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2017-ben munkanap áthelyezés nem lesz 
Munkaszüneti napok: 

március 15 szerda 
április 14  péntek 
április 17  hétfő  
május 1 hétfő 
június 5 hétfő  
október 23 hétfő 
november 1 szerda 
december 25 hétfő 
december 26 kedd 

 
 
11.28 2017.07.13  adatbázis 11.051 
Szja számfejtés módosítása – családi kedvezmény miatt. 
Bér- és adókarton módosítása 22%-os EHO miatt. 
Kifizetés jegyzék módosítása – egészségügyi szolgáltatási járulék miatt. 
 
11.27 2017.07.03  adatbázis 11.047 
A névmódosításba bekerült a két utónévmező 
 
11.24 2017.06.13  adatbázis 11.047 
Keresés a számfejtésben és a személytörzsben. A névsor feletti mezőben meg lehet adni nevet, dolgozói 
törzsszámot, adóazonosító jelet, vagy TAJ számot. Ha bármelyik esetében talál érvényes törszadatot, akkor 
arra a dolgozóra áll a program. Név esetén ABC-be rendezi a listát, törzsszám esetén törzsszám növekvőbe. 
Név esetén elég részletet megadni, az első jó rekord lesz a felső sorban. 
Könyvelés módosítása – a 14%-os céges EÜH-t a program 100-al osztotta – javítva. A hibás könyvelést az 
újrakönyvelés javítja. 
 
11.22 2017.05.11  adatbázis 11.044 
Szocho kedvezmény számítás módosítása – ha évközben váltás volt csak az egyik típus alapján számolt. 
 
11.22 2017.05.07  adatbázis 11.043 
A KIVA rákerül az Egyéni elszámoló lapra és a Bér- és adókartonra 
 
11.21 2017.05.05  adatbázis 11.042 
Szerviz/Jogcímek/Járandóságok között megadható az állásidőhöz tartozó jogcím – amit a számfejtés 
automatikusan felvesz a jogcímcsomagba, ha az időadatok között állásidő van megadva. 
 
11.19 2017.04.17  adatbázis 11.042 
16M29 
 
11.18 2017.04.11  adatbázis 11.040 
KIVA-s cég esetén nem készít 1708-12-es lapot. 
A hónapzárás átviszi a 14%-os kiva értéket – személytörzs/járulékok. 
GYES-es esetén (KIVA-s cégnél) nem arányosítja a kedvezményt a munkarenddel. 
 
11.17 2017.04.02  adatbázis 11.039 
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Halmozás módosítása – a 25 év alattinak (kevesebb mint 180 napos) nem számolt kedvezményes szochot. 
 
11.17 2017.03.31  adatbázis 11.038 
Halmozás módosítása – a SZOCHO kedvezményt nem számolta, a 11.032-es verziótól (2017.03.17)  
Feladás a 1653-as nyomtatványnak xml-ben – Éves adatszolgáltatás/Adó/2016/Gyűjtés nyomtatás 
 
11.16 2017.03.23  adatbázis 11.035 
2017.04.14 ünnepnap miatti naptármódosítás. 
Adónemek utalása módosítás – 152-es adónemkód miatt. 
 
11.15 2017.03.17  adatbázis 11.032 
KIVA-s cég kedvezmény számítás módosítása – GYES-es, tartósan álláskereső miatt 
 
 
11.15 2017.03.08  adatbázis 11.031 
1708-as feladás módosítása a március 06-án megjelent új nyomtatvány miatt. Az 542-es sort megváltoztatták. 
A program „I ”-t tesz a mezőbe amennyiben a dolgozó órabéres és a besorolási bére nem éri el a 733Ft-ot, 
vagy havibéres és a besorolási bére nem éri el a 127500Ft-ot. Egyéb esetekben „N”. Amennyiben a dolgozó 
alkalmazás minősége kódja  30, 34, 35, 37, 39, 53 ez a mező kitöltetlen. 
 
11.14 2017.03.02  adatbázis 11.031 
Javítás – a családi kedvezmény számításában. Mindenképpen le kell cserélni a 11.029-es verzót! 
 
 
11.14 2017.03.01  adatbázis 11.029 
Az Adónemek utalása legyűjti a 124-es adónem kódot is. 
 
Gyerekkedvezmény számításának módosítása: figyelembe veszi a hónapon belüli korábbi kifizetést, az ott 
figyelembe vett kedvezményt. Adott esetben korrigálja a járulékokat is.  
Beállítások:   Szerviz/Paraméterek/Számfejtés/Bérszámfejtés  
Eseti számfejtés esetén adókedvezmények figyelembevétele:  ’N’, akkor az eseti számfejtésben a program 
nem érvényesíti a családi kedvezményt bármi is van beállítva a személytörzsben. 
Eseti számfejtés esetén adókedvezmények figyelembevétele:  ’I ’, akkor az eseti számfejtésben a családi 
kedvezmény figyelembevétele a személytörzsbeli beállítástól függ! 
Lehetséges beállítások: 

• Nem – a program nem veszi figyelembe a családi kedvezményt 
• Csak adó esetén – a program csak az szja előleg számfejtésekor veszi figyelembe 
• Igen - a program a járulékok számfejtésekor is figyelembe veszi. 

A személytörzsbeli beállítás alapesete a Nem. Tehát akkor kell módosítani, ha legalább az adó esetén vegye 
figyelembe a program a kedvezményt.  
 
 
11.12 2017.02.11  adatbázis 11.026 
1708-as feladás módosítása – a 314-es sor miatt 
 
11.11 2017.02.09  adatbázis 11.026 
A Banki feladás módosítása – több esetben hibát jelzett (nem működött). 
 
11.10 2017.02.08  adatbázis 11.026 
Adónemek utalása figyelembe veszi az előző havi kerekítési értéket az aktuálishavi fizetendő 
meghatározásakor. 
Új beállítás a Szerviz/Paraméterek/Listák/08-as feladás kartotékon – a 1708A-01-02 lap 2. mezőjének értékét 
(- gyakorlati képzésre vonatkozóan) kell ide beírni, ha 3-astól eltér. A 3-ast a program alap esetnek tekinti. 
1708-as  feladás. 
 
11.09 2017.02.02  adatbázis 11.022 
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Havi összesítő módosítása - Bérenkívüli juttatások adója sor miatt. 
Kilépő Igazolólap módosítása – a 20 sor miatt. Ismét meg kell adni a kilépés okát. 
 
11.08 2017.02.02  adatbázis 11.020 
Halmozás módosítása – a szocho kedvezmény hibás volt - javítva 
 
11.08 2017.01.31  adatbázis 11.019 
Halmozás módosítása – egyéni elszámoló lapon a szocho hibásan jelent meg 
Évzárás módosítása – az áthozott szabadság miatt. 
 
 
11.08 2017.01.30  adatbázis 11.017 
Havi összesítő módosítása – telefonszámla járulékai miatt 
Egészségügyi szolgáltatási járulék módosítása 7110Ft - 2017. 
KIVA-s cégek beállítása: Szerviz/Vállalat Kisvállalati adó alanya : I  (ha még nem volt beállítva). 
A 08-as feladásban a KIVA-s cégnek 

• Bejelöli a 1708A-s lapon a Kisvállalati adó alanyának bevallása mezőt 
• nem készít 1708A-01-02-es lapot 
• nem ad fel a 1708M-05 lapon a 385, 386-os sorokba 
• nem készít 1708-11, 1708-12-es lapot. 

 
11.07 2017.01.30  adatbázis 11.014 
1708-as gyűjtés módosítása – a 16. sor miatt 
 
11.05 2017.01.27  adatbázis 11.014 
M30 gyűjtés módosítás – 611 sor módosítása – csak az szja részt tette be  a mezőbe (az adóalap helyett) 
M30 gyűjtés módosítás – EKHO igazolás rákerült – az Éves adatszolgáltatás/Adó/2016/Beállítások menüben 
a gyűjtéshez jelölni kell (89-es sorral jelölt). 
Fogadás csoportos bevitelhez. Nagy tömegű jogcímfelvitel excel-es adatállományból az eseti számfejtésbe. 
 
 
11.04 2017.01.26  adatbázis 11.012 
M30 gyűjtés módosítás – 610 sor módosítása – csak az szja részt tette be  a mezőbe (az adóalap helyett) 
 
 
11.04 2017.01.24  adatbázis 11.011 
M30 gyűjtés módosítás – hozott adatlap a 65-ös sor kimaradt 
M30 gyűjtés módosítás – 610 sor módosítása – csak az szja-ra eső kedvezményt gyűjti. 
 
11.04 2017.01.23  adatbázis 11.005 
Az évzárás indításakor megadható, hogy áthozza-e a családi kedvezményeket, vagy legyen mindenkié nulla – 
ha a nyilatkozat alapján szeretné feltölteni. 
 
11.02 2017.01.09  adatbázis 11.002 
17T1041 
 
11.01 2017.01.05  adatbázis 11.002 
2016 év zárása 
Nyilatkozat családi adókedvezmény érvényesítésről 
Nyilatkozat M29/M30 választásáról 
16M30 gyűjtés, nyomtatás 
2017-es naptár  
Új jogcím számfejtési alap megadási mód: Adott jogcímből  
 
Letiltások kezelésének új módszere valósítható meg, mivel lehetőség van egy kiszámolt letiltást több felé 
utalni: Az új jogcím beállítása:  
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Forrás: Járandóság 
Típus: Levonás 
Módszer: Számított 
Alap: Adott jogcímből 
Százalék:   
Kifizetendőbe:  NEM 
Beállítandó még hogy mely jogcímből számoljon a program. Több jogcímet felvéve hasonló beállításokkal 
az adott letiltás összege több felé bontható és utalható (tipikus példája a végrehajtói 8% jutalék minden 
letiltás után). 
 
 
10.32 2016.12.11  adatbázis 10.046 
Szerviz/Paraméterek/Listák/Banki utalás bővült egy paraméterrel. Megadható, hogy a program milyen 
dátumot készítsen be Banki utalás esetén jóváírási dátumnak (a mai nap + x nap). Ez lehet 0 is – mai nap. 
 
10.31 2016.12.04  adatbázis 10.046 
08-as feladás képernyő bővítése – a jogcímek jól áttekinthető módon felkerültek a képernyőre, módosítható a 
gyűjtési feltétel.  
A kiemelt sorok kétféle hibaszintet jelölnek: 

• Hibás érték - nem létező 08-as sor (hibát nem okoz, de érdemes javítani/törölni/módosítani) 
• Hibás érték - nem létező 08-as sor van rá gyűjtendő rekord! (nem létező sorra van gyűjtési feltétel 

megadva és van hozzá gyűjtendő érték/rekord is) 
A Számfejtés/Időadatok képernyőn az „Alapra” funkciót egy gombra kiemeltem. 11. havi számfejtéskor több 
esetben is előfordult, hogy a havidíjas dolgozók időadat módosításakor ledolgozott időnek többet állapított 
meg a program a ténylegesnél. Az „Alapra” használata után az összes időadatot újra meg kell adni – az 
ünnepet is. 
 
 
10.30 2016.11.29  adatbázis 10.046 
Az adóelőleg számfejtés javítása – az esetek többségében nem számol adóelőleget a 10.045-ös verzió  
Cseréje mindenképpen szükséges! 
 
10.30 2016.11.27  adatbázis 10.045 
EKHO feladása 08-felé. 
EKHO az Egyéni elszámoló lapon, és a Bér- és adókartonon 
Személytörzsben (Nyomtatványok/Egyéb) megadható hogy mely törzsszámú (apa) dolgozó adataival kell az 
adott (gyerek) dolgozó adatait egyben feladni. A 08-as bevallásból mezőt 99-re kell állítani, mert a 
személytörzs adatokat a program a másik (apa) törzsrekordból veszi. Egy (apa) törzsszám több különböző 
(gyerek) személytörzsadathoz is megadható. Jelenleg az EKHO adatok feladása működik (1608M-10-es lap). 
 
10.27 2016.10.27  adatbázis 10.042 
Kilépő adatlap nyomtatáskor hibázott - javítva 
 
10.26 2016.10.18  adatbázis 10.042 
Technikai módosítások a Kilépő dolgozó menüpontban – hiányzó FEOR esetén is feljön a dolgozó neve  a 
listára. 
Technikai módosítás a Személytörzsben – a FEOR mellé kiírásra kerül annak megnevezése illetve hiánya. 
 
 
10.25 2016.10.12  adatbázis 10.042 
Hónapzárás módosítása – egyes esetekben visszatérően a besorolási bér a zárás után nem jelent meg, javítva. 
 
10.25 2016.10.11  adatbázis 10.041 
0608-as feladás módosítása – a Személytörzs/Adózás kartotékon megadható magzatok száma – a megadott 
időintervallumon belül - feladásra kerül a 1608M-04-01-es lapra. 
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10.23 2016.10.05  adatbázis 10.041 
16T1042E xml feladása - Egyszerűsített foglalkozatott bejelentési adatainak feladása a személytörzsből. 
Budapest Bank kötegelt feladás – a banki utalások között. Kiválasztása a Szerviz/Paraméterek/Listák/Banki 
utalás kartotékon. Kiválasztása a „Az utalási fájl formátuma”-nál. Kitöltendő még a” Terhelendő ügyfél 
neve, telephelye” és a  „Budapest Banknak készített kötegelt utalás fájl helye ”. 
Az Egyéni elszámoló lap módosítása – felkerül a Veszélyeztetett várandósság az időadatok közé.  
 
10.22 2016.08.29  adatbázis 10.040 
Egyéni elszámoló lap módosítása – az ifjú házas kedvezmény miatt  
08-as gyűjtés módosítása – a 08-08-as lapra feladja a CSED időadatot. 
 
10.21 2016.07.20  adatbázis 10.039 
A Kilépő dolgozó/Jövedelemigazolás lista az összegeket duplázhatta. Ez a hiba a 10.035-ös verziótól 
lehetséges - javítva 
 
10.21 2016.07.15  adatbázis 10.038 
A Bér- és adókartonon nem minden esetben jelent meg a szakképzési hozzájárulás – javítva. 
 
10.19 2016.06.01  adatbázis 10.035 
A Szerviz/Naptár menüpontban megjelenik egy új munkarend: 101 Tagi munkarend. Ez nem tartalmaz 
munkarend áthelyezéseket és ünnep napokat. Tagok esetén érdemes a személytörzsben 
(munkajog/munkarend) ezt beállítani a Naptár szerinti munkarend helyett. A hónap zárása ezentúl nekik ezt a 
naptárat készítheti majd be – gyorsabb a számfejtés. 
 
10.19 2016.05.30  adatbázis 10.033 
Hibajavítás – a 2016 májusi naptár valószínűleg hibás (a két utolsó munkanap hiányzik), a verzió javítja – az 
előző verzió nem minden esetben javította. 
 
10.19 2016.05.13  adatbázis 10.032 
Hibajavítás – a 2016 májusi naptár valószínűleg hibás (a két utolsó munkanap hiányzik), a verzió javítja. 
 
10.19 2016.05.08  adatbázis 10.031 
Egyéni elszámoló lap módosítása – CSED, táppénz időadat kiírása napokban órabéres esetében is 
 
10.19 2016.05.03  adatbázis 10.030 
Járulék számfetés módosítása – gyerekkedvezmény esetén előfordult, hogy 1Ft-ot számolt. Ezt lekerekíti      
0 Ft-ra. 
 
10.19 2016.04.20  adatbázis 10.028 
08-as feladás módosítása – EVA-s cég esetén nem tölti a 1608A-01-02 lap első blokkját 
 
10.18 2016.04.18  adatbázis 10.028 
Kilépő adatlap Igazolólap módosítás – 17. sorban a kiírás 2 tizedes pontosságú 
 
10.17 2016.04.11  adatbázis 10.026 
Bér- és adókarton módosítása – közteher és EKHO sorok felkerültek.  
 
10.17 2016.04.01  adatbázis 10.024 
Bértáblázat aktualizálása 
 
10.17 2016.03.29  adatbázis 10.023 
Bér- és adókarton módosítása – céges adó sorok felkerültek 
1608-as feladás módosítása – 353-as sor miatt 
15M29-es adóelszámolás – számfejtés, feladás (xml készítés), gyorslista az elszámoláshoz. 
A Számfejtéskor a 26. sorba be kell írni a gyerekkedvezményt (adóalapot). Számfejtés gombra a 
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program az adott dolgozót leszámfejti az egyenleget (a befizetendő, vagy visszajáró összeget) a képernyőn a 
tételsorok felett kiírja. Azon dolgozók esetében kiknél nagyobb a családi kedvezmény összege mint a bruttó 
bér, a 30-32. sorokat külön át kell nézni, illetve szükség esetén kitölteni. 
Az Adatok/”M29 Fájlba írás ->ÁNYK” gomb lenyomására a program elkészíti az xml 
állományt az ÁNYK részére.  
A bevallásba kerülő dolgozók neve piros színnel van kiemelve. 
 
 
10.16 2016.03.20  adatbázis 10.022 
Időadat analitika módosítása – összesen sor miatt 
 
10.13 2016.03.06  adatbázis 10.019 
Havi összesítő módosítása – a bérenkívüli juttatások adója miatt 
 
10.13 2016.02.29  adatbázis 10.018 
08-as feladás módosítása – a 15-ös (mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók) szocho 
kedvezménye miatt. 
A számfejtés módosítása – a családi kedvezmény miatt. 
A kilépő adatlap módosítása – 610. sor miatt. 
08-as feladás módosítása – 520. sor február 29 miatt. 
 
10.12 2016.02.10  adatbázis 10.017 
08-as feladás módosítása – szakképzési kedvezmény miatt  
08-as feladás módosítása – egyszerűsített foglalkoztatott miatt 
 
10.11 2016.02.10  adatbázis 10.017 
08-as feladás módosítása – bérenkívüli járandóságok adója miatt. 
A 1608A-01-02-es lapra N, I, N válaszokat készít be az első blokkba a program. 
 
10.07 2016.01.26  adatbázis 10.011 
A verzióváltás kiszámolja és beírja az áthozott szabadságokat. 
 
10.06 2016.01.22  adatbázis 10.009 
M30 gyűjtés módosítása – 67. sor miatt 
 
10.06 2016.01.20  adatbázis 10.007 
Olvassa el a 1608-as elkészítéséhez a segédletet 
 
10.01 2016.01.09  adatbázis 10.001 
2015 év zárása 
Nyilatkozat családi adókedvezmény érvényesítésről 
Nyilatkozat M29/M30 választásáról 
15M30 gyűjtés, nyomtatás 
2016-os naptár a munkarend áthelyezésekkel 
Eltartott adatok megadhatók – felkészülés a 1608 adatszolgálttásra. 
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 
9.58 2015.12.09  adatbázis 9.061 
08-as feladás módosítása – a 465. sor miatt 
A program felveszi a 2016-os naptárat.  
Éves adatszolgáltatás /Adó/2015/15NY29/M30-as nyilatkozat – még változhat 
Éves adatszolgáltatás /Adó/2015/2016 gyerekkedvezmény nyilatkozat – még változhat. 
 
 
9.58 2015.12.09  adatbázis 9.060 
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Időadat felvitelkor figyelmeztet a program amennyiben a kiírt szabadság (és a betegszabadság) napjainak 
száma nagyobb mint a kiadható összes. A figyelmeztetés bekapcsolása a Szerviz/Paraméterek/Számfejtés 
lapon a Számfejtés/”Időadatok figyelje …”   „I”-re állításával lehetséges. A program csak figyelmeztet, az 
adatokat nem változtatja meg. Emlékeztető: az Időadatok képernyőn a naptár mellett a program megmutatja a 
szabadságos napok számát a Szabadság vagy a Betegszab. szövegre kattintva. 
 
9.57 2015.12.07  adatbázis 9.060 
Az időadat analitika jogcímenként összesít. 
 
9.56 2015.12.06  adatbázis 9.058 
Levonások számfejtésének gyorsítása, módosítása: Amennyiben a levonás típusa korlátlan levonás (Levonás) 
akkor a program a Költség és a TB forrású jövedelmeket is levonási alapnak tekinti – pl gyerektartás, banki 
utalás esete. Ha a levonás korlátos (Levonás 33%-ig, Levonás 50%-ig) akkor a program a költség és a TB 
forrású jövedelmeket nem tekinti a levonás alapjának – pl.: letiltás esete. A levonás alapját jogcímenként 
számolja a program, a rájuk eső adóelőleg illetve járulékok figyelembevételével.  
 
9.56 2015.12.06  adatbázis 9.057 
Személytörzs/Nyomtatványok/Táblázatok/Szja tájékoztatás aktualizálva 2015 évre. 
A Személytörzs/Nyomtatványok/Táblázatok/Járulékok, a 
Személytörzs/Nyomtatványok/Táblázatok/Jövedelem igazolás, és a 
Személytörzs/Nyomtatványok/Táblázatok/SZOCHO kartotékok aktualizálva. 
 
9.54 2015.11.29  adatbázis 9.056 
Belépő dologzó felvitelekor nyomtatható listák frissítése. 
Kilépő adatlap 913-as sora is módosítható. 
 
9.53 2015.11.26  adatbázis 9.055 
Új kartoték a személytörzsben: Nyomtatványok/Táblázatok/Adatok. Itt lehet követni a dolgozó járulék és 
adókedvezmény változásait. Javítani is lehet korábbi időszakban. Ezentúl a szocho kedvezmény változását 
követi a program, nem számolja át visszamenőlegesen. A verzióváltás a jelenlegivel tölti fel az elmúlt 
időszakot. 
 
9.52 2015.10.16  adatbázis 9.054 
Bérfelosztás módosítása – új lista kézi könyveléshez. 
 
9.50 2015.10.12  adatbázis 9.051 
Korábbi időadatok korrekció képernyő módosítása – a tól- ig mezők helyes feltüntetése. 
 
9.49 2015.10.06  adatbázis 9.051 
Szakképzési járulék feladása módosítása 08-as nyomtatványnak - EVA-s cég esetén. 
SZOCHO számítás módosítása – arányosítás megszüntetése a 25 évnél fiatalabbak esetében is. 
 
9.47 2015.10.02  adatbázis 9.049 
Szakképzési járulék számítás módosítása - EVA-s cég esetén 
 
9.47 2015.09.24  adatbázis 9.048 
A szerkeszthető lista futtatása esetenként hibát jelzett és nem futott (Mssql 2000 esetében) - javítva 
 
9.46 2015.09.23  adatbázis 9.048 
Bér- és adókarton módosítása – a nettó és a kifizetendő sorok is összegzésre kerülnek. 
Személytörzs/Nyomtatványok/Feljegyzés kartotékon a dolgozóhoz megadhatók feljegyzések dátummal. A 
hónap zárást követő lista kiírja az aktuálissá váló emlékeztetőket. (Pl.: lejárt a próbaidő, meg kell emelni a 
besorolási bért …)  A nem aktív állapotú, vagy a már lejárt megjegyzések nem kerülnek a listára. 
Amennyiben a munkaviszony csak egy napig tartott, vagy a hónap utolsó napjára esett a kezdete, akkor azt a 
program nem tudta pontosan megjeleníteni a Számfejtés/Időadatok kartotékon – javítva. Ha a személytörzs 
felvitele után nem jelenik meg helyesen a számfejtésben az időadat, akkor az ’alapra’ funkció megoldja. 
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9.45 2015.09.15  adatbázis 9.046 
Kilépő adatlap módosítása – gyerekkedvezmény (610. sor) miatt 
Kilépő adatlap xml írás módosítása – a levont adóelőleg  összege (55.) sor miatt. 
Szakképzési járulék számítás módosítása – tartósan álláskereső miatt. 
 
9.44  2015.08.02    adatbázis 9.044 
Az 55 év felelettiek szocho kedvezményét arányosította a program amennyiben nem dolgozta le az egész 
hónapot a dolgozó (pl.: be- kilépés esetén). NAV állásfoglalás alapján javítva. 
 
9.35  2015.06.29    adatbázis 9.042 
A Személytörzs/Adózás kartotékon a feladás a T1041-nek a későbbiekben is elérhető. A beléspést követően 
az elkészített feladás csak a dolgozó személyes adatait tartalmazza, az adatbejelentés típusa pedig Változás 
bejelentés. 
 
9.33  2015.06.26    adatbázis 9.042 
A Személytörzs/Adózás bővült az őstermelői igazolvány számmal. A program feladja a 08M lapra - ha 
kitöltött. 
 
9.32  2015.06.25    adatbázis 9.039 
A Személytörzs/Nyomtatványok/Egyéb kartotékon beállítható hogy az egyszerüsített foglalkoztatott 
tevékenysége legalább középfokú szakképzettséget vagy végzettséget igényel-e. Ez bekerül a 13-as lapja „g” 
oszlopába. 
 
9.31  2015.06.10    adatbázis 9.039 
08-as feladás módosítása – a 2014 évi nem önadózó dolgozók adatainak feladása miatt 
 
9.30  2015.06.07    adatbázis 9.039 
CSED időadat megadható 
Szakképzési számfejtés módosítása – 25 éven alúli kedvezménye esetén. 
Hónapzárás figyelmezetése módosítva. 
08-as feladás a 670. sort nem töltötte - javítva. 
Járulékanalitika – a szakképzési része módosítva. 
 
9.22  2015.04.23    adatbázis 9.036 
Időadatkezelés módosítás – „Összes többi +” - újabb korrekciós rekordok vehetők fel. 
Szabadság számítás módosítása – kilépő esetén. 
 
9.21  2015.04.20    adatbázis 9.035 
Szabadság nyilvántartás módosítása. Megbontva alap és pótszabadságra - az értesítő listában is 
Az időadatkezelés nem változott. 
 
9.18  2015.04.09    adatbázis 9.032 
08-as bevallás módosítása – 46-os alkmin kóduak miatt- 573- sor a oszlopba 2-es kerül. 
Aktualizálva belépő esetén a 15T1041-es xml írás. 
Alkalminak a hónapzárás nem értelmezett időadatot kínál be. 
 
9.16  2015.03.26    adatbázis 9.031 
M29-es adóelszámolás – számfejtés, feladás (xml készítés), gyorslista az elszámoláshoz. 
A Számfejtéskor a 19. és a 23. sorba be kell írni a gyerekkedvezményt (adóalapot). Számfejtés gombra a 
program az adott dolgozót leszámfejti az egyenleget (a befizetendő, vagy visszajáró összeget) a képernyőn a 
tételsorok felett kiírja. Az „M29 Fájlba írás ->ÁNYK” gomb lenyomására a program elkészíti az xml 
állományt az ÁNYK részére. A bevallásba kerülő dolgozók neve piros színnel van kiemelve. 
 
9.14  2015.03.23    adatbázis 9.028 
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M29-es elszámolás első verziója. A gyerek adatokat átveszi a program a korábbi évekből, de a változások és 
az M92-es változása miatt át kell nézni. A gyerek adatok aktualizálhatók. A számfejtés, feladás még nem 
működik. 
 
9.13  2015.03.12    adatbázis 9.023 
A kimentés menetének gyorsítása végett a program a kimentés menüben (Export/Import/Kimentés) felkínálja 
a legutolsó kimetési helyhez a cég nevét hozzáfűzve a napi dátumot és a számfejtési időszakot a következő 
formában: „c:\human\ABC KFT_20150312__2015_3.bak” 
Időszakonként – adatállomány mérete illetve létszám függvényében – fél évenete, esetleg havonta a hónap 
zárása előtt javasolt kimentést készíteni és azt más gépen/CD-n tárolni. 
Eseti kifizetés zárása hibával leállt. A kifizetés zárása megtörtént, viszont az elszámoló lap nem volt 
nyomtatható – javítva. 
 
9.12  2015.03.11    adatbázis 9.023 
Halmozás és a Havi összesítő módosítása – Gyes-es szakképzési kedvezmény miatt. 
Személytörzs módosítás – a gyerekkedvezmény mellett megadható, hogy megosztott-e. A 08-as feladásba 
kerül – 373. sorba. 
 
9.11  2015.03.10    adatbázis 9.022 
A szűrés módosítása esetén kiteszi a megfelelő pipát – érvenyesüljön a változtatás 
08-as gyűjtés módosítása – 468. sor miatt hibát jelzett gyűjtés közben a program. 
Havi összesítő módosítása – a szakképzési hozzájárulás miatt 
 
9.09  2015.03.04    adatbázis 9.022 
Táppénzen lévő tag nyugdíjjárulékát nem csökkentette a program – javítva 
 
9.09  2015.03.04    adatbázis 9.021 
Gyes miatti szocho kedvezmény 3. évében járó kedvezmények javítása 
 
9.09  2015.02.24    adatbázis 9.020 
Órabéres dolgozó táppénzes időadatához az egyéni kifizetési lapra a napok száma is felkerül. 
 
9.09  2015.02.11    adatbázis 9.019 
08-as feladás módosítása – 465, 468, 469 sorok miatt 
Szocho kedvezmény számítás módosítása – GYES-es miatt 
Egyéni elszámoló lap mósodítása – az egyszerüsített foglalkoztató miatt 
 
9.08  2015.02.10    adatbázis 9.016 
Korkedvezményes járulékot nem számolja, nem adja fel a 08-feladáskor 2015-től 
9.07  2015.02.10    adatbázis 9.015 
Szochokedvezmény számítás módosítása - gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy 
gyermeknevelési támogatásban részesülő vagy ilyen ellátásban részesült (a továbbiakban: kisgyermekes 
munkavállaló) szociális hozzájárulási adókedvezmény alapjának megállapítása miatt. 
 
9.07  2015.02.09    adatbázis 9.014 
1508-as feladás módosítása – a 373-as sorba nem adta fel a gyerekkedvezményt – javítva. 
 
9.06  2015.02.09    adatbázis 9.014 
Előfordult, hogy a munkáltatói adómegállapítás bejelölése csak a 2. megadáskor rögzült - javítva 
 
9.05  2015.02.08    adatbázis 9.014 
Számfejtés módosítása – előfordult hogy egy jogcímcsomagban több kifizetésszám került. 
Az áttekintés módosítása – külön mutatja a hóvégi és az esetiben felvett jogcímcsomagokat 
 
9.04  2015.02.04    adatbázis 9.013 
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Kilépő adatlap javítása – a családi kedvezmény miatt. 
Könyvelőknek : a havi összesítő módosítása – beállítás esetén (Szerviz/Paraméterek/Listák/Havi összesítő 
kartotékon) a jogcímek mellé kiírja a jogcímtörzsben beállított főkönyvi számokat 
 
9.04  2015.02.03    adatbázis 9.012 
1508-as feladás 
15T1041-es feladás 
 
9.03  2015.01.29    adatbázis 9.010 
Bér- és adókarton módosítása – az egyszerüsített foglalkoztattak időadata is részletezhető. 
Az Éves adatszolgáltatás/Járulék/Járulékigazolás 2012-es menüpontban lekérhető az egyszerüsített 
foglalkoztattak éves időadata, bére, járuléka. 
Az Éves adatszolgáltatás/2014/Gyűjtés, nyomtatás/M30 kartotékon beállítható hogy a nyomtatványra a 
program azt írja hogy az adatok tartalmazzák a hozott adatokat, akkor is, ha azok a személytörzsben nem 
lettek rögzítve – abban az esetben célszerű használni, ha az adatok ezen a képernyőn utólag lettek javítva. 
 
9.02  2015.01.26   adatbázis 9.009 
A 2014-ben indított állományok esetében az évzárás nem indult el – javítva 
 
9.01  2015.01.21   adatbázis 9.008 
14M30 176. sor gyűjtés módosítása 
 
9.01  2015.01.12   adatbázis 9.004 
2014 év zárása 
Nyilatkozat családi adókedvezmény érvényesítésről 
Nyilatkozat M29/M30 választásáról 
14M30 gyűjtés, nyomtatás 
2015-ös naptár a munkarend áthelyezésekkel 
Letölthető segédlet az év zárásához 
Letölthető segédlet az 14M30-as elkészítéséhez 
 
 
8.21 2014.03.24  adatbázis  8.021 
2013M29-es adóelszámolás – az adó megállapítása, adatok felvitele. 
Gyorslista az adókülönbözetről. 
 
8.20 2014.03.04  adatbázis  8.020 
Foglalkoztatói igazolás adatainak feladása xml állományban az ÁNYK-nak – 
Személytörzs/Nyomtatványok/OEP feladás. 
1353-as nyomtatványnak feladás xml állományban – Éves adatszolgáltatás/Adó/2013/Gyűjtés 
nyomtatás/Adatok kartotékon a Személytörzs -> 1353 gomb. 
 
 
8.16 2014.02.24  adatbázis  8.019 
Az Egyéni elszámolási lapon EKHO-e esetében az összesítésben megjelenik az EKHO összege is. 
 
8.16 2014.02.09  adatbázis  8.018 
Jövedelemigazolásra a jövedelmek alatt megjelenik az átlaguk is. 
 
8.15 2014.02.06  adatbázis  8.017 
A 1408-as feladáskor a program a szakképzési hozzájárulást nem 1000-el osztva adta fel – javítva. 
 
 
8.12 2014.02.02  adatbázis  8.015 
1408-as nyomtatvány 
Havi összesítő módosítása – a családi kedvezmények miatt 
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8.10 2014.01.28  adatbázis  8.010 
Kilépő adatlap módosítása – 29, 38. sorok miatt 
 
 
8.09 2014.01.23  adatbázis  8.008 
Az M30 minden dolgozóra – kiknek 2013-ban volt kifizetésük -gyűjthető, nyomtatható 
 
8.06 2014.01.19  adatbázis  8.007 
Évzárás módosítása – a kilépő adatlap sorainak módosítása miatt. 
  
8.06 2014.01.15  adatbázis  8.006 
2013-as Járulékigazolás nyomtatható - Éves adatszolgáltatás/Járulék/Járulék igazolás 2012. Két példányban 
is nyomtatható. 
  
8.05 2014.01.13  adatbázis  8.003 
13M30 nyomtatás módosítása – az I. blokk nem teljesen adóköteles jövedelmeinek bevétel, költség oszlopát 
csak a képernyőn hozta, a nyomtatásban nem – javítva. 
 
8.04 2014.01.12  adatbázis  8.003 
2013 decemberi 08-as bevallás és a havi összesítő módosítása a szakképzési járulék miatt 
 
8.02 2014.01.10  adatbázis  8.001 
2013 decemberi 08-as bevallás módosítása a szakképzési járulék miatt – 2-es kóddal kell decemberben 
bevallani. – A 08-as bevallás miatt elég csak a programot letölteni. 
 
8.01 2014.01.08  adatbázis  8.001 
A 2013-as év zárása előtt kell letölteni.  
Munkaszüneti napok 2014-ben: 
2014. január 1., Újév  - szerda 
2014. április 17.   - Húsvét hétfő 
2014. május 1.   - csütörtök 
2014. június 9.   - Pünkösd hétfő 
2014. augusztus 20.  - szerda 
2014. október 23.  - csütörtök 
2014. december 25.  - csütörtök 
2014. december 26.  - péntek 
A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átvezetve a 2014-es naptárban: 
Május 1: május 2  péntek  pihenőnap  május 10.:  szombat, munkanap  
Október 23: október 24  péntek  pihenőnap  október 18.:  szombat, munkanap  
December 25-26: december 24,  szerda,  pihenőnap; december 13,  szombat, munkanap. 
December 25-26: december 27,  péntek,  pihenőnap; december 21,  szombat, munkanap. 
Az évzárás indítása előtt a program megkérdezi, hogy egy táblát törölhet-e. A törléssel tárterület szabadul fel. 
Az évzárást és a 2014 évi számfejtést csak 8.XXX verzióval lehet elkészíteni.  
Az évzárás a 2014-as minimálbérnél kisebb besorolási béreket átírja a minimál bérre. 
Az évzárás kiszámolja a 2014-as szabadságnapokat,  
Az évzárás átírja a kilépő dolgozó adatlap gyűjtési feltételeit. 
Az évzárás után nyomtatható egy lista azon dolgozókról, akik után a 05, 06, 07, vagy a 08-as kód alapján 
jogosult a cég szocho adókedvezményre. 
Nyilatkozat M29/M30 választásáról 
Nyilatkozat családi kedvezmény érvényesítéséről 
 

13M30 
• A gyűjtés megadható 
• A 2012-es gyűjtési feltételt át tudja venni a program – sorhelyesen 
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• M30 gyűjthető 
• M30 nyomtatható 

 
2014-es változások, aktualitások: 
A 2014-as kilépő adatlap xml fájlba is írható, onnan az ÁNYK segítségével nyomtatható. 
A 2014-as kilépő adatlap nyomtatható. 
A 2014-as számfejtésben a program a járulékok esetében is számolja a családi kedvezményt. Megadása 
változatlan: a személytörzsben beírt kedvezmény mértékét veszi figyelembe.  
A sorrend:  

1. szja 
2. természetbeni egészségügyi járulék 
3. pénzbeli egészségügyi járulék 
4. nyugdíjjárulék 

Akkor is ebben a sorrendben veszi figyelembe a program a kedvezményeket, ha a számfejtési sorrend más. 
Ennek helyes működéséhez a jogcímek kódjait meg kell adni a Szerviz/Jogcímek/Levonások kartotékon. 
Csak a megadott jogcímek esetében számol helyesen. 
14T1041 xml-be írás. 
A Mt változás miatt a havidíjas dolgozóknak ünnepre nem számol bért a program (ünnepnappal nem oszt, 
így teljes ledolgozott hónap esetében az összeg változatlan), az órabéreseknek viszont számol bért. 
 
 
 
7.43      2013.12.02  adatbázis  7.081 
Havi összesítő módosítása a szakképzési hozzájárulás miatt – ha nem volt szochokedvezményes, akkor nem 
írta ki a befizetendő szakképzési hozzájárulás összegét. 
 
 
7.43      2013.11.24  adatbázis  7.080 
08-as feladás módosítása – a 31. sor miatt 
Havi összesítő módosítása a szakképzési hozzájárulás miatt – szocho-s kedvezmények esetén hibázhatott a 
kedvezmény figyelembevételekor (duplán vette figyelembe). 
 
7.42      2013.11.05  adatbázis  7.079 
Az októberi naptárt rosszul kínálta be a program. Számolási hibát az októberi belépők esetén okozhat. A 
Számfejtés/Időadatok képernyőn (a dolgozó időadatainak felsorolásánál) jobb egérgombra felugró ablakból 
az „Alapra” funkció átveszi az aktuális havi naptárat, és alapra állítja az időadatokat. A be- vagy kilépők 
esetén célszerű alkalmazni. 
 
7.41      2013.10.09  adatbázis  7.079 
Táppénzen lévő tag esetén nem számolt céges járulékalapot, járulékot – javítva. 
  
7.41      2013.10.08  adatbázis  7.078 
Kilépő tag esetén nem jól számolta a megelőző időre sem a szocho alapot és a szocho-t. 
 
7.41      2013.10.01  adatbázis  7.077 
Szakképzési hozzájárulás alap számítás módosítása – a tartósan álláskereső és a 25 év alatti (kevesebb) 
szocho kedvezményesek miatt (nekik is figyelembe veszi a program a 100000 Ft alapkedvezményt). 
 
7.41      2013.09.06  adatbázis  7.075 
Az ünnep időadat nem számol bért a havidíjas dolgozóknak, akkor sem, ha az a jogcímtörzsben be van 
jelölve. Az órabéreseknek számol órabért. Amennyiben már váltott a 7.074-es verzióra elég a fizetett ünnep 
jogcímnek az  időadat beállításoknál bejelölni az Ünnep-et is. 
 
7.41      2013.08.31  adatbázis  7.074 
Jogcímtörzs módosítása – az Ünnep is megadható az időadatok között, az órabéres dolgozók ünnepre – 
szabadnapra eső - bére miatt. 



 

 
TGV HUMAN PARTNERS KFT. 

Budapest Aranyforint u. 5. 
(361) 203-6663 

 
7.40      2013.08.27  adatbázis  7.074 
A MT 2013 augusztus 1-én életbe lépő változása visszaállítja a távolléti díj számítását a korábbi módszerre. 
Az ünnep számfejtése megváltozik. A havidíjas dolgozók esetében nem kell figyelmbe venni számfejtéskor 
az ünnepet – lényegében olyan mint a többi pihenőnap. Az osztószámot nem növeli  és bér sem jár rá. 
Óra vagy teljesítménybéres esetén hétköznapra eső ünnepnapra betegség esetén jár a távolléti díj 70%-a 
(betegszabadság). 
 A változások kezelése érdekében új ünnepnapot kellett bevezetni az időadatok közé (egy éven belül kell 
kétféle ünnepnapot kezelni). Az új időadat neve Ünnep, kódja 32. 
A jogcímtörzsben azok a jogcímek melyek a fizetett ünnepből számoltak bért, automatikusan nem fognak az 
Ünnep-re bért számolni, mert az a kód nincs megadva, és a verzióváltás minden 2013 augusztusi Fizetett 
ünnepet átír Ünnep-re. Ezentúl a hónapváltás Fizetett ünnep helyett Ünnep-et készít be az időadatok közé. A 
naptárt emiatt nem kell módosítani.  
A változás egyik következménye, hogy betegszabadságon lévő dolgozónak kevesebb bér jár. 
Az egyéni elszámoló lap aljára lehet rövid üzenetet iratni a programmal. Megadása a 
Szerviz/Paraméterek/Listák/Egyéni elszámoló lap oladalon. 
 
 
 
Figyelem! 
Az augusztusi bérszámfejtéskor már figyelembe kell venni, hogy a távolléti díj számítása ismét megváltozott. 
Az adott jogcímek esetében a jogcímtörzsben a számfejtés alapját kell átállítani – távolléti díjról besorolási 
bérre. 
 
7.36      2013.07.08  adatbázis  7.068 
Könyvelés módosítása – tag táppénzen eset miatt 
08-as feladás módosítása – 25 év alatti kedvezményének feladása miatt – ha letelt is feladta a program. 
Utalási lista módosítása – szakképzési hozzájárulás miatt. 
 
7.34      2013.06.08  adatbázis  7.067 
Tag szochó számítás módosítása – hóközi ki- belépés este 
 
7.34      2013.06.08  adatbázis  7.066 
08-as feladás módosítása – m29 miatt 
Adónemek utalásának gyűjtése módosítva – a kerekítés miatt 
 
 
7.33      2013.06.04  adatbázis  7.065 
Halmozás módosítása – a teljesítménybéresek távolléti díja miatt – belépés dátuma előtti időadatot is gyűjtött 
 
7.33      2013.06.03  adatbázis  7.064 
Májusi naptár módosítása – május 31 miatt 
 
7.33      2013.05.10  adatbázis  7.060 
Járulékanalitika módosítása – korkedvezményt biztosító járulék miatt 
Havi összesítő módosítása – korkedvezményt biztosító járulék miatt 
 
 
7.33      2013.05.07  adatbázis  7.058 
1308 feladás módosítása – 364. sor miatt 
 
7.32      2013.04.30  adatbázis  7.058 
M29-es számfejtése és feladása az ANYK felé. 
 
 
7.29      2013.03.28  adatbázis  7.055 
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Kilépő dolgozó nyomtatványa – Tartozás csatolva: Új változat arra az esetre, ha van tartozása a kilépő 
dolgozónak, de a rendszerben nem volt kezelve  
 
 
7.26      2013.03.28  adatbázis  7.053 
Szerviz/Naptár – 2013 március bállítása: március 26-t a program ledolgozandónak tette, ezt javítható. 
Azoknak a dolgozóknak nem módosít a program akik 2013 március vagy korábban lépnek/léptek ki. 
 
 
7.25      2013.03.27  adatbázis  7.053 
Szakképzési járulék számítás módosítása – egyesület miatt. 
Bérösszesítő módosítása – egyszerűsített foglalkoztatottak miatt. 
08-as gyűjtés módosítása – 366. sor miatt és a 2. éves start extra kártyás miatt 
 
7.23      2013.03.11  adatbázis  7.051 
Startkedvezmény számítás módosítása – 10% helyett 1%-ot számolt 
Nyugdíjas esetén az 560.sor helyett az 562. sorba gyűjt 
 
 
7.22      2013.03.10  adatbázis  7.050 
Könyvelés módosítása – az egy összegben igénybe vehető kedvezményes járulékalap miatt. A szocho 
dolgozónként egy összegben kerül könyvelésre. A 2012 típusú szochó jóváírás könyvelése nem változott. 
Amennyiben a Lekérdezések/Adónemek utalása-t a 08-as bevallás előtt gyűjteti, a program az 1000Ft-ra való 
kerekítésből történő többletet, illetve hátralékot követi és a 08-as nyomtatványnak feladja. 
 
7.21      2013.02.28  adatbázis  7.046 
Adónemek utalása bővítése 103-as, 152-es adónemekkel 
08-as feladás, Szochó kedvezmény számítás módosítása a 10-es kedvezmény (Gyes, Gyed …) miatt. 
 
7.19      2013.02.25  adatbázis  7.043 
Személytörzs, jogcímtörzs lista javítás. 
Havi összesítő módosítása – szakképzési hozájárulás miatt. 
 
7.18      2013.02.24  adatbázis  7.042 
Lekérdezések/Analitikák/Járulék analitika bővült a szakképzési járulék analtikával. A listán előbb a 1308A 
31. sorába kerülő értékek kerülnek, majd a 32. sorba gyűjtött értékek. 
 
7.16      2013.02.08  adatbázis  7.037 
1308-as feladás – segédlet a honlapon található 
 
7.10      2013.02.06  adatbázis  7.029 
Adónemek utalása  beállítása: Jogcímtörzsben az szja jogcímekhez (lekérdezés fül)  az adónem kódja : 290. 
Szerviz/Beállítások/Adónemek utalásának beállítása képernyőkön a Szocho adó számlaszámot és a 
megnevezését be kell írni : 1003200006055912 és Szociális hozzájárulási adó. 
Havi összesítő módosítása – a kedvezményes szocho adó miatt. 
Analitika az aktuális távolléti díjról: Lekérdezések/Analitikák/Távolléti díj, a teljesítménybéres dolgozók távolléteinek 
számításának ellenőrzéséhez. Mindig az adott hónaphoz tartozó értékeket írja ki. 
 
7.05      2013.02.03  adatbázis  7.023 
Halmozás módosítása – a SZOCHO kedvezmények miatt 
Könyvelés aktualizálása. 
 
7.04      2013.01.29  adatbázis  7.016 
M30 gyűjtés módosítása – belépő dolgozó adatlap 1. sora miatt 
 
7.03      2013.01.29  adatbázis  7.015 
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A személytörzs hibajelzéssel leállhatott ha olyan dolgozó volt törzsben aki 2013-ban lépett be - javítva 
 
7.03      2013.01.27  adatbázis  7.012 
Távolléti díj számfejtés módosítása. 
Két különböző módszer szerint számol a program. 

1. Havidíjas esetén az egy órára eső távolléti díj számolása: A havi besorolási bért osztja a program 
174-el, majd ezt osztja 8-al és szoroza a normál munkarend óráinak számával (munkarenddel 
korrigált összeg). Órabéres esetén az órabérrel egyezik meg a távolléti díj egy órára eső bére. A 
napi távolléti díjhoz a munkarend szerinti órák számával szorozza az egy órára eső távolléti díjat. 

2. Teljesítménybéres esetén új jogcímet kell felvenni, amelynek a jogcímtörzsben a számfejtés alapját 
a Távolléti díj teljesítménybéres -re kell állítani (a többi beállítás megegyezik a 
meglévő jogcímével). A program ebben az esetben az elmúlt 6 havi adatokból kiszámolja a távolléti 
díj egy órára járó összegét, majd ezt szorozza a munkarend szerinti órák számával. 

Amennyiben mindkét számfejtési mód előfordul, úgy minden olyan jogcímből újat is fel kell venni amelyik 
távollét idejére számol bért (szabadság, betegszabadság, fizetett ünnep ….) 
Ehhez kapcsolódóan a személytörzsben Nyomtatványok/Táblázatok/Távollét díj képernyőn - 2012-es év 
halmozása után – a program mutatja az aktuális havi távolléti díjba számító jövedelmeket, a ledolgozott időt, 
és az aktuális hónaphoz kiszámolt egy órára eső távolléti díjat.  
Fontos! A jogcímtörzset át kell nézni és felül kell bírálni az eddigi – távolléti díjba számít – bejegyzéseket. 
Ezentúl csak azokat a jogcímeket kell bejelölni, amelyek teljesítménybéres dolgozók távolléti díjának 
kiszámításához szükségesek.  
Eddig a fix havi béres jövedelme általában távollét esetén is megegyezett a besorolási bérével. Ez mostantól 
úgy oldható meg – ha szükséges – hogy a számfejtés alapját távolléti díj helyett besorolási bérre kell állítani. 
Lehetőség van pótlékszámítás megadásra távollét esetére. 
 
7.02      2013.01.22  adatbázis  7.007 
Járulékigazolás 2012 javítása – névsor miatt. Amennyiben a 14%-os EÜH-t is igazolni kell, akkor a 
Járulékigazolás 2011 menüpontot kell elindítani. Ott a 2012-es év kiválasztásával lekérhető a lista – ez nem 
kérhető két példányban. 
 
7.01      2013.01.22  adatbázis  7.004 
12M30 gyűjtés módosítások – 3.,  5., 6., 12., 20., 652. sorok miatt 
 
7.01      2013.01.20  adatbázis  7.001 
 
Munkaszüneti napok 2013-ban: 
2013. január 1., Újév  - kedd 
2013. március 15.  - péntek 
2013. április 1.   - Húsvét hétfő 
2013. május 1.   - szerda 
2013. május 20.   - Pünkösd hétfő 
2013. augusztus 20.  - kedd 
2013. október 23.  - szerda 
2013. november 1.  - péntek 
2013. december 25.  - szerda 
2013. december 26.  - csütörtök 
A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átvezetve a 2013-es naptárban: 
Augusztus 20: augusztus 19  hétfő  pihenőnap  augusztus 24.:  szombat, munkanap  
December 25-26: december 24,  kedd,  pihenőnap; december 7,  szombat, munkanap. 
December 25-26: december 27,  péntek,  pihenőnap; december 21,  szombat, munkanap. 
Az évzárás indítása előtt a program megkérdezi, hogy egy táblát törölhet-e. A törléssel tárterület szabadul fel. 
Az évzárás a 2013-as minimálbérnél kisebb besorolási béreket átírja a minimál bérre. 
Az évzárás kiszámolja a 2013-as szabadságnapokat,  
Az évzárás átírja a kilépő dolgozó adatlap gyűjtési feltételeit. 
Az évzárás után nyomtatható egy lista azon dolgozókról, akik után a 05, 06, 07, vagy a 08-as kód alapján 
jogogosult a cég szocho adókedvezményre. 
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A 2013-as kilépő adatlap jelenleg csak xml fájlba készül, onnan az ÁNYK segítségével nyomtatható. 
A 2013-as számfejtésben a program nem számol a nyugdíjjárulék határral. 
12M30 gyűjtés, nyomtatás. 
2013-as kilépő adatlap. 
13T1041 xml-be írás. 
 
 
6.78      2013.01.08  adatbázis  6.278 
Kilépő dolgozó Igazolólap módosítása – aktualizálás 
2012-es Járulékigazolás nyomtatható - Éves adatszolgáltatás/Járulék/Járulék igazolás 2012. Két példányban 
is nyomtatható. 
 
6.77      2013.01.06  adatbázis  6.277 
A Személytörzs/Nyomtatványok/Táblázatok/Szja tájékoztatás kartotékon lehetőség van a 2012-es szja gyors 
ellenőrzésére. 
 
6.76      2013.01.04  adatbázis  6.275 
Szerviz/Naptár menüpontban egy gomb átállítja a munkarendet, amennyiben a hónapzárás előtt nem lett 
átállítva – nem minden esetben írta át – javítva. 
 
 
6.75      2013.01.03  adatbázis  6.275 
Éves adatszolgáltatás/Adó/2012/ Nyilatkozat M29/M30 választásáról. A Példányszám kartotékon beállítható, 
hogy a nyilatkozatot hány példányban nyomtassa a program (egy vagy kettő). 
Szerviz/Naptár menüpontban egy gomb átállítja a munkarendet, amennyibe a hónapzárás előtt nem lett 
átállítva. 
 


