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Általános tudnivalók 
 
Rendszerkövetelmények: 

A program üzemeltetéséhez az alábbi minimális feltételeket kell biztosítani: 
IBM PC Windows 98 vagy újabb operációs rendszerrel 
128 Mbyte RAM 
100 Mbyte szabat hely 
800*600 felbontású képernyő 

 
Menükezelés 

A program egyes funkcióit menürendszeren keresztül lehet elérni. Az egyes menüpontokat 
az egérmutatóval lehet kiválasztani. A menüpont nevében található aláhúzott betű (pl.: 
Pótszabadságok) és az ALT gombok együttes lenyomásával vagy a billentyűzet segítségével 
is indíthatjuk a kiválasztott funkciót. 

 
Képernyők kezelése 

Az 'Esc' billentyűvel megszakítható a felvitel úgy, hogy a módosítások nem lesznek 
aktualizálva. Amennyiben új felvitelt akar végrehajtani és ilyen adat már szerepel a gépen, 
akkor módosításra kínálja fel az adatokat. A program az így megtalált adat azonosítóját 
kitörli, és a hozzá kapcsolódó adatok is törlődnek. A gépelési pozíciót egy villogó függőleges 
vonal jelzi. Ezt cursornak nevezzük. 

 
Export: 

A listák nagy részénél lehetőség van az adatok exportálására. Ezt a képernyőkön található 
EXPORT gomb segítségével tehetjük meg. Export esetén a lista egy Microsoft Excel fájlba 
tárolódik (xls) és ott tovább tudunk dolgozni az adatokkal. 

 
A rendszer négy fő részre tagolható: 

I. Működéshez szükséges paraméterek karbantartása, beállítása 
II.  Törzsadatok karbantartása 
III.  Feladás, számfejtés 
IV.  Listák, igazolások, adatlapok 

 

Adatok listázása: 

Törzsadatok, illetve kimutatások lekérdezés esetén a kihozott lista képernyőjén a következő 
tartalmú téglalap jelenik meg: 

 

 
 
Az ikonok az alábbi funkciókat tartalmazzák: 

: legelső oldal. 

: előző oldal. 

: megadott oldalszámra ugrás. 
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: következő oldal. 

: utolsó oldal. 

 : nézet méretezése. Nagyítás, vagy kicsinyítés. 

: kilépés a listából. 

: kigyűjtött adatok nyomtatása a megadott alapértelmezett nyomtatón. 
 
Első indítás 

Bóra bérszámfejtő program első indításakor ellenőrizze az alábbi beállításokat: 
 

• Beállítás / Bérszámfejtési állandók 
• Beállítás / Teljesítmény JCK 

Felhívom a figyelemét, hogy a műszaknapló készítésekor az óraadat megadása után az 
összegek a megadott jogcímkódokra kerülnek és a jogcímkódok paraméterei szerint 
kerülnek feldolgozásra. 

• Beállítás / Adatszolgáltatások jogcímkódjai - Kilépő dolgozó adatlapja 
A megadott jogcímkódok közül ki kell választani egy adóköteles és egy adómentes 
jogcímkódot. 

• Beállítás / Szótár / Magánnyugdíjpénztárak 
A magánnyugdíj-pénztárak számlaszámai az APEH adatai alapján automatikusan 
módosításra kerültek. Kérem, ellenőrizze. A táblázat megtekinthető az APEH 
honlapján. 

• Listák / Járulék elszámolás 
A megadott jogcímkódokat ellenőrizze! 
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1. Környezet 

1.1. Segítség 

1.2. Névjegy 
Némi információ a rendszer szerzőjéről. 

1.3. Színek beállítása 
A megjelenő képernyők színbeállítását lehet elvégezni. A háttérkép beállítás a következő 

indítástól lesz érvényes. 
 

 
 

1.4. Nyomtatók beállítása 
Itt van lehetősége beállítani, hogy a különböző dokumentumokat melyik illetve milyen 

nyomtatóval szeretné kinyomtatni. 
 

 
 

 
Az információ sávról gyorsan lehet a nyomtatót váltani. 
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Néhány esetben operációs rendszer és számítógéptől függően hiba lehet a nyomtatási kép 
megjelenésekor. Ilyenkor az egyszerűsített nyomtatási képet kell használni 

 
A nyomtató neve mellett található három pont feliratú gombbal lehet a nyomtatók listáját 

megjeleníteni. 

 

Itt lehet kiválasztani a használni kívánt nyomtatót. Ha a kiválasztott nyomtató 
mátrixnyomtató, akkor a <Mátrixnyomtató> gomb lenyomásával azt meg kell jelölni. Erre 
azért van szükség, hogy a több oldalas listák nyomtatása a mátrixnyomtató maximális 
sebességével történjen. 

1.5. Eszköztár 

1.5.1. Általános információ 
Ezen az eszköztáron mindig látszik, hogy éppen melyik dolgozó adataival foglalkozunk, 

melyik időszakban. A választott aktív állományról és a program verziójáról is mindig van 
információnk. 
 

 

1.5.2. Aktuális nyomtató 
Itt gyorsan válthatunk az elérhető nyomtatók között. 

 

 

1.6. Előző évi törzsadatok átvétele 
Ebben a menüpontban lehet feltölteni a törzsállományt az előző évi adatok átvételével. 

Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg: 
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Ha több cég számfejtését végezzük, akkor nem javasolt az összes terület elindítása és a 
törzsadatok átvétele. Mindig csak arra a cégre kell futtatni, amivel dolgozni kell. 

1.7. Terület mentése 
Lehetőség van az aktuális területről mentést készíteni. A mentés vagy a megadott 

könyvtárba vagy valamelyik lemezmeghajtóra készül. 
 

 
 

1.8. Terület visszaállítása 

 
A korábban lementett területet lehet visszaállítani megadott könyvtárból vagy 

lemezmeghajtóról. Természetesen visszaállításkor a mentés után felvitt adatok elvesznek. 
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1.9. Indexelés 
A program működtetéséhez az adatállományokat valamilyen rendezettség szerint 

használjuk pl.: névsor szerint. Ezt a rendezettséget indexállományok létrehozásával 
biztosítjuk. Ha ezek az állományok megsérülnek, akkor a feldolgozásban hiba keletkezik. 
Ezért minden olyan esetben, amikor a program valamilyen rendkívüli ok miatt pl.: áramszünet 
miatt megszakad, ezt a menüpontot el kell indítani. 

1.10. Törzsadatok importálása havi bevallásból (XML ) 
 

Törzsadatok tölthet fel a korábban kiállított havi 08-as bevallásokból. 

1.11. Verzió információ 
 

 
 

A verzió információ segítségével tájékozódhat, milyen módosítások lettek elvégezve az 
egyes verziókhoz kapcsolódóan. A fontosabbakról levelet is küldünk, amire a verzió 
információban iktatószámmal hivatkozunk 

1.12. Frissítés ellen őrzés beállításai 
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Itt betudja állítani, hogy a program milyen gyakorisággal ellenőrizze, hogy elérhető-e 
újabb verzió. Amennyiben elérhető újabb verzió, azt a program a képernyő bal alsó sarkában 
jelzi. 

1.13. APEH határozat 
Apeh engedélyeztetésre csak abban az esetben van szükség, ha az adószámítás módja 

eltér a törvényben előírtaktól (pl. göngyölt adószámítás). Azonban az egykulcsos adószámítás 
miatt nincs szükség pontosabb számítási módszerre, mivel a program teljes egészében a 
törvény által előírt számítási módszert követi, ebből adódóan a programot külön 
engedélyeztetni nem kell.  

1.14. Kilépés 
A munka befejezése, kilépés a feldolgozásból, lekapcsolás. A számítógép kikapcsolása vagy 

újraindítása előtt minden esetben ki kell lépni a programból, ha nem akarjuk, hogy a 
számítógépre felvitt adataink megsérüljenek, vagy teljesen tönkre menjenek! A programból 
való kilépés a CTRL+Q gombok lenyomásával is lehetséges! 
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2. Bérszámfejtés 
E menüpont alatt lehet elvégezni a tényleges számfejtési feladatokat. 
 
A bérszámfejtés szempontjából fontos megkülönböztetni Hóközi kifizetést, Elszámolást és 

Teljes havi elszámolást. Egy dolgozónak több hóközi kifizetése is lehet, amelyeket a rendszer 
egymástól függetlenül kezel. Ugyanakkor hóközi elszámolás csak egyszer lehet, ehhez 
azonban már minden időadatra szükség van. Teljes havi elszámolást minden esetben egyszer 
le kell futtatni, amikor már minden adat rendelkezésünkre áll. Ha a futtatás eredménye hibás, 
akkor ismételni lehet a futtatást. Ha a dolgozónak csak hóközi kifizetése volt, akkor is be kell 
hívni a dolgozót a teljes havi elszámolásba, hogy az adónyilvántartásba bekerüljenek az 
adatai.  

 
Bérszámfejtés indítása előtti teendők: 
 
Dolgozók törzsadatainak karbantartása, változások felvitele a 2.1 Törzsállomány 

karbantartás menüpont alatt. 
 
Amennyiben a jogszabály változik és valamilyen jogcímkódot másképpen kell számfejteni, 

akkor ezt a 4.11.1 Jogcímkódok menüponton belül kell elvégezni. 
 
Az év elején, de legkésőbb a havi számfejtés előtt a 4.77 Naptár menüponttal el kell 

készíteni a naptárt. A naptár tartalmazza a munkanapokat, a fizetett ünnepeket és a szombat-
vasárnapra eső ünnepeket. 

 
A programok indítása előtt ki kell választani, hogy Fizikai, Szellemi vagy Állományon 

kívüli dolgozókkal akarunk dolgozni. Ez a besorolás azt a célt szolgálja, hogy különböző 
időpontokban lehessen a dolgozóknak fizetni bizonyos összegeket, és annak megfelelően, 
hogy Fizikai vagy Szellemi csoportba van a dolgozó besorolva, 3-án vagy 15-én számfejtjük 
neki a fizetését. Abban az esetben, ha a vállalkozás összes dolgozója egyszerre kapja meg a 
bérét, akkor mindenkit a Fizikai csoportba lehet sorolni, hogy egyszerre lehessen számfejteni 
minden dolgozót. 

 
A dolgozók bére a következő elemekből tevődik össze: 

•  ledolgozott időhöz kapcsolódó bér 
•  különböző jogcímkódos feladások 

 
Itt egyrészt időadatokat kell megadni, másrészt pedig valamilyen összegeket, amely lehet 

levonás vagy kifizetés. Ezeket az aktualizálásokat a Feladás menüponttal lehet elvégezni. 
Ennek a részletes leírása 2.5.1.3 F6 - Jogcímkódok menüpont alatt található. 

2.1. Törzsállomány karbantartás 
A rendszerben levő törzsadatok felvitelére, módosítására, törlésére szolgál.  
 
A képernyő két fő része az adatfelviteli képernyő illetve a hozzá tartozó gombsor: 
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2.1.1. Gombsor 
 

 
 

 
A dolgozók kezelésére (RENDEZ, KERES, ÚJ, ÚJ JOGVISZONY, JAVÍT, TÖRÖL), 

adatainak mentésére (MENT, MÉGSE) illetve a képernyőből való kilépésre (VISSZA) szolgál. 
 
RENDEZ gomb 

 
 A dolgozók kereséséhez állíthatjuk be, hogy név 

vagy törzsszám szerint rendezve akarjuk kiválasztani a 
dolgozókat. 

 

 
KERES gomb 
 

A dolgozók közti váltás a KERES gomb 
lenyomásával lehetséges. Ekkor az alábbi 
képernyő jelenik meg: 

 
Válasszuk ki a dolgozót és kattintsunk 

kétszer a nevére vagy KIVÁLASZT gombra 
vagy üssük le az ENTER-t. Ezután a dolgozó 
minden adata megtekinthető, de még nem 
módosítható. Ha mégsem szeretnénk váltani, 
kattintsunk a MÉGSE gombra vagy üssük le 
az ESC-t. 
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ÚJ gomb 

 
Új dolgozó felviteléhez kattintsunk az ÚJ gombra. Ekkor meg kell adnunk a dolgozó 

törzsszámát. A dolgozók azonosítására egy négyjegyű törzsszámot kell felvenni. A program 
automatikusan felajánlja a soron következő sorszámot, de lehetőségünk van másikat megadni. 

 

 
 

Erre a törzsszámra kell minden esetben hivatkozni, ha a dolgozó adataival bármilyen 
műveletet kívánunk végezni. Ha a megadott törzsszám nem szerepel az állományban, akkor 
fel lehet vinni az adatokat, ha már létezik, akkor javítani lehet. A törzsszám megadásakor meg 
kell adni a dolgozó nevét. 

 
A fent említett két mező kitöltése kötelező. 
 

ÚJ JOGVISZONY gomb 
 

Ha egy dolgozó többször áll alkalmazásban, vagy változik az alkalmazás minősége akkor 
egy új jogviszonyt kell készítetünk neki. Ilyenkor a dolgozó személyes adatai nem változik, 
de a számfejtési adatok változtathatjuk anélkül, hogy a korábban számfejtett jogviszony 
számfejtett értékei változnának. 

 

 
 

A dolgozó aktuálisan jogviszonyát a képernyő jobb-felső sarkában láthatjuk. 
 
A fenti ábrán a „01” jelenti, hogy hányadik jogviszony, a dátum pedig a jogviszony 

kezdetét. Ha a dolgozó jogviszonya véget ért, akkor megjelenik az a dátum is. 
 
Csak akkor készíthetünk új jogviszonyt, ha az előző jogviszonya véget ért. 
 

JAVÍT gomb 
 

Az új vagy a kiválasztott dolgozó adatainak javítása a JAVÍT gomb segítségével lehetséges. 
Ekkor a beviteli mezők illetve a funkciógombok módosíthatóvá válnak. 

 

 
 
 
 

   
 
MENT gomb 
 

A felvitt illetve módosított adatok mentésére szolgál. Ha az adatokat nem mentjük el, akkor 
a dolgozó újbóli kiválasztásakor az eredeti adatok kerülnek megjelenítésre. 
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MÉGSE gomb 
 
Az új dolgozó felvitt vagy a javított dolgozó módosított adatai nem kerülnek mentésre. 

A gomb megnyomása esetén a rendszer megerősítést kér. 
 
TÖRÖL gomb 
 

A dolgozó adatainak törlésére szolgál. A gomb megnyomásakor szintén megerősítést kell 
adni. 

 
VISSZA gomb 

A képernyő bezárására szolgál. 

2.1.2. Adatfelviteli képerny ő 
 

A dolgozókkal kapcsolatos összes adat felvitelére szolgál. 
 

 
 

A képernyő tíz fő részből – fülből – áll: 
 

• Személyes adatok 
• Számfejtési adatok 1. 
• Számfejtési adatok 2. 
• Belépő adatok 
• Kilépő adatok 
• Nyugdíjpénztári és biztosítási adatok 
• Huzamos távollét 
• Cafeteria 
• Család 
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• Táppénz 
 

Az egyes részek közt a váltás a fülekre való kattintással lehetséges! 

2.1.2.1. Személyes adatok 
 

 
 

Az alábbi adatokat lehet felvinni: 
Név 
Nem:(1-es vagy 2-es számot kell megadni 
Születési név: Férfiaknál és nőknél egyaránt kitöltendő. Nőknél a leánykori nevet jelenti. 
Adóazonosító jel 
TAJ-szám 
Útlevélszám 
Adószám 
Őstermelői igazolvány száma 
Irányítószám, helység: Az irányítószám megadása után, amennyiben létezik az 
irányítószám törzsben, beírásra kerül a város. Amennyiben begépeljük az irányítószámot 
vagy a település nevét, és ezek léteznek a szótár állományban, akkor a program 
automatikusan kitölti a másik mezőt. Ha olyan irányítószámot vagy településnevet adunk 
meg, mely még nem létezik a szótárban, akkor a program hozzá teszi a szótár 
állományhoz. A következő kereséskor már szerepelni fog. 
Utca, házszám 
Anyja neve 
Születési idő 
Születési hely 
Bankszámlaszám: 
Állampolgárság: alapértelmezésben magyar 
Iskolai végzettség 
Családi állapot 
Munkakör 
Munkaszám 
Munkahely 
Költséghely 
Alkalmazás minősége 
FEOR 
TEÁOR 
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A program ellenőrzi, a TAJ-szám és az adószám érvényességét, valamint, hogy az adószám 
és a születési dátum egymásnak megfelel-e.  

 
Az iskolai végzettség, családi állapot, munkakör és munkahely mezőket az alábbi módon 

kell megadni: 
 

 
 
A változtatni kívánt tulajdonság mellett lévő 

gombra kattintva (ha piros a gomb, akkor ENTER 
gombbal is) megjelenik a hozzá tartozó szótár: 

 
Válasszuk ki a megfelelő adatot és kattintsunk rá 

kétszer, vagy a KIVÁLASZT gombra vagy üssük le 
az ENTER-t. Ha mégsem szeretnénk váltani, 
kattintsunk a MÉGSE gombra vagy üssük le az 
ESC-t. 

 
Ha a szótárban több megnevezés szerepel, mint 

amennyi egy ablakban megjeleníthető, akkor a 
lefelé mutató nyíllal, a 'PgDn' vagy az 'End' billentyűvel lehet az ablakban lefelé haladni. 
Amennyiben az ablakban nem szerepel az a megnevezés, amelyet be szeretne írni, akkor a 
megfelelő szótár bővítése után lehet újra behívni a kartont és felvinni az adatokat. 

 
A munkaszám, költséghely, alkalmazás minősége, korkedvezményre jogosító munkakör és 

a FEOR mezőket a fentiekhez hasonlóan kell megadni, de ezeknél lehetőség van beírni a 
tulajdonság kódját is. 

 

 
 

Az ENTER gomb leütése után a beírt értéket a program leellenőrzi, és ha megtalálja a hozzá 
tartozó szöveget, akkor azt be is írja. 

 

 
 

Valótlan érték esetén a mező értéke törlésre kerül. 
 

A FEOR szám felvitele esetén a gombra  kattintva vagy ENTER-t ütve az alábbi 
képernyő jelenik meg: 
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A megfelelő FEOR szám megtalálásához kereshetünk a szöveg elején illetve szövegben.  
Az adatokat lehet rendezni FEOR szám illetve megnevezés szerint.  
 
 

2.1.2.2. Számfejtési adatok 1. 
 

 
 

Az alábbi adatokat lehet felvinni (az aláhúzott tulajdonságok bérszámfejtési szempontjából 
kötelező felvinni): 
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Bérszámfejtési jelző: Fizikai, szellemi, állományon kívüli 
Kifizetőhely: a kifizetés helye 
Telephely 
Jelenlegi jogviszony kezdete: mostani munkába lépés kezdete 
Jelenlegi jogviszony kezdetének módja 
Jelenlegi jogviszony vége 
Jelenlegi jogviszony végének módja 
Nyugdíjas státusz 
Egyszerűsített foglalkoztatás jellege 
START kártya kezdete 
START kártya lejárta 
START kártya típusa 
Tartósan álláskereső személy foglalkoztatás kezdete: A kedvezményt a program a 
kezdetet követő egy évig számolja. A kedvezménnyel összefüggő járulékokat a 
kivonaton lehetőség van ellenőrizni. 

Kedvezmény alapja 
Folyamatos (I vagy N) Csak akkor szükséges beállítani, ha a dolgozó 3 műszakban 

dolgozik 
Foglalkoztatás típusa: Fő-, rész-, mellékfoglalkozás 
Foglalkoztatás módja 
TB elszámolás módja 
Adózás módja 
Statisztikai kód 
Munkarend: Melyik naptár szerint dolgozik 
Folyamatos munkarend: Beállítására akkor van szükség, ha a dolgozó munkaidejét nem 
lehet naptár szerint számolni, mert egyedi munkaidőben dolgozik. (pl.: 24+72) Ebben az 
esetben a program nem tudd számolni így az óra és nap adatokat nekünk kell megadni. 
Besorolási bér: Havidíjasoknál havi bér, óra- és teljesítménybéres dolgozóknál órabér 
Besorolási bér dátuma: A legutolsó besorolási bér kezdetének dátuma 
Távolléti díj 
Átlagbér 
Mozgóbér 
Bérezés módja: havidíjas, órabéres, teljesítménybéres, egyéb 
Napi munkaidő (percben) 
 

A besorolási bérrel kapcsolatos adatokat a KARBANTARTÁS gombbal lehet elérni. Ekkor 
az alábbi képernyő jelenik meg: 
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Itt láthatóak a dolgozó eddig felvitt besorolási bérei. A program a mindig azzal a besorolás 
bérrel számol, ami a tárgyidőszakra vonatkozik. Ha több besorolási bér van egy hónapon 
belül, akkor a bérek átlaga lesz a meghatározó. Ha a bérezés módja változott, akkor a 
tárgyhónapra vonatkozó legutolsó mód a meghatározó. Lehetőség van a besorolási bér 
törlésére, de mindig csak a legutolsóra! 

 

 
 

Új besorolási bér felvitelekor a kezdő dátumot meg kell adni, mert ez alapján számolja, 
illetve íródik be az előző besorolási bér (ha van) vége. Az előző besorolási bér végének 
dátuma mindig az aktuális besorolási bér kezdetét megelőző nap. Javításkor egyik dátum 
módosítására sincs lehetőség. 



Bóra - Munkaügyi-, bér-és SZJA elszámoló rendszer 
. 

 

21

 

2.1.2.3. Számfejtési adatok 2. 
 

 
 

A SZABADSÁG SZÁMOLÁSA gombbal a születési év alapján kiszámoltatjuk a dolgozónak 
járó alapszabadságok napját. Ha nincs kitöltve a születés dátuma hibaüzenetet kapunk. 

 
A pótszabadságok számát nem lehet megadni a törzsadatok karbantartásánál. Ezeket 

részletesen kell felsorolni minden dolgozónál. 
 
A képernyő jobb alsó sarkában láthatjuk a dolgozó összes pótszabadságának számát. 

Új pótszabadság felvitelekor meg kell adni a megnevezést és a napok számát. 
 

 
 

Ha felvisszük a START kártya kezdetét, akkor a számfejtéskor a program ellenőrzi a 
megfelelő adatok alapján, hogy a dolgozó jogosult-e a START kártya kedvezményeinek 
használatra a tárgyhónapban. A dátumot csak akkor lehet felvinni, ha megadtuk a dolgozó 

• születési dátumát  
• iskolai végzettségét 
• jogviszony kezdetét 
• jogviszony kezdetének módját (első munkahelyes) 
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Járulék levonás elmaradásának oka: 
 

2006. április 1-től a járuléklevonás elmaradásának okát – a havi bevalláshoz - jelölni kell. 
Ennek beállítására a törzsállományban van lehetőség. Erre azért van szükség, hogy 

alapértelmezésként ezt az értéket vegye a program műszaknapló létrehozásakor. 
 

 
Ez a beállítás a Törzskarbantartás / számfejtetési adatok 2. fülén található. A két szám 

egymás alatt az elmaradás okának a kódját mutatja.  
 
Az elmaradás okának beállításához kattintson az „Elmaradás oka” gombra, ekkor az alábbi 

képernyő jelenik meg:  
 

 
 

 
 

A megfelelő tulajdonság kiválasztása után a számfejtési adatok ennek megfelelően 
módosulnak. 
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2.1.2.4. Belépő adatok 
Itt kell minden olyan adatot felvinni, ami a belépő adatokkal kapcsolatos. 
 
Adatokat felvinni a sor módosítása gomb segítségével lehet. 

 

 
 

Az adó járulék adatokat a képernyő aljára görgetve találhatjuk: 
 

 
 

A Sor módosítása gombra kattintva az alábbi képernyőt kapjuk: 
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A kék háttérszínű mezőbe nem lehet adatokat írni. 

2.1.2.5. Kilépő adatok 
A végkielégítéssel kapcsolatos adatokat csak itt adhatjuk meg, mivel ezek a bevalláson és az 

adatlapon is szerepelnek.  
 

 
 

A képernyő alsó felén lehet felvinni a munkavállaló munkabérét terhelő tartozásokat. 
 

Új határozatot csak akkor lehet felvinni, ha a bérszámfejtési állandóknál megadtuk a 
letiltások jogcímkódját. 
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A határozatok alapján a megadott időtartamban a munkavállaló fizetéséből levonásra kerül a 

megfelelő összeg vagy százalékérték. 

2.1.2.6. Nyugdíjpénztári és biztosítása adatok 
A dolgozóhoz tartozó nyugdíjpénztári tagságok karbantartása: 
A program mindig azzal a tagsággal dolgozik, ami a tárgyidőszakra vonatkozik.  

Lehetőség van tagság törlésére, de mindig csak a legutolsóra! 
 

 
 

Új tagság felvitelekor a kezdő dátumot meg kell adni, mert ez alapján számolja, illetve 
íródik be az előző nyugdíj-pénztári tagság (ha van) vége. Pénztárat váltani csak minden hónap 
elsejétől lehet. Az előző tagság végének dátuma mindig az aktuális tagság kezdetét megelőző 
nap. Javításkor egyik dátum módosítására sincs lehetőség. A tagsághoz adható kiegészítés, 
mely a bér adott %-a. A munkavállaló által fizetett nyugdíjpénztári kiegészítés után 30%-os 
adókedvezmény érvényesíthető. Lehetőség van beállítani, hogy kedvezmény ne havonta, 
hanem év végén kerüljön érvényesítésre. 

 

 
 

Amennyiben a dolgozó nem magánynyugdíj-pénztári tag akkor azt kell beállítani, 
hogy NINCS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR, kezdetnek pedig a jogviszony kezdetét 

kell megadni. 
 

Biztosítási idő karbantartása: 
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Itt lehet megadni a biztosítás kezdetét és végét, valamint a biztosítási jogviszonyt. Ezen 
adatokra abban az esetben van szükség, ha adatokat szeretnénk importálni az OEP Jelent 
programba.  

2.1.2.7. Huzamos távollét karbantartás 
A huzamos távollét karbantartás hasonlóan működik, mint az egésznapos távollét 

karbantartás, csak itt nem lehet napszámot megadni illetve nem kötelező kitölteni a távollét 
végét. 

 
Huzamos távollétek kezelését a program úgy kezeli, hogy tárgyhónapban végzett feladáskor 

átvezeti az egésznapos távollétek közé és lezárja azt a hónap utolsó napjával. Itt van 
lehetőségünk a napszámok módosítására, ha nem megfelelő a program által számított. 

2.1.2.8. Cafeteria 
Az egyes dolgozóknál külön megadhatjuk, hogy ki melyik csoportba (Lásd: 4.10 Cafeteria) 
tartozik, és milyen juttatásban részesül.  
 

 
 
„Cafeteria csoport választása:” lehetőség szolgál arra, hogy megállapítsuk, hogy mennyi a 
dolgozó éves kerete a csoport beállításai alapján. Ez az összeg beírásra kerül a jobb felső 
sarokban levő mezőbe, amit ettől kezdve a dolgozóhoz tárol a program. Ha a dolgozó év 
közben került alkalmazásba, az érték az éves keret időarányos része lesz.  
 
Itt van lehetőség a dolgozóknak juttatott cafeteriák hozzáadására, módosítására, törlésére: 
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A Cafeteria kiválasztása után lehet beírni a szorzót, illetve, hogy melyik hónapban mennyit 
kap a dolgozó a választott juttatásból. Ha minden hónapra egységes adatot szeretnénk beírni, 
elég a „Havi:” mezőt kitölteni, majd a „kitöltés minden hónapra” jelölőt kipipálni. Ha a 
jogszabályok szerint adómentesen adható értéknél többet írunk be, a program pirossal 
informál, hogy melyik hónapban mennyivel léptük túl a keretet, de természetesen így is 
engedi elmenteni a beírt adatokat. 
 
Ha az adómentes határon felüli értékeket rögzítettünk, a Cafeteria panelen az adatrács alatti 
mezőkben jelenik meg, hogy adott hónapban mennyi a juttatott többlet, amely összeg 
adóköteles.  
 
Bizonyos típusú cafeteriák csökkentik a 400.000 Ft-os keretet, ha ezek összege túlhalad ezen 
az értéken, a panel legalsó mezőjében láthatjuk, hogy mennyivel léptük túl a keretet, ami már 
adóköteles. 
 
Itt, a törzsadatok Cafeteria fülén megjelenített adatok csak egy tervezetet mutatnak, nem a 
konkrét kifizetéseket. A tényleges juttatásokat a műszaknapló létrehozásakor az adott hónapra 
beírt terv szerint a program automatikusan beírja a jogcímkódos feladások közé.  Az esetleges 
adóköteles többlet utáni adót és járulékot a bérprogram kiszámolja. 
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A kifizetett cafeteriák összegét listaszerűen le lehet kérni. Lásd: 3.7 Cafeteria összesítő 

2.1.2.9. Család 
 

 
 
A „Család” menüben van lehetőségünk az eltartottak, illetve a házastárs vagy élettrás és azok 
adatainak rögzítésére. 

2.1.2.10.  Táppénz 
A táppénz számításához szükséges adatokat lehet megadni. 
 

 

2.2. Állomány-csoport választás 
 

E menüponttal lehet kijelölni, hogy fizikai, szellemi 
vagy állományon kívüli dolgozókkal kívánunk 
foglalkozni.  

 
Ha ezt kiválasztottuk, utána minden egyes 

feldolgozás a megadott állománycsoportra 
vonatkozik. Ezt az állománycsoportot az információs 
sáv folyamatosan kijelzi. 
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2.3. Hóközi kifizetés 
Abban az esetben használjuk, ha a dolgozónak nincs időadata és a hónap során még kap 

valamilyen összeget. Pl.: prémium vagy jutalom. Hóközi kifizetéskor a program számol 
adóelőleget, de ez nem kerül az adóállományba. Csak a hóközi, és teljes havi elszámoláskor 
hozza létre és írja az adó állományba a megfelelő adatokat. 

 
Előzetes kifizetés esetén az időadatok megadása, átutalások, feladások felvitele, 

karbantartása után a megadott dolgozóra el lehet végezni a bérszámfejtést. A gép elkészíti az 
előzetes bérfizetési jegyzéket. Ezen a jegyzéken szereplő kifizetendő összesen érték a havi 
bérszámfejtésben előzetesen kifizetett jogcímkóddal a levonásoknál fog szerepelni, így majd a 
kifizetendő összesen érték nulla lesz. 

 
A hóközi kifizetés illetve a hóközi elszámolás menüpontokat a Keretrendszerben lehetőség 

van illetve ajánlott letiltani abban az esetben, ha a nincs ilyen jellegű kifizetés. 

2.3.1. F6 - Jogcímkódok 
A kifizetésre kerülő bruttó értéket kell feladni. 
 
A dolgozó kiválasztás után láthatjuk, hogy milyen kifizetések voltak a tárgyhónapban a 

dolgozó részére. Csak azok a kifizetések vannak megjelenítve, amik nem lettek véglegesítve. 
 

 
 

Lehetőség van új kifizetéseket felvinni, a meglévőket javítani illetve törölni. Az F2 billentyű 
segítségével az összes feladást törölhetjük.  

 
Kifizetés felvitelekor az alábbi képernyő jelenik meg: 



Bóra - Munkaügyi-, bér-és SZJA elszámoló rendszer 
. 

 

30 

 

 
 

Feladás felvitelekor ki kell választani a feladás jogcímkódját. A kifizetendő összeget 
megadhatjuk százalékosan is. Ekkor a jogcímkódhoz rendelt bérből kerül kiszámításra az 
összeg. A jogcímkódok beállítására a 4.11.1 Jogcímkódok menüpontnál van lehetőség. 

2.3.2.  Számfejtés 
Lásd: 2.5.1.7 Számfejtés 

2.3.3. Bérelszámoló lapok 
Lásd: 2.5.2.1 Bérlap 

2.3.4. Bérszámfejtési jegyzék 
Az aktuális kifizetéseket kifizetőhelyenként névsor szerint listázza ki 

2.3.5. Címletezés 
Lásd: 2.5.2.3 Címletezés 

2.3.6. Összesít ő 
A feladások kifizetőhelyenként, jogcímkódonként kerülnek a listára 

2.3.7. Feladások összesítése 
Jogcímkóddal feladott tételeket lehet kilistázni 
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Lehetőség van megadni a jogcímkód határokat, hogy tételes vagy összevont illetve, hogy 
kifizetőhelyenként összevont legyen-e lista. 

2.3.8. Utalások 
Lásd: 2.5.2.6 Utalások 

2.3.9. Véglegesítés 
Ha a hóközi kifizetéseket teljes egészében megtettük, minden dolgozó számfejtése jó, akkor 

e menüponttal levéglegesíthetjük, hogy a későbbiekben még tudjunk futtatni hóközi kifizetést 
vagy meg tudjuk csinálni a teljes havi elszámolást. Ha ezt nem véglegesítjük le, akkor a teljes 
havi elszámolás nem indítható! 

2.4. Hóközi elszámolás 
Akkor kell elszámolást végezni, ha a dolgozó leszámolt, szabadságra megy, vagy egyéb ok 

miatt a fizetését előbb veszi fel. Ilyenkor már előre kell ismerni a teljes havi időadatait. 

2.4.1. F6 - Jogcímkódok 
A kifizetésre kerülő bruttó értéket kell feladni. 

 

 
 

A dolgozó kiválasztás után láthatjuk, hogy milyen kifizetések voltak a tárgyhónapban a 
dolgozó részére. Csak azok a kifizetések vannak megjelenítve, amik nem lettek véglegesítve. 
 

Lehetőség van új kifizetéseket felvinni, a meglévőket javítani illetve törölni. Az F2 billentyű 
segítségével az összes feladást törölhetjük.  

 
Kifizetés felvitelekor az alábbi képernyő jelenik meg: 

 



Bóra - Munkaügyi-, bér-és SZJA elszámoló rendszer 
. 

 

32 

 
 
Feladás felvitelekor ki kell választani a feladás jogcímkódját. Az kifizetendő összeget 

megadhatjuk százalékosan is. Ekkor a jogcímkódhoz rendelt bérből kerül kiszámításra az 
összeg. A jogcímkódok beállítására a 4.11.1 Jogcímkódok menüpontnál van lehetőség. 

 
A lehetőségünk van megadni a lejárat dátumát. Ez azt jelenti, hogy a feladás a megadott 

dátumig lesz érvényes. Ha üresen hagyjuk, akkor csak a tárgyhóra vonatkozik. 
 
Utalás esetén meg lehet adni az utaláshoz tartozó adatokat. 

2.4.2. Számfejtés 
Lásd: 2.5.1.7 Számfejtés 

2.4.3. Bérlap nyomtatás 
Számfejtés után újabb példányt lehet kérni a hóközi kifizetésekről. 
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Ha nyomtatási kép mutatását választjuk, akkor a lapok nem nyomtatódnak egyből ki, hanem 

előbb megjelenik a képernyőn. Itt eldönthetjük kívánjuk-e nyomtatni. 

2.4.4. Bérszámfejtési jegyzék 
Az aktuális kifizetéseket kifizetőhelyenként névsor szerint listázza ki. 

2.4.5. Címletezés 
Lásd: 2.5.2.3 Címletezés 

2.4.6. Összesít ő 
A feladások kifizetőhelyenként, jogcímkódonként kerülnek a listára. 

2.4.7. Feladások összesítése 
Lásd: 2.3.7 Feladások összesítése 

2.4.8. Utalások 
Lásd: 2.5.2.6 Utalások 

2.4.9. Kivonat 
Lásd: 2.5.2.7 Kivonat 

2.4.10. Járulék elszámolás 
Lásd: 2.5.2.8 Járulék elszámolás 

2.4.11. Véglegesítés 
Ha a hóközi elszámolásokat teljes egészében megtettük, minden dolgozó számfejtése jó, 

akkor e menüponttal levéglegesíthetjük, hogy a későbbiekben még tudjunk futtatni hóközi 
kifizetést vagy meg tudjuk csinálni a teljes havi elszámolást. Ha ezt nem véglegesítjük le, 
akkor a teljes havi elszámolás nem indítható! 

2.5. Teljes havi elszámolás 
Minden dolgozóra végre kell hajtani a hónap végén. Ha hóközi kifizetés vagy elszámolás 

volt, amelyet véglegesítettünk, akkor a már kifizetett összeg az elszámolásban megjelenik.  
 
A megjelenő ablakban a jobb oldali listában lehet választani a dolgozók között. 

2.5.1. Műszaknapló 
Az adatokat műszaknapló készítése után lehet feldolgozni. Ha még nincs, az F2 billentyűvel 

lehet új műszaknaplót hozzáadni. 
 
A műszaknaplót az alatta levő módosítás ikonnal, vagy az F3 billentyű megnyomásával 

lehet szerkesztésre megnyitni, amikor a következő lehetőségeket érhetjük el: 

2.5.1.1. F4 – Időadatok 
A bérszámfejtő program részére meg kell adni dolgozónként az időadatokat és az 

opciókódos feladásokat. Minden személynek a hónapnak megfelelő időadatokat másolja be. 
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Azzal a havidíjas személlyel nem kell külön foglalkozni, akinek a hónapon belül nincs egész 
napos távolléte.  

 
Órabéres dolgozónak le kell rögzíteni a ledolgozott órák számát.  
 

 

2.5.1.2. F5 – Távollét 
Amikor egy dolgozó egész napos távolléten van, azt az alábbi képernyő rögzíthetjük: 
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Ha valaki huzamosabb ideig távol van és a 2.1.2.7 Huzamos távollét karbantartás menüpont 
alatt fel lett véve az adata, a távollét a műszaknaplóba automatikusan bejegyzésre kerül.  

 
A képernyőn az aktuális dolgozóról a következő adatok jelennek meg 

 

 
 

• Előző évi szabadság 
• Alapszabadság 
• Pótszabadság 
• Betegszabadság 
• Letöltött szabadság 

 
Az itt megjelenő adatok számított értékek, közvetlenül nem módosíthatók, új távollét 

hozzáadása után a program automatikusan a megfelelő adatokkal frissíti a mezők tartalmát. 
 
A távollétek felviteléhez kattintsunk az ÚJ, illetve ha módosítani szeretnénk, akkor a JAVÍT 

gombra, ekkor módosíthatjuk az alábbi adatokat: 
 

 
 
Válasszuk a távollét típusát, a távollét kódjának beírásával vagy válasszuk ki a listából. 

 
Ezt követően meg kell adni a dátumhatárokat illetve, hogy az hány napot jelent. A program 

leellenőrzi, hogy a megadott napok száma helyes-e. Hibás napszám esetén az érték 
felülíródik. 

 
A megfelelő távollét típus és a napok kiválasztása után az adatok rögzítéséhez kattintsunk 

MENT gombra. Ha mégsem szeretnénk rögzíteni, kattintsunk MÉGSE gombra. 
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A felvitt adatok az alábbi listán jelennek meg: 
 

 
 

A távollét törlésére a TÖRÖL gombbal van lehetőségünk! 

2.5.1.3. F6 - Jogcímkódok 
A kifizetésre kerülő bruttó értéket kell feladni. 
 

 
A dolgozó kiválasztás után láthatjuk, hogy milyen kifizetések voltak a tárgyhónapban a 

dolgozó részére. Csak azok a kifizetések vannak megjelenítve, amik nem lettek véglegesítve. 
 

Lehetőség van új kifizetéseket felvinni, a meglévőket javítani illetve törölni. Az F2 billentyű 
segítségével az összes feladást törölhetjük.  

 
Kifizetés felvitelekor az alábbi képernyő jelenik meg: 
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Feladás felvitelekor ki kell választani a feladás jogcímkódját. Az kifizetendő összeget 
megadhatjuk százalékosan is. Ekkor a jogcímkódhoz rendelt bérből kerül kiszámításra az 
összeg. A jogcímkódok beállítására a 4.11.1 Jogcímkódok menüpontnál van lehetőség. 

 
A lehetőségünk van megadni a lejárat dátumát. Ez azt jelenti, hogy a feladás a megadott 

dátumig lesz érvényes. Ha üresen hagyjuk, akkor csak a tárgyhóra vonatkozik. 
 
Utalás esetén meg lehet adni az utaláshoz tartozó adatokat. 
 
A jogcímkódos módosítások kezelésekor láthatóvá válnak a korábban már számfejtett 

kifizetések. 
 
A számfejtett összeg törlésére csak akkor van lehetőség, ha a GÉPI SZÁMÍTÁSOK 

TÖRLÉSE gombbal töröljük a program által előzetesen kiszámolt értékeket. Ekkor a törölhető 
kifizetések sárga hátterűek lesznek. 

2.5.1.4. F7 – Felosztás 
A munkaidő felosztó fő szerepe, hogy előkészítse az adatokat a bérfelosztó számára.  
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Mivel a számfejtés még nem történt meg, számfejtett összeggel még nem tudunk dolgozni. A 
feladás képernyőn felvitt órákat van lehetősége felosztani munkaszámokra. Ha esetleg az 
órákat munkaidő felosztás után még módosítja, akkor a felosztást ellenőrizni kell. 
 
Itt lehet a felosztott órát illetve a hozzá tartozó munkaszámot megadni. 
 

 
 

2.5.1.5. Járuléklev.elmaradás 
A járuléklevonás elmaradásának oka a törzsállományban beállított érték szerint kerül a 

műszaknaplóba.  
 

Ha módosítani szeretnénk ezt az értéket, kattintsunk a „Járuléklevonás elmaradás oka” 
gombra. Ekkor a már fent említett képernyő jelenik, de most csak a tárgyhónapra vonatkozó 
adatokat állíthatjuk. 
 

A törzsállományban beállított értékek csak a műszaknapló létrehozásakor kerülnek át. Tehát 
ha közben a törzsben módosítjuk az adatokat, akkor azok a már létrehozott tárgyhavi 
műszaknaplóban már nem fognak módosulni. 
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2.5.1.6. Jelenléti ív 

A műszaknaplóban lehetőség van a részletes jelenlét adatok megadására a következő 

képernyőn: 
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Minden naphoz tartozik egy sor, ahol megadható, hogy a dolgozóra nézve milyen 

típusú az adott nap (M, P, E, F), ami alapértelmezés szerint a dolgozó munkarendjének 

megfelelően jelenik meg, rögzítés után pedig a mentett adatok szerint. 

Az ezt követő mezőkbe lehet beírni óra:perc formátumban a napi munka kezdésének 

és befejezésének az idejét. Távollét esetén a jelölőnégyzet bepipálásával érhetők el a 

távollét típusok. 

A panel jobb alsó részén megadott alapértelmezés szerinti munkaidőt lehet egy 

gombnyomásra („Kitölt” gomb) kitölteni a munkanap (M) típusú napokra. 

A „Számítás” gomb megnyomásával lehet aktualizálni ezen jelenléti ív alapján az 

adatokat a műszaknaplóban, ami a következőket érinti: 

- az idő adatok szerint kiszámolásra kerül az „F4 – Alapadatok” panelen az Időbér 

óra, a Túlóra és a Túlóra pihenőnapon mezők; a túlóra számítása a törzsadatoknál 

a besorolási bér adatok között található napi munkaidő figyelembe vételével 

történik 

- a távollét adatok alapján kitöltésre kerül az „F5 – Távollét” panel 

A naptípusok szerint a dolgozó egyedi naptára átírásra kerül 

2.5.1.7. Számfejtés 
A hóközi elszámolások nettó értékét számolja ki, és elkészíti az előzetes bérelszámolási 

lapot. 
Lehetőség van egy dolgozót vagy a teljes állományt számfejteni. 

 

 
 

Ha egy dolgozó feladását már elvégeztük, lehetőség van a törlésre. Ekkor a program kitörli 
a dolgozóhoz tartozó összes feladást, műszaknaplót illetve statisztikai adatokat. 
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2.5.2. Listák, kimutatások 
A műszaknapló alatti ikonsoron az alábbi lehetőségek közül választhatunk, amelyek mindig 

az aktuális állománycsoportra és az aktuális hónapra vonatkoznak (ezek az általános 
eszköztáron mindig kijelzett adatok).  

2.5.2.1. Bérlap nyomtatás 
A bérelszámoló lap tartalmazza az időadatokat, bért növelő-csökkentő tételeket és a 

kifizetendő bért. Ezt a listát két példányban kell elkészíteni. Az egyik példány a dolgozóé a 
másik pedig az ellenőrzést szolgáló bizonylat, amelyet meg kell őrizni. 

 

 
 

Ha nyomtatási kép mutatását választjuk, akkor a lapok nem nyomtatódnak egyből ki, hanem 
előbb megjelenik a képernyőn. Itt eldönthetjük kívánjuk-e nyomtatni. 

A kinyomtatott bérlapokat rendezhetjük név, törzsszám illetve kifizetőhely és név szerint. 
 

2.5.2.2. Bérszámfejtési jegyzék 
A bérfizetési jegyzék tartalmazza a dolgozónak kifizetendő összeget, mely összegnek az 

átvételét a dolgozó aláírásával igazolja. A listán kifizetőhelyenként névsor szerint vannak az 
adatok. A címletezés személyenként és összesítve is szerepel a listán 
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2.5.2.3. Címletezés 
Az aktuális kifizetések listája kifizetőhelyenként névsor szerint címletezve, 

kifizetőhelyenként összesítve készül. 

 

2.5.2.4. Összesítő 
Az állománycsoportokhoz tartozó összes jogcímkódos feladást, adót, túlórát, táppénzt 

tartalmazza.  
 

 

2.5.2.5. Feladások összesítése 
Jogcímkóddal feladott tételeket lehet kilistázni 
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Lehetőség van megadni a jogcímkód határokat, hogy tételes vagy összevont illetve, hogy 
kifizetőhelyenként összevont legyen-e lista. Három különböző időszakra lehet lekérni a listát: 

 
- Aktuális: a még nem véglegesített feladások 
- Előző: korábban véglegesített feladások 
- Teljes havi: az előző és az aktuális összesítve 

2.5.2.6. Utalások 
Utalások listája.  

Pl.: OTP, letiltás, KST stb. 
 

 
 

Megadhatjuk a listázandó utalások jogcímkódját. 

2.5.2.7. Kivonat 
Az állománycsoport fontosabb adatait hozza ki. Pl.: bruttó bér, különböző alapokat. 
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2.5.2.8. Járulék elszámolás 
Járulék elszámolási lapot nyomtathatjuk ki 

 

 
 

Lehetőség van a címekhez tarozó jogcímkódok megadására. Ezt a megfelelő három pont 
feliratú gombbal tehetjük meg. Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg: 

 



Bóra - Munkaügyi-, bér-és SZJA elszámoló rendszer 
. 

 

45

 
 
A jogcímkódokat a mellettük található választónégyzet kipipálásával lehet megjelölni, vagy 

a JELÖL gombbal. Ha mégsem szeretnénk, akkor kattintsunk még egyszer a négyzetre vagy a 
MÉGSE gombra. 

A jogcímkódok szűréséhez adjuk meg a határokat és kattintsunk a LEKÉR gombra. 

2.5.2.9. Véglegesítés 
Ha a véglegesítés során a havi adatokat lezárjuk, akkor a kijelölt állománycsoportot a 

következő hónapra állítja át. Egy havi zárás funkciónak felel meg. Ha már valamelyik 
állománycsoportot véglegesítettük, de vissza kell térni valamelyik hónapra, akkor a 2.9 
Időszak beállítás menüponttal vissza lehet állítani a tárgyidőszakot, és így lehetséges az előző 
hónapra vonatkozó beállítás.  

 

2.6. Csoportos számfejtés 
A csoportos számfejtés segítségével a program elvégzi az összes kiválasztott állományban 

lévő dolgozó műszaknaplóját és számfejtését az alapértelmezett beállítások szerint. 

2.7. Adózót terhel ő egyéb kötelezettség 
Bevallásokban és a befizetési kötelezettségek listán lehetőség van megadni az adózót 

terhelő – magánszemélyhez nem köthető – egyéb kötelezettségeket. 
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A felvitt értékeket a program csak megjeleníti, számolást nem végez velük. Tehát például, 
ha a cégautó adó összegét beállítja, akkor be kell állítani a hozzá tartozó munkaadói járulékot 
és egészségügyi hozzá-járulást is.  

 

 
 

Az egyes tételeket a javít gombbal lehet karbantartani, amikor az alábbi képernyő jelenik 
meg: 

Az egyes hónapok megadása után a ment gombra kattintva menthetjük az adatokat. 
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2.8. Előzetes karbantartás 

2.8.1. Adójóváírás beállítás 
 

 
 

Ezzel a funkcióval lehet engedélyezni az adójóváírás arányosítását illetve az adójóváírás 
visszavonást.  

2.8.2. Előzetes bérkarbantartás 
Ez a képernyő arra szolgál, hogy a több dolgozót érintő bérmódosításokat egyszerűen, 

gyorsan el lehessen végezni. Természetesen e paraméterek beállítására a törzskarbantartásnál 
is lehetőség van. 
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A bérek módosítása gombra kattintva adhatjuk meg a besorolási-, távolléti- és átlagbérre 
vonatkozó adatokat. 
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2.8.3. Szabadság karbantartás 

 
 

Az összes dolgozóra egyidejúleg állíthatja be az előző évi szabadság, az alapszabadság és a 
letöltött szabadság napok számát. Az értéket közvetlenül a táblázatban írhatja be a sárga 
hátterű oszlopokba. 

2.8.4. Rendszeres feladások karbantartása 
Feladás során gyakran előfordul, hogy egy-egy feladás havonta ismétlődik.  
 
Ennek kezelésére adhatunk meg lejárati idő a feladáskor Ez a képernyő arra szolgál, hogy 

együtt lássuk a különböző rendszeres feladásokat.  
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2.8.5. Nem kifizet őhelyt ől származó táppénz 
 

 
Nem kifizetőhelytől származó táppénz adatait lehet felvinni. Ennek felvitelére azért van 

szükség, hogy figyelembe lehessen venni számfejtéskor. 
 

A hónap módosítása gombra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg. 
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2.8.6. Nem kifizet őhelyt ől származó táppénz listázása 
A korábban felvitt adatok listázására van lehetőség. 

 

 

2.8.7. Előző havi feladások aktualizálása 
Az előző és tárgyhavi feladások aktualizálására szolgál. 
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2.9. Időszak beállítás 

 
 

 A három állománycsoport aktuális feldolgozási időpontján lehet állítani. Itt van lehetőség 
arra, hogy már bérszámfejtett adatokhoz visszanyúljunk és aktualizáljuk. Amikor már 
leadtunk egy elszámolást, nem célszerű itt visszamenni előző időszakra.  

 
Az átállított időszak az információs sávban is aktualizálódik 

3. Listák 

3.1. Bérkarton 
A dolgozó adatait lehet lekérni egész évre vonatkozóan. 

 

 
 

Egy illetve több dolgozóra kérhetünk listát. Több dolgozó esetén rendezhetjük az adatokat 
illetve megadhatjuk a listázandó állományokat. 
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3.2. Kivonat 
Adott havi, adott állománycsoport(ok)ra vonatkozó fontosabb adatokat listáz ki megadott 

szempont szerint. Pl.: bruttó bér, különböző alapokat. 
 

 

3.3. Magánnyugdíj-pénztári befizetések 
A magánnyugdíj-pénztári befizetésekkel kapcsolatos információt lehet kilistázni. Az 

időszak megadása után beállíthatjuk, hogy pénztáranként lapdobással nyomtassunk, illetve a 
rendezés módja is kiválasztható. Lehetőség van éves ellenőrző lap nyomtatására is. Az 
eredményt exportálhatjuk Excel formátumba. 
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3.4. Befizetési kötelezettségek 
A megadott időszakra vonatkozó, bérkifizetéshez kapcsolódó befizetési kötelezettségeket 

listázza ki. Külön lehet listázni az egyéni vállalkozók befizetési kötelezettségeit. 
 

 

3.5. Magánnyugdíj-pénztári igazolás 
Ezzel a funkcióval nyomtathatunk munkáltatói igazolást a dolgozó részére történt 

magánnyugdíj-pénztári befizetésekről. Lehetőség van megadni, hogy melyik időszakra mely 
dolgozókra vonatkozóan szeretnénk listázni. Összesített listát is kérhetünk. 

 

 

3.6. Egészségpénztári tagdíjbevallás 
Egészségpénztári tagdíjbevalláshoz gyűjthetünk ki adatot és exportálhatjuk Excelbe. 
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3.7. Cafeteria összesít ő 
A kifizetett cafeteriák összegét listaszerűen ehet lekérni ebben a menüpontban: 
 

 
 
Az adott hónapra vonatkozóan tételes vagy összevont, esetleg kifizetőhely szerinti listát lehet 
nyomtatni. 

3.8. Havi összesít ők 
Minden feldolgozás arra az állománycsoportra vonatkozik, amelyet kiválasztottunk az 

elején. E menüpont alatt mindhárom állománycsoportot együttesen lehet megjelentetni a 
listákon. A havi összesítőknél a jogcímkóddal megadott összegek és ezekből számolt 
adóalapokat és adóösszegeket lehet összesíteni. Utalásoknál, címletezésnél, kivonatnál a 
három állománycsoportot együttesen ki lehet listázni. 

3.9. Havi összesít ők telephelyenként 
A havi összesítők menü funkcióit telephelyenként lehet alkalmazni. 
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3.10. Utalások 
Megegyezik a 2.5.2.6 Utalások pontban leírtakkal, annyival kiegészítve, hogy itt a hónapot és 
az állománytípust is lehet választani. 

3.11. Címletezés 
Lásd: 2.5.2.3 Címletezés 

3.12. Járulék elszámolás 
Járulékelszámolási lapot lehet nyomtatni a kiválasztott állományok dolgozóira, vagy egy 

dolgozóra. A jogcímkódokat a három pont feliratú gombok megnyomásával érhetjük el. 
 

 

3.13. Betegszabadság lista 
Ki lehet listázni, hogy egy adott hónapban, a választott állományban melyik dolgozó hány 

napot volt betegszabadságon. 
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3.14. Levont szakszervezeti díjak 
Ki lehet listázni, hogy egy adott hónapban, a választott állományban melyik dolgozótól 

mennyi szakszervezeti díj került levonásra. 
 

 

3.15. AM éves összesít ő 
Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nettó kifizetéseket és ledolgozott órákat 

összesítheti. 
 

 

3.16. Összesít ő többi hónapra 
Megegyezik a 2.5.2.4 Összesítő pontban leírtakkal, annyival kiegészítve, hogy itt több 

hónapra is tudunk listázni. 

3.17. Munkáltatói igazolás 
Munkáltatói igazolást nyomtathatunk a dolgozónak. A megjegyzés és a keltezés szabadon 

módosítható. 
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3.18. Kereseti igazolás 
 

A kereseti igazolást több 
hónapra lehet kiadni, a Lekér 
gombra kattintással lehet 
betölteni az adatokat. Ha a 
dolgozónak van számfejtett 
keresete, akkor a program azt 
beírja a nettó illetve a bruttó 
keresethez. Ezt át lehet írni. Ha 
nem készült még bérszámfejtés s 
dolgozó adataival, akkor nekünk 
kell megadni a nettó keresetet.  
 

 



Bóra - Munkaügyi-, bér-és SZJA elszámoló rendszer 
. 

 

59

3.19. Jelenléti ív 
Megadott hónapra, egy vagy több dolgozónak, lehet üres jelenléti ívet nyomtatni. 

Mindenkinek a saját munkarendje szerinti jelenléti ívet nyomtat a program. A függőleges 
típus oldalanként egy dolgozó jelenléti ívét nyomtatja ki (napi érkezés/távozás aláírás, 
ledolgozott óra), a vízszintes típus több dolgozót hoz egy lapon (egyszerűsített: egy sorvégi 
aláírás). 

 

 
 
3.20. Ki-, belépések nyilvántartása 
 

 
 

Alapadatokat és magánnyugdíj-pénztári adatokat tartalmazható listát kérhetünk le, mely 
rendezhető név illetve törzsszám szerint illetve szűkíthető a be illetve kilépés dátumával. 
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3.21. Törzsállomány lekérdezése 
Név vagy törzsszám szerint lehet lekérdezni illetve kilistázni a törzsadatokat. Törzsszám 

szerinti rendezettség esetén a dolgozó(k) törzsszámát kell megadni, különben pedig a 
dolgozó(k) neveit. 

 

 
 

A lista szűrésével megjeleníthetjük a csak az aktív illetve csak az állományon kívüli 
dolgozókat. 

 
Kilenc különböző listát kérhetünk le: 
 

• Munkaügyi nyilvántartó lap 
• Nyilvántartási igazolás 
• Gyors törzslista 
• Besorolási bér változás 
• Adójóváírás nyilatkozat 
• Adójóváírás nyilatkozat II 
• Adójóváírás nyilatkozat (Arányosított) 
• Cafeteria nyilatkozat 
• Nyilatkozat az adóterhet nem viselő járandóságokról 

 
A dolgozó összes adatát a nyilvántartó lap tartalmazza. Lehetőség van az egész 

törzsállomány exportálására Excel formátumba is. 

3.22. Szabadság nyilvántartás 
Szabadság nyilvántartás, szabadságkeret lista, távollét nyilvántartás illetve huzamos 

távollétek listázására szolgál. 
 
Rendezhetjük törzsszám vagy név szerint valamint szűrhetjük a listát megadott 

intervallumra. 
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3.23. Pótszabadság nyilatkozat 
Pótszabadság nyilatkozat lapot lehet nyomtatni a dolgozónak. 

 

3.24. Családi kedvezmény nyilatkozat 
Családi kedvezmény nyilatkozat lapot lehet nyomtatni a dolgozónak. 



Bóra - Munkaügyi-, bér-és SZJA elszámoló rendszer 
. 

 

62 

4. Beállítás 

4.1. Cégterület beállítás 
 

 

4.2. Havi minimálbér 
Az aktuális évben minden hónapra megadható a minimálbér összege, ezen kívül lehetőség 

van az előző év utolsó havi értékének beírására is. 
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4.3. Teljesítmény JCK 
Teljesítménybéres elszámolásnál e menüpont alatt lehet megadni, hogy a különböző 

pótlékok milyen jogcímkóddal legyenek felvéve a rendszerbe és a jogcímkódokhoz milyen 
alapértelmezés százalékok kapcsolódjanak. Pl.: délutános, éjszakai pótlékhoz, túlórához 
milyen jogcímkódok kapcsolódjanak.  
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4.4. Bérszámfejtési állandók 
A programírásnál arra törekedtünk, hogy egy évközi jogszabályváltozás miatt ne kelljen új 

programverziót küldeni. Ezért úgy készült a program, hogy a változáskor a felhasználó maga 
tudja a paramétereket beállítani.  

 
Ehhez az alábbi képernyő nyújt segítséget: 
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A különböző oldalakon beállítható a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítás mértéke, a 

munkavállalói járulék, baleseti járulék, a TB járulék mértéke és a kisösszegű kifizetés 
adószázaléka.  

 
A szakszervezeti díjat három sávra lehet bontani. Meg lehet adni egy alsó és egy felső 

értéket, valamint az alsó érték alatt milyen százalékkulcsot számoljon a szakszervezeti díjnak, 
a két érték között milyen százalékos kulcsot alkalmazzon a program, és a felső határ fölött 
hány százalékot vonjon a program. Be lehet állítani, hogy mennyi a maximális nyugdíjjárulék 
alap összege és mennyi a napi nyugdíjjárulék maximum.  

 
Utolsó és az első hónap: csak akkor kell módosítani, ha évközben megszűnne a maximális 

nyugdíjjárulék-alap figyelembe vétele.   
 
Éves szintű havi munkaóra átlag: Azért hogy havidíjas dolgozók esetében a 28 és a 31 

napos munkanap esetén a túlóra ne változzon, ehhez itt kell beírni azt, hogy éves viszonylatba 
havi átlagban hány órát dolgoznak. A havi besorolási bért ezzel az óraszámmal osztja vissza 
és ennek megfelelően számolja a túlóra díját.  

 
Kft. tagnak lehet beállítani, hogy mennyi a minimális és maximális nyugdíjjárulék, amit le 

kell vonni havonta.  

4.5. Adatszolgáltatások jogcímkódjai 
Ahhoz, hogy a bevallás megfelelő soraihoz kerüljenek a jogcímkódon feladott összegek, 

minden számfejtéskor használt jogcímkódot be kell sorolni. 
 
Ezt az 4.5 Adatszolgáltatások jogcímkódjai menüponttal érhetjük el. 

 

 
 



Bóra - Munkaügyi-, bér-és SZJA elszámoló rendszer 
. 

 

66 

Az egyes sorokra majd a jogcímkódok beállítása gombra kattintva állíthatjuk be a 
jogcímkódokat. 
 

Az alábbi két sorra külön fokozottan figyeljen: 
 

1. 101 – Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg 
2. 102 – A 101-es sorból ténylegesen levont összeg 

 
Ezekhez a sorokhoz a program automatikusan hozza a számfejtés során számított adóelőleg 

összegét, kivéve a lineáris adókulcs szerint adózó jövedelmeket. Azokat a jogcímkódokat, 
amelyek lineáris adókulcshoz lettek besorolva és nem különadózó jövedelmek, a fent jelzett 
két sorra be kell állítani. (Ilyen pl. ha a magánszemély nyilatkozata alapján lineáris adókulcs 
szerinti adólevonást kér).  

 
Ha a jogcímkód az adóelőleg összegébe tartozik (101) és levonásra is került (102), akkor 

mind a két sorba be kell állítani. 
 
Kilépő dolgozó adatlapjához két okból kell jogcímkódokat rendezni: 
 

1. Kilépő adatlap esetén a besorolt jogcímkódok szerint kerülnek kitöltésre az egyes 
sorok. 

2. A belépő adatlap adatai rögzíteni lehessen.  
 

Ahhoz, hogy a belépő dolgozóhoz adatokat vihessen fel jogcímkódokat kell rendelni az 
egyes sorokhoz. Erre azért van szükség, hogy göngyölésnél e jogcímkódok alapján kezelje a 
program a felvitt összeget. 
 

 
 
 
 
 

 Tehát ha pl. a 3. sorba 
szeretne elszámolható 
költséget megadni akkor 
ahhoz adómentes, míg az 
adóalaphoz adóköteles 
jogcímkódot kell 
választani. 
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Amikor e jogcímkódok beállítása nem történt meg az alábbi hibaüzenetet kapta a 
törzsadatok mentésekor: 

 
„Nincs megadva a 3. sorhoz tartozó jogcímkód! Hibás lesz a dolgozó adatlapja.” 

 
Azért, hogy ellenőrizni tudja mely sorok hibásak az alábbi jelölés található az 

Adatszolgáltatások jogcímkódjai képernyőn: 
 

 
 
Minden olyan sor, aminél nincs beállítva az adóköteles és/vagy az adómentes jogcímkód 

piros háttérrel jelenik meg. 

4.6. Munkaer őköltség-felvétel jogcímkódjai 
A munkaerőköltség-felvétel statisztikai kimutatás egyes soraihoz rendelhetünk hozzá 

jogcímkódokat, így az erre a jogcímkódra rögzített összegeket a megadott sorban összegzi. 
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4.7. Naptár 
A számfejtéshez szükséges tudni, hogy adott hónapban hány munkanap, hány ünnepnap 

volt. Ezt a program alapértelmezés szerint tudja. Ha a szabadságokat visszük fel, a program 
automatikusan számolja a napokat kihagyva a szombatokat, vasárnapokat.  

 
A fizetett ünnepeket viszont minden évben manuálisan kell felvinni. Ezeket az adatokat itt a 

naptárban rögzítjük le.  
 
A folyamatos munkarendben dolgozóknak a szombat és vasárnap másképp van a 

munkarendjükben, azért hogy a program ezeknek a dolgozóknak is megfelelően számolja a 
távolléteket. Őket külön munkarend állományba kell felvenni. A Szótár karbantartásnál, 
amikor a munkarend típusát kéri a program, a rendes havi díjas dolgozónál ezt a mezőt üresen 
kell hagyni. Az ettől eltérő munkarendben dolgozóknak vagy betűkkel, vagy számokkal 
megkülönböztetve kell ezeket az adatokat rögzíteni. Ha itt a Naptárban létrehoztuk ezeket a 
munkarendeket, akkor lehet a dolgozói törzsállományba a dolgozóhoz hozzárendelni, hogy ő 
milyen munkarendben dolgozik.  
 

A különböző naptárak karbantartására az alábbi képernyő szolgál: 
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Első lépésként ki kell választani , melyik munkarend naptárát szeretnénk módosítani. Új 
naptár felviteléhez kattintsunk a KARBANTARTÁS gombra, ahol a szótárakhoz hasonló 
képernyő segítségével tudjuk kezelni a különböző munkarendeket. 

Ha kiválasztottuk a megfelelő hónapot kattintsunk a JAVÍT gombra. Ekkor lehetőségünk 
van szerkeszteni. 
 

A megfelelő nap négyzetébe írjuk be a megfelelő betűt: 
 

• M – Munkanap 
• P – Pihenőnap 
• F – Fizetett ünnep 
• E – Pihenőnapra eső fizetett ünnep 
 

Ha valamelyik dátumot külön szeretnénk módosítani, akkor a nap megadása után használjuk 
az UGRÁS gombot. 

 
Az adatok rögzítéséhez kattintsunk a MENTÉS gombra vagy a visszaállításhoz a MÉGSE 

gombra. 

4.8. Főkönyvi feladás beállítás 
A főkönyvi feladás egyes sorait lehet definiálni illetve karbantartani.  
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Ez egyes sorok az alábbi színekkel jelennek meg. 
Fekete  Adó és járulék kötelezettségek 
Narancs  Adózót terhelő - magánszemélyhez nem köthető – egyéb kötelezettség 
Kék  Manuális feladások (Ön által felvitt) 

 
A program által kezelt sorok (fekete és narancs színnel jelölt) esetén csak a tartozik és 

követel oldalt lehet megadni. Manuális feladások esetén a szöveget és a sorhoz tartozó 
jogcímkódokat is módosíthatja. 

 

4.9. ABEV import beállítás 
Itt lehet megadni az ABEV program és az import fájlok elérési útvonalát. Beírhatjuk a 

bevallásokon megjeleníteni kívánt adószakértő adatait is, illetve hogy ezen kívül még mi 
jelenjen meg a bevalláson. Alul pedig a megfelelő funkciót lehet kiválasztani. 
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4.10. Cafeteria 
Dolgozók béren kívüli juttatásának karbantartására szolgál a program a Cafeteria modulja. 

Elsőként meg kell állapítani, hogy a dolgozók mekkora összegű támogatást kapnak. Ez lehet 
egy fixen meghatározott összeg, vagy lehet a besorolási bér bizonyos százaléka.  

 
 

4.10.1. Cafeteria csoportok 
 
Több Cafeteria csoport meghatározására van lehetőség, az egyes dolgozókat ezekbe a 

csoportokba sorolhatjuk. A program alapból tartalmazza az „Alap” csoportot, amelynél fix 
400.000 Ft a limit. Ebben a menüpontban lehet csoportot hozzáadni, törölni, módosítani. 
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4.10.2. Cafeteria típusok 
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4.11. Szótár 
A rendszer üzemeltetéséhez és az egyértelmű azonosításhoz szótárakra van szükség. E 

menüpont a különböző megnevezések egyértelmű azonosítását szolgálja. A szótárban 
lerögzített megnevezéseket egy kinyíló menüből tudjuk kiválasztani, s a kiválasztott 
megnevezéshez tartozó kód kerül az adatbázisba. A későbbiekben a program e szerint a kód 
szerint dolgozik. Az egyértelmű megfeleltetés miatt használjuk ezeket a kódokat. Ha külön-
külön kellene őket a felhasználónak begépelnie, nem lehetne garantálni a megnevezések 
azonosságát. Ez pedig a lekérdezéseknél problémát okozna.  

 
A szótárakat lehet bővíteni és módosítani. A szótárak tartalmát külön ki lehet listázni. A 

nem bővíthető szótáraknál csak a listázás menüpont szerepel. Amennyiben e szótárakat is 
bővíteni szeretné, ezt kérjük, jelezze cégünk felé.  

 
A különböző szótárak karbantartására nagyrészt az alábbi képernyő használatos: 
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Ezen a képernyőn keresztül van lehetőségünk új elemet létrehozni, javítani vagy törölni a 
szótárban. 

4.11.1. Jogcímkódok 
A Bérszámfejtő program úgy van felépítve, hogy lehetőleg minimális kötöttséget 

tartalmazzon. Ezért minden egyes kifizetést és levonást a felhasználó tud paraméterezni, hogy 
azt a mozgást a bérszámfejtés során milyen arányban kívánja figyelembe venni. Az alapbéren 
kívül minden egyes kifizetést csökkentő és növelő tételt jogcímkóddal lehet megadni.  

 
A menüpont elindítása után láthatjuk a programban megtalálható jogcímkódokat és 

tulajdonságaikat.  
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Lista szűkítéséhez meg kell adni a határokat, majd a LEKÉR gombra kattintva frissül a lista.  
Jogcímkódok törlésére nincs lehetőség. 

 
Az ÚJ JOGCÍMKÓD és a JOGCÍMKÓD MÓDOSÍTÁSA gombokkal az alábbi képernyőt 

lehet elérni: 
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A jogcímkód egy hárompozíciós numerikus érték. A későbbiekben azonosításra mindig ez a 
kód szolgál. A felvivő képernyőn be tudjuk állítani a jogcímkódok megnevezését és hozzájuk 
kapcsolódó megjegyzést.  

 
Megadhatjuk, hogy milyen adóalapba tartozik vagy adómentes-e. 
 
Meghatározhatjuk, hogy : 

•  Adóköteles bér vagy adóköteles nem bér jellegű kifizetés 
•  Költségtérítés 
•  Béralapba tartozik 
•  Kereset  
•  Járandóság 
•  Nyugdíjjárulék alapja 
•  TB járulék alapja 
•  Szakszervezeti díj alapja  
•  Munkavállalói járulék alapja 
•  Munkaadói járulék alapja 
•  Nyugdíjjal azonos módon adózó jövedelem 
•  Gyerektartásdíj alapja 
•  Táppénz, amelyből nem kell tartásdíjat vonni 
•  Időbérre vonatkozó százalékos feladás 
•  Besorolási bérre vonatkozó százalékos feladás 
•  Átlagbérre vonatkozó százalékos feladás 
•  Nettó bérből kell vonni 
•  Bruttó bérből kell vonni 
•  Rendszerparaméter 
 

Ha a jogcímkód adókedvezményt takar, meg lehet adni az adókedvezmény típusát. 
 
Új jogcímkódok létrehozása esetén a kódszám kiválas ztásához 

az alábbi feltételeket kell figyelembe venni: 
 
   Béralapot növel ő tételek:      JCK>= 100  és  JCK< 400 
      Bérpótlékok:                JCK>= 200  éS  JC K< 300 
   Keresetet növel ő tételek:      JCK>= 100  és  JCK< 350    
   Járandóságot növel ő tételek:   JCK>= 350  és  JCK< 500 
 
   Adóalap módosítás: 
 
   Kedvezmények:                    JCK>= 510  és  JCK< 520 
   Összes kedvezmény megszüntetése  JCK = 519 
    
   Levonások:                      JCK>= 600  és  J CK<= 999 
   Utalások:                        JCK>= 900  %-os  feladás 

is lehetséges. 
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4.11.2. Munkahely 
E menüpontnál fel lehet vinni, hogy a dolgozók melyik munkahelyen dolgoznak. Egy három 

karakteres kódot lehet megadni és egy megnevezést. A törzskarbantartás során mindig csak a 
megnevezés jelenik meg, a felhasználó a kóddal nem találkozik.  

4.11.3. Munkakör 
A munkaköröket lehet megadni négyjegyű azonosítókkal.  

4.11.4. FEOR 
E menüpont alatt meg lehet adni, hogy milyen FEOR számhoz milyen megnevezés tartozik.  

4.11.5. Főkönyvi szám 
A bérfelosztó készítéséhez szükséges megadni a főkönyvi számokat. Azokat az ötös, hatos, 

hetes számlaosztályokat kell megadni, amelyekkel a bérszámfejtés során dolgozni kívánunk.  

4.11.6. Munkaszám 
Minden egyes dolgozóhoz hozzárendelhetünk egy munkaszámot és a munkaszámhoz egy 

költséghelyet. Ha ezeket megadtuk, a program a bérfelosztás során a dolgozóhoz 
alapértelmezés szerint hozzárendelt költséghelyre teszi a dolgozó bérét.  

4.11.7. Kifizet őhely 
Fontos megadni e menüpont alatt a kifizetőhelyeket, mert az összes listát névsor vagy 

kifizetőhely szerint lehet lekérni. A kifizetőhely kódszótárt a későbbi elemzésnek megfelelően 
érdemes felépíteni.  

 
A kifizetőhelyet egy egykarakteres kóddal lehet megadni. Kódként betűket és számokat is 

lehet használni. A kódoknál először a számok jönnek egymás után, majd a betűk ABC 
rendben. A kódnál ne használjunk ékezetes karaktereket. A kifizetőhelyeket a kódsorrendnek 
megfelelően hozza le a program.  

4.11.8. Telephely 
Lehetőség van engedélyezni a telephelyeket. Ekkor telephelyenként is kérhetjük a listákat. 

4.11.9. Távollét 
A távollétek okait lehet itt felsorolni. A programban néhány alapértelmezés már eleve benne 

van.  
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A különböző távolléteknél megadhatjuk, hogy csökkenti-e az EÜ illetve TB napok számát 

illetve, hogy a statisztikai létszámot csökkenti-e. 
 

 
 

4.11.10. Családi állapot 
Ez egy fix szótár, bővíteni nem lehet, csak listázni.  

4.11.11. Iskolai végzettség 
Ez egy fix szótár, bővíteni nem lehet, csak listázni.  

4.11.12. Adózás módja 
Ez egy fix szótár, bővíteni nem lehet, csak listázni.  
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4.11.13. Foglalkoztatás 

4.11.13.1. Foglalkoztatás típusa 
Foglalkoztatás típusait lehet megadni. 

4.11.13.2. Foglalkoztatás módja 
Foglalkoztatás módjait lehet megadni. 

4.11.13.3. Megszűnésének módja 
A foglalkoztatás megszűnésének módjait lehet megadni. 

4.11.14. Irányítószám 
A dolgozóhoz kapcsolódó címeket, irányítószámokat lehet felvinni.  

4.11.15. Magánnyugdíjpénztárak 
A nyugdíjpénztárakat lehet felvinni 

4.11.16. Önkéntes nyugdíjpénztárak 
Az önkéntes nyugdíjpénztárakat lehet felvinni. 

4.11.17. Önkéntes egészségpénztárak 
Az önkéntes egészségpénztárakat lehet felvinni. 

4.11.18. Bankok 
Bankok adatait lehet megadni. 

4.11.19. Alkalmazás min ősége 
Az alkalmazás minősége szótárt lehet bővíteni. 

4.11.20. Jogviszonyok típusai 
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5. Adatszolgáltatás 

5.1. Belépő dolgozó 

5.1.1. Munkaszerz ődés 
Munkaszerződés nyomtatási lehetőség a dolgozó adataival. A szerződés tartalma átírható. 

5.1.2. Munkáltatói tájékoztatás 
Munkáltatói tájékoztatás nyomtatási lehetőség a dolgozó adataival, szövege átírható. 

5.1.3. Munkáltatói igazolás a biztosított nyilvánta rtásba vételér ől 
A biztosított nyilvántartásba vételéről lehet igazolást nyomtatni. 

5.2. Kilép ő dolgozó 
E menüpont alatt lehet a kilépő dolgozók részére különböző igazolásokat és adatlapokat 

készíteni.  

5.2.1. Összes igazolás nyomtatása 
A kilépő dolgozó összes igazolásának kinyomtatására ad lehetőséget. Megjelölhetjük, hogy 

szeretnénk-e látni az igazolást nyomtatás előtt. Az adatlapot erről a képernyőről nem lehet 
kinyomtatni! 
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5.2.2. Adatlap 
Az itt készített adatlap tartalmazza a jelenlegi és az előző munkáltatótól származó 

jövedelmeket összevontan a mostani jogszabályoknak megfelelően. Adatlapot akkor tudunk 
készíteni, ha a 2.1.2.2 Számfejtési adatok 1. alatt a dolgozónál beírjuk a jogviszony végét. 

 
A kilépő dolgozó adatlapja három lépcsőben érhető el. 

 

 
 

1. Számolás: Az adatok összeszámolása. (A korábban felvitt adatok felülíródnak!) 
2. Megtekintés / módosítás: A számolt adatokat módosíthatjuk.  
 

Figyelem! 
Az adatlapon az adatok módosítása csak gyors megoldásként használandó. 
Az összegeket megfelelő számfejtéssel illetve beállítással kell módosítani. 

Az adatlapon módosított összegek a későbbi bevallásokban nem fognak szerepelni. 
 
3. Nyomtatás: Az adatlap nyomtatása (2 oldalas! A második oldal csak az első bezárása 

után jelenik meg.) 
 

5.2.3. Munkáltatói igazolás a munkaviszony megsz űnésekor 
A kilépő dolgozó számára tudunk munkáltatói igazolást készíteni e menüpont alatt. Az 

igazolás tartalmazza a biztosított személyi adatait, a biztosítás kezdetét, megszűntét, 
társadalombiztosítási törzsszámát, az adott évben nyugdíjjárulék-alapot képező személyi 
jellegű kifizetések és a levont nyugdíjjárulék összegét.  
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5.2.4. Igazolólap a munkanélküli járadék megállapít ásához 
 

 
 

5.2.5. Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott t artási 
kötelezettségekr ől 

Azok a törzskarbantartásban felvitt határozatok kerülnek listázásra, amiknél megjelöltük, 
hogy bírósági végzéssel meghatározott.  
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5.2.6. Munkáltatói igazolás a levont járulékokról 
Listázásra kerülnek az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapot képező személyi jellegű 

kifizetések. 
 

 
 

 

5.2.7. Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ell átás 
megállapításához 
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Az egészségbiztosítási ellátás megállapításához szükséges jövedelemigazolás nyomtatható 
ki. Az egyes értékek az adatrácsban módosíthatók. 

5.2.8. Bérelszámoló lap 
Lásd 2.5.2.1 – Bérlap nyomtatás 
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5.3. APEH bevallások, adatlapok 

5.3.1. 11T1041 – (Változás) Bejelent ő lap 
08T1041 bevallást lehet elkészíteni ebben a menüpontban. 

 

 

5.3.2. 1108 – Havi bevallás 
A bérszámfejtő programmal lehetőség van a havi adatszolgáltatáshoz szükséges bevallást 

elkészíteni. Ezen bevallásokat azonban nem a fent említett módon az adatok importálásával, 
hanem XML fájl készítésével valósíthatjuk meg. Ennek előnye, hogy a bevallás 
főnyomtatványa (0808A) és az összes alnyomtatványa (0808M) egy fájlban található. Azt 
elkészített XML fájlt az ABEV programban tetszőlegesen lehet szerkeszteni illetve 
megtekinteni. 
 

FIGYELEM! 
Bevallások készítése előtt győződjön meg róla, hogy a legfrissebb ABEV programmal 

illetve bevallásokkal dolgozik! 
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5.3.2.1. Bevallás készítő képernyő 
A menüpontok indításával az alábbi képernyő jelenik meg, melyet öt fő részre lehet tagolni. 

 
 

 
 
 
 

A lekérdezett időszak mutatja, a bevallás dátumhatárait. Az adatok kigyűjtése a kijelölt 
hónapra illetve a megadott dátumhatárokra korlátozódik.  

 
Az adatok kigyűjtése gombra 

kattintva az alábbi képernyő jelenik 
meg: 

 
 Itt választhatjuk ki azokat a 

dolgozókat, akiket szeretnénk, hogy 
a bevallásban szerepeljenek. Ezen 
listán nem jelennek meg az egyéni 
vállalkozók (alkalmazás minősége 
alapján dönt.) 

 
Az adatok kigyűjtése gombra 

kattintva készül a bevallás. 
Ez akár több percig is eltarthat. 
 

 
 

ELKÉSZÍTETT  
0808M  

BEVALLÁSOK 

„M” jel ű 
nyomtatványok 

kigyűjtése, 
megtekintése 

„A” jel ű 
nyomtatványok 

számolása, 
megtekintése 

Lekérdezett időszak 

A kész bevallások 
közül a kijelölt 
vagy az összes 

nyomtatása 



Bóra - Munkaügyi-, bér-és SZJA elszámoló rendszer 
. 

 

87

 
Ezt követően a 

kiválasztott dolgozók 
bevallása megjelenik 
az elkészített 
bevallások listán. 

 
 
 
Az így létrehozott 

bevallásokat 
megtekinthetjük 

illetve módosíthatjuk.  
 

 
Adatok megtekintésekor az alábbi képernyő jelenik meg. 

 

 
 

Az oldalakat váltva láthatjuk a dolgozóhoz tartozó különböző adatokat. Szinte minden 
oldalhoz részoldal is készíthető. Ez arra szolgál, hogy azonos lapot többször is készíthessünk. 
Erre pl. akkor lehet szükség ha a járulékokat időszaki bontásban kell hozni. Részoldalakat 
készíthetünk és törölhetünk (az elsőt nem!) is. 

 
Az adatok módosításához a táblázatban kell változtatni az adatokat. Csak a fehér háttérszínű 

adatok módosíthatóak. 
 

Nyomtatáskor az alábbi lista jelenik meg. 
 

Választható 
oldalak 
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Ha minden M-es bevallás megfelelő össze kell számolni az összesítő bevallást: 0808A  
 

 
 

Az összesítő kiszámolása után – a fentiekhez hasonlóan – megtekintheti, módosíthatja, 
illetve kinyomtathatja az összesítőt. 

 
Amennyiben minden bevallás megfelelő, kattintson a Bevallás készítése gombra. 
 
Ekkor létrehoz a program egy XML kiterjesztésű fájlt az alábbi névvel: 

Bevallás _ hónap _ Cég kódja. XML 
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5.3.2.2. Jogviszonyok összevonása 
A bevallás készítése közben összevonásra kerülnek azok a jogviszonyok illetve 

törzsszámok, amelyek többször szerepelnek az adott időszakban. Az összevonás adóazonosító 
jel alapján történik. 

 
Törzsszám összevonás az alábbi módon történik: 

 

 
 

A több törzsszám esetén az első törzsszámra kerül minden adat a megfelelő oldalakat 
összevonva illetve szükség szerint új részoldalak létrehozásával.  

 
A fenti példában a 0001-es törzsszámú bevallásra kerül a 0002-es is ezért az már nem 

szerepel a bevallásban.  
 
Az összevonás után az alábbi üzenetet kapjuk, mely tájékoztat, hogy a 0002-es első 

jogviszonyát összevontuk a 0001-es törzsszám szintén első jogviszonyával. 
 

 
 

5.3.2.3. XML fájl ellenőrzése 
Az elkészített XML kiterjesztésű fájlokat az ABEVJAVA programmal kell ellenőrizni 

illetve a titkosított formáját eljuttatni az APEH-hez. 
 
Ezt az ABEVJAVA program Adatok / XML file ellenőrzése és megjelölése beküldésre 

menüpontjában tehetjük meg! 
 

 Az alábbi gombra 
kattintva adhatjuk meg a 
kész XML fájlt. 

Ezt követően az Ok 
gombra kattintva 
ellenőrizhetjük.  
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Ha ellenőrzéskor hibaüzenettel találkozik,  

akkor azt a bevallás módosításával javítani kell! 
 

Amennyiben az ellenőrzés hibátlan, egy KR kiterjesztésű fájlt készít a XML fájlból egy 
megadott útvonalra. Ezt a fájlt kell az APEH részére eljuttatni. 

5.3.2.4. XML fájl megtekintése 
Az XML fájl megtekintése az ABEV program Adatok / XML file megnyitása megtekintésre 

menüpontjában lehetséges. Ekkor a fent említett módon meg kell nyitni az XML fájlt. Majd 
áttekinthetjük a kész bevallásokat. A bevallások módosításra itt nincs lehetőség! 
 

5.3.2.5. ABEV hibalista értelmezés, bevallás módosítása 
Hibás sorok esetén hibaüzenetet kap az XML fájl ellenőrzésekor. A hibaüzenet tartalmazza 

bevallás hibás sorának mezőkódját (EAZON) és a hibakódot. A mezőkódot a hibaüzenet 
kiemelt része tartalmazza: 
Pl.: 
 

Ha [0808-03] 67a=2, akkor [0808-05]lapon 121. kitöltendő! (Hibakód=<142/>) 1.oldal 
EAZON=0D0001C0121AA, Adóügyi_azonosító=A121 

5.3.2.6. 0808-as bevallás helyesbítése és önellenőrzése 
Esetlegesen hibásan leadott bevallások miatt lehetőség van helyesbítést végezni. Ezt az 

alábbi módon kell elvégezni: 
 
Zárja le a bevallást.  
 

A bevallás lezárására csak akkor van szükség, ha helyesbítést vagy önellenőrzést akar 
végezni. 

 
 Ahhoz, hogy a program 

különbséget tudjon tenni az 
eredeti és helyesbítő 
bevallások közt, le kell zárni 
a bevallást. 

 
A bevallás lezárását vissza 

lehet vonni, de csak akkor, 
ha minden elkészített 
bevallást törölt. 
 

 
A bevallás lezárása után sorszám mellé kerül a lezárás dátuma és készül egy új sorszám. 
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Bevallások készítése 
 

Zárás után újra el kell készíteni a bevallásokat majd az összesítőt. 
 

Az adatok kigyűjtésekor, már csak azokat kell kijelölni, akiknek helyesbítést végez. 
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Amennyiben a helyesbítés járulék- vagy adóalapot érint a program automatikusan elvégzi az 
önellenőrzést. Ezen adatok az összesítő harmadik oldalától tekinthetők meg. 
 

 
 

A bevallás készítése után az XML fájl neve a bevallás sorszámával bővül. 
Pl.: 

Eredeti bevallás XML fájlja: 1108_04_CEGNEV.XML 
01-es sorszámú helyesbítés után: 1108_04_CEGNEV_H01.XML 

5.3.3. 1158 – Egyéni vállalkozó havi bevallása 
Lehetőség van a bérszámfejtő programból a havi és negyedéves bevallásokat készíteni. Ezt 

a program úgy valósítja meg, hogy adatokat importál az ABEV programba (az ABEV 
program és a hozzá tartozó bevallások letölthetőek az APEH honlapjáról).  

 
Jelenleg a 1158-as bevallást lehet 

importálni. Ezen importálások 
elvégzéséhez az Adatszolgáltatás / 
ABEV import beállítás képernyőn az 
alábbi beállításokat kell elvégezni.  

 
 Meg kell adni az ABEV program 

elérési útvonalát. 
 
 
Az elkészült importfájl gyűjtő-

könyvtárat. (Erről később lesz szó!) 
 
Meghatalmazás esetén kitöltendő 

paraméterek. 
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Bevallás készítésekor azonnali importálás vagy import fájl gyűjtése. 
 
Az import fájl gyűjtésére akkor lehet szükség, ha nem azonnal hanem másik gépen szeretné 

az adatokat importálni. 
 
Ekkor a program a beállított könyvtárban gyűjti az adatokat. A fenti képernyőn beállított 

adat csak alapértelmezés és a bevallás készítő képernyőkön módosítható. 
 
A bevallások egyes soraihoz jogcímkódokat kell besorolni. 
 
Ez az alábbi képernyőn teljesíthető, amely a 4.5 Adatszolgáltatások jogcímkódjai 

menüpontban érhető el. 
 

 A megfelelő tétel 
kiválasztása után a 
jogcímkódokat a Jogcímkódok 
beállítása gombbal adhatjuk 
meg. 

 
A megfelelő beállítások elvégzése után az adatszolgáltatás bevalláskészítő képernyői 

elérhetőek ha teljesülnek az alábbi feltételek: 
 

• A megadott ABEV elérési útvonal megfelelő. 
• Letöltve (az APEH honlapjáról) és telepítve lettek a megfelelő bevallások. 

A program az alkalmazás minőséges szerint dönti el, hogy ki melyik részbe tartozik. 
 

Amennyiben az alkalmazás minősége nincs beállítva akkor azok a magánszemélyek, 
társas- és egyéni vállalkozók a bevallásokban NEM fognak szerepelni. 

 
Ha valamelyik kód nem szerepel az alkalmazás minősége szótárban kérem ennek 

megfelelően aktualizálni. 
 

A bevallás menüpontjára kattintva az alábbi képernyő jelenik meg: 
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A megfelelő hónap megadását követően Lista lekérése gombra kattintva megjelennek a 
megfelelő alkalmazás minőséggel rendelkezők. 

 
A lista lekérésekor zöld háttérrel jelennek meg a bevallásban szereplők. Alapértelmezésben 

csak azok vannak fehér háttérrel, akiknek nem volt munkaviszonyuk a lekért időszakban. 
 
A bevallásban szereplők meghatározására a Választ, Mégse, Összes és Egyik sem 

gombokkal van lehetőség.  
 
A fenti képernyőn megadható továbbá a bevallás típusa, fajtája valamint a 

meghatalmazással kapcsolatos paraméterek. 
 
A Nullás tételek importálása azt jeleni, hogy a bevallásban a nulla vagy üres mező 

szerepeljen. 
 
Itt újra be lehet állítani a korábban alapértelmezésként megadott import fájl gyűjtése opciót. 
 
Ennek megfelelően a Bevallás készítése gombra kattintva az importfájl elkészül és - ha úgy 

állította be - az ABEVJAVA program megnyílik a bevallással. 
 
 
 

A bevallásban lehetőség van az egyes sorok módosítására abban az esetben, ha a program 
nem vagy nem megfelelően importált adatokat. 
 

Ha minden tétel megfelel a bevallást menteni kell! 
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5.4. Statisztika 

5.4.1. Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés  
Kimutatás a munkaügyi adatokról (létszám, kereset és egyéb munkajövedelem) és a 

teljesített munkaórák számáról. Az egyes sorok ellenőrzéséhez jelölje be a részletes lista 
készítését. 

 

 

5.4.2. Munkaer őköltség felvétel 
A munkaerőköltség a munkavállalót közvetlenül vagy közvetetten érintő javadalmazások 

legtágabb köre. A kimutatást kérheti egész évre illetve megadott hónapra. Az egyes sorok 
ellenőrzéséhez jelölje be a részletes lista készítését. 

 

 
 

5.4.3. Átlagos állományi létszám 
 Átlagos állományi létszámot kérhetünk le megadott időszakra. 
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5.5. Bérfelosztó 

5.5.1. Munkaid ő felosztás aktualizálása 
A feladás során felvitt munkaidő felosztást lehet átvezetni a bérfelosztóba. 

 

 
 

A munkaidő felosztás mindig csak az aktív állományra (a képernyőn fizikai) és azoknak a 
dolgozóknak készül, akiknek egyetlen tétel sem szerepel a bérfelosztóban. 

5.5.2. Bérfelosztó 
A bérszámfejtés befejezése után kerül sor e menüpont alkalmazására. A bérfelosztást 

munkaszámokra, költséghelyekre tudjuk terhelni. Egymás után hívjuk be a dolgozókat és a 
megfelelő munkaszámokra osszuk szét a béreket.  
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A bérfelosztó a bért két részre bontja: törzsbér és kiegészítőbér. A bontáshoz szükséges 
megadni a kiegészítő bér béralapba nem tartozó jogcímkódjait. 

 
A felosztásra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg. 

 
 

Itt kell megadni, hogy hány órát kívánunk a kiválasztott munkaszámra terhelni. 

5.5.3. Felosztás listázása 
A felosztott költségeket listázhatjuk.  
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Telephely engedélyezés esetén csoportosíthatjuk a listát telephelyenként. 

5.6. Bővített bérfelosztó 

5.6.1. Bérfelosztó csoportok 
A felosztani kívánt adatokat csoportokba kell sorolni. Megadhatjuk a csoport megnevezését 

(ez fog megjelenni az excel exporotok oszlopcímében), rövid megnevezését (ez fog 
megjelenni az adatrácsok oszlopfejléceiben), illetve, hogy milyen sorrendben szerepeljenek az 
oszlopok egymás után a modul használatakor. 

 

 
 
Az egyes csoportokra vonatkozóan itt lehet megadni azt is, hogy a Bóra számfejtési 

adatai közül, mely jogcímkódokon letárolt értékeket gyűjtse össze a program az egyes 

csoportok alá. 
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5.6.2. Csoport tiltás 
Ebben a menüpontban adhatjuk meg, hogy ha valamelyik munkaszámra vonatkozóan a 

program bizonyos csoportokat ne vegyen figyelembe a felosztás során. Alapértelmezés szerint 
minden csoport engedélyezett, itt csak a tiltani kívánt csoportokat kell megjelölni. 

 

 

5.6.3. Alapadatok listázása 
Itt listázhatjuk ki adott hónapra dolgozónként, hogy az egyes csoportokban mennyi a 

felosztható összeg. Az adatokat az Adatok kigyűjtése gombra kattintva lehet lekérni. 
Jelölőnégyzetek segítségével választhatjuk ki, hogy melyik dolgozó adatait számolja ki/újra a 
program. A listát Excelbe exportálhatjuk vagy kinyomtathatjuk. 
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5.6.4. Felosztás munkaszámra 
Felosztáshoz válasszuk ki, hogy melyik hónapban, melyik dolgozóhoz kapcsolódó 

összegeket kívnájuk felosztani. A listában az összes csoport felosztandó és még fel nem 
osztott értékei jelennek meg összesítve. Az utolsó oszlopban látszik, hogy hány százalék 
került felosztásra a felosztható összegből. 

 

 
 
A felosztáshoz válasszunk ki egy dolgozót, majd kattinsunk a Felosztás munkaszámra 

gombra. Ekkor feltűnik az következő képernyő, amin az alábbi lehetőségek közül 

választhatunk: 
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Az Alap értékeknél mindig a kezdetben felosztható tételek jelennek meg. A Még felosztható 
sorban szerepelnek a még fel nem osztott tételek, a legalsó adatrácsban pedig azt láthajtuk, 
hogy eddig melyik munkaszámra, melyik csoportból mennyi került már felosztásra.  
 

A Felosztáshoz először válasszuk ki, hogy melyik munkaszámra kívánunk összeget letenni. 
A munkaszámok közül nem jelennek meg a listában azok, amelyeket a 
Beállítás/Szótár/Munkaszám menüpontban lezártunk. A lezárás feloldásával az adott 
munkaszám ismét megjelenik a listában. 
 
3 módon adhatjuk meg, hogy mennyi legyen a felosztandó összeg: 

- Százalék: a felosztható összegekből a beírt százalék értéknek megfelelő összeget teszi 
le. Választhatunk, hogy a százaléknál a még felosztandó összeget, vagy az eredeti alap 
értékeket vegye figyelembe. 

- Összeg: a beírt összeget osztja le a felosztható összegek arányában. 
- Maradék: minden csoportból felosztja a még fel nem osztott összegeket. 

 
A Beír gombbal adhatjuk hozzá a felosztani kívánt tételeket. Felosztáskor a tiltott 

csoportokat nem veszi figyelembe a program. Az értékeket kézzel át lehet írni, ha nem 
megfelelő a felosztás, a Töröl gomb segítségével törölhetjük a tételeket. 
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Amennyiben a felosztást rögzíteni kívánjuk, kattintsunk a Felosztás munkaszámra gombra. 
Elmentett felosztások törléséhez jelöljük ki a kívánt sort, majd a Töröl gombbal vehetjük ki az 
adott tételt. 
 

5.6.5. Felosztások 
 

 
 

Ezen a képernyőn láthatjuk a felosztásokat, szűrhetünk munkaszámra, elszámolt tételekre. 
Itt tudjuk rögzíteni az egyes tételek elszámolását. Ehhez írjunk be egy dátumot 
(Alapértelmezett elszámolás mező), majd az elszámolni kívnánt sor előtti jelölőnégyzetet 
jelöljük ki. Az elszámolást a Ment gombbal lehet elmenteni. 

 
A megjelenő sorok listáját excelbe lehet exportálni, vagy nyomtatni tudjuk 

munkaszámonként vagy dolgozónként csoportosítva és összesítve. 

5.6.6. Nem felosztott tételek 
Azokat a tételek tekintheti meg,amik még nem kerültek felosztásra. 

5.7. Főkönyvi feladás 
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5.7.1. Tramontana f őkönyvi feladás 
A számfejtett adatok van lehetőség feladni a főkönyv felé. Ezen a adatok fogadására csak a 

Globo Kft által készített Főkönyvi rendszer képes. 
 
A feladni kívánt tételek meghatározására az Alapadatok menüpontban van lehetőség. 
Feladásra csak azok a tételek kerülnek, amiknek meg a van adva a tartozik és követel 

oldala illetve az értéke nem nulla. 
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5.7.2. Főkönyvi feladás küls ő rendszernek 
Lehetőség van külső programoknak XML fájlt készíteni, ami dolgozónként tartalmazza a 

feladni kívánt adatokat. A struktúrát leíró XSD fájl az I sz. melléklet-ben található. 

5.8. OTP utalások lemezre 
A bérek átutalással történő fizetése esetén kell ezt a menüpontot indítani. Az OTP által 

megadott formátumban elkészít egy floppy lemezt, amelyet le kell adni az OTP-nél.  
 
A menüpont használatához előzetesen szerződést kell kötni az OTP-vel.  

5.9. Banki utalások terminálon 
Ezzel a funkcióval lehetőség van banki rendszereken utalást feladni. A program létrehoz 

egy fájlt, ami tartalmazza az utalás adatait az adott banknak megfelelő formátumban, így az 
utalás egyszerűen megadható a banki programnak. 

 
Az Elérési út-nál adhatja meg, hogy hová kívánja létrehozni a fájlt, ezt követően válassza 

ki, hogy melyik banki terminálon szeretne utalást feladni. Lehetőség van megadni az EAN 
kódot, illetve a kedvezményezett azonosítót.  

 
A Közlemény mezőbe tetszőleges szöveget lehet írni, vagy a jogcím megnevezését lehet 

választani. Adó, járulék és magánnyugdíj befizetések esetén a közlemény rovatba az utaló cég 
adószáma kerül beírásra. 

 



Bóra - Munkaügyi-, bér-és SZJA elszámoló rendszer 
. 

 

105

 
 

Kiválaszthatjuk, hogy az adott hónapra vonatkozóan mely utalási tételeket tartalmazó fájl 
készüljön:  

- Dolgozók bérének utalása 
- Adó és járulék utalása 
- Magánnyugdíj-pénztári befizetések 
 
A „Lista összeállítása” gomb megnyomásával a jobb oldali adatrácsban megjelennek a 

választott tételek, ahol a sorok elején található jelölőnégyzet ki- illetve bepipálásával 
finomíthatjuk a listát. 

 
Az „Import fájl készítése” gombra kattintva készül el a konkrét állomány, az Adatállomány 

neve  lesz a létrehozott fájl neve. 
 
Támogatott bank terminál típusok: 
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I. sz. melléklet 
 

<?xml version = "1.0" encoding="Windows-1252" standalone="yes"?> 
<xsd:schema id="VFPData" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata"> 
<xsd:element name="VFPData" msdata:IsDataSet="true"> 
 <xsd:complexType> 
      <xsd:choice maxOccurs="unbounded"> 
           <xsd:element name="aa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="szlasz"> 
       <xsd:simpleType> 
                                   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
              <xsd:maxLength value="15"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="r_szlasz"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
             <xsd:maxLength value="7"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
                             </xsd:element> 
                            <xsd:element name="kelt" type="xsd:date"/> 
                            <xsd:element name="telj_ido" type="xsd:date"/> 
                            <xsd:element name="tartozik"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
              <xsd:maxLength value="7"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
       </xsd:element> 
                            <xsd:element name="kovetel"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
              <xsd:maxLength value="10"/> 
         </xsd:restriction> 
        </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="fertek"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:totalDigits value="12"/> 
             <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
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                            </xsd:element> 
                             <xsd:element name="felad_szov"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
          <xsd:maxLength value="40"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="honap"> 
               <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
             <xsd:maxLength value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
                     </xsd:element> 
      <xsd:element name="jck"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
             <xsd:maxLength value="3"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
                      </xsd:element> 
                             <xsd:element name="kiffelad" type="xsd:boolean"/> 
      <xsd:element name="kifizhely"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
                                                <xsd:maxLength value="1"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
                         </xsd:element> 
      <xsd:element name="tszam"> 
       <xsd:simpleType> 
                                   <xsd:restriction base="xsd:string"> 
              <xsd:maxLength value="4"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
                     </xsd:element> 
                             <xsd:element name="mv_sor"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
              <xsd:maxLength value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
                      </xsd:element> 
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                             <xsd:element name="nev"> 
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
              <xsd:maxLength value="50"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="mszam"> 
                              <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:string"> 
              <xsd:maxLength value="10"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
     </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:choice> 
  <xsd:anyAttribute namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" 
processContents="lax"/> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:schema> 

 


