> gombra kattintunk. A következő felületen kitöltjük a 

megnevezést, rendezhetjük és csoportosíthatjuk az eszközöket aszerint, hogy hogyan jelenjenek 

meg a leltáríven. A tömeges létrehozást akkor használjuk, ha a kijelölt eszközállományra több 

leltárívet szeretnénk létrehozni (részletesen lásd a dokumentációban). Ha például beállítjuk a 

csoportokat költséghelyre, akkor a generálásnál költséghelyenként fognak létrejönni a leltárívek. A 

tömeges bejelölés hatására már listázódnak az eszközök a csoportosítási feltételnek megfelelően. Ha 

csak egy leltárív készül, akkor a tételek listázása gombbal jeleníthetjük meg az eszközöket. 

 

 
 

Jobb oldalon fent található szűrésekkel és a <Tételek listázása> gombbal változtathatjuk a leltáríven 

megjelenő eszközök körét, a <Generálás> gombra kattintással létrejönnek a leltárívek. 
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Bizottságos leltározás esetén a „Leltározó csoport” fülön a leltározó és a leltárkörzet felelős 

kivételével valamennyi, a leltározásban résztvevő megadható. Az egyes szerepkörökhöz tartozó 

személyeket a „+” jelre kattintást követően lehet kiválasztani, a KASZPER modul (211) 

Felhasználók csoportba sorolása menüpontjában szereplő felhasználók közül. Az egyes 

jogosultságok kiosztásakor a leltárívek rendszerben történő kitöltése érdekében körültekintően kell 

eljárni. 

 

 
 

A leltározó és a leltárkörzet felelős csak az egyes, már létrejött leltárívekre történő belépést 

követően adható meg. A „Leltározás adatai” fülön a leltárív azonosítójára kell kattintani, a 

„Leltározó csoport” fülre át kell lépni, majd a „+” jelre kattintást követően megadható a leltározó és 

a leltározásért felelős is. 
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A létrejött leltárívekbe még rögzíteni nem lehet. Ha véglegesek, akkor lezárjuk őket az erre szolgáló 

funkciógombokkal. Ezen a ponton, ha belelépünk a leltárívbe, akkor még felnyitható, és 

módosítható. Nyomtatás a megfelelő gombokkal. 

 

 
 

A felületen a <Kijelölt nyitott leltári ív lezárása> vagy a <Minden nyitott leltári ív> lezárása 

funkciógombbal lezárhatóak a leltárívek. 

 

Az (583) Leltári ívek kitöltése menüpontban lehet megadni a ténylegesen fellelt eszközök 

mennyiségét. Ha vonalkódos leltározást végzünk, akkor azzal is feltölthetőek az adatok, ha van wifi 

kapcsolat a leltározás helyén. 

Belépve a menüpontba, kiválasztjuk a leltárt, majd a leltárívet. Lehetőség van automatikus 

kitöltésre a nyilvántartott adatokkal <Kijelölt leltárívek automatikus kitöltése> gombbal, vagy 

egyesével történő rögzítésre is, ha az azonosítóra kattintva megnyitottuk a leltárívet. 
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Itt lehet a többletként fellelt eszközöket is rögzíteni a „Fellelt eszköz” fülön a <Fellelt eszköz> 

gombbal. A Nyomtatást a megfelelő funkciógombok alkalmazásával lehet elvégezni. 

A leltáríveket a kiértékelést megelőzően le kell zárni a menüpont nyitó lapján. Erre a <Kijelölt 

leltárívek lezárása (aláírása)> funkciógomb szolgál. 

 

 
 

Az (584) Leltárkiértékelés menüpontban van lehetőség a leltározás eltéréseinek vizsgálatára. Ha 

nem szűrűnk az első fülön, akkor a kiértékelésben a teljes leltározott állomány megjelenik, és a 

táblázat végén láthatjuk, ha eltérés van. Nyomtatás a munkalapok, funkciógombok tartalmának 

megfelelően. 
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A (581) Leltározás indítása, lezárása, megtekintése, törlése menüpontban lehet lezárni a leltárat a 

„Leltározás lezárása” fülön a <Feldolgozás lezárása> gombbal. 

 

 
 

A bizottságos és a technikai leltározás között az a különbség, hogy a technikai leltározás során az 

egyes szerepköröket betöltők megadására nincs lehetőség, ettől függetlenül az egyes leltározási 

szerepkörök megnevezése a leltáríven megjelenik. 

 

9.  TÖMEGES MŰVELETEK 

 

9.1. (578) Tömeges mozgás műveletek 

 

A menüpontban lehetőség van arra, hogy a nagy mennyiségben elrontott mozgásokat 

„visszafordítsuk”, azaz inaktiválást, törlést, vagy véglegesítésből, véglegesítésre kijelölésből 

visszavonást végezzünk egyszerre több eszközön is.  

Az egyes műveletek elvégzésének vannak korlátai, amelyekre figyelemmel kell lenni 

- ahogyan a mozgásonkénti törlés esetében is, itt is mindig csak az eszközök utolsó mozgása 

vonható vissza/törölhető, azaz nem választható a mozgástörténetből bármelyik mozgás, 

- amennyiben olyan mozgást tervezünk törölni, amelyhez automatikus zárási sor tartozik, akkor a 

mozgással együtt a zárási sorok is automatikusan törlődnek, a kapcsolódó zárásokat az 

összesítő táblázatban láthatjuk a „Bővítve” oszlopban, 

- lezárt időszakban nem lehet törölni, 

- ahogyan az egyenkénti inaktiválásnál, törlésnél is, itt is a beruházásból indított és a 2-es 

menücsoportban létrejött mozgással kapcsolatos törlési, inaktiválási művelet nem jelenti 

automatikusan a beruházási mozgások visszatörlését, inaktiválását is, azokat külön eljárásban 

lehetséges törölni (lásd Dokumentáció menü/Munkafolyamatok/11. Beruházásból indított 

mozgás inaktiválása a 2-es menücsoportban), 

- szigorú számadású bizonylatot tartalmazó mozgás nem törölhető, 

- a mozgáslistában az előszűrésnek megfelelő, de csak azok a mozgások jelennek meg, 

amelyekre elvégezhető a kiválasztott művelet (inaktiválás, törlés, visszavonás). 

 

A tömeges műveleteket mindig kellő körültekintéssel kell végezni, mert a végrehajtás után ezek 

nem vonhatóak vissza. Fontos, hogy a második, mozgásokat szűrő felületen győződjünk meg arról, 

hogy valóban csak azok a mozgások szerepelnek a listában, amelyekre vonatkozóan a törlési, 

visszavonási műveletet szeretnénk elvégezni. 

 

A legtipikusabb eset, amikor a törlés funkció használatára szükség lehet, a negyedéves zárás. A 

zárás visszavonása önmagában a zárás tételét nem törli az egyes eszközök kartonjáról, így a (231) 

Zárások Intézményenkénti listája, zárás visszavonása menüpontban végzett visszavonást követően 
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például egy elmaradt művelet – ha az nemcsak egy eszközt érint – rögzíthetősége érdekében 

alkalmazható a törlés funkció. 

 

A művelet előkészítése fülön végezzük el az előszűrést, jelöljük be a Törlés műveletet, majd 

- válasszuk ki az eszköztípust az elnevezésére kattintva; több eszköztípus kiválasztása a Ctrl 

billentyű lenyomásával egyidejű kattintással, kijelöléssel lehetséges, 

- igény szerint szűkíthetjük a megjelenítendő mozgások körét a „Saját” és/vagy „Idegen” 

jelölőnégyzetek alkalmazásával. 

 

 
 

Az előszűrő feltételek megadása után kattintsunk a <Tovább> funkciógombra. Megjelennek a szűrt 

mozgások. 

A negyedéves zárás visszavonása érdekében a „Mozgás” oszlop felett a „zárás” szűrő feltételt, a 

„Zárás dátuma” oszlop felett visszavonással érintett negyedév utolsó napját szükséges rögzíteni, 

kezdő és záró időpontként egyaránt.  

Az érintett eszközök kiválasztása a jelölőnégyzetbe tett pipával történik. Lényeges, hogy a mindent 

kijelölés csak az adott felülete megjelenő eszközökre vonatkozik, tehát a listát célszerű ennek 

figyelembevételével bővíteni. 
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A felület alján lévő <Tovább> gombra kattintással a „Művelet előtti ellenőrzés” fülön láthatjuk, 

törlésre jelölt mozgások számát, illetve a „Bővítve” oszlopban megjelenő érték a kapcsolódó 

mozgások számát jelzi. 

 

 
 

A törlés elvégzéséhez jelöljük ki a táblázat alján található „Igen” gombot, majd a <Tovább> kell 

kattintani. 

Lényeges, hogy a <Tovább> funkciógombra kattintás után már nem lehet módosítani a kijelölt 

mozgások körét. Előtte még vissza lehet lépni a mozgáslistához. 

A következő oldalon láthatjuk az értesítő üzenetet, hogy a mozgások törlése megtörtént. 
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10.  ESZKÖZMŰVELETEK 

 

A KATI modulban lehetőség van az (591) Eszközadatok importálása menüpontban XLS formátumú 

táblázatban kis és nagy értékű eszközök, tartozékok, beruházások, készletek importálására, így 

jelentős mennyiségű munka és idő takarítható meg a kézi adatbevitelhez képest. Főleg akkor 

hasznos ez a program által nyújtott lehetőség, ha újonnan kezdi el valaki használni a modult, többek 

között lehetővé teszi a rendszer bevezetése során a nyitó eszközállományok betöltését, továbbá 

hasznos abban az esetben is, ha nagyobb mennyiségű eszköz rögzítésére van szükség. 

Az adatfeltöltő fáj a Dokumentációs menü adatbetöltő csomagjában található meg. A fájl letöltését 

megelőzően javasolt a táblázat kitöltési útmutatóját is áttekinteni, mivel sok hasznos, a feltöltést 

megkönnyítő információt tartalmaz. 

Fontos, hogy mindig a legújabb verziószámmal rendelkező fájlt használjuk, ellenkező esetben a 

feltöltés sikertelen lesz. 

A feltöltéséhez a (591) Eszközadatok importálása menüpontba szükséges belépni. 

 

 
 

Meg kell adni a nyitás időpontját, azaz azt az időpontot, amitől kezdődő adatokat a táblázatból 

figyelembe veszi a rendszer és a határdátumot, ami a feltöltéssel érintett eszközök nyilvántartásba 

vételének záró időpontját jelöli. A kezdő és záró időpont a rendszer használatának megkezdésekor 

YYYY-01-01 volt, év közben tetszőleges lehet, például az egy adott havi eszköz beszerzés kezdő 

időpontja a hónap első napja, záró időpontja pedig a hónap utolsó napja lehet. 

 

Be kell tallózni a feltöltéssel érintett fájlt, majd a <Kiválasztott XLS fájl feltöltése> funkció gombra 

kell kattintani. 
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A feltöltést követően megjelennek az eszközök egy táblázatos felületen. Azok az eszközök, 

amelyek esetében az „Állapot” oszlopban „Új” érték jelenik meg, azok valamennyi adata helyes. A 

hibás adatokat tartalmazó sorokat szükséges kiszűrni, az „Állapot” oszlop felett lévő szűrő mező 

„Hibás” értékre történő állításával. 

 

 
 

A táblázatban az „Állapot” oszlop mellett lévő oszlopban a rendszer megadja a hiba okát is. A hiba 

okok sokfélék lehetnek.  

Jellemzően a következő hibák fordulnak elő 

- nettó érték helytelenül szerepel, ebben az esetben a nettó értéket helyesbíteni kell, 

- beruházás rögzítésekor az azonosító mezőben a projekt megadása nem megfelelőlen történt, 

ebben az esetben ellenőrizni kell, hogy létező projekt azonosítót adtunk-e meg, illetve a 

projekt azonosító adatait helyesen szerepeltettük-e, ezt a (191) Projektek karbantartása 

menüpontban tehetjük meg, 

- nem létezik a könyvviteli számla az intézményben,  

o ebben az esetben (93) Főkönyvek karbantartása menüpontban kell vizsgálódni, meg 

kell nézni, hogy a megadott könyvviteli számla hozzá van-e rendelve az 

intézményhez,  

o a könyvviteli számlához megfelelő kategória kódot választottunk-e, ha nem, akkor 

vagy a kategória kódot módosítjuk, vagy a (98) Eszközkategória konfigurálása 

menüpontban az alkalmazni kívánt kategóriához hozzárendeljük az eszközt, 

- a megadott eszköz típusa és a könyvviteli számla paraméterezése között nem biztosított az 

egyezőség, például immateriális eszköztípust rögzítünk a táblázatban, azonban a (93) 

Főkönyvek karbantartása menüpontban a könyvviteli számla nagyértékű eszközként 

szerepel, 

- ugyanaz a leltári szám kétszer vagy többször szerepel, 

- a rendszer az egyes cellákban adatot érzékel annak ellenére, hogy látszólag nem szerepel 

benne adat, a probléma általában abból adódik, hogy véletlen szóköz karakterek rögzítésére 

kerül sor, amit értékként kezel a program. 

A feltöltő fájlban szereplő hibák javítását követően az állomány ismételt beemelését követően 

az <Adatok beemelése> funkciógombbal lehet importálni. 
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A beemelés sikerességéről rendszerüzenetben tájékoztatást kapunk. A beruházásokat, amennyiben 

további adat vagy a beruházáshoz kapcsolódó további tétel rögzítése már nem szükséges, a (114) 

Rögzített tételek módosítása, törlése, véglegesítése, az állományba vett eszközöket a (214) Rögzített 

tételek módosítása, törlése, véglegesítése menüpontban találjuk meg, ahol a véglegesítésüket el 

lehet végezni. 
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