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Befektetett eszközökhöz kapcsolódó jelentések 

Ez a dokumentum részletes betekintés nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez 

készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Befektetett eszközökhöz kapcsolódó jelentések 

kezelésének funkcionalitásáról. 

A bővítmény a következő jelentéseket tartalmazza: 

• Befektetett eszköz karton 

• BE bevételezési jelentés (aktiválási jegyzőkönyv) 

• BE kivezetés (selejtezési jegyzőkönyv) 

• BE leltárlista 

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó jelentések tartalmát Magyarországon a számviteli tevékenységeket 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályozza, továbbá a vállalatok számviteli politikájukban 

rögzítik a dokumentumokkal kapcsolatos követelményeket az elkészítésük időpontjával, tartalmával és 

formájával szemben.  

A fentebb leírtak értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerből kiállított fentebb 

megnevezett jelentéseknek biztosítania kell a törvény által elvártak szerint, tartalmilag és formailag 

helyesen jelenjenek meg a jelentéseken.  



 
 

3 / 15 

 

Business Central HU lokalizáció | Befektetett eszközökhöz 
kapcsolódó jelentések 

Tartalom 

1 Befektetett eszköz karton ............................................................................................ 4 
1.1 Befektetett eszköz karton jelentés létrehozása ............................................................................ 4 
1.2 Befektetett eszköz karton minta ................................................................................................... 6 

2 BE bevételezési jelentés (aktiválási jegyzőkönyv) .........................................................7 
2.1 BE bevételezési jelentés létrehozása ............................................................................................ 7 
2.2 BE bevételezési jelentés minta...................................................................................................... 9 

3 BE kivezetés (selejtezési jegyzőkönyv) ........................................................................ 9 
3.1 BE kivezetés létrehozása ............................................................................................................... 9 
3.2 BE kivezetés minta ....................................................................................................................... 11 

4 BE leltárlista ............................................................................................................... 12 
4.1 BE leltárlista létrehozása ............................................................................................................ 12 
4.2 BE leltárlista minta ..................................................................................................................... 13 

4.2.1 1. BE leltárlista minta .......................................................................................................... 13 

4.2.2 2. BE leltárlista minta ......................................................................................................... 14 

4.2.3 3. BE leltárlista minta ......................................................................................................... 15 

 

  



 
 

4 / 15 

 

Business Central HU lokalizáció | Befektetett eszközökhöz 
kapcsolódó jelentések 

1 Befektetett eszköz karton 
Befektetett eszköz karton jelentéssel, egy kimutatásban szerepeltethetjük az eszközök törzsadatait és 

mozgásait, amelyek a befektetett eszközhöz rögzítésre kerültek.  

1.1 Befektetett eszköz karton jelentés létrehozása 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Befektetett eszköz karton 

2. Amennyiben aktiválja a Tételek megjelenítése funkciót akkor az eszköz kartonhoz 

tartozó könyvelési tételek is megjelenítésre kerülnek a jelentésen 

3. Állítson be szűrési feltételeket. Például adja meg melyik befektetett eszközök jelenjenek meg 

a jelentésen.  

4. Beállíthatja, hogy melyik törvény szerint szűrést alkalmazza a rendszer, ehhez az 

Értékcsökkenési könyv kódját kell kiválasztania. 

5. A Megtekintés gombra kattintva meg tudja nézni a jelentést, vagy ki tudja nyomtatni, d 

exportálhatja is PDF-be, Word-be, vagy Excelbe. 
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1.2 Befektetett eszköz karton minta 

 

Amennyiben a Tételek megjelenítése funkció aktiválva van a jelentés kiegészül a következő 

adatokkal: 
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2 BE bevételezési jelentés (aktiválási jegyzőkönyv) 
A számviteli törvény előírásai szerint az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon kell dokumentálni, mely 

dokumentum lehet jegyzőkönyv, vagy egyéb üzembe helyezési okmány. A BE bevételezési jelentés a 

vállalatok számára aktiválási jegyzőkönyvként használható.  

2.1 BE bevételezési jelentés létrehozása 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: BE bevételezési jelentés 

2. Adja meg melyik Értékcsökkenési könyv alapján szerint szűrje az adatokat a rendszer. 

3. Adja meg a Be bevét jegy számánál, hogy milyen bevét jegy számmal jelenítsük meg az 

összes befektetett eszközt a jelentésen. 

4. Adja meg a Be bevét jegy dátumát. Felülírja a tényleges bevét jegy dátumot! 

5. Adja meg a Be használatbavétel dátumát. Ha ezt kitölti, a jelentésen szereplő minden 

eszköz használatbavétel dátuma ez lesz. 

6. Opcionálisan, aktiválhatja a BE tételek dátumának nyomtatása funkciót. Amennyiben 

aktiválja a rendszer a jelentésen a kigyűjtött befektetett eszközök kartonján szereplő 

dátumokat jeleníti meg. Aktiválást követően a BE aktiválási jegyzőkönyv száma, 

dátuma és BE használatbavétel dátuma nem lesz szerkeszthető. 

7. Megadhat két bizottsági tagot az 1. személy \ 2. személy mezőkben, akiknek a neve, 

illetve az aláírásuknak a helye megjelenik a jelentésen. 

8. Állítson be szűrési feltételeket. Például adja meg melyik befektetett eszközök jelenjenek meg 

a jelentésen.  



 
 

8 / 15 

 

Business Central HU lokalizáció | Befektetett eszközökhöz 
kapcsolódó jelentések 

9. Beállíthatja, hogy melyik törvény szerint szűrést alkalmazza a rendszer, ehhez az 

Értékcsökkenési könyv kódját kell kiválasztania. 

10. A Megtekintés gombra kattintva meg tudja nézni a jelentést, vagy ki tudja nyomtatni, d 

exportálhatja is PDF-be, Word-be, vagy Excelbe. 
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2.2 BE bevételezési jelentés minta 

 

3 BE kivezetés (selejtezési jegyzőkönyv) 
A tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve a selejtezéssel kapcsolatos tárgyieszközállomány-változás 

bizonylata. A jegyzőkönyv a selejtezés könyvviteli elszámolásához szükséges adatok feljegyzésére is, 

valamint a tulajdon védelmének biztosítása érdekében az ellenőrzésre is alkalmas. 

3.1 BE kivezetés létrehozása 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: BE kivezetés 

2. Adja meg melyik Értékcsökkenési könyv alapján szerint szűrje az adatokat a rendszer. 
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3. Adja meg a Be kivezetési jelentés számánál, hogy milyen jelentés számmal jelenjenek 

meg a jelentésen szereplő eszközök.  

4. Adja meg a BE kivezetési jelentés dátumát. A mező csak akkor szerkeszthető, ha a Be 

kiv. dátumának nyomtatása mező be van jelölve. Ekkor kézzel adhatjuk meg a kivezetés 

dátumát. 

5. Opcionálisan, aktiválhatja a BE kiv. jelentés dátumának nyomtatása funkciót. Ha a 

funkció aktív, a Be kivezetési jelentés dátumát kézzel adhatja meg. Amennyiben nem 

aktív az eszközhöz tartozó Kivezetés típusú tétel könyvelési dátuma jelenik meg 

6. Megadhat két bizottsági tagot az 1. személy \ 2. személy mezőkben, akiknek a neve, 

illetve az aláírásuknak a helye megjelenik a jelentésen. 

7. Állítson be szűrési feltételeket. Például adja meg melyik befektetett eszközök jelenjenek meg 

a jelentésen.  

8. Beállíthatja, hogy melyik törvény szerint szűrést alkalmazza a rendszer, ehhez az 

Értékcsökkenési könyv kódját kell kiválasztania. 

9. A Megtekintés gombra kattintva meg tudja nézni a jelentést, vagy ki tudja nyomtatni, d 

exportálhatja is PDF-be, Word-be, vagy Excelbe. 
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3.2 BE kivezetés minta 
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4 BE leltárlista 
A BE leltárlista jelentés a befektetett eszközök leltárlistáját jeleníti meg, amely a gazdálkodó eszközeit 

egy adott fordulónapra vonatkozóan – mennyiségben és értékben is – tételesen felsorolja. A jelentés a 

befektetett eszközök könyv szerinti értéke és a pénzügyi kimutatások egyeztetésére is használható. 

4.1 BE leltárlista létrehozása 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: BE leltárlista 

2. Adja meg melyik Értékcsökkenési könyv alapján szerint szűrje az adatokat a rendszer. 

3. Adja meg a Bizonylatszámot amely megjelenik a leltár dokumentumon. 

4. Adja meg a Bizonylat dátumát, azaz, hogy mely napra akarja elkészíteni a leltár jelentést. 

Az itt megadott dátumig bezárólag lekönyvelt BE tételeket veszi figyelembe a Business 

Central. 

5. Opcionálisan aktiválja a BE értékek nyomtatása funkciót. Aktiválásával az egyes 

eszközök mellett feltüntetésre kerül az eszköz beszerzési értéke, értékcsökkenése, valamint 

könyvelés szerinti értéke. 

6. Opcionálisan aktiválja a Nulla könyv szerinti értékű BE nyomtatása funkciót.  

7. Opcionálisan megadhat egy Csoportosítási alapot. A leltárív nyomtatása előtt különböző 

szempontok szerint csoportosíthatjuk a befektetett eszközöket. Így a BE raktár kód, a felelős 

személy, vagy ezek kombinációja alapján rendezhetjük az eszközeinket 

8. Opcionálisan aktiválja az Új oldal csoportonként funkciót. Ha csoportosítjuk az 

eszközöket a Csoportosítási alap szerint, ennek a mezőnek a bejelölésével állíthatjuk be, 

hogy az egyes csoportok külön oldalra kerüljenek a jelentésen. 

9. Megadhat három bizottsági tagot az 1. személy \ 2. személy\ 3. személy mezőkben, 

akiknek a neve, illetve az aláírásuknak a helye megjelenik a jelentésen. 

10. Állítson be szűrési feltételeket. Például adja meg melyik befektetett eszközök jelenjenek meg 

a jelentésen.  

11. A Megtekintés gombra kattintva meg tudja nézni a jelentést, vagy ki tudja nyomtatni, de 

exportálhatja is PDF-be, Word-be, vagy Excelbe. 
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4.2 BE leltárlista minta 

4.2.1 1. BE leltárlista minta 

A jelentésen nincs megadva csoportosítási alap és a Nulla könyv szerinti értékű BE nyomtatása 

funkció nem aktív. 



 
 

14 / 15 

 

Business Central HU lokalizáció | Befektetett eszközökhöz 
kapcsolódó jelentések 

 

4.2.2 2. BE leltárlista minta 

A jelentésen megvan adva csoportosítási alap és a Nulla könyv szerinti érték BE nyomtatása aktív. 
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4.2.3 3. BE leltárlista minta 

A jelentésen a BE értékek nyomtatása funkció aktív. 
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