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19.11 2023.03.31  adatbázis 19.18 
Adónemek utalása lista a 239-es adónemkódot nem kerekíti 
 
19.11 2023.03.10  adatbázis 19.17 
2023 márciusi bekészített naptár javítása 
 
19.11 2023.03.10  adatbázis 19.16 
2308 feladásban javítások. 
Személytörzs új lap: Nyomtatványok/TB ellátások ideje. Itt felvehető a CSED, GYED, GYES ideje, amit a 
program a 08-as feladáskor felad, ha közben dolgozik is az illető. Intervallumot törölni az első évszám 
törlésével lehet. Az 542, 543-as sorokba kerül. 
 
19.10 2023.02.12  adatbázis 19.16 
2308, javítások. 
 
19.09 2023.02.09  adatbázis 19.15 
2308, javítások. 
Amennyiben az adott  dolgozónak a havi bére nem éri el a minimálbér 30%-át, akkor érdemes felvenni a 
számfejtésbe a jogcímcsomagjába a 301-es jogcímet is. A 08-as bevallásban ebből a jogcímből tölti a 640, 
643-as sorokat 
 
17.05 2023.01.30  adatbázis 17.10 
M30 javítás - 25 év alattiak kedvezménye miatt 
 
17.05 2023.01.28  adatbázis 17.09 
M30 formai javítások 
 
17.04 2023.01.25  adatbázis 17.08 
2022 Járulékigazolás  
 
17.02 2023.01.17  adatbázis 17.04 
Alkalmi járulék kerekítés alkalmazása 
Egyéni elszámoló lap 
Havi összesítő 
 
17.02 2023.01.15  adatbázis 17.03 
M30 gyűjtés, nyomtatás, Nyilatkozat családi kedvezményről 
 
17.01 2023.01.07  adatbázis 17.01 
2023-es naptár 
23T1041 
23T1042E 
2023-es évi számfejtés előkészítése – 2022 évzárás  
Adatlap_2023 
Személytörzs/Adózás a személyi kedvezmény változás miatt új mező – a 30 év  alatti anyák 
adómentességének választása. 
 
 



 

 
TGV HUMAN PARTNERS KFT. 

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

16.12 2022.09.28  adatbázis 16.20 
Naptár módosítása - A 2022 decembert úgy készítette be a program hogy az ünnep előtti péntek áthelyezésre 
került - javítva. Akinek a számfejtése már lezárt (pl kilépett) ott a program nem módosít. 
Rehabilitációs statisztika módosítása - 25 fő alatti cégek esetében is számolt 
 
 
16.12 2022.09.28  adatbázis 16.16 
Bérjegyzék módosítása - egyszerüsített foglalkoztatott esetén csak az aktuális kifizetés járulékát írja fel. 
Személytörzs bővült egy új megadási lehetőséggel : Nyomtatvány/Egyéb lapon Foglalkoztatási viszonyt 
(nem) eredményező jogviszony. Alapesetben igen-en áll, de átállítható nem-re. Ekkor a 08-as feladás 04-es 
lapon beteszi az "X"-et a megfelelő kérdés után. 
 
16.11 2022.07.24  adatbázis 16.15 
Alkalmi munkavállaló terhe változott, a minimálbér függvényében a jellegétől függően 
 
16.11 2022.06.24  adatbázis 16.14 
Számfejtéskor figyelembe veszi az időkeret miatt felvett korrekciós órák számát. 
A szociális hozzájárulási adó felső korlátja megadható a levonási jogcím megadásával együtt 
(Szervíz/Jogcímek/Kijelölt jogcímek) - 2022-ben 624000Ft. A megadott értéket figyelembe veszi a program. 
 
16.08 2022.03.03  adatbázis 16.11 
Kilépő adatlap járulék részén a 4. oszlop számai nem jelentek meg - javítva 
 
16.07 2022.02.08  adatbázis 16.11 
08-as feladás 2208A-01-01-es oldal pontosítása 
 
16.06 2022.02.08  adatbázis 16.11 
Szochó kedvezmény számítása - javítás 
25 év alatti kedvezmény számfejtése - javítás  
 
16.06 2022.02.06  adatbázis 16.07 
Kilépő adatlap - formai módosítások 
 
16.05 2022.02.02  adatbázis 16.07 
08-as feladás 
 
16.04 2022.01.28  adatbázis 16.06 
Havi összesítő. 
M30 nyomtatvány módosítása - 609-612 sorok miatt 
Rehab statisztika módosítása - az éves állományi létszámot is feltünteti 
 
16.02 2022.01.16  adatbázis 16.02 
2021 évi járulékigazolás 
 
 
16.01 2022.01.08  adatbázis 16.01 
2022-es naptár – munkanap áthelyezésekkel 
Nyilatkozat a családi adókedvezmény érvényesítéséről 
22T1041 
22T1042E 
2022-es évi számfejtés előkészítése – 2021 évzárás – figyelmeztet a 25 éven aluliakra. 
Adatlap_2022 
Személytörzs/Adózás a személyi kedvezmény változás miatt új mező – a 25 év felettiek adómentességének 
választása. 
A 25 éven aluliak kedvezményének beillesztése az adóelőleg számfejtésébe 
2021 évi járulékigazolás 
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15.18 2021.12.17  adatbázis 15.46 
Kilépő adatlap - 4 gyerekes, családi kedvezmény  gyűjtés módosítása 
 
15.18 2021.11.07  adatbázis 15.42 
Szakképzési hozzájárulás - kedvezmények, 08-as feladás, analitika 
A Szervíz/Jogcímek/Kijelölt jogcímek lapon a Betegszabadság jogcím(ek)-et ki kell tölteni, egyébként 
azoknál a dolgozóknál, kiknél kedvezmény lehetséges, nem számol semmit a program. 
 
15.08 2021.07.04  adatbázis 15.25 
Időkeretes elszámolás javítása 
 
15.08 2021.04.09  adatbázis 15.20 
Rehab statisztika export - excelbe behúzható 
 
15.06 2021.04.07  adatbázis 15.19 
Időkeretet használó cég esetében az egyéni elszámoló lapra a program kiírja a ledolgozott órákat is (havidíjas 
esetében) 
 
15.06 2021.02.23  adatbázis 15.16 
SZOCHO kedvezmény számítás módosítása - nem minden esetben számolt helyesen  
08-as feladás módosítása 11-es lap miatt 
Céges SZOCHO és TBJ könyvelésének pontosítása 
 
15.05 2021.02.09  adatbázis 15.13 
A személyi kedvezményt duplán vette figyelembe egyes esetekben a program - javítva. 
A SZOCHO kedvezményeket már januárban is a februári minimálbér figyelembevételével lehet 
megállapítani. a Szervíz/Beállítások/Számfejtési alapadatok lapon beírt minimálbért veszi figyelembe a 
kedvezmény számolásakor a program. Érdemes ellenőrizni a hónap zárása előtt. 
 
15.05 2021.02.04  adatbázis 15.12 
2108 
 
15.04 2021.01.27  adatbázis 15.06 
M30 gyűjtés módosítása - a járulékadatoknál (2. oldal) a b oszlopba a családi kedvezménnyel csökkentett 
érték került - javítva. 
 
15.04 2021.01.20  adatbázis 15.05 
Kilépő dolgozó igazolás lapjából új verzió is készült, amiben a szöveg ki van egészítve az mg östermelői 
igazolvánnyal folyt tev utalásokra. 
Éves adatszolgáltatás a szokásos módon felad a 2053-as nyomtatványnak. 
M30 
 
15.02 2021.01.15  adatbázis 15.02 
Kilépő dolgozó járulékigazolás lapja nem hozott értékeket - javítva 
 
15.01 2021.01.14  adatbázis 15.02 
Számfejtés módosítása - bizonyos esetekben nem számolt szja-t 
 
15.01 2021.01.08  adatbázis 15.01 
2021-es naptár – munkanap áthelyezésekkel 
Nyilatkozat a családi adókedvezmény érvényesítéséről 
21T1041 
21T1042E 
2021-es évi számfejtés előkészítése – 2020 évzárás 
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Adatlap_2021 
20M30 gyűjtési feltételek megadása – az előző évi átemelése lehetőség 
20M30 gyűjtés, nyomtatás – teszt állapot 
Személytörzs/Adózás a személyi kedvezmény változás miatt új mező 
 
 
14.50 2021.01.11  adatbázis 14.88 
Évközben Covid-19 miatt kedvezményben részesült cég esetén a 08-as feladás a szakképzési hozzájárulásból 
csak 8 hónapot gyűjtött és a 44-es sor sem volt kitöltve - javítva. 
 
14.48 2020.12.31  adatbázis 14.88 
Időkeret használat esetén a számfejtésben az érintett dolgozók törzsszáma pirossal jelenik meg 
 
14.47 2020.12.16  adatbázis 14.88 
A decemberi munkanapok számát  hibásan készíti be a program - javítva 
 
14.47 2020.12.10  adatbázis 14.87 
A 08-as feladás módosítása a 2008-as nyomtatvány módosulása miatt. (2020.12.10-én megjelent a 16-os 
2008-as verzió) 
A Covid-19 miatt kedvezményezett cégek kedvezmény időratama és jellege a Szerviz/Vállalat képernyőn 
adható meg a tavaszihoz hasonlóan, de a 2. sorban (485/2020 ...) 
A tényleges főtevékenységet át kell írni az aktuális kódra. 
Időkeret kódok a Kódállományok között felvehető. 
Számfejtés/Időkeret menüben bejelölhető hogy mely dolgozó dolgozik időkeretben, és felvehető az időkeret. 
 
 
14.46 2020.11.25  adatbázis 14.86 
Adónemek utalása módosítás - Egyéni vállalkozó járulékát nem kerekíti 
Személytörzs /Nyomtatványok/Végzés lap módosítása - új mező minősíti a letiltást 
Kilépő dolgozó Végzés lista módosítás - csak a gyerektartás levonások kerülnek a listára. 
Kilépő dolgozó/Munkáltatói igazolás listára felkerülnek a Végzés lapon bírói letiltásnak jelölt rekordok 
 
14.45 2020.11.11  adatbázis 14.85 
Az Adónemutalások a 291-es adónemkódot újra hozza - tanulók nyugdíjjáruléka 
 
14.45 2020.10.29  adatbázis 14.84 
Szocho kedvezmény módosítása 10-es kód esetén a 3. évben - még 7.75%-ot számolt 5.75 helyett 
 
14.45 2020.10.14  adatbázis 14.83 
Kilépő esetén az 543-as mező töltése a 08-as feladásban. 
Tag számfejtése TB járulék esetén javítva 
a 301-es jogcím a kötelezőkvől kivéve 
 
14.44 2020.10.07  adatbázis 14.82 
Munkaadó által fizetendő kiegészítő járulékok számítása 
 
14.43 2020.09.21  adatbázis 14.80 
Halmozás módosítása - covid alatti mvj járulékhalmozás miatt (kilépő igazolás) 
 
14.43 2020.09.13  adatbázis 14.78 
08-as bevallás 657. sora miatt - nem került feladásra 
 
14.40 2020.08.30  adatbázis 14.77 
Kilépő adatlap gyűjtés módosítása - a 900-as sorok családi kedvezmény miatt 
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14.40 2020.08.25  adatbázis 14.76 
08-as feladás jav- szochó kedvezmény miatt 
 
14.38 2020.08.11  adatbázis 14.73 
Tag számfejtése nem számol 150%-os járulékalappal 
08-as feladás módosítása - a SZOCHO kedvezmények miatt 
 
14.37 2020.08.03  adatbázis 14.72 
A személytörzsben a verzióváltás átírja a régebbi járulékértékeket 0-ra azoknál akik állományon belüli teljes 
munkaidősök és van a 7. hónapban ledolgozott időadata. 
A régebbi járulékszámítást visszaállítottam, mert még van olyan eset hogy az kell. 
A családi kedvezményt most csak a 300-as jogcím esetén számolja a program. 
 
14.37 2020.08.03  adatbázis 14.68 
2008-as 
 
14.35 2020.07.27  adatbázis 14.65 
Adónemek utalása. 
A 300-as jogcím akkor számol, ha a személytörzsben a 18,5% be van írva. 
 
14.34 2020.07.16  adatbázis 14.62 
2020 július 1 utáni változások átvezetése 

• Új járulékjogcím bevezetése – 300-as 
• Családi kedvezmény számítása – az egész 18,5%-os járulék alapja lehet 
• Havi összesítő 
• Járulékanalitikák 
• Halmozás 
• Kilépő adatlap 

Rehabilitációs hozzájárulás számítása – a Statisztikák között (a személytörzsben jelölendő a rehabos) 
 
 
14.31 2020.06.03  adatbázis 14.53 
A júniusi hónapzárás átírja a 17,5% SZOCHÓ adót 15,5%-ra 
 
14.31 2020.06.02  adatbázis 14.52 
Kilépő adatlapok közül a Tartozás módosítva – levont tartozás esetén már azt írja, hogy nincs tartozás 
 
 
14.30 2020.05.11  adatbázis 14.50 
08-as feladásban javítások – a SZOCHO (385-sor) feladása miatt. A 14.29-es verziót emiatt érdemes 
leváltani. 
 
14.22 2020.04.20  adatbázis 14.46 
A Covid-19 kedvezményt kedvezményes cégek esetében nem veszi figyelembe a szakmunkástanulók 
esetében (ha a személytörzsben az állomány Szakmunkástanulóra van állítva). 
 
14.22 2020.04.20  adatbázis 14.46 
A Covid-19 miatt kedvezményezett cégek SZOCHO és KIVA kedvezmények módosítása. 
 
14.22 2020.04.13  adatbázis 14.43 
A 08-as feladás módosítása a 2008-as nyomtatvány módosulása miatt 
A Covid-19 miatt kedvezményezett cégek kedvezmény időratama és jellege a Szerviz/Vállalat képernyőn 
adható meg. 
A gyerekkedvezményesek 09-es lapját ellenőrizni kell 
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14.21 2020.04.04  adatbázis 14.041 
A program mindig számolt a járulékkedvezménnyel – javítva 
A kedvezményes hónapok jelölése elcsúszott – javítva 
Ha letöltötte az előző verziót , akkor mindenképpen érdemes az újra frissíteni. 
 
 
14.20 2020.03.25  adatbázis 14.040 
A koronavírussal kapcsolatos rendelkezések átvezetése a programban. 
A Szervíz/Vállalat képernyőn új beállítási lehetőség jelenik meg: negyedéves csoportosításban a 
hónapok. Amennyiben az adott hónap be van jelölve („X”) akkor a program a 47/2020 (III.18.) 
kormányrendeletnek megfelelően számfejti a bért, illetve a munkáltató közterhét nem számolja. 
A hónap nevét kiírja a program ha kocka fölé kerül a kurzor. 
A verzióváltás után mindeképpen ellenőrizni kell ezt a beállítást – ha a cég nem, érintett akkor is. 
 
14.15 2020.03.12  adatbázis 14.036 
Egyéni vállalkozó (22-es alkmin1 kód) járulék és SZOCHO számfejtése – jav. 
A végkielégítés esetén fixen 8 órával számolt órabéres esetében a program – jav. 
 
14.09 2020.02.10  adatbázis 14.033 
A 2008-as feladás módosítása – gyerekadatok miatt 
 
14.08 2020.02.07  adatbázis 14.032 
2008 feladás módosítása – nyugdíjas tag esetén az 574-es sor helyett az 576-ba kerül a fontos nulla. 
 
14.07 2020.02.07  adatbázis 14.032 
A rendszerparamérekben a verzió átírja a Minimálbér értékét 161000 Ft-ra. 
 
14.07 2020.02.06  adatbázis 14.031 
08-as feladás javítások 
szocho kedvezmények - javítások 
 
 
14.05 2020.02.02  adatbázis 14.028 
2008-as 
Havi összesítő aktualizálása 
Adónemek utalása aktualizálása 
 
14.04 2020.01.27  adatbázis 14.015 
2019 évre Egyszerüsített foglalkoztatott igazolása 
2019 évre EKHO igazolás 
 
14.04 2020.01.23  adatbázis 14.012 
Havi összesítő – 2020-as 
 
14.03 2020.01.23  adatbázis 14.010 
19M30 610-os sor gyűjtés módosítása – családi kedvezmény 
Járulékigazolás 2019. 
 
14.02 2020.01.21  adatbázis 14.008 
19M30 286-os sor gyűjtés módosítása – a nem teljesen adóköteles jövedelmek miatt 
 
14.02 2020.01.18  adatbázis 14.004 
19M30 
 
 
14.01 2020.01.08  adatbázis 14.002 
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2020-as naptár – munkanap áthelyezésekkel 
Nyilatkozat a családi adókedvezmény érvényesítéséről 
20T1041 
20T1042E 
2020-as évi számfejtés előkészítése – 2019 évzárás 
Adatlap_2020 
Egészségügyi szolgáltatási járulék összege aktualizálva 2020-ra 
19M30 gyűjtési feltételek megadása – az előző évi átemelése lehetőség 
19M30 gyűjtés, nyomtatás – teszt állapot 
Személytörzs/Adózás a 4 gyerekes kedvezmény bejelölési lehetősége 
 
 
13.51 2019.12.11  adatbázis 13.116 
A 7500FT-os egészségügyi hozzájárulást a 13.110-es verziótól nem számolta - javítva 
 
13.51 2019.11.24  adatbázis 13.110 
Belépő dologzó időadat bekészítés módosítása – gyakran nem jó időadatot kínált fel a belépés hónapjában. 
A kilépő adatlap sorai hiányoztak, csak a 13.101-es verziótól, a korábbiaknál rendben van. 
 
13.32 2019.09.03  adatbázis 13.057 
08-as feladás módosítása a 12-es lap miatt 
 
13.28 2019.07.07  adatbázis 13.050 
Évközi váltás 17.5%-os SZOCHO adóra. Ha még a 6. hónap zárása nem történt meg, akkor a program a  
hónap zárásakor írja át a 19.5%-ot 17.5%-ra a személytörzsben. Ha már a 7. hónapon áll a rendszer, akkor a 
verzióváltás azonnal átírja a 19.5%-ot 17-5%-ra.  
A céges EKHO mértéke is 17.5% lesz júliustól. 
 
13.27 2019.06.20  adatbázis 13.047 
EKHO könyvelése. 
 
 
13.26 2019.05.30  adatbázis 13.046 
Bérfelosztás módosítása – természetes személyhez nem kmöthető szocho könyvelése miatt. 
Könyvelés, újrakönyvelés kezelésének módosítása. 
 
 
13.25 2019.05.06  adatbázis 13.045 
Halmozás módosítása – 2018 járulékok miatt 
 
13.25 2019.04.26  adatbázis 13.044 
ÁNYK 1853-ba személyes adatok feladása: Éves adatszolgáltatás/Adó/Gyűjtés, M30-as 
nyomtatása/Személytörzs->1853 
 
13.24 2019.04.14  adatbázis 13.044 
A 08-as feladás a 20-as szochó kedvezménykód helyett 06-os kódot adott fel - javítva 
 
13.23 2019.04.05  adatbázis 13.044 
1908-A-s lap adónem összesen sor kerekítési korrekciós mező feladása miatt – rossz azonosítóval került az 
xml állományba (elég a programot letölteni, az adatbázist emiatt váltani nem kell). 
 
13.22 2019.03.21  adatbázis 13.040 
Havi összesítő módosítása – 258-as adónem miatt 
 
13.22 2019.03.11  adatbázis 13.036 
1908-as feladás módosítása – a 08-as lap nem kell az egyszerüsített foglalkoztató esetén 
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1908-as feladás módosítása – a 09-es lap nem kell a 7-es kódú nyugdíjas esetén 
Utalási lista módosítása -  103-as adónem miatt. 
 
13.21 2019.03.08  adatbázis 13.035 
1908-as feladás módosítása – a 08-as lap kitöltése miatt 
 
13.19 2019.02.28  adatbázis 13.033 
Állományon kívüli – 41-es alkalmazás min kódú – dolgozónak készít 08-as lapot a program, ha van FEOR 
száma, vagy munkaideje megadva a személytörzsben. Az 542-es sort is kitölti. 
 
 
13.17 2019.02.26  adatbázis 13.033 
Szakképzési hozzájárulás kedvezmény megjelenítése miatt a Havi összesítő és a Járulékanalitika módosítása 
08-as feladás módosítása – a nyugdíjas munkavállaló 08-as lapján jelzi a program, hogy nem biztosított a 
munkavállaló. 
 
13.16 2019.02.21  adatbázis 13.032 
Nem bér jellegű juttatások külön kezelése KIVA-s cég esetében 
 
13.15 2019.02.20  adatbázis 13.031 
KIVA alap és KIVA számítás módosítása 
 
13.13 2019.02.11  adatbázis 13.025 
Javítások a 1908-as feladás miatt 
 
13.11 2019.02.07  adatbázis 13.020 
1908-as feladáshoz változások 
 Jogcímtörzsben: 
Járulékok 
A természetes személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó miatt 

• 19,5% SZOCHO (Béren kívüli)  - SZÉP-kártya 
• 1,18 * 19,5% SZOCHO – repi, telefon stb 

Adózás 
• Béren kívüli juttatás adója (1,18-al nem növelt alap esetén) – Szép kártya 

 
A Lekérdezés kartotékon meg kell adni, hogy az adott 1908-01-01-es lapon bevallandó jogcímet mely sorba 
kell gyűjteni. Pl. SZÉP-kártya 3-as. 
 
13.10 2019.02.05  adatbázis 13.016 
1908A-01-03 lapon kérelem előjegyzése – Személytörzs/Nyomtatványok/ÁNYK feladás kartotékon. 
TAG járulékszámfejtés javítása – SZOCHO, egyéni szorzós járulékok. 
 
13.08 2019.02.04  adatbázis 13.015 
1908-as feladás 
A 2019-es SZOCHO kedvezmények átvezetése. 
Személytörzs módosítás – kimeleten figyelmeztet, ha valakinek már nem létző kedvezmény van beállítva 
(/Járulék lap). 
 
 
13.07 2019.01.30  adatbázis 13.014 
Egyszerűsített foglalkoztató összesített  listája módosítva – több oldalas fejléce miatt 
 
13.06 2019.01.30  adatbázis 13.014 
Szocho gyűjtés duplázott - javítva  
 
13.06 2019.01.28  adatbázis 13.012 
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EKHO-s igazolás módosítása (Éves adatszolgáltatás/Járulék/Járulékigazolás 1. lista) 
 
13.04 2019.01.14  adatbázis 13.007 
A 2019-es év előkészítése (évzárás) minimálbérként 145000-t készített be 149000 helyett. Az előkészítés a 
minimál bérek „felhúzása” közben is 145000-el számolt – javítva. A korábbi verziókkal ezért nem érdemes a 
2019-es év előkészítését futtatni. 
 
 
13.03 2019.01.13  adatbázis 13.006 
2018-as járulékigazolás 
2019-es Havi összesítő aktualizálása 
2019 előkészítése a személytörzsből a megszűnő SZOCHO adó kedvezmények kódját törli 
Új SZOCHO adó kedvezmény : 3 vagy több gyermeket nevelő munkaerő piacra lépő nő  
Meglévő SZOCHO adó kedvezmények aktualizálása. 
 
13.01 2019.01.02  adatbázis 13.005 
2019-es naptár – munkanap áthelyezésekkel 
Nyilatkozat a családi adókedvezmény érvényesítéséről 
19T1041 
19T1042E 
2019-es évi számfejtés előkészítése 
Adatlap_2019 
Egészségügyi szolgáltatási járulék összege aktualizálva 2019-re 
19M30 gyűjtési feltételek megadása 
19M30 gyűjtés, nyomtatás – teszt állapot 
 
12.29 2018.12.17  adatbázis 12.055 
Személytörzs/Nyomtatványok/ÁNYK feladás Csoportos T1041-es feladás javítása 
 
12.28 2018.12.07  adatbázis 12.055 
Adónemek utalása módosítása – amennyiben a Paraméterek/Listák/Banki utalás képernyőn a Budapest Bank 
kötegelt feladás van beállítva utalási fájl formátumaként, ez a lista is abban a formátumban készül. 
 
 
12.26 2018.10.24  adatbázis 12.054 
Táppénz számfejtés módosítás – kórházi nem minden esetben 50%-al számolt – javítva. 
Személytörzs lista módosítás:  

• FEOR felkerült a részletes listára 
• Szűrhető kilépés dátumára a lista 

 
12.25 2018.08.27  adatbázis 12.052 
Bér- és adókarton módosítása – A Veszélyeztetett várandóság időadat részletezése a középső oszlopban 
hiányos volt – javítva. 
 
12.25 2018.08.07  adatbázis 12.047 
Új időadat adható meg - Pénzbeli ellátás nélküli keresőképtelenség 
 
12.23 2018.07.17  adatbázis 12.047 
Bér- és adókarton módosítása – több kieső idő kerülhet a felsorolásba, a felsorolás utolsó sora esetleg 
ismételt – javítva. 
Üzemi baleset időadat kimaradt a 08 feladásból – javítva. 
 
12.22 2018.07.10  adatbázis 12.046 
Családi kedvezmény, személyi kedvezmény, frissházas kedvezmény számolásának módosítása 
A személytörzsben ezentúl a frissházas kedvezményt adóalapként kell megadni – az adókedvezmény 
mértékét a program kiírja az összeg mellett. 
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12.19 2018.04.27  adatbázis 12.038 
193-as adónemkód kezelése 
 
12.18 2018.04.19  adatbázis 12.034 
Éves adatszolgáltatás/adó/2017/Gyűjtés nyomtatás menüben a feladás 1750-nak aktualizálva. A 
Személytörzs/Nyomtatványok/Táblázatok/Szja tájékoztatás lapon az Adómegállapítás aktualizálva 2017-re 
 
12.17 2018.03.28  adatbázis 12.034 
Havi összesítő módosítása – 19,5% EKHO miatt 
 
12.17 2018.03.27  adatbázis 12.032 
Személytörzs felvitel javítása – a dolgozó nevét (vezeték név, keresztnév 1, keresztnév 2) rossz helyről vette 
a program (a Cím adatok képernyőn látható mezők). 
 
12.15 2018.03.19  adatbázis 12.032 
Személytörzs/Adózás képernyőn megadható hogy a Friss Házas kedvezmény mely hónapban jár utoljára. A 
hónap zárása nem viszi tovább a kedvezményt.   
 
 
12.14 2018.03.14  adatbázis 12.031 
Javítások – A 12.13-as verzió személytörzs felvitelkor rossz nevet rögzített és a T1041-es állományba az 
egyik nevet duplán írta fel, ami miatt az ÁNYK nem olvasta be- javítva 
 
12.12 2018.03.09  adatbázis 12.031 
Az analitikák kezelése módosult – a kilépési határnap csak akkor érvényesül, ha ki van választva. Kikapcsolt 
állapotában indul a képernyő. 
 
12.11 2018.03.05  adatbázis 12.031 
Személytörzs név kezelés változások – a nevek (anyja, születési, saját) megadása változott. Mindegyiknél 
egy vezeték és két keresztnév mező tölthető. Elsősorban a NAV nem egységes adatigénylése tette 
szükségessé. Teendő: amennyiben valakinek több neve van, akkor érdemes a neveit a megfelelő mezőkbe 
beírni a helyes megosztásnak megfelelően. Ilyen esetekben a program ennek a megadásnak megfelelően teszi 
a neveit a megfelelő helyre a bevallásban. Ha nincs megadva megosztás (pl akinek csak egy vezeték és egy 
keresztneve van), ebben az esetben a program az eddigieknek megfelelően választja ketté a nevét vezeték és 
keresztnévre. Ilyen esetekben nem szükséges megadni melyik a vezeték és melyik a keresztneve.  
Új dolgozó felvitelekor már csak az új mezők tölthetők. Listákon a program mindig az a nevet használja ami 
abban a mezőben látható ami artalmazza az egész nevet. 
A dolgozó neve a Cím adatok kartotékra felkerült, itt módosítható/bontható.  
 
12.08 2018.02.09  adatbázis 12.025 
Technikai módosítás – a tag járuléka miatt. 
 
12.07 2018.02.09  adatbázis 12.023 
Adónemek utalása, 08-as feladás módosítása a 152-es adónemkód miatt 
 
12.05 2018.02.04  adatbázis 12.016 
1808-as 
 
12.04 2018.01.29  adatbázis 12.012 
17M30 gyűjtés módosítása – 610, 611, 45-ös sorok miatt. 
 
12.04 2018.01.25  adatbázis 12.011 
A verzióváltó átírja a 793Ft-os Órabért 794-re – az évzárás 793-t tett be 
 
12.03 2018.01.07  adatbázis 12.004 
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2017M30 
2017 Járulékigazolás 
 
12.01 2018.01.01  adatbázis 12.002 
2018-as naptár 
Nyilatkozat a családi adókedvezmény érvényesítéséről 
18T1041 
18T1042E 
Évzárás funkció aktualzálva. 
Egészségügyi szolgáltatási járulék összege aktualizálva 
  
 
 
11.38 2017.12.11  adatbázis 11.061 
Első házasok kedvezmény esetén a 08-as bevallásból kimaradt a dolgozó után fizetendő SZOCHO (385, 386. 
sorok) – javítva. 
 
11.37 2017.12.08  adatbázis 11.061 
Az adónemek utalásába bekerült a 190-es és a 191-es adónemkód. 
 
11.36 2017.11.08  adatbázis 11.060 
A 08-as feladás módosítása – az egyszerüsített foglalkoztatott feladása miatt 
 
11.34 2017.10.17  adatbázis 11.060 
 
Fontos javítás! 
 
2017.10.23 helyett 2017.10.16 a program által bekészített ünnepnap. A 11.060-as verzió javítja azok 
naptárát, kiknek még nem lett módosítva, tehát  
3 soruk van és még nincs lezárva: 

1. sor :1-15 ig ledolgozott, 
2. sor : 16 ünnep, 
3. sor : 17-31 ledolgozott. 

Akinek e 3 sorból bármely nem egyezik kimarad. Ha az időadatban fel van már véve túlóra stb, azok a 
rekordok változatlanul maradnak. 
Az új rekordok: 

1. sor : 1-22 ledolgozott, 
2. sor : 23 ünnep, 
3. sor : 24-31 ledolgozott. 

 
 


