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Üdvözlöm! 
     Nagy odafigyeléssel választottam ki 
jelenlegi magazinunk témáit. 

 Hogy  miért? Mert olyan anyagot 
akarok biztosítani Önnek, ami izgalmas ol-
vasmányként, valóban hasznos információ-
kat és tudást ad. És némi  izgalommal várja 
a következő kiadást. Ez az én célom ezzel
  a  magazinnal. 

 Az Ön nyeresége akkor válik kézzel 
foghatóvá, ha elolvassa, és biztonsággal 
használja  a kapott instrukciókat. 
Elsőként folytatom a siker sztorikat. Most egy kamionos cég törté-
netét osztom meg Önnel, akik a növekedést tűzték ki célként, és 
megtalálták azt a rést a piacon, ami felé elmozdulva ezt el is  
érik.  
   Megosztom Önnel, miért is kell folyamatosan részt vennie 
Önnek és kollégáinak továbbképzéseinken, hogyha fejlődni, növe-
kedni szeretne. Természetesen olvashat tippeket és trükköket is a 
rendszer  gyakorlati  alkalmazására  vonatkozóan.  
   És végül egy kedves kis történet kapcsán Önt is visszarepítjük 
gyermeki vágyaihoz.   
Hogyan kapcsolódik ez az AutoSoft rendszeréhez? Olvassa  el! 
Kérdése van az olvasottakkal kapcsolatosan? Hívjon!  

Üdvözlettel: Korai Lilian 
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 Truck- Trailer & Parts sikersztori  
/Kósa József tulajdonossal beszélgettünk a kezdetekről, a közelmúltról, a jövőről. 

Arról, hogy hogyan tudnak fejlődni, komoly eredményeket elérni most, a válság  

ellenére./ 

Cégtörténeti állomások:  

  Kósa Úr sem úgy kezdte, hogy 

rögtön egy jól prosperáló vállal-

kozás tulajdonosa volt…  

„ A rendszerváltás után egy ka-

mion alkatrész kereskedő cég-

nél dolgoztam.  

  A német vezetőség részéről 

azonban több olyan probléma is 

felmerült, ami vállalhatatlan és 

elfogadhatatlan volt magam és 

kollégáim számára. Egy ilyen 

például, hogy a raktárosi fele-

lősség az enyém volt, de a tulaj-

donosi oldalról voltak olyan 

készlet eladások, amelyeket 

nem tudtam felügyelni.  

  Néhány kollégámmal végül 

úgy döntöttünk, hogy saját cé-

get alapítunk, amely meg is tör-

tént.  

  1994-ben alapítottuk a TTP 

Kft—t. Alapvetően új és hasz-

nált kamion alkatrészek keres-

kedésével foglalkoztunk. Kez-

detben egy kisebb helyiség, 

egy garázs állt rendelkezésünk-

re, amit hamar kinőttünk. Egy 

éven belül építettünk a 8-as 

főút mellett egy közel kétszer 

akkora faházat.  

  1996-tól megváltoztak a tulaj-

donosi viszonyok, és két évvel 

később, 1998-ban 4 szerelővel 

megnyitottuk a műhelyünket 

is!  

  Kialakítottuk stabil ügyfélkö-

rünket, amely dinamikus növe-

kedést eredményezett. A to-

vábbi növekedés eredménye-

képpen 2000 óta a jelenlegi, 

sokkal nagyobb épületben 

folytattuk az értékesítési tevé-

kenységünket. Akkor is már 13 

fővel dolgoztunk, ez mára már 

21-re nőtt! ’’ 
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Néhány szó a jelenről: 

  „ Annak érdekében, hogy ügy-

feleinket jobban kiszolgálhas-

suk, és ezzel párhuzamosan a 

forgalmunkat még tovább nö-

veljük, 2011-ben felvettünk 

még két kiváló szakmai felké-

szültségű értékesítőt. A mi terü-

letünkről tudni kell, hogy tevé-

kenységünk speciális tudást és 

rátermettséget igényel.   

  Az alkatrészeladás mellett, fu-

varozással is foglalkozunk. 17 

kamionunk nemzetközi szállí-

tást végez.  

 

Ez a tevékenység számunkra 

kísérlet is, amelyben a gépjár-

művek működése alapján pon-

tosan látjuk azok hibáit, üzemi 

paramétereit. Látjuk, hogy mi-

kor, illetve milyen időközönként 

kell rajta alkatrészt cserélni, és 

mit. Ez egy hatalmas érték szá-

munkra, mivel fel tudunk ké-

szülni a hasonló kamionokat 

használó partnereink alkatrész-

igényére is.”  

TTP-Truck Trailer & Parts Kft. 
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Mik a mostani terveitek?  

  „ Alapvetően nem jók a kilátá-

sok, de előre kell lépnünk. Úgy 

gondolom, lehet azért tenni, 

hogy ne rossz felé menjenek a 

dolgok. Ezt bővítéssel érjük el. A 

szolgáltatásainkra helyezünk 

hangsúlyt. Új elemként szeret-

nénk bontással is foglalkozni. 

Ügyfeleink, viszonteladóink a 

használt alkatrészeket ma job-

ban keresik, mint az újat. Előfor-

dul az is, hogy rá se kérdeznek 

az új alkatrészre! Éppen ezért, 

ezt a területet akarjuk erősíteni! 

 

A gépjármű bontás engedélyez-

tetése nem egy egyszerű folya-

mat, ami a mindig felmerülő 

problémák mellett nagy befekte-

téssel is jár. De mindenképpen 

ez jelenti a továbblépést. 2011-

ben meg is kezdődött a folya-

mat. Beszereztünk bontásra vá-

ró járműveket, amelyekből az 

alkatrészeket kiszerelés után 

felújítjuk és értékesítjük. Nagyon 

jó kapcsolatban állunk egy svájci 

céggel, ahonnan rengeteg alkat-

részt sikerült vásárolnunk!  

TTP telephely 
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Ezeket több kamionnal hoztuk 

haza, de még nem volt időnk 

feldolgozni a nagy mennyiség 

miatt. Gyakorlatilag most konté-

nerekben tároljuk őket. Ha a 

feldolgozáson túl leszünk, nem 

fogunk elférni a jelenlegi épüle-

tünkben.  

Szerencsére a telephelyünk mé-

rete lehetővé teszi számunkra, 

hogy a főépület mögött egy na-

gyobb raktárat építsünk. Ez az 

építkezés mára már folyamat-

ban van. Az épületben helyet 

fog kapni az új műhelyünk is, 

ahol a bontást és felújítást fog-

juk elvégezni, és az új raktárba 

fognak bekerülni a bontott al-

katrészek is.” 

 

Kik alkotják az ügyfélkörötök? 

  „ Főleg fuvarozó cégek, mint pl. 

a VOLÁNOK, szervizek és  vi-

szonteladók. Az ügyfeleinkkel 

szoros együttműködésben dol-

gozunk. Ahol tudunk, segítünk is 

nekik. Úgy látom, hogy ezen a 

területen a megnövekedett ter-

hek miatt sokan nehezen tudnak 

talpon maradni. Látjuk bennük 

az igyekezetet, ezért támogatjuk 

őket a lehetséges eszközeinkkel, 

például hosszabb határidős fize-

tést biztosítunk számukra. Ha 

viszont azt látjuk, hogy valaki 

csak vinné az alkatrészt, de 

nincs benne meg a hajlandóság, 

hogy ki is fizesse azt, akkor ter-

mészetesen máshogy állunk  

hozzá mi is.” 

 
Raktár 
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  „Idén elindítunk egy másfajta 

ügyfélkapcsolati rendszert is, 

amely azzal fog kezdődni, hogy 

meglátogatjuk az összes ügyfe-

lünket. Ezzel is azt akarjuk elér-

ni, hogy ha lehet, még jobb ki-

szolgálást biztosítsunk! 

  Általánosan elmondható, hogy 

az ügyfeleink nem mindig tud-

ják pontosan, mit is akarnak.  

Az értékesítőink ismerik őket és 

próbálják velük együtt, közösen 

megtalálni, hogy pontosan mire 

van szükségük. Tudjuk, hogy 

milyen járművük van, és ezért 

azt is, hogy mi az, amit kínálha-

tunk.  Persze lehetőségeinkhez 

mérten rugalmassá tesszük az 

együttműködést!  

  Törekszünk a minőségi kiszol-

gálásra. Weboldalunkon is 

megtekinthető Minőségirányí-

tási Kézikönyvünk, amelyben 

rögzítettük alapelveinket a 

munkavégzésünkkel kapcsola-

tosan. ’’ 

A munkátokban milyen támo-

gatást nyújtott számotokra az 

Autosoft Kft rendszere? 

„ Az Autosoft Kft-vel a kezdetek 

óta kapcsolatban állunk. A 90-

es években még a DOS-os vál-

tozattal kezdtük a munkát, 

amely nagy segítségünkre volt. 

A beindításhoz kaptunk a cégtől 

egy „támogatást” is, ami a bein-

dítás idejében nagyon jól jött 

nekünk, hiszen akkor még a 

hardver árak és a hitelek nem a 

mostani lehetőségek szerint 

működtek!  

„Új Magyarország” 
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Kezdetben féltünk a számítás-

technikától, de úgy gondolom, 

hogy az akkori DOS-os rendszert 

90 %-ban ki tudtuk használni. 

Nagyon fontos volt a jármű és 

ügyfél előélet átláthatósága, és 

az, hogy az eladás, szerviz, pénz-

ügy és raktárkészlet dokumentá-

lása teljesen megoldottá váljon. 

 2000-ben tértünk át a windows

-os változatra, ami újabb beru-

házásokat igényelt. Az új prog-

ram megtanulása nem okozott 

gondot, mivel a windows-os ver-

zió a DOS-os verzió működésére 

volt felépítve. Ez már egy mo-

dern rendszer volt. Be lettek 

építve a legújabb törvényi elő-

írásoknak megfelelő modulok is.  

Az AMS rendszer azóta is sokat 

fejlődött és úgy érzem, hogy az 

idén már komolyan foglalkoz-

nom kell majd ezzel a kérdéssel. 

A munkatársaim többször voltak 

az ingyenes továbbképzéseken, 

és visszatérve mesélték, hogy 

mekkorát fejlődött a rendszer. 

Vannak olyan új modulok és 

ezáltal lehetőségek, amelyek 

segítik, megkönnyítik, támogat-

ják a munkánkat és a döntésho-

zatalt.  

Ezeknek a moduloknak a beve-

zetésén gondolkodunk.  

TTP bővülése 
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Jelenleg folyamatban van a web-

áruház modul bevezetése, ami-

től egyértelműen a bevétel nö-

vekedését  várjuk!  

  Terveink szerint az alkatrésze-

ket feldolgozásuk alapján, üte-

mezetten tesszük fel a 

webshopra.  

  Kezdetben csak a viszonteladó-

inknak tesszük elérhetővé a we-

bes rendelést. Így indulunk, az-

tán a későbbiekben a további 

lehetőségeket is fel szeretnénk 

mérni és kihasználni.” 

  

Köszönöm szépen az interjút! 

Kívánom, hogy terveitek meg-

valósuljanak, és elérjétek ered-

ményeitek és hatékonyságotok 

növelését, melyhez természete-

sen lehetőségeinkhez mérten 

mi magunk is hozzájárulunk!  

Írta: TTP & Vilusz Edgár 
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„Vett egy repülőt mégsem repül vele”-avagy érdemes 

nagyban gondolkozni? 

  Manapság sem ritka, hogyha 

megkérdezünk egy kisgyereket, 

„Mi leszel, ha nagy leszel?” ál-

talában ezt a választ kapjuk: 

„Pilóta!” Ha ezek a lurkók meg-

tartanák a szavukat, az embe-

rek 60%-a pilótaként dolgozna 

felnőttként. A tapasztalat azon-

ban azt mutatja, hogy ezt az 

álmot csak nagyon kevesen va-

lósítják meg az életben.  Az em-

berek többsége nagy erőkkel 

belevág valami új dologba, 

majd mikor nehézségbe ütközik 

fel is adja.  

  Játszunk el ezzel a gondolattal, 

és húzzuk rá egyik népszerű ter-

mékünkre, az Autosoft Mana-

gement System-re. Hogy is 

hangzik  ez  akkor?   

Ön vett/venni fog  egy komplex 

szoftvert, és -jó esetben nem- 

csak számlázásra használja. 

  Ami magától értetődő feladat 

a programon belül, azt rutinból 

el lehet végezni, viszont ezt kö-

vetően már sok esetben megáll 

a tudomány! Pedig érdemes 

minél több funkciót ismerni a 

vállalat irányító programunk-

ból, mert annál több adat kimu-

tatható. Azaz  hiteles statiszti-

kát kapunk vissza, nem csak 

hónap végén, nem csak könyve-

lőink segítségével. Ezek az ada-

tok határozzák meg a cége jö-

vőjét, így az a jó, ha biztos ada-

tokra tudja jövőjét tervezni. 

Szeretné Ön átlátni cégének 

erősségeit és gyengeségeit? 

Kíváncsi Ön arra, hogy mit és 

mennyit dolgoznak alkalma-

zottai nettó időt nézve? 

Autosoft repülő 
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Egyik pilóta sem úgy született, 
hogy repülésből rutinja volt. Az 
a siker, ami könnyen jön, az 
könnyen is megy. Az a biztos 
eredmény, ami a legnagyobb 
megbecsülést kapja,  és ezért 
bizony meg kell küzdeni!  Per-
sze nem  egyszerű  építő  

minden, mint a karikacsapás.  Ha 
programkezelés közben elakad-
na, az sem baj, mert akkor az 
gondolkodásra készteti Önt! 
Egyébként pont a program keze-
lésében való elakadás szituációja 
szól az egyedi programok  

Vitorlás repülő 

 jelleggel hozzátenni egy céghez. 

Sokéves tapasztalataink szerint  a 
felhasználók körében az a legfon-
tosabb, hogy a program felhaszná-
lóbarát és könnyen kezelhető le-
gyen.  Mi ezt csak úgy tudjuk biz-
tosítani, hogy ha sok a gyakorlás. 
Amit mi forgalmazunk,  az egy vál-
lalat irányító program. Ez annyit 
tesz, hogy szinte minden adatot 
tárolni lehet benne az Ön vállalko-
zásáról. --Melyik cég működése 
egyszerű manapság?  

A lényeg ha Ön egy Boing tulajdo-
nos, ne csak a sárkányrepülés jár-
jon az eszében, merjen nagyban 
gondolkozni! Ha megvan az eszköz 
az Ön kezében, már csak gyakorol-
ni kell és megy is magától  

mellett. Ez annyit jelent, hogy 
nem csak mint termék vásárolja 
meg a szoftvert, hanem van erre 
épülő szolgáltatás is, ami nagy-
ban az Ön segítségére van. Se-
gítséget kérni nem szégyen, hi-
szen eredmény orientáltak va-
gyunk, és egyedül nem lehet 
mindent  megoldani.    

A tudás az, amit érdemes meg-
szerezni, mert azt ellopni nem 
lehet, és csak az ember javára 
válik. Ezzel tisztában van cé-
günk, ezért tartunk havonta in-
gyenes továbbképzéseket, hogy 
felfele szálljon az a repülőgép, 
amit az ügyfeleink mernek hasz-
nálni. Itt sokat tudhat meg a 
programról, amit Ön  nap mint 
nap használ/használhat.  
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Hónapról-hónapra sok érdekes-

séggel, újdonsággal is várjuk 

olyan dolgokról, amik létezésé-

ről  eddig még nem is sejtett. 

Pedig a kezdetektől benne van 

az AMS-ben. Tudnia kell, hogy 

ezeken a továbbképzéseken a 

témát mi választjuk felmérése-

ink alapján. Mi mondjuk meg, 

hogy mi lesz az órarend, mely 

modulokról lehet majd hallani. 

Természetesen a kérdések fel-

tehetőek, és kapni fog azokra 

kielégítő magyarázatot  is.   

  Ha célzottan, gyorsan szeretne 

eredményeket elérni, kérhet 

személyes oktatást is. Bár ez a 

lehetőség nem ingyenes, Ön 

szabja meg a témát, azt, hogy 

miről  akar  tanulni.  

  Kérés esetén felmérjük cégét, 

munkatársait, és a tudásuknak 

megfelelően javaslatot teszünk. 

Több éves szakmai tapasztala-

tunk a biztosíték arra, hogy 

Önök jó kezekben vannak.  

Ingyenes továbbképzésünk 
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Bárhogy is, érdemes informáci-

ót gyűjteni az oktatásunkról, 

mivel itt tippeket kaphat, ho-

gyan érje el azt, hogy több le-

gyen a bevétele. Hogy jobbak 

legyenek az eredményei.  

  Hozza magával kollégáit is, hi-

szen láthatja, ez nem az abla- 

kon kidobott pénz! Busásan ka-

matozik, ha kezében a tudás és 

használja is azt! És egy cégen 

belül mindenkinek tudnia kell 

kihozni magából a legjobbat. Így 

lehet elérni azt, hogy eredmé-

nyesen működjenek! 

Ne feledje tehát: 

S I K E R   =   T U D Á S   +   G Y A K O R L A T 

  A tudást mi adjuk.  

         A gyakorlatot Önnek kell megszereznie. 

                   A sikert pedig magukénak tudhatják. 

Cél: Sikeres együttműködés 

Írta: Kliszki Bálint 
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TovábbképzéseinkTovábbképzéseinkTovábbképzéseink   

Kedves Olvasóm!Kedves Olvasóm!Kedves Olvasóm!   

 Teljesen mindegy az, hogy 

milyen programot, vagy szoft-

vert használ a munkája során, 

vagy a magánéletében, biztos 

volt már úgy, hogy nem tudta, 

mihez fogjon, hogyan oldjon 

meg egy problémát az adott 

rendszerrel kapcsolatosan. Vagy 

egyszerűen csak azt, hogyan 

tudna egységnyi idő alatt egy-

ségnyi dolgot optimálisan elvé-

gezni. Megnyugtatom.  Én is 

voltam már így legutóbb akkor, 

amikor szembe kerültem az 

  AMS-el az Autosoft Kft. saját 

fejlesztésű programjával.  

Talán kevesen tudják azt - még a 

partnereink közül is -, hogy mi is 

a saját programunkat használjuk 

a minden napi munkánk során. 

Feladataimnak köszönhetően én 

leginkább a CRM modult hasz-

nálom. Ezt persze kötelező is 

nálunk mindenkinek pontosan 

vezetnie, hiszen ebből nyerjük ki 

a szükséges adatokat a partne-

reinkről, az elhangzott megbe-

széléseinkből, megállapodása-

inkból… Hiszen itt mindenkinek 

mindent rögzítenie kell! Így old-

juk meg azt, hogy amikor  egy 

kollégánk beteg, akkor is min-

den információval rendelke-

zünk, amivel ő maga.  

ÜDVÖZLÖM! 
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Ezáltal el tudjuk végezni a fel-

merülő feladatokat anélkül, 

hogy őt kellene zaklatnunk fel-

épülése során. Sőt, még évek-

kel korábban rögzített adatokat 

is látunk, így adott esetben bár-

milyen kérdés esetén bármikor 

vissza tudjuk keresni az adato-

kat, pár percen belül. Nem fe-

lejtődnek el a szükséges felada-

tok sem. Mert időzíteni is kell a 

feladatokat. Hát mi így vagyunk 

napra, percre készek és ponto-

sak.  

  Úgy látom, kissé eltértem az 

alap gondolattól, így most egy 

huszárvágással visszatérve a 

problémára: igen, előfordul 

gyakran, hogy nem tudjuk, ho-

gyan is fogjunk hozzá úgy egy 

adott feladathoz, hogy azt a 

leghatékonyabban tudjuk elvé-

gezni. 

Na, igen. Ilyenkor nagy segítség, 

ha valahol gyorsan utána tudunk 

nézni, esetleg egy gyors telefon-

hívással utána tudunk kérdezni a 

lehetőségeknek. Na és ha ez 

nem adott?  

Vagy ha adott ugyan, de állandó-

an segítséget kérni, várni esetle-

gesen a megoldásra, nem az iga-

zi, lássuk be….  

20 éves az Autosoft 
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 Tehát ami a lényeg:  

 A mi életünkben nagyon 

fontos bizonyos 12 nap egy év-

ben. Ezeken a napokon mi való-

di tudást adunk azoknak a part-

nereinknek, akik hajlandóak az 

idejüket arra áldozni, hogy ké-

pezzék magukat. Igen, csak az 

idejüket, mert a havi rendsze-

rességgel megrendezésre kerü-

lő továbbképzéseink ingyene-

sek! 

   

Ezeken a továbbképzéseken 

azokat a témákat boncolgatjuk, 

a program azon moduljait, ré-

szeit gyakoroljuk, amelyeket 

partnereink vetnek fel, hogy 

számukra problémás, nem ért-

hető, nem használható megfe-

lelően. És persze a folyamatos 

fejlesztéseinknek, újításainknak 

köszönhetően mindig vannak 

kérdések, kérések.  

Oktatás előtti előkészület 
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Ezeket elmagyarázzuk, és addig 

beszélünk róla a program haszná-

lata közben, amíg a partner azt 

nem mondja, hogy rendben, 

megértette, tudja használni. Ter-

mészetesen nem gond az sem, ha 

később, a minden napi munka 

során ismét falakba ütközik. Nyu-

godtan telefonálhat az országban 

(bizton állíthatom) egyedül álló 

termék támogató kollégáimnak, 

gyors, megbízható segítséget fog 

kapni!  És mivel minden hónap-

ban más- és más problémás terü-

letet boncolunk, érdemes minél 

többször eljönni hozzánk, akár 

minden alkalommal! Persze óha-

tatlan, hogy ugyanaz a téma újra 

és újra előkerül, de ismétlés a 

tudás atyja!  

 

Nálunk mindenki azért dolgozik, 

hogy az Önök kezébe adott prog-

ram tökéletesen működjön, fej-

lesztéseinkkel pedig az egyedi és a 

piac által megkívánt változásokat, 

változtatásokat kövessük. Tovább-

képzéseinken pedig megszerezheti 

a tudást ahhoz, hogy sikeressé vál-

jon a saját területén!  

  Legyen akár cégvezető, akár 

alkalmazott, a cél minden 

esetben közös:  

EREDMÉNYES MŰKÖDÉS! 

Várom szeretettel, jelentkez- 

zen továbbképzéseinkre!  

Ismerje meg a programot és 

 használja! 

 

 

Írta: 

Korai Lilian  
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Tárgyi eszköz a számvitelben azoknak az eszközöknek a gyűj-

tőneve, amelyek: 

 anyagi formában léteznek (szemben például az immateriá-
lis javakkal, amelyek "nem megfoghatóak") és 

 több, mint egy éven keresztül maradnak a vállalkozás va-
gyonában. 

Az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok ) meghatáro-

zása szerint az olyan eszközöket lehet elismerni tárgyi eszköz-

ként, amelyek a jövőben várhatóan jövedelmet generálnak a 

vállalkozás részére és amelyek bekerülési értéke megbízható-

an mérhető. 

Tárgyi Eszköz  

Tudástár 

Forrás: hu.wikipedia.org/wiki/Tárgyi_eszköz 
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  Így a XXI. században elvárható egy cégtől, hogy a tárgyi eszközeit 

ne papír alapon kezelje, hanem már számítógépen vezesse. Az AMS 

könyvelő moduljának egyik kiegészítő része a Tárgyi Eszköz modul.  

Mostani számunkban csak a tárgyi eszköz alapbeállításaival és a 

Tárgyi eszköz kartonjával foglalkozunk. 

 

Beállítások: 

  A legfontosabb beállítás, hogy milyen gyakoriságú az elszámolás 

módja:  Éves, féléves, negyedéves, havi. Ezt a programban csak az 

AutoSoft szakemberei tudják beállítani, természetesen a könyvelők 

kérésének megfelelően! Ha megvan az elszámolás gyakorisága, ak-

kor fontos megadni, hogy milyen naplón történjen a feladás a fő-

könyvbe. (Természetesen vannak még további beállítások is, ennek 

részleteibe jelen körülmények között nem lehet belemenni. Ha mé-

gis érdekli, akkor egyedi személyre szabott oktatás keretein belül 

lehet rá mód. Ebben az esetben egy teljes Tárgyi eszköz modul ok-

tatás kap).:  

22 
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  A Tárgyi eszköz kartonon először az alapadatok fülön kell megadni 

az adatokat: 

  Ha megvagyunk a kötelező beállításokkal, akkor elsődlegesen a tár-

gyi eszköz rögzítésével kell kezdenünk a feladatunkat.  

  Ezt a Könyvelés—> Tárgyi eszköz adatok menüpont alatt érhetjük 

el, azzal, hogy a táblázatban beszúrunk egy új tárgyi eszközt:  

23 
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  A beszerzés fülön állíthatjuk be, hogy hogyan is került most a prog-

ramba a tárgyi eszköz. Ez lehet nyitóból, azaz már létező tárgyi esz-

köz, csak most rögzítjük be ezt a programba, vagy egyszerű beszer-

zésből is jöhet, azaz most került a céghez. A két bevételezés során 

csak annyi különbség van, hogy a nyitó felvitelekor meg kell adni a 

nyitó értékcsökkenések értékét is. A beszerzésnél természetesen 

nincs nyitó értékcsökkenés, ott bruttó értéket kell megadni, hogy az 

elszámoláskor tudjon a program valamivel „tervezni”.  A beszerzés 

ablaka: 

  Ez után lesz elérhető az „Aktiválás” gomb, ha valóban szeretnénk 

az eszközt aktiválni, de előbb ehhez meg kell adni a tervezett érték-

csökkenéseket (ez a következő szám egyik leírása lesz részleteseb-

ben).: 
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  Ez után lesz elérhető az „Aktiválás” gomb, ha valóban szeretnénk 

az eszközt aktiválni, de előbb ehhez meg kell adni a tervezett ér-

tékcsökkenéseket (ez a következő szám egyik leírása lesz részlete-

sebben).: 

Most nézzük meg a tárgyi eszköz kartont:  

25 
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  A tárgyi eszköz kartont jelen esetben a számviteli törvény szerint 

kértem le, így ennek megfelelően néz ki.  

Következő számunkban az Értékcsökkenés elszámolását fogjuk át-

venni géppel és kézzel. 

Jó munkát!  

 

 

 

Írta: 

Kormány János 
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Miért pont Microsoft  ? 

 Ez egy jó kérdés. Alap-

vetően már a cégünk indu-

lásakor is a legelterjedtebb 

operációs rendszer - Win-

dows - készítője volt PC-s 

piacon és ezt az állapotát 

mindmáig tartja. A részese-

désük aránya azért megvál-

tozott, de még mindig jelen-

tős.  

 Az egyik „nagy ellen-

ség” a Linux, amelynek kü-

lönböző disztribúciói létez-

nek. Elterjedése az irodai, 

illetve otthoni környezetben 

mai napig nem jelentős, bár 

növekvő. Kezdetben a leg-

nagyobb problémát a 

„halandó” felhasználó általi 

nagyon körülményes és 

meglehetősen sok szaktu-

dást igénylő használat okoz-

ta. Ezzel párosult még az a 

tény is, hogy a mindennapi 

munkavégzéshez – sőt szó-

rakozáshoz is – a szükséges 

programok nem léteztek 

ezen a platformon vagy csak 

nagyon kezdetleges tudás-

sal. Továbbá az is nagy 

problémát okozott, hogy a 

más  operációsrendszere-

ken készített fájlokat kezel-

jünk Linux alatt. A korábbi 

időkre volt jellemző még az 

a probléma is, hogy külön-

böző hardvergyártók által 

készített egységekhez nem 

volt driver a Linuxhoz, így 

korlátozva volt a számító-

gép felépítése a hardver 

egységek miatt. No és a ké-

sőbbi bővítése is. Kezdet-

ben, és mindmáig is a Linux 

inkább szerver operációs 

rendszerként üzemel.  

®  
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Ezeknek a szervereknek a 

karbantartását emberi ol-

dalról is nehezebb megol-

dani, mivel arányaiban ke-

vesebb ilyen  ismerettel 

rendelkező szakember van 

a piacon.  

Sok-sok Windows ellenes 

„legendát” hallunk szinte 

bárhol, ahol találkozunk egy 

olyan emberrel is, aki Linux 

fanatikus. Egy ilyen közked-

velt információ például az, 

hogy a Windows instabilabb 

a Linuxhoz képest. Ebbe ha 

belegondolunk, akkor rájö-

hetünk, hogy elég szép fer-

dítés. Valaha lehet, hogy így 

volt, de mostanság már 

nem, és ennek legalább 9-

10 éve.  

 Személyes tapasztala-

tomat már több ember is 

megerősítette. Ez az, hogy a 

szervereinkre, az irodai, il-

letve otthoni számítógépe-

inkre jogtisztán telepített, 

mindig naprakészen 

(frissítve) tartott Windows 

operációs rendszer—amin 

még jogtiszta víruskereső is 

volt—gyakorlatilag sosem 

fagyott le. Ráadásul foko-

zottan javult a helyzet. 

 Végszóként: A szerver 

operációs rendszereik és 

szerver termékeik is jól ösz-

szerakott, megfelelő szakér-

telemmel párosulva, stabil 

informatikai hátteret nyúj-

tanak már több, mint egy 

évtizede - vagy még több – 

de azt én még nem tudha-

tom.  

Írta: Bertalan Milán 


