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Végfelhasználói licenc szerződés 
 
Mely létrejött egyrészről a C.A.T. Consulting Kft. (8000 Székesfehérvár, Malom u. 

36/F/1.) – továbbiakban Licenc adó, másrészről a szoftver termékhez kapcsolódó 

számlán és Licenc igazoló kártyán nevesített Felhasználó között az alábbi feltételek 

mellett: 

Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük semmiben sincs korlátozva, és a 

következőkben részletezett szerződést mind tartalmában, mind formájában magukra 

nézve és esetleges jogutódjaikra kötelezőnek fogadják el. 

I. Fogalom meghatározások: 

A szerződő felek a jelen szerződésben felhasznált fogalmak alatt az itt rögzítetteket és 

csakis az itt rögzítetteket értik egyező értelmezésük alapján: 

Licenc adó: a szoftver felett Forgalmazói joggal rendelkező cég, melynek neve C.A.T. 

Consulting Gazdasági Tanácsadó, Könyvelő és Rendszerfejlesztő Kft.  

Felhasználó: a termékről kiállított számlán és Licenc igazoló kártyán részletezett, 

szerződő vállalkozás vagy magánszemély, aki felhasználási jogot kap az alábbiakban 

részletezésre kerülő feltételek teljesülése esetén; 

Programrendszer, szoftver, programtermék, rendszer: az a számítógépes 

programtermék, melyet Felhasználó megrendelt és amely szintén a kapcsolódó számlán 

és licenc kártyán van nevesítve; 

II. Általános rendelkezések 

A szerződés tárgya: a Licenc adó által meghatározott ideig használatba adott 

számítógépes programrendszer szerzői jogainak, a program licencdíjának és az  

együttműködés módjának tisztázása. 

A program célja: a Felhasználó telephelyén számítógépes rendszerben történő 

adatfeldolgozás. Felhasználó kijelenti, hogy a programrendszert az ingyenesen 

rendelkezésére bocsátott demo anyag alapján rendelte meg, a terméket ismeri és 

ez alapján fejezi ki szerződéskötési szándékát. 

A rendelkezési jog mennyiségi korlátozása: Jelen megállapodás alapján Felhasználó 1, 

5, 10 céges licenc esetében 1 db, azaz egy darab egygépes változatot telepíthet. Helyi 

hálózatban működtetett számítógépek esetén az egy telephelyen rendszerbe köthető 

terminálok száma nincsen korlátozva, valamennyi, egy közös adatkönyvtárt használó 

számítógépre telepítheti, de a könyvelt cégek száma összesen nem haladhatja meg a 

licencben meghatározottat. Korlátlan céges licenc esetén a Felhasználó saját 

telephelyein és saját számítógépein korlátlan számú cég könyvelésére jogosult.  
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Egyik esetben sem helyezheti ki program példányát egyéb helyre vagy nem az ő saját 

használatában lévő és tulajdonát képező számítógépre. Amennyiben Felhasználó a 

szoftvertermék másolatát vagy a dokumentációt harmadik fél felé továbbadja – attól 

függetlenül, hogy ez valamilyen ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül történt – Licenc 

adót kártérítés illeti meg, mely összegszerűségében az azonos feltételek mellett igénybe 

vehető licenc díjának ötvenszerese; párhuzamosan a másolati példányok és az eredeti 

dokumentációk Licenc adóhoz történő visszajuttatásával és valamennyi felhasználó jog 

megvonásával. 

A program üzembe helyezése és módosítása: A programot Felhasználó helyezi üzembe, 

a programtermék módosításának jogát Licenc adó önmagának fenntartja. Licenc adó 

vállalja, hogy Felhasználó a programba épített korszerűsítő módosításokat és 

jogszabályi követést az előfizetésben meghatározott ideig külön díjfizetés nélkül az 

internetről letöltheti. 

A Programrendszer licenc-díja: A programrendszer jelen szerződés szerinti licenc-díja a 

nyilvánosan hozzáférhető és Licenc adó által üzemeltetett WEB oldalon van közzétéve. 

Ezzel az összeggel a felek kölcsönösen, teljes mértékben egyetértenek, mindketten 

tudomással bírnak arról, hogy 

- DbérWIN esetében tartalmazza a programrendszer telepítéséhez szükséges CD és 

nyomtatott dokumentáció árát, a számla teljesítési dátumától számított 1 év 

jogszabálykövetést, a program használati jogosultságát annak a frissítés lejáratakor 

aktuális állapotában 2050. december 31-ig; 

- Dbér-2021 esetében tartalmazza a programrendszer telepítéséhez szükséges licenc 

kód és elektronikus dokumentáció árát, a programrendszer nevében szereplő évre a  

jogszabálykövetést és használati jogosultságot. 

A licenc díj nem tartalmazza a Felhasználó által kért egyéb bővítések/módosítások díját. 

A licenc díj esedékessége: A fenti licenc-díj a teljesítéskor esedékes. 

A Licenc adó jogai: A Felhasználó cégén belüli felhasználási jog átengedésével 

párhuzamosan a Licenc adó és a Szerző önmagának is minden jogot fenntart. 

Licenc adó kijelenti, hogy a programrendszerre harmadik személy előzetesen olyan 

jogot nem szerzett, mely annak hasznosítását korlátozná vagy kizárná. 

A rendszer és a dokumentációk átadása: A program élesítéséhez szükséges kulcs CD 

lemezen jut el Felhasználóhoz. Szállításkor postán kerül kiküldésre 1 db Felhasználói 

Dokumentáció, melynek díját a licenc-díj tartalmazza. Minden további dokumentáció 

térítés ellenében igényelhető. 
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A program bővítése a  Felhasználó kérése alapján: Licenc adó vállalja, hogy az 

időközben felmerült újabb problémák megoldására Felhasználóval közösen keres 

megoldást. Egyedi módosítások kérése külön megállapodás alapján történik. 

Licenc adó a program egy adott célra történő használhatóságának vagy nem 

használhatóságának kérdésében anyagi és egyéb felelősségét a programrendszer 

licenc-díjának mértékére korlátozza. Felhasználó tudomásul veszi ezt a kikötést, ennek 

figyelembe vételével használja a programrendszer(ek)et. A rendszereket Licenc adó a 

lehető legnagyobb gondossággal készítette el, de nem zárható ki hiba előfordulása. 

Ezért a program használata nem helyettesíti megfelelő végzettséggel rendelkező, 

hozzáértő személy alkalmazását. Amennyiben Felhasználó valamilyen hibás működésre 

utaló jelet tapasztal és azt Licenc adó tudomására hozza, azt Licenc adó a lehető 

legrövidebb időn belül kijavítja. 

A vírusmentesség kérdése: Licenc adó garanciát vállal arra nézve, hogy az Ő általa 

átadott program másolati példány vírusmentes. Egy esetleges, a Felhasználó 

számítógépén kívülről érkező vírustámadás esetére felelősségét Licenc adó kizárja. 

Biztonsági másolatok készítése: A programrendszer telepítő lemeze nem tartalmaz 

semmilyen másolásvédelmet. A számítógépre és névre installált programról Felhasználó 

csupán biztonsági másolatot készíthet. Licenc adó garantálja, hogy a biztonsági másolat 

az eredeti gépre az eredeti formájában visszamásolva teljes mértékben működőképes 

marad. Felhasználó felelőssége, hogy az élesítő lemez illetéktelen kezekbe ne kerüljön. 

A program-dokumentáció: A programrendszerhez adott dokumentáció sem részleteiben 

sem egészében nem másolható, azt csak eredeti – a Licenc adó által átadott – 

állapotában lehet felhasználni. 

III. Záró rendelkezések:  

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK és az ide vonatkozó 

szerzői jogi törvények az irányadóak. 

Felek kötelezik magukat, hogy tervezett együttműködésük során mindvégig tekintettel 

lesznek egymás érdekeire és esetleges jogvitájuk esetén tartózkodnak minden olyan 

cselekedettől, mely a másik félnek gazdasági hátrányt okozna. Elfogadják továbbá, hogy 

vitájukat elsősorban tárgyalás útján rendezik, amennyiben végképp nem tudnak 

megállapodásra jutni, úgy kikötik a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos 

illetékességét.  

A program rendszer élesítésével Felhasználó egyértelműen kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy a fenti feltételek teljes körű elfogadása mellett használni kívánja a 

programot. 



DbérWIN – bérszámfejtő program 
 

 
4 
 

1. A program telepítése 
 
Telepítés CD-ről 
 
helyezze be a CD-t, majd kövesse az ott megjelenő utasításokat. 
 
Program telepítése internetről 
 
A 2023-as év programja – a szokott módon – önálló rendszerként telepíthető. Töltse le 
WEB oldalunkról (http://www.drd-software.hu). A telepítés előtt nem szabad 
eltávolítania a korábbi évekhez tartozó verziókat!  
 
A telepített rendszer indítása a DbérWIN 2023 ikonról történik. 
 
A letöltés lépései:  
 
1. nyissa meg a WEB-oldalt, majd válassza a Letöltés menüpontot: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kattintson a DbérWIN 2023 hivatkozásra: 
 

 
 

Ezután attól függően, hogy milyen internetes böngésző programot használ, vagy mentse 
a telepítőt és utána nyissa meg (futtassa), vagy egyből futtathatja a WEB-oldalról. 
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Abban az esetben, ha Windows XP-t használ, az XP jelzéssel ellátott telepítőt kell 
használnia. FONTOS, HOGY EZ A PROGRAM A BELSŐ, AUTOMATA FRISSÍTÉSSEL 
NEM FRISSÍTHETŐ! Mivel már csak néhány partnerünk használ XP-t, nem volt célszerű 
a belső frissítőből egy bonyolultan beállítható változatot készíteni, ezért az csak a WEB 
oldalunkról frissíthető. Windows 7/8/10/11 esetében a belső használható. 
 
3. A példa szerint Mozilla Firefoxot használtunk, ebben a következő lépés, hogy a Fájl 
mentése gombra kell kattintani: 
 
 

 
 
Ezután a jobb felső sarokban lévő kis kék nyílra kell kattintani: 
 

 
 
 
A megjelenő ablakban pedig indítsa el a letöltött fájlt: 
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4. Mielőtt elindul a telepítő, a rendszer biztonsági megerősítést kérhet, először kattintson 
a További információ hivatkozásra: 
 

 
 

Ezután a Futtatás mindenképpen gombra 
 

 
 

Ezután még lehet, hogy kap egy megerősítő kérdést, ott is hagyja jóvá a futtatást. 
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5. Kattintson az üdvözlő képernyőn a Next-re: 
 

 
 
 
 
6. A megjelenő szerződést a Next gombbal elfogadhatja, ha legörgette és elolvasta (a 
NEXT gomb akkor aktiválódik, ha legörgetett az aljára): 
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7. Ekkor a rendszer elkezdi a fájlok másolását. Ha olyat talál, ami már létezik, engedélyt 
fog kérni a felülírásra, ezt a Yes, to all gomb megnyomásával tudja engedélyezni.  
 

 
 
A telepítés végén a Finish gombbal tud kilépni: 
 

 
 
A telepítés utáni első indítás esetén, ha hálózatban használja a rendszert, még fog egy 
üzenetet kapni: 
 

 
 
Ezzel nincs teendője, csak tájékoztatás. 
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1.4 A program-rendszer élesítése 
 
Amikor demó programba lép, vagy még nem hosszabbította meg a frissítés lejáratát az 
aktuális licenc-kártyával, az induláskor azonnal az alábbi képernyőt kapja. DEMÓ 
program esetében válassza a Nem, most nem aktiválom nyomógombot. 
 
Az aktiválásra két módja van: vgay internetről kóddal, vagy kulcs CD-ről kulcsfájl 
segítségével. 
 

 
 
Már használatba vett szoftver esetében a hosszabbítást, vagy új licenc (pl. valamilyen 
modul) hozzáadását a Beállítások menü -> Rendszerinformációk pontjában tudja 
elvégezni, ha az itt megjelenő ablakban megnyomja a Rendszer 
aktiválás/Hosszabbítás gombot. Ekkor a következőket fogja látni: 
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Az aktiváló kulcshoz kell beírni a telepítő levélben kapott kódot, arra ügyelve, hogy a kis- 
és nagybetű különböző illetve ne cserélje fel a nullát a nagy O betűvel, valamint a kis ”L” 
betűt az egyessel! 
 

 
 
Utána meg kell nyomni az Aktiválás gombot. 
 
Aktiválás kulcslemezről választása esetén a következő ablak jelenik meg: 
 

 
 
Az Útvonal mezőben megadhatja a licenc-fájl helyét (annak a CD-nek a helyét, amit 
tőlünk kapott), vagy megkeresheti azt a Tallózás gombra kattintva. Amennyiben az 
általunk küldött CD-ről élesít, a CD gyökerét kell megadni! Pl. D:\ vagy E:\ (ami a 
CD betűjele).  Az alábbi egy e-mailben küldött kulcsra példa (nem CD-re): 
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Ilyenkor azt a könyvtárt fogja átemelni a rendszer, amit az „aktuális könyvtár” feliratnál 
lát. Ahhoz, hogy kijelöljön egy mappát, kattintson rá kettőt. Miután a megfelelőt 
megtalálta (és az megjelent a kék feliratban), nyomja meg a Kiválaszt gombot. 
 
Az előző ablakba visszatérve, megjelennek az elérhető licenc-kulcsok a listában, nyomja 
meg a Mindet gombot, vagy jelölje ki azokat, amelyeket aktiválni szeretne. 
 

 
 
Nyomja meg az Igen, most aktiválunk gombot. Amennyiben van már licenc-kulcs 
telepítve, a program a következő kérdést fogja feltenni: 
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Válaszoljon Igennel, ha nem szeretne többszörös regisztráció miatt megtartani egy 
korábbi, másik cég nevére kért licenc-kulcsot, amennyiben Nemmel válaszol, a 
programba lépéskor választhat majd a jogosult cégek között. Ez utóbbira csak akkor van 
szükség, ha több (könyvelő) cég nevére vásárolt licenceket szeretne egy gépen 
használni (nem több céges rendszert!). 
 
Miután megtörtént a regisztráció, a program a következő üzenetet küldi: 
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1.5 Többszörös regisztráció 
 
Előfordul olyan eset, amikor egy rendszerben több külön cég is használja programjainkat 
(nem egy könyvelő iroda több céges programjáról van szó, hanem arról, ha pl. egy 
könyvelő kft és mondjuk egy egyéni vállalkozó is ugyanazon a programon, de külön 
cégeket könyvel). Ilyenkor többszörös regisztrációval kell élesíteni. A program induláskor 
lehetőséget ad arra, hogy eldöntse, melyik cég legyen a „jogosult felhasználó”: 
 

 
 
Álljon rá a kívánt felhasználóra, majd kattintson a Kiválasztás gombra. 
 

1.6 A programrendszerek frissítés lejáratának hosszabbítása 
 
Ehhez a művelethez nem kell más tennie, mint az általunk küldött licenc-kártya megfelelő 
sorában található Hosszabbító kódot begépelni a megfelelő menüpontban. Ezt a 
Beállítások menüben találja, a Licenc hosszabbítás alatt. A megjelenő ablakban a Kód 
mezőbe gépelje be a kódot, majd nyomjon Enter gombot, vagy nyomja meg a Rendben 
gombot: 

 

Sikeres hosszabbítás után a program nyugtázza a műveletet egy üzenettel: 
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1.7 Programokon belüli (automatikus vagy kézi)  frissítés 
 
A 2010. július 16. utáni programokat az előzőekben leírtaktól eltérően, programon 
belülről is frissítheti kézi indítással vagy automatikus módon. Ezek használatát a 
DszámlaWIN programon mutatjuk be, de valamennyinél egyformán működik. 
 

1.71 Kézi indítású frissítés 
 
A programok főmenüjében megtalálható Segítség (vagy programtól függően) Segítség 
almenüben a Program frissítés letöltése pontra kell kattintani. 
 

 
 
A menüpont indításakor a rendszer – amennyiben van internet hozzáférés az adott 
számítógépen – lehívja a rendelkezésre álló verzió információkat. 
 

 
 

Ezen a képernyőn láthatja, hogy jelenleg Önnél milyen verziójú program fut (jobb oldal), 
illetve, hogy az Interneten melyik verzió áll rendelkezésére (bal oldal). A telepítéshez 
mindössze annyi a feladata, hogy a Letöltés gombra kattint, majd miután a megfelelő 
összetevőket a gépre töltötte a rendszer, megnyomja a Telepítés gombot. 
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1.72 Automatikus frissítés bekapcsolása és működése 
 
Állandó Internet kapcsolattal rendelkező számítógépen beállíthatja, hogy a program 
minden indításkor ellenőrizze, elérhető-e frissebb verzió. Ehhez az alapbeállításoknál 
tegyen pipát az Automatikus frissítés keresés Interneten jelölőnégyzetbe. 
 
Amikor belép a programba, az megnyitja az Internet kapcsolatot és lehívja az elérhető 
frissítés információkat. Amennyiben a jelenleginél magasabb verziószámú változat 
érhető el, erről üzenetben fogja tájékoztatni: 
 

 
 
Ekkor az előzőekben leírtakhoz hasonlóan mindössze a Letöltés gombra kell 
kattintania. Miután az aktualizált program rendelkezésre áll, a szoftver tájékoztatni fogja 
arról, hogy a Telepítés gomb megnyomása után kilép és újraindul. A következő 
belépésnél már az új program fog megjelenni. 
 
A frissítés sikerességét ellenőrizheti a program keretében lévő, vagy az alapképernyőn 
látható verziószámból. 
 
Amennyiben valamilyen okból nem kívánja letölteni a frissítést, válassza a Mégse 
gombot az ablak megjelenésekor.  
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2. Általános kezelési információk 
 

2.1 Az első indulás 
 
A program indítása a Start menüből, vagy az asztalon elhelyezett ikonról történik. 
 
Az első indításkor a program azt kéri, hogy legalább 1 céget vigyen be (demo 
üzemmódban 1 céget engedélyez a rendszer). Az üzenetablak OK gombjára kattintva, 
megjelenik a céglista, amely ekkor még üres: 
 

 
 
 
Ilyenkor kattintson a Cég neve mezőbe, majd töltse ki a többi adatot is. Az egyes rovatok 
között a TAB (előre) és a Shift+TAB (hátra) billentyűvel mozoghat (érdemes ezt 
megszokni és később is követni, mivel ilyenkor nem hagy ki semmilyen fontos adatot, ill. 
a program tud segíteni a beíráskor). Miután felvitte a kívánt adatokat, kattintson a 
Hozzáadás gombra, vagy nyomja meg az Alt+H kombinációt. Később is tudja a 
programot csak billentyűzettel vezérelni, ha az Alt és az aláhúzott betű kombinációt 
nyomja meg. Ilyen esetben nem kell egérhez nyúlnia. 
 
Az adószám mezőnek itt már fontos szerepe van. A program alaphelyzetben a cég 
adószámának megfelelően nyit a munkakönyvtár alatt egy céges adatkönyvtárt. Az 
adószám később is módosítható, de a könyvtár neve nem, ezért kell már az elején jól 
megadni. A könyvtár névnek technikai szerepe van, azért célszerű ezt az 
alapértelmezést megtartani, mert telefonos segítség kérés esetén könnyebben találjuk 
meg az adatok helyét. 
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Amikor kitöltötte a táblát és megnyomta a Hozzáadás gombot, a cég bekerül a listába. 
Legalább 1 cég felvitele nélkül nem tud belépni a programba. Ha most nem szeretné 
megadni az adatokat, az ESC gomb lenyomásával, vagy a bezárásra kattintva, kiléphet 
a rendszerből. Ekkor üzenetet kap: 
 

 
 

 
Az adatok felvitelével kapcsolatban a Segítség gombot megnyomva további információk 
jelennek meg. 
 
Az egyes cégeket a listában duplán rákattintva, vagy egyet a cégnévre, egyet a Belépés 
a cégbe gombra kattintva nyithatja meg: 
 

 
 
A  cégek sorrendje szabadon rendeztethető a Fel, Le gombokkal illetve a Rendezés 
gombbal (ez návsorba állítja a cégeket).  
A program megjegyzi az utoljára használt céget, így minden belépéskor arra áll a 
gyorsabb kiválasztás érdekében. 
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2.2 Frissítés utáni első indítás 
 
Miután egy programfrissítést telepített, a rendszer érzékeli ezt és engedélyt kér a fent 
lévőnél újabb alap adatbázisok elkészítésére: 
 

 
 
A frissítés során: 

• hálózatra másolás történik: amennyiben a cég saját és munkakönyvtára nem 
egyezik meg, azt a program önműködően hálózati üzemmódként érzékeli. Ilyen 
esetben minden frissítést ezzel a külön könyvtárba történő másolással kell 
kezdeni; 

• Céges jogcím lista aktualizálása: a központi jogcím lista tételeinek beállításaival 
frissíti a céghez tartozót (amelyikbe éppen belépünk); 

• Kimutatások alaptábláinak frissítése: az adott cégben aktualizálja az 
adatszolgáltatások beállításait 
 

A képernyőn két opció közül választhat: 

• csak frissítés esetén azok az adatfájlok kerülnek frissítésre, amelyek régebbiek 
az Ön rendszerén, mint amit mi adunk; 

• a másik esetben minden fájl másolásra kerül. Ezt válassza minden olyan 
esetben, ha a hálózatra (pl. valamilyen jogosultság hiánya miatt) korábban 
nem ment fel a frissítés! 
 

További lehetőség a 

• Céges alaplista újratöltése: ennek bejelölésekor, a céghez rendelt alap jogcím 
lista visszaáll a programcsomaghoz eredetileg adott állapotra (ezzel a saját 
bővítései, módosításai elvesznek) 

• Jogcímek frissítése a bértáblákban, amennyiben ez jelölt állapotú, a program a 
dolgozók bértábláiban lévő beállításokat is az általunk megadottra állítja 
(természetesen nem olyan adatot, ami egyedi, pl. az alapbérnél ennek értéke). 
Javasoljuk, hogy egészen egyedi eseteket leszámítva ezt hagyják szintén 
bejelölt állapotban. 

 
Kattintson a Rendben gombra a feladat végrehajtásához. 
 
Ezt a frissítést később is el tudja indítani, a Segítség menü Adattáblák frissítése 
pontjából! 
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2.21 Adatok átvétele a DbérWIN 2022 programból 
 
Amikor először lép be egy cégbe, a szoftver érzékeli, hogy még üresek az adatbázisok. 
Ilyenkor, ha van megnyitott 2021 a DbérWIN-ben, engedélyt kér az év megnyitására. 
 

 
 
Válaszoljon igennel, majd a következő ablakban végezze el az év megnyitását: 
 

 
 
A dolgozók adatai mellett, azok bértábláit is át tudja venni a korábbi programból. Ekkor csak a 
dolgozó bérét alkotó jövedelmeket fogja átemelni a rendszer, az aktuális évi járulék és egyéb 
terheket automatikusan fogja hozzárendelni. 
 
FIGYELEM! A program a bérek csoportos átállítására később lehetőséget ad. A 
megfelelő menüpontban nem csak a minimál béreket, hanem a FEOR kódokat is 
egyszerre tudja cseréltetni, szerződés módosítás nyomtatásával együtt! 
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A kilépett dolgozók átvételénél figyeljen arra, hogy amennyiben nem kéri ezek átemelését, azt 
később nem tudja megtenni. 
 
A Szabadság adatok önműködő átállítása (kor alapján járó) bejelölése esetén, 
amennyiben a dolgozó kora alapján módosul ez az adat, a rendszer az alapértelmezettre 
állítja. A dolgozók listája megjelenik a nyitás után, ahol a javított sorokat egy csillaggal jelöli 
meg. FELTÉTLENÜL ELLENŐRIZZE A BEÁLLÍTÁS HELYESSÉGÉT!  
 
Miután elolvasta a figyelmeztetést, megfelelő módon jelölte az átvételi paramétereket, jelölje 
be a használati feltételek elfogadását. Ekkor aktiválódik a Rendben gomb. 
 
A Rendben gomb megnyomása után még egyszer visszakérdez a program, ekkor újra meg 
kell erősítenie, hogy indulhat az átvétel: 
 

 
 
A Yes gombra  kattintás után történik meg az adatok beemelése. Amikor végzett, a rendszer 
erről tájékoztat: 
 

 
 
Addig ne szakítsa meg a műveletet! A (nyomtatható) listában láthatja a szabadságok eredeti 
és módosított állapotát, ha kérte a konverziót. Akiknél változtatott a program, azok esetében a 
sor végén egy csillagot láthat. 
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A legfontosabb változások a DbérWIN 2022-höz képest 
 

• FIGYELEM! A KIVA/SZOCADÓ kedvezményekhez nem kell értéket rendelni vagy 
bármit módosítani, a rendszer automatikusan tudni fogja a beállítást, csak a megfelelő 
kód kiválasztására kell figyelni.  A korábbi évben beállított KIVA kedvezmények az 
évváltásnál automatikusan beemelésre kerülnek a bértáblába, DE EZEKET ÉS AZ 
ÉRVÉNYESSÉG DÁTUMÁT ELLENŐRIZNI KELL! 

• 30 év alatti anyák kedvezménye a nyilatkozat alapján állítható be 

• A jogviszony lapon beállíthatja, hogy vonatkozik-e a TBJ 27.§. (2) bekezdés szerinti 
minimum járulék alap alkalmazása az adott dolgozóra (M08 lapon, felül ez alapján jelöl 
a rendszer) 

• bérszámfejtéskor megadható az adott számfejtés vonatkozó időszaka (pl. 
megbízásnál, ha az több hónapot is magába foglal). Az alapértelmezett beállítás 
természetesen az adott hónap, ebben az esetben nem kell a két mezővel foglalkoznia. 

• többes foglalkoztatásnál, ha beállítja az alapbeállítások ablakban a kombinált 
KIVA/szocadót, a rendszer kezeli a két cég eltérő KIVA státuszát, vagyis ha az egyik 
KIVÁ-s, a másik nem, a számfejtéskor lehetőség van az arányos megbontásra 

• változtak a családi kedvezmények esetében a gyermekeknél megadandó kódok! A 
dolgozó nyilatkozata alapján állítsa be az újat (a már beállítottak kódolása is 
megváltozott idéntől, tehát a nyilatkozat szerint azokat is szükséges lehet módosítani) 

• szintén a szabadság/család lapon tudja megadni az apáknak járó kiegészítő 
szabadság mértékét 
 

Az évváltás során ezek beállítására fordítson külön figyelmet! 
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Teendők a DbérWIN 2023 rendszer első indításakor 
 
Ne felejtse el beállítani a családi SZJA és járulék kedvezmény igénybevételének 
módját a beadott nyilatkozatok alapján! Az év megnyitása után a következő teendői 
vannak: 
 
1. Amennyiben hálózatban használja a programot és nem látja valamely fájlt (pl. 

Beállítások -> céges alap jogcímek), lépjen be a Segítség menü → Adattáblák 
frissítése pontjába. Itt tegye át a kijelölést a Minden fájl másolása kapcsolóba, 
majd nyomja meg a Rendben gombot 

2. Ellenőrizze, hogy minden aktív dolgozó átemelésre került-e 
3. Ellenőrizze és szükség szerint módosítsa a Beállítások  → Alapértelmezések 

beállítása → Alapbeállítások menüpontban a program működését meghatározó 
paramétereket. Lehetőség szerint jelölje be ezen a lapon (ha korábban nem tette 
meg) az Automatikus frissítés keresés interneten jelölőnégyzetet! Ezzel 
biztosíthatja, hogy mindig aktualizált programja legyen a gépén. Természetesen a 
rendszer csak akkor tudja önmagát frissíteni, ha van internet kapcsolat a 
számítógépen. Amennyiben hálózatban használják a szoftvert, a frissítés 
bekapcsolását valamennyi gépen el kell végezni! 

4. Ha nem jelölte be a szabadság adatok automata módosítását a nyitáskor, állítsa be 
azokat: 

• tömegesen aktualizálhatja a Törzsadatok → Éves szabadságok állítása 

• egyenként a dolgozóknál ellenőrizze az adatokat 
5. Nyilatkoztassa a dolgozókat az SZJA kedvezményekről (személyi, családi, ill. 

költségelszámolás módja): Törzsadatok → Beléptető papírok, év eleji nyilatkozat 
menüpont 

6. Ellenőrizze az összegét és állítsa be a családi kedvezmény megosztásának módját 
a Törzsadatok → Dolgozók adatai → Szabadság és családi adatok gomb 
megnyomásával megnyíló lapon 

7. Azoknál a dolgozóknál, akik igénybe vesznek családi kedvezményt, a jogviszony 
lapon jelölje ki, hogy milyen módon számoljon a program: csak SZJA vagy SZJA és 
járulék kedvezmény figyelembevételével (Törzsadatok -> Dolgozók adatai -> Álljon 
a dolgozóra, majd keresse meg a megfelelő jogviszonyt, nyomja meg a Módosítás 
gombot -> Válassza ki, hogy csak SZJA-ra vagy SZJA-ra és járulékra is igénybe 
veszi a kedvezményt)! Ehhez kapcsolódó beállítás, a gyermekek adóazonosítójának 
és egyéb adatainak feltöltése is. Állítsa be a gyermekeknél az új jogosultság 
jogcímeket, mivel ezek változtak 2023-ban 

8. Állítsa be (ellenőrizze) az első házas kedvezményt és a 25 év alattiak SZJA vagy 
30 év alatti anyák kedvezményét! 

9. Munkaidő keretes dolgozók esetében ellenőrizze a jogviszony kiegészítő adatai 
lapon a munkaidő keret számításának beállításait 

10. Szükség szerint végezze el a bértáblákban a bruttó bérek módosítását 

• először tömegesen célszerű, ha sok azonos összegű van (pl. minimálbér) a 
Törzsadatok → Csoportos béremelés menüpontban 

• majd egyenként végezze el a szükséges módosításokat: Törzsadatok → 
Dolgozók adatai → Jogviszonyok → ki kell választani a megfelelőt, majd 
Jogviszony kiegészítő adatok → ezután itt is a megfelelőre lépni, majd 
Bértábla megnyitása gomb 

11. Szükség esetén Törzsadatok → Munkaidő keretesek óraszám feltöltése 
menüpontban állíttassa az óraszámokat 

12. Célszerű a már meglévő dolgozók esetében is felvinni a törzsadatok közé a dolgozó 
szakképzettségeit 
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2.3 Az üzenőfal használata 
 
Amikor egy új verziót telepít a programból, az első indulásnál megjelenik az „üzenőfal”. 
Itt olyan információkat közlünk az aktuális programról, amiket kiemelten fontosnak 
tartunk. 
 

 
 

Feltüntetésre kerül a verziószám és az abban történt változások. 
 
Miután elolvasta, dönthet, hogy törölni szeretné ezt az üzenetet, vagy megtartaná. 
Amennyiben nem akarja minden induláskor látni, pipálja ki a Ne jelenjen meg többé ez 
az üzenet négyzetet, majd zárja be az ablakot. 
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2.4 A rendszer alapképernyője 
 

 
 
Mit jelentenek az egyes területek a képernyőn: 
 

• fent láthatja a főmenüt. Itt is – ahogy azt korábban már írtuk – nem csak egérrel 
tud mozogni, hanem az Alt+gomb kombinációval; 

• középen a DberWIN mögött láthatja a verziószámot, ami olyan esetben hasznos, 
ha valami kérdése van, mivel ennek az ismeretében könnyebben tudunk 
segíteni. Ugyanezt az információt a program keretében is megtalálja; 

• középen a könyvelt céget és a kiválasztott évet találja; 

• a Program jogosult felhasználója mezőben a felhasználó adatait, a 
könyvelhető cég számot ill. a program forráskódjára vonatkozó adatokat láthatja; 

• jobb felső sarokban a felhasználó nevét írja ki a rendszer. Amíg nem ad meg 
kezelőket névvel és jelszóval, a „Kezelő 1.” felirat jelenik meg, ha már beállított 
ilyet, akkor annak a neve, aki bejelentkezett a programba; 

• a bal alsó sarokban az aktuális dátumot és a kiválasztott alapnyomtatót látja. 
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2.5 Nyomtatási kép 
 
Minden nyomtatás először a képernyőre „nyomtatva” jelenik meg, majd innen küldheti ki 
ténylegesen a kívánt eszközre: 
 

 
 
A bal oldalon található gombokkal navigálhat az egyes oldalak között. Az aktuális oldal 
jelölőnégyzetbe pipát téve, ha kiíratja az anyagot, csak az az oldal kerül kiküldésre, 
amelyiket éppen megjeleníti a rendszer. A méret mezőbe beírva egy 100 és 200 közötti 
értéket, a megadott szerintire nagyítva láthatja a képet. 
 
A DOS nyomtatás gomb segítségével, ha van párhuzamos portra csatlakoztatott tűs 
nyomtatója, azt is használhatja kiíratásra (kicsit hangosabb, kicsit lassabb, de olcsó 
nyomtatást eredményez). Fájlba nyomtatás esetén pedig egy egyszerű szövegfájl 
keletkezik. 
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2.6 A segítség menü 
 
Itt találhat olyan funkciókat, melyek nem a mindennapi feladatokhoz tartoznak. 
 

 
 
A Névjegy panelen legfontosabb elérhetőségeinket láthatja. Ugyancsak erről egyből 
meg tudja nyitni a WEB oldalunkat is böngészőjében. 
 
A Program frissítés letöltéséről korábban már volt szó. 
 
A Kézikönyv megnyitása parancs segítségével ezt a kézikönyvet (illetve annak 
legfrissebb változatát) éri el internet-kapcsolaton keresztül. 
 
A Karbantartó feladatokban különleges funkciók indítására van lehetőség, erre most 
nem térünk ki. 
 
Az Adattáblák frissítésével elindíthatja azt a frissítési folyamatot az általunk adott alap 
adatokra, mit egyébként minden verziófrissítés letöltésekor automatikusan is lefuttat a 
rendszer. 
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2.7 Beállítások menü 
 
Ebben a menüben tudja a rendszer működési paramétereit módosítani. 
 

 
 
Az egyes menüpontok funkcióját az alábbiakban részletesen tárgyaljuk. 
 

2.71 Másik kezelő bejelentkezése 
 
Olyankor, ha a programot használók külön névvel és jelszóval lépnek be, célszerű a 
rendszert „lezárni” ezzel a menüponttal, amikor feláll a géptől. Mivel a rendszer mindent 
naplóz, ezzel elkerülheti, hogy az Ön nevében másvalaki rögzítsen adatokat. 
 
A menüpont csak akkor használható, ha már beállított kezelőket. Elindításakor a 
bejelentkező képernyő jelenik meg, ahol ugyanúgy tud belépni, mint a rendszer 
indításakor. 
 

 
 
Először adja meg a nevet, majd a hozzá tartozó jelszót. A Jelszó karaktereinek 
megjelenítése bejelölt állapotában nem pöttyök, hanem a tényleges karakterek jelennek 
meg. 
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2.72 Saját jelszó módosítása 
 
Elindítása után a program bekéri az aktuális kezelőhöz tartozó jelszót, majd kétszer az 
újat. Csak akkor történik csere, ha mind az eredeti megfelelő, mind pedig a kétszer 
megadott új jelszó megegyezik! 
 
 

2.73 Kezelők jogosultságainak beállítása 
 
Itt vihet fel kezelőket a programba, megadhatja azok kiindulási jelszavait (melyet ők 
később bármikor megváltoztathatnak) és itt tudja beállítani, hogy ki melyik céghez és 
azon belül is melyik funkcióhoz férhet hozzá. 
 

 
 
Új kezelő felviteléhez nyomja meg az Új kezelő gombot. Megjelenik ugyanaz az ablak, 
mint a belépéskor: 
 

 
 
Most a Jelszó karaktereinek megjelenítését bejelöltük, ezzel biztonságosabb a felvitel. 
A Rendben gomb hatására a program felveszi a listába. Egy kezelő alap adatainak 
módosításához a Kiválasztott kezelő adatainak módosítása gombot kell megnyomni, 
miután a listában rákattintva kiválasztotta. 
 
A rendszer ugyan lehetőséget ad arra, hogy a listában átírva a nevet és jelszót, 
kicseréljen egy felhasználót, de ezt nem javasoljuk. Mint azt korábban írtuk, a szoftver 
minden műveletet naplóz (a kezelő sorszámával és nevével), ezért ha már nem 
használja valaki a programot, inkább (a későbbi könnyebb visszakeresés érdekében) a 
sorszáma előtti jelölőnégyzetből vegye ki a pipát, ezzel tilthatja az ő bejelentkezését. 
 
A program a naplóba a kezelő sorszáma mellett annak aktuális nevét is elmenti, így 
kétszeresen biztosított, de könnyebb a naplót úgy ellenőrizni, ha nem írták át a listát. 
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Egy kezelőre kattintva, megjelennek annak cég jogosultságai: 
 

 
 
Lehetősége van arra, hogy engedélyezze a Minden céghez hozzáférhet opciót. 
Ezesetben az egyes cégeken belüli jogosultságok is globálisak lesznek. Kattintson a 
sorra, ekkor megjelennek az egyes funkciók, melyeket a megfelelő pipa kivételével vagy 
bekapcsolásával tud tiltani vagy engedélyezni: 
 

 
 
Olyankor, ha nem minden céghez szeretne hozzáférést adni a felhasználónak, vegye ki 
a pipát a Minden céghez hozzáférhet sor elől és állítsa be egyenként a cégeket és azon 
belül az engedélyezett műveleteket: 
 

 
 
A fenti példa szerint a kezelőnek nincs hozzáférése az első céghez, míg a másodikhoz 
van. 
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2.74 Használati napló 
 
Elindítása után megjelenik az adott cégre vonatkozó naplóbejegyzések listája. 
 

 
 
Ezt a listát – mivel a használat során egyre nagyobb lesz – szűkítheti különféle 
szempontok alapján. A szűrési feltételek magadás után a lista frissítése akkor történik 
meg, amikor valamelyik mezőn ENTER gombot nyom. 
 
A szöveg mezőbe nem kell teljes szöveget megadnia, elegendő csupán annak egy 
részletét. 
 
A megjelenített listát ki is nyomtathatja, igény szerint. 
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2.75 Adatmentési műveletek 
 
Nagyon fontos menüpont! A rendszert ugyan úgy készítettük el, hogy az adatok a 
lehető legnagyobb biztonságban legyenek, de egy vírustámadás, operációs rendszer 
sérülés vagy esetleg egy konkrét fizikai sérülés a számítógépben, komoly károkat 
okozhat. Ezért adatai csak akkor vannak biztonságban, ha azokról rendszeresen 
készít mentéseket! Az a mentés, ami azon a számítógépen van, amin használják a 
programot, nem mentés. Csak annak van értelme, amit meg tud fogni és be tudja 
tenni a táskájába! Ennek elkészítésében segít ez a menüpont. 
 
A megjelenő ablak: 
 

 
 
Mentést készíthet floppy-lemezre, vagy egyéb útvonalra. Ezt az útvonalat beírhatja a 
megfelelő sorba, vagy a Tallózás gomb segítségével kiválaszthatja. 
 
A képernyőn látható gombok feladata: 
 

• Mentés: ezt megnyomva az Útvonal mezőben megadott helyre elkészül egy 
biztonsági mentés. Amit a mentésekről fontos tudni: a program minden esetben 
csak az éppen kiválasztott cég kiválasztott évét menti. Pl. ha Ön a „Mellékes Bt.” 
2013-as évében áll, csak a Mellékes Bt. 2011. évi adatai kerülnek kiírásra a 
megadott helyre. Sem másik cég, sem másik évek nem lesznek a lemezen vagy 
a kiválasztott helyen. Szintén fontos információ, hogy a mentés során a korábbi 
mentés felülíródik. Ezért amennyiben nem külön lemezeket használ az adatok 
biztonsági másolatához, minden esetben külön mappákban kell azokat 
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elhelyezni (pl. pendrive-ra készíti a mentést, akkor hozzon létre minden cégnek 
külön mappát, azon belül pedig az egyes éveknek külön almappákat)! Kérjük, ha 
ezzel kapcsolatban kérdése merül fel, keressen meg egy hozzáértő szakembert 
vagy bennünket, hogy mutassa meg, hogyan kell ezt megoldani, mert cégünk 
hibás adatmentésből adódó adatvesztésért felelősséget nem vállal)! 
 
Még egy hasznos információ: a floppy lemezekről sokan úgy gondolják, hogy a 
gyárilag formázott lemezek azonnal használhatók. Tapasztalataink szerint ez 
nem így van! Célszerű a lemezeket a használat előtt azon a számítógépen 
formázni, amelyikben használni fogják. Ezzel elkerülhető, hogy alacsony jelszint 
vagy az írófej eltérő pozíciója miatt később olvashatatlanná váljanak. Szintén 
tapasztalat, hogy bizonyos számú mentés után meg kell ismételni ezt a 
formázást, hogy biztonsággal tovább működőképes maradjon a lemez. A 
formázás során ne gyorsformázást, hanem teljeset válasszon! 

 

• Visszatöltés: a megadott útvonalról betölti a korábbi mentést. Ez azt jelenti, hogy 
az akkori mentett állapot áll vissza, vagyis minden, amit a mentés elkészítése 
után rögzített, elveszik! Ugyanez érvényes arra is, hogy az sem mindegy, hogy 
melyik cég adatait tölti be, mivel a program nem vizsgálja, hogy nem akar-e másik 
céget rátölteni, mint ami a jelenleg kiválasztott, ezzel felülírhatja az egyik cég 
adatait egy másikéval. 

 

• Visszatöltés e-mailből: lényegében ugyanaz, mint az előbbi visszatöltés gomb, 
annyi a különbség, hogy itt nem olvas be a rendszer cég nevet, fájl hosszt stb. 
Elindításakor bekéri az e-mailben jött fájl helyét és ha létezik a fájl, visszaállítja 
az abban lévő állapotot. 

 

• E-mail ügyfélszolgálatnak: ügyfélszolgálatunknak tud mentést küldeni a 
rendszerből, ha segítségre van szüksége. A megjelenő ablakban már szerepel a 
mi e-mail címünk, csak írja be, kinek küldi az anyagot, adja meg a saját nevét és 
címét (ezt egyébként a program megjegyzi, így legközelebb már felajánlja), majd 
kattintson a Küldés gombra. Ekkor – ha van beállított levelező program a 
számítógépen – egy e-mail ablak jelenik meg, ahol leírhatja a felmerült 
problémát, vagy hogy miért küldi a mentést. 
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• E-mail küldés: mentés fájlt küldhet e-mailben. Lényegében az előbbivel 
megegyezik a használata, csak a címzett e-mail címét Önnek kell megadnia. 

 
 

Fontos információ! A program a biztonsági mentések elvégzésének szükségességére 
30 naponként felhívja a figyelmet. Ez azt jelenti, hogy amennyiben nem készít 30 napig 
biztonsági mentést, a cégbe belépve egy üzenetet kap erről. 
 
Ezt az automatikus figyelmeztetést kikapcsolhatja a program munkakönyvtárában 
elhelyezett fájllal, melynek neve: kulsomentes.txt  
 
A rendszer ennek a fájlnak a tartalmát nem ellenőrzi, csak a meglétét: ha megtalálja, 
nem fog üzenetet küldeni. Ezt azonban csak akkor állítsa be, ha van olyan külső 
biztonsági mentése, mely a programtól függetlenül készít háttérmentéseket adatairól! 
Amennyiben valamely kérdésben bizonytalan, kérdezze meg saját rendszergazdáját, 
vagy a forgalmazót! 
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2.76 Alapnyomtató kiválasztása 
 
A Nyomtató beállítása pont indítása után egy normál nyomtató választó panel jelenik 
meg: 
 

 
 
 
Itt kiválaszthatja az alapértelmezettként használni kívánt nyomtatót. A szoftver 
megjegyzi ezt a választását és ezt ajánlja fel mindig alapként. Természetesen, 
amennyiben egy-egy esetben szeretne máshova nyomtatni, nem kell megváltoztatnia az 
alapot, azt az adott feladatnál is állíthatja. 
 

2.77 Rendszer információk és élesítés ablak 
 
Bizonyos rendszer feltételek ellenőrzésére használható. Itt kaphat tájékoztatást az aktív 
licencekről, a működési könyvtárakról, és bármikor indíthatja az aktiválást (pl. ha 
többszörös licenc miatt szeretné). 
 

 
 
Az élesítés folyamatáról korábban már írtunk. 
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2.78 Alapértelmezések beállítása 
 
Itt adhatja meg a program működését befolyásoló alap adatokat. 
 

 
 
A Szochó kedvezmény mezőben azt tudja beállítani, hogy a cég jogosult-e a 
veszélyhelyzeti kedvezményekre. Egyúttal itt ki is választhatja, hogy milyen TEÁOR kód 
alapján (ez kerül majd átadásra a bevallásban). Amennyiben nem a teljes időszakban 
jogosult, az ettől jobbra lévő kedv. időszak mezők segítségével állíthatja be a 
jogosultsági hónapokat. Mivel a jogszabályt 2022. decemberében (a modul megírása 
után) módosították, nem vettük ki belőle, de állítsa Nem jogosult-ra. A program 
egyébként a beállítástól függetlenül nem fogja megadni a „kutas kedvezményt”, de a 
jövőben várható esetleges változások miatt, nem akartuk kivenni a későbbi felhasználás 
lehetőségét. 
 
Az Adózás módjánál tudja jelezni, ha KIVA hatálya alá tartozik a cég. Ellenkező esetben 
hagyja normál beállításon. KIVA választása esetén csak akkor kell érvényesség dátumot 
megadni, ha az az adott évben megváltozik. Egyéb esetben a dátumokat ne töltse ki. 
 
Többes foglalkoztatás esetén előfordulhat, hogy az egyik cég KIVA alany, míg a másik 
nem. Ebben az esetben be  kell pipálni a jelölőnégyzetet. 
 
A havi díjas dolgozók esetében az MT alapján a fizetett ünnep nem része az 
osztószámnak és arra külön nem is számít összeget a rendszer. Egyedi esetben, ha a 
kiválasztott cégben erre mégis szükség van, itt tudja a havi díjas dolgozókra is beállítani 
a fizetett ünnep kezelését. 
 
TB kifizetőhely esetén a megfelelő négyzetet jelölni kell a helyes működéshez, majd 
válassza ki, hogy TB kifizetőhely vagy családtámogatási kifizetőhely a cég. FONTOS 
INFORMÁCIÓ! A rendszer csak annyiban támogatja a TB kifizetőhelyi működést, hogy 
a bértáblában elfogadja az ehhez tartozó jogcímeket és jelzi a kifizetőhely státuszt, de 
számításokat illetve különféle állami programok felé történő exportokat nem végez! 
 
Írja be a vállalkozás TEÁOR számát (bizonyos adatlapokra szükséges).  
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Megadhatja a nyomtatóra küldés során alkalmazandó bal és felső margókat, továbbá a 
listák által használható sorok számát a papíron. 
 
A Családi kedvezmény Ft összeg kiírása is a bérlapon bejelölt állapotában a rendszer 
nem csak a lap alján tünteti fel az igénybe vett adóalap csökkentés mértékét, hanem a 
számított adó összeget is kiírja. 
 
Ehhez hasonlóan a következő 6 jelölőnégyzet is a bérszámfejtő lap igényre szabását 
hivatott elősegíteni. 

• ha a Besorolási bér nyomtatása bérszámfejtő lapra opciót bejelöli, a 
bérlapokon nemcsak a számfejtett, hanem a dolgozó besorolási bére is kiírásra 
kerül; 

• ki/be kapcsolhatja az ünnepnapon végzett munkáért járó bér külön kiírását a 
bérlapon 

• itt jelezheti, ha szeretné a bérlapon az éves összesítők feltüntetését is a 
tájékoztató adatok között.  

• a Nettó számított bér nyomtatása számfejtésre bejelölésével a kötelező 
levonások utáni (tehát pl. a tartási kötelezettségek előtti) nettó bér is kiírásra 
kerül. 

• Szintén ki/bekapcsolhatja a cafeteria elemek adójának és szocadójának a 
megjelenítését a bérlapon. 

• a bérszámfejtő lapon ki/be kapcsolhatja a munkahely megnevezés kiírását. 

• a tényleges fizetendő szocadó nyomtatása bejelölése esetén a program kiírja 
a bérszámfejtő lapra a szocadót, a kedvezményeket és a kettő különbözetét is 
(ha valaki esetében ilyen kedvezményt vesznek igénybe) 

 
Pedagógusok esetében megadhatja, hogy a szabadság napjait mi alapján határozza 
meg: 
 

 
 
Amennyiben nem állítja be egyiket sem, a címkét pirossal látja a beállító ablakban. 
 
A következő lenyíló mezőben eldöntheti, hogy a munkaidő adatokat csak napok, csak 
órák vagy mindkettő formában írjuk ki a bérlapon. 
 
A Keret óra mezőben állíthatja be, hogy a program feltüntesse-e külön azon órák 
számát, amik azért kerültek levonásra, mert a dolgozó nem volt jogviszonyban, vagy 
egyszerűen levonja keretből, illetve, hogy valamennyi kieső órával önműködően 
csökkentse a keretet. Ez szintén piros címkével hívja fel a figyelmet arra, ha nem adott 
meg semmilyen beállítást. 
 
Amennyiben nem kell kezelni a fizetett ünnepet a munkaidő keretesek esetében, tilthatja 
a következő jelölőnégyzetben. 
 
Tanulószerződéseseknél munkaidő nyomtatása bérlapra bejelölése esetén az ő 
bérlapjukon is lesz munkaidő adat, ellenkező esetben nem. 
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Külszolgálat/kiküldetés a normál bérrel kerül kifizetésre bejelölésekor a rendszer a 
kifizetendőhöz azt is hozzáadja, ellenkező esetben úgy kezeli, hogy az külön időpontban 
már kifizetésre került. 
 
Bérlapon bruttó alapbér bontás tiltása bejelölése esetén a kiszámolt összeg nem lesz 
részletezve ledolgozott, szabadság stb. sorokra, csak egyetlen összegként jelenik meg. 
 
Bérlapon aláírás teljes tiltása bepipálásakor nem lesz aláíró mező a bérszámfejtő 
lapokon. 
 
Ha nem szeretné minden bérlapon feltüntetni a munkaidő keret tájékoztató adatokat, 
tegyen pipát a Munkaidő keret tájékoztató tiltása a bérlapon négyzetbe. 
 
A hónapon belüli megbízásos számfejtés… bejelölése esetén a bérlapon 
feltüntetésre kerül az az időintervallum, amelyet a számfejtéskor megadott (nem a 
jogviszony kiegészítőn feltüntetett érvényességi idő, hanem a tényleges számfejtéskor 
beírt). 
 
A keret automatikus elszámolás utolsó hónapban bejelölése esetén a minden 
hónapban azonosra állított bér esetében is önműködően el tudja számolni a 
túlórákat/kevesebb ledolgozott időt (természetesen ennek eredményét minden esetben 
ellenőrizni kell, hiszen ehhez pontos munkaidő beállítás kell minden nap). 
 
A 12206xx utalványok automatikus levonása… bejelölésével nem kell külön 9101 
jogcímet bevinnie a bértáblába, hogy az utalványok értékét ne adja hozzá a program a 
nettóhoz, hanem az önműködően levonásra kerül. Amennyiben többféle ilyen utalványt 
is szeretne valamely dolgozójának adni, azokat továbbra is külön-külön kell visszavonni 
a 8101 jogcímek segítségével, hogy tételesen megjelenjenek a bérlapon. 
 
Kilépő papírokon  

• kifizető/munkáltató nyomtatása esetén ez a szöveg lesz feltüntetve, 

• megadott cégnév nyomtatása esetén pedig konkrétan a cég neve (tehát nem 
„kifizető/munkáltató” felirat) 

kerül kiírásra. 
 
Új szocho kedvezmények (44xx) mezőben kiválaszthatja, hogy a kedvezmények 
alapjába a program beleszámolja a betegszabadság összegét vagy ne. 
 
Amennyiben nem szeretné a 126xx jogcímek összegét beszámíttatni a szocadó 
kedvezmények alapjába, jelölje be a négyzetet (alapértelmezetten beleszámolja a 
program) 
 
Amennyiben a 122xx jogcímkódú, bérként adózó korábbi Cafeteria elemeket szeretné a 
44xx szocadó kedvezmények alapjába beszámíttatni, jelölje be a négyzetet 
(alapértelmezésben ezek nem számítanak bele a kedvezmény alapba). 
 
A Speciális beállítás lenyíló menüjében választhatja ki, ha kombinált óra és teljesítmény 
bér van használatban a kiválasztott cégnél. 
 
A dolgozók szabadság adatait – ha azt korrigálni kell – az egyéb kiegészítő 
szabadságnál tudja megtenni. Itt választhatja ki, hogy a rendszer abban az esetben, ha 
negatív számot ír be abba a mezőbe, akkor azt a kiegészítő szabadságból, az alap 20 
napból, vagy mindkettőből arányosan vonja le (a szabadság tájékoztató nyomtatásakor 
van jelentősége). 
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Automatikus frissítés internetről 
 
Lehetőség szerint kapcsolja be az automata frissítést az Internetről. Erről 
korábban már írtunk. 
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3. Törzsadatok felvitele 
 
A működéshez szükséges adatok felvitelére szolgál: 
 

 
 
A dolgozók adatait egy menüpontban érheti el. Az összes szükséges beállítást a dolgozó 
listában tudja megadni. 
 
A Munkaszámok kezelése pont csak akkor aktív, ha Ön rendelkezik külön bekapcsolható 
Munkaszám modullal. 
 
A törzsadatok megadása után, a Beléptető papírok nyomtatása pontban elkészítheti a 
szükséges nyilatkozatokat és igazolásokat. Amennyiben teljes DbérWIN rendszere van, 
a Dolgozók bejelentése pontban exportot készíthet az ABEV rendszere felé. 
 
Egy dolgozó munkaviszonyának megszűntekor a jogviszony lezárását követően, a 
Kilépő papírok nyomtatása menüpontban írathatja ki a szükséges igazolásokat. A 
kijelentéshez szükséges exportot – amennyiben teljes DbérWIN-t használ ABEV export 
lehetőséggel – szintén ebből a menüből készítheti el. 
 
Évváltásnál (minimálbéresek jövedelme vagy FEOR módosítása) illetve több dolgozó 
fizetésének módosításakor hasznos a Csoportos béremelés menüpont, ahol a művelet 
elvégzéséről szerződés módosítást is nyomtathat. Szintén fontos, hogy év elején az 
Éves szabadságok állítása menüpontban ellenőrizze, hogy jók-e a dolgozók alap 
szabadság adatai! 
 
Ahhoz, hogy el tudja kezdeni a bérszámfejtést, a következők felvitelét kell megtennie: 

• dolgozók adatai: a személyhez kapcsolódó alap adatok, a nyugdíj- és 
egészségpénztárak, bankszámlák, letiltások és szabadság adatok; 

• majd be kell állítania a dolgozóhoz rendelt jogviszonyokat 
Ezután már kezdheti is a bérszámfejtést. 



DbérWIN – bérszámfejtő program 
 

 
40 

 

3.1 Dolgozók adatainak kezelése 
 
Ebben a listában tudja kezelni a dolgozókhoz tartozó alap adatokat. 
 

 
 
A rendszerbe a dolgozót csak egyszer kell és lehet felvinni! A felvitel során a program 
ellenőrzi, hogy létezik-e már az adóazonosító és ha igen, nem enged rögzíteni! 
 
Új dolgozót a Hozzáad gomb segítségével adhat a listához. Amennyiben rákattint egy 
dolgozóra, annak adatait módosíthatja vagy – ha az adott évben nem történt semmiféle 
rögzítés a listában megjelölt személyre – törölheti a listából. 
 
A listában kettőt kattintva, szintén megnyithatja annak adatlapját, amennyiben nem 
valamely más ablakból hívta a listát. Ilyenkor a Kiválaszt gomb nem aktív. Olyankor, ha 
F1 gombbal hívta a listát egy bevitel során, a Kiválaszt gomb engedélyezett, ilyenkor a 
dupla kattintás ennek aktiválását jelenti. 
 
Sok dolgozó esetén segítséget jelenthet a Szűrés funkció. Bármely szűrő mezőbe írhat 
keresési szempontot, majd nyomjon Enter-t. Ekkor csak azok a tételek jelennek meg, 
melyek megfelelnek az adott kritériumnak, vagyis tartalmazzák az adott szöveg részletet 
(névben, adóazonosítóban vagy TAJ számban). 
 
Szintén szűrheti a listát állampolgárság szerint és nyugdíjas státuszra. A megfelelő 
beállítást kiválasztva, csak azok a dolgozók fognak megjelenni, akik ennek megfelelnek. 
 
Itt hívjuk fel a figyelmét az állampolgárság helyes megadására, mivel pontatlan kitöltés 
esetén hibásak lesznek a munkaügyi statisztikái! 
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Mindig rendelkezésre áll a normál keresés funkció, ha sorszám szerint van rendezve a 
lista, amely úgy működik, hogy egyszerűen csak kattintson a listába, majd kezdje gépelni 
a keresett részletet. Ekkor a program mindig a következő olyan sorra lép, ahol az 
megtalálható. Ha nem azt szeretné, amelyiken éppen áll, nyomja meg az Enter gombot 
a következő előfordulásra lépéshez. Amikor a kívánt dolgozón áll a sormutató, ESC 
gomb segítségével abbahagyhatja a keresést és folytathatja a munkát a normál módon: 
 

 
 
A fenti példában a „jakab”-ra kerestünk. Amennyiben nem ezt a Jakabot szerettük volna 
megtalálni, Enter gombbal a következőre lehet léptetni, ha van olyan. A program csak 
olyan szöveget enged begépelni, ami megtalálható a listában. A keresést befejezni az 
ESC gombbal tudja! 
 
Miután ráállt a listában egy tételre, aktiválódnak a nyomógombok (amennyiben a 
beállítások szerint Önnek van jogosultsága az adatok módosítására, felvitelére). A 
megfelelő gomb megnyomásával tudja az egyes adatlapokat elérni. 
 
A Nyomtatás gomb segítségével kérheti a dolgozók listázását  egyszerű vagy részletes 
formában. Ez a lista a törzsadat fájl fizikai rendezése szerint kerül kiírásra, vagyis 
amennyiben kód vagy név szerint szeretné sorban látni őket, először rendeztesse az 
adatokat a Törzsadatok -> Dolgozók rendezése menüpontjában ennek megfelelően. Az 
egyedi lista a jogviszony kiegészítő adatok sorrendjében listázódik, annak sorrendje nem 
befolyásolható. 
 
A dolgozók bértábláit Jogviszonyok, majd Jogviszony kiegészítő adatok listában történő 
választás után érheti ell a Bértábla gomb segítségével. 
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3.11 Új dolgozó felvitele 
 
A dolgozó adatainak rögzítését abban a sorrendben tárgyaljuk, ahogy célszerű azokat 
elvégezni. 
 
Először nyomja meg a Hozzáad gombot, majd töltse ki a táblát. Az alábbiakban egy 
kitöltött lapot mutatunk. Az egyes mezők úgy kerültek kialakításra, hogy azok a 
későbbiekben az ABEV exportokhoz felhasználhatóak legyenek: 
 

 
 
Az egyes mezők között a TAB gombbal célszerű haladni, mert akkor a program a 
megfelelő sorrendben tudja felkínálni az adatok bevitelét. A mezők kitöltése: 
 

• nyilvántartási szám: ezt a program önműködően, egyesével növekvően adja. Egy 
dolgozó törlése után, annak sorszámában „lyuk” keletkezik, vagyis éven belül 
még egyszer nem osztja ki a program ugyanazt a nyilvántartási számot; 

• beléptető rendszer azonosító kártya száma: amennyiben rendelkezik tőlünk 
beléptető rendszerrel, a személyi azonosítót lehet itt megadni. Ettől fogva a 
munkaidő adatokat a program le tudja kérni a beléptető rendszer adataiból, azt 
manuálisan nem szükséges rögzíteni; 

• a következőkben 3 sorban látja a dolgozó nevét. Ha változtat az első sorban és 
nem volt korábban egymástól eltérő név megadva az előző név vagy születési 
név sorokban, azok szinkronban az elsővel önműködően szintén javításra 
kerülnek; 
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• a következő mezőket értelemszerűen töltse ki. Az adóazonosító és a TAJ számot 
a program ellenőrzi. Ezek kötelező mezők. Adószámot, őstermelői igazolvány 
számot stb. nem kötelező megadnia, csak ha rendelkezik ilyennel a 
magánszemély. 

• a címek ugyanúgy működnek, mint a fentebb leírt név mezők, vagyis ha az 
állandó lakást módosítja és korábban nem volt eltérő megadva a három sorban, 
azok szintén módosulnak. 

• a magánszemélyre vonatkozó betegszabadság és táppénz százalékokat szintén 
itt állíthatja be. A program az alapértelmezettet ajánlja fel mindenkinek. A 
csökkent munkaképesség százalékát – ha van ilyen – itt rögzítheti, a következő 
felülvizsgálati dátummal együtt. 

• az Adózás módja mezőben tudja megadni, hogy milyen formában adhatja be a 
bevallását a magánszemély. Az M30 igazoláson akkor fogja adónyilatkozatra 
jogosultként kezelni a program, ha az „adónyilatkozatra jogosult” beállítást 
használja 

 
FIGYELEM! EVÁ-s egyéni vállalkozónál adja meg az adószámot, a rendszer innen 
fogja tudni az SZJA számításnál figyelembe venni! 
 
A program az ellenőrzések során a minimálbér vagy garantált bérminimum 
alkalmazásáról az iskolai végzettség alapján dönt. Ezért olyan esetben, ha nem akar 
garantált bérminimumot figyelembe venni, ne állítson szakiskolai vagy magasabb 
végzettséget, mivel ilyen esetben a program automatikusan a magasabb összeget 
kezeli. 
 
Miután rögzítette az adatokat, az megjelenik a listában. Ott rákattintva, a további, a 
magánszemélyhez kapcsolódó adatokat is megadhatja. 
 

3.12 Bankszámlák megadása 
 
A dolgozó lakossági számláit és az azokra teljesítendő utalásokat a Bankszámlák 
gombbal rögzítheti: 
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Azonkívül, hogy a bankszámlák adatait rögzítheti, itt tudja beállítani, hogy a számfejtés 
során melyikre mekkora összeg kerüljön utalásra.  
 
A rögzített adatokat a program a számlaszám és a dolgozó szerint kezeli, ezért  a 
bankszámlaszám módosítása esetén a program úgy jár el, mintha egy új sort rögzített 
volna. Ezesetben a hibás számlaszámot tartalmazó sort törölni kell. 
 
Egy tételsor adatlapja: 
 

 
 
A bankszámla száma után adja meg annak devizanemét, amennyiben szükséges, IBAN 
számát. Beírhatja a bank nevét és címét a későbbi könnyebb azonosítás érdekében. 
 
Kétféle utalásból választhat: 

• fix összegű: a számfejtés során a rendszer a beállított összeget fogja átutalásra 
előírni, amennyiben rendelkezésre áll ez az összeg. Ellenkező esetben 
értelemszerűen csökkenti; 

• százalékos: a nettó maradék bér százalékos arányában tudja megadni az 
utalandó összeget. 

 
Ezeket a tételeket a rögzítés sorrendjében fogja figyelembe venni a program, ezért ha 
egy dolgozónak pl. egy hiteltörlesztés miatt meghatározott összeget utalnak egy 
bankszámlára, először ezt rögzítse, majd sorban a továbbiakat. Azt is megteheti, hogy 
csak a fix összegűt viszi be, így annak levonása után a maradék összeg kifizethető 
készpénzben is. 
 
Egy számlaszámhoz csak vagy fix összegű, vagy százalékos tételt írhat be. A kettőt 
egyszerre nem. 
 
Szintén beállíthatja az érvényesség dátumait is, vagyis ha egy dolgozó szeptemberig az 
egyik, majd októbertől egy másik számlára kéri az utalást, állítsa be az érvényesség 
dátumát ennek megfelelően. 
 
FIGYELEM! Amennyiben év közben használt bankszámlára utalást, de később ezt 
szeretné másik számlára változtatni vagy megszüntetni, ne törölje a listából a 
számlát, hanem írja be hozzá az érvényesség végét! 
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3.13 Nyugdíj pénztárak megadása 
 
A dolgozó kiválasztása után nyomja meg a Nyugdíj pénztárak gombot. A listában mind 
a kötelező, mind az önkéntes pénztárak megjelennek, ha korábban már vitt fel 
valamelyiket. Az állami nyugdíj rendszert nem kell és nem lehet a listába bevinni, 
automatikusan az lesz kiválasztva, ha itt nincs MNYP megadva! Természetesen, ha 
a dolgozó fizet kiegészítő nyugdíjpénztéri járulékot, azt fel kell vinni ebbe a listába! 
 

 
 
A magánnyugdíj tagsági adatokat, amíg a dolgozó MNYP tag, mindattól függetlenül fel 
kell vinni, hogy az utalás az államnak vagy az MNYP-nek történik. 
 

 
 

Miután meghatározta, hogy önkéntes vagy kötelező nyugdíjjárulékról van szó, válassza 
ki a megfelelő pénztárt a legördülő menüből. Adja meg a nyilvántartási számot, majd a 
belépés kezdő dátumát. A kilépési dátumot csak akkor lehet megadni, ha ez ismert, 
ellenkező esetben hagyja üresen a mezőt! A Rendben gomb megnyomásakor a program 
ellenőrzi, nincs-e átfedő időszak, majd rögzíti a bejegyzést, ha mindent rendben talált. 
Fontos információ: a nyugdíjpénztári tagsági adatokat időrendben kell rögzíteni! 
 
Amennyiben átlép a dolgozó egyik pénztárból egy másikba, vagy visszalép az állami 
rendszerbe, válassza ki a listából a lezárandó tagsági viszonyt, írja be a kilépés dátumát, 
majd rögzítse le. Utána adhatja meg az új tagsági adatokat, ha van ilyen. Amennyiben 
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az államiba lép át a dolgozó, egyszerűen elegendő lezárni a dátummal az MNYP 
tagságot. 
 
Új MNYP felvitele: 
 

 
 
Ha korábban nem zárta le a megelőző tagságot, vagy mint a fenti példában, átfedés van 
a korábbi tagság lezárása és az új kezdete között (2010.02.25-tel zártuk és 2010.02.25-
tel nyitottuk), a következő üzenetet kapja: 

 

 
 
Miután kijavította a dátumokat, a program már engedi a rögzítést: 
 

 
 
A dolgozói és munkáltatói kiegészítő tagdíjakat (mint a példában) külön tételként kell 
felvinni. 
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3.14 Egészség pénztárak megadása 
 
Működését tekintve megegyezik a nyugdíjpénztárakéval. 
 

 
 
A Hozzáad gomb megnyomása után először válasszon pénztárt, majd adja meg a többi 
adatot: 
 

 

 
Amennyiben a tagság lezárul, ne törölje a bejegyzést, hanem a befejezés dátumát írja 
be a megfelelő rovatba. 

 
A program a beírt értékekkel a számfejtéskor önműködően viszi majd be a bértáblába a 
megfelelő jogcímet így Önnek azt nem kell külön megtennie! 
 

Mind az egészségpénztárnál, mind a nyugdíjpénztárnál csak egy érték 
mezőt töltsön ki. Amennyiben a dolgozónak van saját egészségpénztári 
befizetése és a munkáltatótól is kap, azokat külön sorban kell rögzíteni! 
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3.15 Tartási kötelezettségek / Letiltások beállítása 
 
Amennyiben a dolgozó jövedelmét letiltás terheli, itt állíthatja be annak adatait. Válassza 
ki a dolgozót, majd nyomja meg a Letiltások gombot. A megjelenő listába több terhelést 
is felvihet. 
 

 
 
A letiltások a felvitel sorrendjében kerülnek feldolgozásra, a jövedelemből való levonás 
törvényes maximumának figyelembevételével. A Hozzáad gomb megnyomásakor 
megjelenő adatlap: 
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Az első rögzítendő adat a határozat kelte és száma. Fontos információ: a program a 
határozatszám alapján különbözteti meg a letiltásokat, ezért azoknak egyedinek kell 
lenni! Olyan esetben, ha valós letiltási határozat érkezik, ez megvalósul, de ha cégen 
belüli levonást (pl. fizetési előleg visszafizetés részleteit)  szeretné a programmal 
elszámoltatni, azokat is el kell látnia egy azonosító számmal. 
 
Ezután adja meg a határozatban szereplő teljes összeget, 
 
Válassza ki, hogy fix összegű havi levonás, vagy nettóból számolva százalékos 
kötelezettségről van szó. Az utóbbira láthatnak példát az előző oldalon. Ebben a nettó 
jövedelemből 33% levonást fog számolni a rendszer. 
 
Olyankor, ha a határozatban van megállapított minimum összeg (pl. gyermektartás díj a 
nettó jövedelem 33%-a, de minimum 20.000 Ft), akkor ezt a minimumot adja meg a Havi 
minimum mezőben. Olyan esetben, ha a 33% nem adja ki ezt az értéket, de a törvényes 
keretek között még lehetőség nyílik ennek az összegnek a levonására, ezzel fog a 
program számolni. 
 
Abban az esetben, ha konkrét összeget kell levonni, állítsa a Miből számol-t fix összegre 
és szintén a Havi minimum mezőben állítsa be a kívánt értéket: 
 

 
 
A Még hátra van rovatban kell szerepeltetni azt az összeget ami a teljes összegből még 
levonásra kell, hogy kerüljön. Az előbbi példában már 5.000 Ft megfizetésre került, tehát 
csak 25.000 Ft-ig fog vonni a program, havi 5.000 Ft-onként. Az előző oldalon látható 
példa szerint már nincs mit levonni (a Még hátravan mező nulla), tehát már megfizetésre 
került a teljes kötelezettség. Ezt a mezőt (hozott adatok esetén) a tartási kötelezettség 
igazoló lapról tudja kitölteni. 
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Mivel a program a levonásokat naplózza, azt bármikor meg tudja tekinteni a listában a 
megfelelő kötelezettségre állva és a Részletek gombra kattintva: 
 

 
 
Itt az egyes levonások dátumát (melyik év-hónapra vonatkozott) és a konkrét összeget 
is láthatja. 
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3.16 Szabadság és családi adatok beállítása 
 
Az általános szabadság adatokat és a kiskorú gyermekek adatait adhatja meg. 
 

 
 
A program a gyermekek adatai alapján önműködően kezeli a családi kedvezményt és a 
szabadnapokat. Először adja meg a gyermek nevét, majd születési idejét. 
 
Amennyiben a gyermek után jogosult a családi kedvezmény igénybevételére és kéri is 
az adóalap számításánál annak figyelembevételét, állítsa be az Eltartott minőség  és 
Jogosultság jogcíme mezőket a szülők nyilatkozatának megfelelően. A program az 
eltartottak számának alapján önműködően felajánlja a jogosult összeget (1-2, illetve 3-
nál több gyermek esetén automatikusan vált).  
 
Mivel a két előbb említett mező tartalma nagyon hosszú, nem tudjuk közvetlenül 
megjeleníteni, ezért a családi kedvezmény nyilatkozaton szereplő kódokkal kezdtük a 
szöveget (a könnyebb kiválasztás érdekében). Amennyiben kiválasztotta és megáll 
felette az egérrel, néhány másodpercen belül a teljes szöveg megjelenik gyorstipp 
szerűen. 
 
A családi kedvezmény megosztásának tényét a bal alsó sarokban található lenyíló 
menüben tudja beállítani. Ha ezt az összeget nem teljes mértékben szeretné igénybe 
venni, írja át a Mértéke mezőben. A fenti példában azt láthatja, hogy 3 jogosult gyermek 
van, de csak kettő után szeretné az adott szülő igénybe venni a kedvezményt. Ahogy itt 
is szerepel, csak a Mértéke mező tartalmát változtattuk, mást nem!  
 
Az adott gyermek egyéb természetes adatait (születési hely, cím stb.) a gyermek 
mellett jobbra található zöld pluszos gombbal adhatja meg. Ezen a kiegészítő lapon kell 
az adókedvezményt megosztva igénybe vevő társ nevét és adóazonosítóját is 
megadni: 
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Amennyiben több gyermek esetén az adatok azonosak, egyszerűen nyomja meg az 
Adatok másolása az összes jogosulthoz gombot, ekkor az összes (már rögzített!) 
gyermekhez másolásra kerülnek az adatok! 
 
Szintén ezen a lapon adhatja meg az áthozat adatokat, a dolgozó alap szabadságát (ezt 
felajánlja a program, de módosítható), valamint a kiegészítő szabadnapok számát. 
FIGYELEM! A kiegészítő szabadnapokat az adott időszakra kell beírni, azt a 
rendszer nem arányosítja nem teljes évben történő foglalkoztatásnál! Az arányos 
érték kiszámításához F1-gyel segítséget kérhet, ha szükséges. 
 
A nyitó áthozat és már kivett szabadság mezőket akkor töltse ki, ha jogutód cégről 
van szó (egyéb esetben az alap szabadságot a rendszer úgyis arányosítja, tehát nem 
szükséges változtatni). A nyitó áthozatba azt a különbséget kell megadni, amit a 
jogelődnél nem vett ki a dolgozó az ott időarányosan járó szabadságából, a már kivett 
mezőbe pedig azt a különbséget, amennyi nappal többet vett ki, mint ami az ott elszámolt 
időben járt volna. Pl. dolgozó alap szabadsága 20 nap, átalakulás április 1-ével. 
Időarányosan a dolgozónak 5 nap járt volna a jogelődnél. Ilyen esetben a 20 nap marad 
az alap szabadságban. Ha kivett 3 napot, a nyitó áthozatba írok 2-t. Ha kivett 8 napot, a 
már kivettbe írok 3-at. 
 
Figyelem! Amennyiben szeretné módosítani a gyermekek után járó 
pótszabadságot, azt is itt tegye meg! 
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3.17 Jogviszonyok kezelése 
 
A dolgozó foglalkoztatási jogviszonyait tudja a gomb megnyomása után felvinni. Először 
válassza ki a listában a dolgozót, majd kattintson a Jogviszony gombra: 
 

 
 
A dolgozóhoz tartozó valamennyi jogviszonyt itt láthatja. A lista a szokott módon 
bővíthető vagy módosítható. 
 
A bértáblába nem csak a dolgozók listájából, hanem innen is eljuthat a Bértábla gomb 
megnyomásával. 
 
A Foglalkoztatási adatok-ra kattintva a dolgozó részletes naptári adatait láthatja. 
 
A Jogviszony másolása gombot megnyomva arról a jogviszonyról, amelyen éppen áll, 
másolatot készíthet anélkül, hogy minden adatot újra be kellene gépelnie. Ez olyankor 
hasznos, ha az előzőhöz hasonló jogviszonyban foglalkoztatja a dolgozót, mivel így csak 
azokat az adatokat kell módosítania, amelyek változnak. 
 
Ebben az esetben először írja be az első időszakhoz az érvényesség vége mezőbe azt 
a dátumot, amíg a korábbi feltételek szerint alkalmazta, majd készítsen egy másolatot 
ezzel a gombbal. Az új jogviszony érvényesség kezdete mezőjében adja meg azt a 
napot, amikortól az új feltételek életbe léptek és így rögzítse. Ezzel a módszerrel akár 
hónap közben is tud bizonyos adatokat váltani. Ezeket a jogviszonyokat a 
kimutatásoknál a rendszer összevonja, ha a foglalkoztatási kód megegyezik! Az 
Érvényesség kezdete – vége segítségével határozhatja meg a beállítások 
érvényességének időtartamát, az Aktív mezőből nem kell kivenni a pipát. Az csak arra 
való, ha egy egyébként érvényes jogviszonyt valamiért nem akar egy ideig megjeleníteni 
a listákban (pl. alkalmi foglalkoztatással több tíz ember van regisztrálva a rendszerben, 
de az adott időszakban biztosan nem lesz ilyen, tehát nem szeretné a bérszámfejtéskor 
látni a listában őket). 
 
FIGYELEM! A jogviszonyokat év elején ellenőrizze. Különös tekintettel a speciális 
foglalkoztatás jellemzőire, mivel ezek beállítása évváltáskor szükséges lehet! 
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Jogviszonyt csak akkor törölhet, ha ahhoz nincs hozzárendelve rögzített bérszámfejtés! 
vagy havi munkaidő adat. Jogviszony törlés előtt ezért 

• törölnie kell a korábbi bérszámfejtéseket 

• törölnie kell a betárolt havi munkaidő adatokat 

• és törölnie kell a hozzárendelt bértáblát is (természetesen csak a felső blokkban 
szereplő sorokat és a tiltólistára helyezett elemeket). Erről bővebben a 
bértábláknál olvashat 

 
A munkavégzés adatait (melyek leginkább változhatnak) a program elkülönítetten kezeli,  
így nem szükséges külön jogviszonyt felvinnie! Abban az esetben, ha csak olyan 
adat változik, amit nem kell külön jogviszony azonosítón kezelnie (08 bevalláshoz), a 
kiegészítő adatok gombbal elérhető adatlapon tudja rögzíteni. 
 

 
 
 Ez olyankor hasznos, ha például az eddig 4 órában foglalkoztatott dolgozóját 8 órásra 
akarja módosítani.  
 
Térjünk vissza a jogviszony adatokra. 
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A Hozzáad gomb megnyomása után megjelenő adatlap: 
 

 
 

 

• Először a legördülő menüből válassza ki a foglalkoztatás jellegét. Egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén a rendszer több mezőt letilt. Ezeket üresen kell hagyni, 
ezért nem aktívak.  A választás után – amennyiben aktív – először a belépés 
dátumát kell beírnia.  

• A kilépés dátuma és a megszűnés mód mezők a jogviszony megszűnésének 
adatait tartalmazzák. Amikor beírja a kilépés dátumát és elhagyja ezt a mezőt, a 
rendszer ellenőrzi, hogy a dolgozó a munkaviszony időtartamának megfelelő 
mennyiségű szabadnapot vett-e igénybe. Amennyiben eltérést tapasztal, erre 
figyelmeztet! Ilyenkor nem kell a szabadság adatokat módosítania, elegendő, ha 
elszámol a dolgozóval (lehetősége van szabadságmegváltás kifizetésére vagy 
túl sok kiadott szabadság esetén annak visszatéríttetésére). A megszűnés 
módját kiválaszthatja a legördülő menüből, vagy – ha nem találta a megfelelőt – 
be is írhatja. 

• Olyan esetben, ha a dolgozó jogviszonyában valamilyen változás következik be, 
de ez nem jár a jogviszony lezárásával, az Érv.kezd és Érv.vége mezők 
kitöltésével jelezheti a rendszernek, hogy mettől meddig van érvényben ez a 
jogviszony adatlap és mikortól egy – azonos alkalmazás minősége kódot 
tartalmazó, vagyis ezzel összevonandó – de eltérő jellemzőkkel bíró másik. 

• Amennyiben tanulószerződéssel foglalkoztatja a dolgozót, annak fajtáját ki kell 
választania a következő lenyíló menüben. 

• Az alkalmazás minősége kód mezőbe lépve, (ha új felvitelben van, a 
módosításnál nem) a program generálja a belépési adatok figyelembevételével 
a kódot. Az első karakter a dolgozó adatlapján beállított nyugdíjas státusztól 
függően kerül megállapításra. A következő kettő a foglalkoztatás jellege alapján, 
majd egy 3 jegyű sorszám következik. Amennyiben a dolgozóhoz van rögzítve 
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aktív jogviszony ugyanerre a foglalkoztatási formára, a program a következő 
sorszámot fogja felajánlani. Fontos, hogy csak az aktív jogviszonyokat fogja 
figyelembe venni! Ha év közben változik a jogviszonyon belül pl. a napi óraszám, 
ezzel az aktív kapcsolóval letilthatja az előzőt és nyithat egy eltérőt anélkül, hogy 
ki kellene léptetnie a dolgozót. FIGYELEM! Ha tévesen vitt be valamit, a rendszer 
önműködően egy javítás során nem generál új kódot. Ahhoz, hogy ezt megtegye, 
a megfelelő adat korrigálása után lépjen be ebbe a mezőbe, törölje az itt lévő 
kódot, majd kattintson egy másik mezőbe. Ezután ha újra a kód mezőbe kattint, 
már önműködően legenerálja a kódot a program. Amennyiben nem akar ezzel 
bajlódni, kézzel is javíthatja. Arra vigyázzon, az állami nyilvántartó rendszerben 
ez fontos nyilvántartási adat, tehát nem változtatgatható, csak ha jelenti a 
megfelelő adatmódosításokat. 

• Beállíthatja, hogy normál vagy valamilyen kedvezményes foglalkoztatási módról 
van szó (járuléktámogatott, EKHO). 

• EKHO esetében adja meg a kedvezményezett értékhatárt az adott évre 
vonatkozóan. Szintén el kell végezni a jelölőnégyzetek segítségével az EKHO-
hoz kapcsolódó egyéb beállításokat. 

• Olyan foglalkoztatások esetében, amelyekhez valamilyen kedvezmény 
kapcsolódik, a Spec. jv. kezdete és vége, illetve a járulékkedvezményeshez 
kapcsolódóan a Fizetendő járulék mezők aktiválódnak, egyéb esetben tiltva 
maradnak. 

• Amennyiben egy dolgozó „többes jogviszonyt” létesít több munkáltatóval (08-as 
bevallásban 1112 jogviszony kód), itt kell azt is jelölnie pipával a 
jelölőnégyzetben. 

• Ha a jogviszony esetében nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni, azt itt 
tilthatja le. Amennyiben beteszi a pipát, a rendszer nem fog szakképzési 
hozzájárulást számolni akkor sem, ha van szocadó alap. 

• Szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmény esetén, ha az 
alapján járna is szakképzési hozzájárulás kedvezmény, de az adott jogviszony 
jövedelme vagy más ok miatt ez nem vehető igénybe, letilthatja a szakképzési 
kedvezmény igénybevételét. 

• A Járulékalap mezőben választhat a tényleges járulékalap, a garantált bér vagy 
bármely esetben az Ön által beállított érték között. Amennyiben „egyéb”-re 
állítja, kötelező megadni az értéket! Javasoljuk a „tényleges járulékalap” 
beállítását, mivel a program ilyen esetekben állítja ezeket automatikusan, 
ellenkező esetben ezt Önnek kell megtennie! 

• Nyilatkozat alapján az éves max. vonandó szociális hozzájárulási adó értékét 
itt adhatja meg az adott jogviszonyra vonatkoztatva. Beállítása: 

o Ha ez a szám negatív (pl -1), a rendszer egyáltalán nem fog vonni,  
o Ha 0, az alapértelemezettet (vagyis a minimálbér 24-szeres alapja 

alapján meghatározott értéket) elérve megszűnik a levonás, addig 
azonban vonni fog. Ehhez gyűjti az adott hónapig számfejtett szocadó 
alapokat és ez alapján maximalizál 

o egyébként pedig a megadott értékig számol és nem figyeli az év közbeni 
kifizetést. Ez azt is jelenti, hogy Ön teljes egészében felül tudja bírálni a 
levonandó összeget ezzel a mezővel. Tehát, amennyiben a dolgozó(tag) 
lenyilatkozta, hogy mennyi szocadót kell tőle levonni egy osztalék 
kifizetésekor, azt írja be ide. A számfejtés rögzítése után tegye ezt a 
mezőt -1 értékre ahhoz, hogy a továbbiakban ne vonjon a rendszer. 

• Amennyiben nyugdíjas státuszú  dolgozója után kell vonni járulékot (amit 
alapesetben nem kell), tegyen pipát „A nyugdíjas is fizet járulékot” 
jelölőnégyzetbe, így az Ő esetében is rögzíti azt a rendszer 

• Az „Ebben a jogviszonyban mentesül a minimum TBJ alap alól (min.bér 
30%-a)” bejelölése esetén a program akkor sem fogja felajánlani a jövedelem TB 
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járulék alapjának az előírt összegre történő emelését, ha azt nem éri el a 
kifizetés. Ezt olyankor jelölje be, ha az adott jogviszony esetében ezt le akarja 
tiltani. 

• Vállalkozók esetében, ha ebben a jogviszonyban nem fizet járulékot, hanem azt 
másik vállalkozásban teszi meg, adja meg itt az adatlapon a másik vállalkozás 
adószámát és megnevezését  

• Nyilatkozat alapján ezen a lapon kell beállítani, hogy az adott jogviszonyban 
igénybe kívánja-e venni a családi és/vagy első házas kedvezményt, és ha igen, 
milyen módon (csak SZJA/SZJA+járulék kedvezmény) 

• Az első házas kedvezmény kiválasztása után hagyja jóvá, vagy szükség szerint 
módosítsa az igénybe veendő összeget. Itt az adóalap csökkentés mértékét kell 
megadni, nem adókedvezményt! Megosztás esetén ki kell tölteni a házastárs 
adatait is. Be kell továbbá állítani az igénybevétel kezdő/utolsó hónapját is. 
Fontos, hogy itt csak az adott éven belüli értéket adhat meg (ha egész év, 01.01-
12.31 között)! 

• Állítsa be, ha az adóalap számításakor jogosult a személyi kedvezmény 
igénybevételére 

• Amennyiben nem szeretné, hogy egy jövedelem bankszámlára legyen utalva, de 
másik jogviszonyból származók igen, az adott jogviszonyból származó 
bankszámlára utalását letilthatja a jelölőnégyzet pipálásával. Pl. ez olyankor 
hasznos, ha több jogviszonnyal rendelkezik egy dolgozó és csak a normál havi 
munkabérét szeretné utaltatni, az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet 
készpénzben kívánja felvenni. 

• A távolléti díj alapesetben 100%-kal jelenik meg, ha az Önök cégére eltérő 
szabályok vonatkoznak, azt itt adhatja meg! Általános esetben hagyja 100-on! 

• A cég COVID kedvezményes működésének ideje alatt ki tud venni egy adott 
jogviszonyt a kedvezményből, illetve itt tudja megadni, hogy a teljes időszakból 
ténylegesen mennyit vehet igénybe kedvezményesen, ezzel csökkentheti annak 
időtartamát. 

 
Vannak adatok, melyek átkerültek egy kiegészítő adatlapra, hogy ne kelljen mindig új 
jogviszonyt nyitni: 
 

 
 

• Állítsa be a jogviszony kiegészítő adat érvényességét 
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• Válassza ki, hogy a tevékenység végzése igényel-e szakképzettséget. 
FIGYELEM! Ez fontos beállítás, mert igen sok szempontból befolyásolja a 
rendszer működését. Mindenképpen állítsa be! 

• Írja be a FEOR (egyéni vállalkozónál a TEÁOR) számot, majd a munkakör 
megnevezését. A FEOR szám megadásával a program a szellemi vagy fizikai 
beosztást is beállítja. 

• Amennyiben a dolgozói nem egy telephelyen vannak, hozzárendelhet 
mindenkihez egy irányítószámot vagy telephely kódot, a későbbiekben eszerint 
tud majd szűkítve lekérni listákat (pl. bérfizetési jegyzéket).  

• Az Elszámolás módja mezőben kiválaszthatja a havi és óradíjas, valamint a 
teljesítménybéres módszer mellett a munkaidő keretet is. Utóbbi esetben be kell 
állítania a munkaidő keret óraszámát és azt, hogy ez milyen időszakra vonatkozik 
(1 vagy 2 hónap, stb.). 0 napi óraszám esetén a 1108M lapot nem fogja kitölteni 
a rendszer! 

• az „M08 lap kitöltésének tiltása” esetén a program nem tölti ki az export során a 
havi bevallásban az M08 lapot 

• az „M08 lapon nincs munkaidő adat átadás” bejelölése esetén a rendszer kitölti 
a 08 bevallás M08 lapját, de nem adja át a rész- vagy teljes munkaidős adatot 

• az „M08 lapon nem biztosított jelölése” bepipálásával az export során az M08 lap 
fejlécében bejelölésre kerül a kódkocka 

 
Változás esetén ugyanúgy kell eljárni, mint a jogviszonynál, tehát az érvényesség 
kezdete / vége mezővel határozható meg, hogy mikor, melyik van érvényben. 
 

Munkaidő keretes időszakok megadása 
 
Munkaidő keretes dolgozó esetében meg kell adnia a keret teljes óraszámát, illetve, 
hogy ez az érték hány hónapra vonatkozik, továbbá a keret kezdő hónapját az adott 
évben. A rendszer éven átnyúló keretet nem tud kezelni, ilyen esetben az adott évhez 
igazítva manuálisan kell rögzíteni. 
 

 
 
Ahhoz, hogy a rendszer egész évben tudjon működni, egy új keret indulásakor nem 
szabad a régit módosítani, hanem annak érvényességi dátumát le kell zárni és újat kell 
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nyitni. Ezt megteheti manuálisan, vagy a jogviszony kiegészítő adatok listájában alul 
található Lezárás, másolás gomb segítségével: 
 

 
A gomb megnyomás után az előző képen látható Új kezdés kérdést teszi fel a program. 
Itt adja meg a következő keret első napját (a példa szerint április 1. jön). 
 
A jóváhagyás után beírja a program a lezárást megelőző napot az első munkaidő 
adathoz, majd nyit egy újat, ahová átmásolja a többi információt a hozzá tartozó 
bértáblával együtt: 
 

 
 
Itt azonban nem szabad elfelejteni, hogy még módosítania kell a munkaidő keret 
adatokat, azt a rendszer nem fogja önműködően átírni (hiszen nem is tudná hiányzó 
információk miatt). Teljesen automatikus módosításra a következőkben tárgyalt 
munkaidő keret állítása tömegesen funkció használatával van lehetőség. Visszatérve 
a kézi felvitelre: 
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Itt a középső sorban korrigálja a mezők tartalmát, majd rögzítse a változtatásait. 
 
 
 

Munkaidő keret beállítása tömegesen 
 
 
A munkaidő keretes dolgozók esetében lehetősége van arra, hogy az adott időszakra 
vonatkozó óraszámot ne egyenként, hanem az összes, megadott feltételrendszerbe 
illeszkedő dolgozóra egyszerre módosítsa. Ezt megteheti a Törzsadatok → Munkaidő 
keretesek óraszám feltöltése pontjában. 
 
A munkaidőkeret esetében, ahogy azt korábban már írtuk, ki kell tölteni az időszaki 
óraszámot és a hónap adatokat: 
 

 
 
Az elszámolás módjánál válassza ki a Munkaidő keret sort, majd írja be az időszakra 
eső óraszámot illetve a hónapok számát. Amennyiben a hónapok számát nullán hagyja, 
a rendszer nem fog számolni a ténylegesen ledolgozott órákkal, mindig a bértáblában 
beállított összeget számfejti. Ekkor Önnek kell gondoskodni a különféle (esetleges) 
pótlékok kézi számfejtéséről. Ilyen esetben az egy hónapra eső óraszámot kell megadni 
az óraszám mezőben. 
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Tömeges módosításkor a következő adatokat kell megadnia: 
 

 
 
 
A program azoknál a dolgozóknál fogja módosítani az óraszámokat, akikre a következő 
feltételek mindegyike igaz: 

• a hány havi munkaidőkeret megegyezik a megadottal; 

• napi óraszám megegyezik a megadottal 

• a dolgozó az adott hónapban aktív (tehát már belépett és még nem lépett ki) 
 
A hónapok kiválasztásakor az óraszám önműködően módosul a napi óraszám és az 
adott hónapok munkanapjainak száma alapján. 
 
Kétféle rögzítési mód választható: 

• ha javításra akarja használni, ne tegyen pipát a munkaidő adat rögzítése új kieg. 
adatként négyzetbe! Ebben az esetben az első tételsor adatai javításra kerülnek; 

• normál esetben hagyja bent a pipát a jelölőnégyzetben, ekkor a korábbit lezárja 
a program, majd következő bejegyzésként felveszi az adott időszakot az új 
óraszámmal. A korábbit az időszak megelőző napjával lezárja (érvényesség 
vége) 

 
A Rendben gomb akkor aktiválódik, ha jelöli, hogy már készített biztonsági mentést az 
anyagról. Amennyiben nem készített ilyet, mielőtt elindítja ezt a műveletet, feltétlenül 
mentsen, mivel cégünk nem vállal felelősséget azért, ha nem megfelelően lesznek 
beállítva az adatok. Miután végrehajtotta az óraszám állítást, ellenőrizze a dolgozóknál 
(legalább szúrópróba szerűen), hogy helyesek az értékek! Hiba esetén vissza tudja 
tölteni a mentést, ezzel megelőzheti a későbbi problémákat. 
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KIVA kedvezmények beállítása 
 
Ezt szintén a jogviszony kiegészítő adatlapon tudja megadni. 
 
Fontos, hogy amennyiben egy cég alap adatainál azt állította be, hogy KIVÁ-s a cég, 
csak akkor fogja ezeket a mezőket engedélyezni a program. Beállítások menü -> 
Alapértelmezések beállítása -> Alap beállítások: 
 

 
 
Ilyen esetben ne a bértáblába akarja bevinni a „44xx” kódokkal felvinni a szocadó 
kedvezményeket, hiszen az ebben az esetben nem értelmezhető. 
 
Válassza ki a megfelelő kedvezmény fajtát, ha a dolgozója esetében jogosult arra: 
 

 
 
FONTOS! A program a jogviszony kiegészítő beállításai alapján veszi figyelembe a 
kedvezményeket egész évben. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy kedvezmény nem 
teljes évben vehető figyelembe, hanem csak meghatározott időszakban, ne módosítsa 
a korábban megadottat, hanem zárja le az adott jogviszony kiegészítő adatot és 
készítsen egy másikat a másik fajta vagy kedvezmény nélküli beállítással. Mire 
gondolunk: dolgozója 2021. január-március hónapokban jogosult a 3 vagy több 
gyermekes anyák 1-3. éves kedvezményére, de áprilistól a 4-5. évet kezdi meg. Ilyenkor 
szükség van egy jogviszony kiegészítőre 01.01 és 03.31 közötti időszakra az első 
kedvezmény beállításával. 04.01-től pedig egy másik jogviszony kiegészítőre a 
csökkentett kedvezménnyel. 
 
Ugyanígy kell eljárni, ha megszűnik egy kedvezmény. Amikor megszűnt, le kell zárni a 
jogviszony kiegészítőt és kell nyitni egy újat, már kedvezmény megadása nélkül. 
 
Csak így lesz helyes a KIVA tábla. 
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Egyéni és társas vállalkozók biztosításának beállítása 
 
Amennyiben az egyéni vagy társas vállalkozó által személyes közreműködésért kivett 
jövedelem nem éri el a törvényben meghatározott mértéket, a jogviszony lapján tudja 
beállítani, hogy mekkora összeg után kell fizetnie. 
 
Szintén ezzel állíthatja be, ha a vállalkozó nem vesz ki jövedelmet, de az előírt mérték 
után megfizeti a járulékokat. 
 
Ehhez a következőt tegye: 
 

 
 
Amennyiben a személyes tevékenység megköveteli legalább a középfokú végzettséget, 
állítsa ezt be a fenti, bekeretezett lenyíló menüben, majd a  Járulék alap esetén válassza 
a Garantált bérminimumot.  
 

 
 
Ebben az esetben a program a következőképpen fog eljárni: 

• a vállalkozó az előírt mértékeknél alacsonyabb jövedelmet (pl. ténylegesen a 
114.000 Ft-ot) vesz ki: a számfejtés során kiszámolja a beállított alapnak 
megfelelően a dolgozói egészségbiztosítási alaphoz a 114.000 Ft 150%-át, a 
szociális hozzájárulási adó alaphoz a 112,5%-át, a nyugdíjbiztosításhoz a 100%-
át – a biztosításban töltött idővel arányosan – majd amennyiben a 

o nyugdíjbizt. alap nem éri el a 100%-ot (114.000 Ft), engedélyt kér annak 
megemelésére erre a mértékre; 
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o az egbizt. és MEPJ alap a 150%-nak megfelelőt, akkor szintén ennek a 
korrekciójára, 

o a szoc.ho alap esetén a 112,5%-nál alacsonyabb mérték esetén ezt is 
módosítja 

• ha csak valamelyik alap van az előírt mérték alatt, azt fogja megemelni, pl. 
130.000 Ft-os jövedelem kivét esetén az egyéni egbizt és MEPJ járulék alapot 
emeli meg, a többit a ténylegesen hagyja. 

 
Abban az esetben, ha a garantált bérminimum alkalmazása nem kötelező, mert nem 
igényel szakképzettséget a tevékenység, az előzőekben pirossal (felül) jelölt menüben 
ezt jelezze, a Járulék alap beállításánál adja meg a minimálbért: 
 

 
 

 
 

Az egyéni vállalkozó bértáblájában, ha belép, először a három részre osztott ablak felső 
harmada üres: 
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Nem kötelező beírnia semmilyen adatot, ebben az esetben a program a számfejtéskor 
fogja bekérni a jövedelmet. Állandó összegű havi kivétnél azonban nagy mértékben 
gyorsítja a munkát, ha már itt beírja (pl. a 108.000 Ft-os összeget). 
 
Ehhez először nyomja meg a Hozzáad gombot, majd a megjelenő ablakban a 
jogcímkódnál adja meg azt a jogcímet, ami az adott bértáblához tartozik (jelen esetben 
a fentebb látható képen a 1202 Személyes közreműködésért kapott jövedelem). Miután 
a jogcímkód mezőben megnyomta az ENTER vagy TAB gombot, a program betölti a 
céges jogcím listából a beállításokat: 
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Amint az látható, az Érték mezőben kell megadnia a kívánt havi összeget, majd Rögzítés 
gomb. A többi beállításon nem szükséges változtatnia (sőt, általában ajánlott nem 
változtatni). 
 
A beállítások közül az alsó sorban a jobb szélső mező határozza meg, hogy az adott 
kifizetés hány százalékban lesz hozzáadva az összevont adóalap számításánál az 
adóalaphoz. Átalányadózó egyéni vállalkozó esetén ezt a mezőt kell nullára állítani, ha 
nem szeretné, hogy SZJA előleget számoljon a rendszer. 
 
Miután rögzítette a jogcímet, a lista annyiban módosul, hogy a fenti részre átkerül a 
középsőből: 
 

 
 
Ezután már meg is kezdheti a számfejtést. 
 
Amire ügyeljen: társas vállalkozónál a 1201-es jogcím használatos. Mivel valamennyi 
kimutatás a jogcímkódok alapján sorolja be a megfelelő helyére az egyes jövedelmeket 
illetve levonásokat, nem lehet azokat szabadon cserélgetni. Hibás jogcím megadás 
esetén a kimeneti adatok is hibásak lesznek. 
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3.171 Alkalmi munkavállalók jogviszonya: 
 

 
 
Amint az látszik, csak az alkalmazás kódot, esetlegesen a FEOR, munkakör mezőket 
kell kitölteni. Mindaddig, míg a Jogviszony aktív jelzés pipálva van, számfejtéskor 
hivatkozhat a jogviszonyra. 
 
A FEOR mezőben rendelkezésére áll az F1 gomb segítségével a FEOR’08 tábla: 
 

 
 
Itt a listában a megszokott módon tud keresni, a kiválasztott sort dupla kattintással vagy 
Enter gombbal, illetve a sorra ráállva, majd a Kiválaszt gombot megnyomva átemelheti. 
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3.18 Dolgozók bértáblái 
 
A dolgozók bértábláiban nem szükséges mást szerepeltetni, csak a bérét növelő 
pótlékokat, illetve a speciális levonásokat. A törvényesen előírt levonásokat a program 
önműködően kezeli. 
 
Először válassza ki a megfelelő jogviszonyt, kattintson rá a listában, majd nyomja meg 
a Bértábla gombot. Ekkor megjelenik a dolgozóhoz rendelt bértábla. Ide tudja az 
alapbéren kívül a pótlékokat, jutalmat stb. felvinni.  
 

 

 
A képernyő három részre van osztva. A felső részben a dolgozóhoz rendelt 
elemek, a középső részben az automatikusan, általunk adott jogcímek jelennek 
meg. Amennyiben egyet bevisz a dolgozóhoz ezek közül (mert az pl. speciális 
beállítást igényel), a középső listából ez az elem eltűnik, onnantól kezdve nem az 
általunk megadott beállítás, hanem az Ön által  meghatározott lesz érvényes. Alul 
azok láthatók, melyet az automata elemekből tiltott. 
 
Utóbbi kitétel szerepe: a fenti példában szeretnénk, hogy pénzbeli egészségbiztosítást 
ne vonjon a program. Ehhez a középső, alapértelmezett beállításban rákattintottunk a 
3112 jogcímre, majd megnyomtuk a Tiltó listára gombot. A jogcím átkerült a képernyő 
alsó listájába. A számfejtés során a dolgozó esetében, hiába kellene alapértelmezésben 
vonni ezt a járulékot, a program nem fogja levonni. Ha egy tiltott elemet szeretne újra 
engedélyezni, álljon rá a tiltó listában, majd nyomja meg a Tiltó listáról gombot. 
 
 
A számfejtés során az itt megadott kifizetési jogcímeket számolja a program. Egy tétel 
adatlapja: 
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A mezők jelentése: 

• jogcímkód: eszerint hivatkozik az egyes jövedelem vagy levonás, kötelezettség 
fajtákra a program. Nagyon fontos, hogy a kimutatások ez alapján dolgoznak, 
vagyis a rendszer csoportosítását tiszteletben kell tartani. Pl. a 1704 a gépjármű 
használat költségtérítése, ami azt jelenti, hogy a kimutatások ezt így kezelik, nem 
teheti át szabadon mondjuk a 3001-es jogcímre,mert ott nem fogja megtalálni a 
szoftver. Amennyiben bővíteni szeretne egy jogcímet, azt alábontással teheti 
meg, pl. a 1103 az éjszakai pótlék, ennek alábontása a 11031 folyamatos 
éjszakai pótlék (mivel az is 1301-gyel kezdődik). Ugyanígy lenne alábontása a 
11032, 11033 vagy akár a 1103111 is. A lényeg, hogy az általunk beállított 
jogcímkódot balról jobbra haladva megtalálja benne a rendszer. Előfordulhat 
olyan eset, hogy olyan jogcímre van szüksége, melyet nem vittünk fel az 
alaprendszerbe. Ekkor vegye fel velünk a kapcsolatot, elkészítjük Önnek a 
szükséges jogcímfajtát. 

• kit érint: dolgozó vagy munkáltató. Az alapbeállításban megadott jogcímeknél 
ne állítsa át, mert ez helytelen működést eredményezhet! 

• érték: a mennyiségi egységnek megfelelő érték, ami lehet Ft vagy %. A dolgozók 
bértábláinak felvitelekor a 1101, 1201,1202 jogcímek esetében (ezek a bruttó 
jövedelmek), ebben a mezőben kell megadni a bruttó alapfizetés összegét. 

• mennyiségi egység: amennyiben Ft, a rendszernek nem kell számolnia, ha %-
ot állít be, az érték mezőben megadottat %-ként fogja a program kezelni. 

• hatása: növel vagy csökkent, vagyis, hogy hozzáadódik a miből/mihez rovat 
szerint kiválasztott gyűjtőhöz, vagy levonásra kerül abból 

• jövedelem típusa: lehet rendszeres vagy nem rendszeres 

• miből vonom/mihez adom: itt lehet a programnak megmondani, hogy mit érint 
az adott jogcím. Pl. ha azt állítom be, hogy bruttó és hatása növel, akkor a bruttó 
jövedelemhez fogja a kiszámolt (vagy előre beírt) összeget adni. Ha azt állítom 
be, hogy ez a mező nettó és hatása csökkent, akkor a nettóból fogja vonni az 
összeget. 

• betegszabadságból is vonom/táppénzből is vonom: ez csak akkor aktív, ha 
a hatása csökkent, egyéb esetben nem is aktív a két mező. Bejelölve, a megadott 
jövedelemrészből (pl. betegszabadságból) is levonásra kerül a jogcím összege 

• számítás: a számítás alapját tudja meghatározni. Állandó érték kiválasztása 
esetén a program elfogadja az Ön által beírt összeget, nem próbálja kiszámolni. 
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Ebből adódik, hogy ilyen esetben az egysége Ft, és az értéknél a konkrét Ft 
összeget kell megadni, nem lehet %-ot! 

• Amennyiben jogcímből – alap jogcím és alap jogcím hány %-a képezi az 
alapot: ez a két mező csak akkor aktív, ha a Jogcímből számol kiválasztott. Ilyen 
esetben meg kell adnia azt a jogcímkódot, ami a számítás alapját képezi és azt, 
hogy annak hány százaléka tekinthető a számítás alapjának. Pl. osztalék szja 
esetén ha az osztalék jogcímkódja 1951 és 16% szja-t szeretnénk vonni belőle, 
a helyes beállítás: érték=16, egység=%, számítás=jogcímből, alap jogcím=1951 
és alap jogcím hány százaléka képezi a számítás alapját=100. Ez azt 
eredményezi, hogy a program meg fogja keresni a 1951 jogcímet, annak az 
összege 100%-ban lesz az alapja a számításnak és a 16%-ot ebből fogja 
kiszámítani. Ebből adódik az is, hogy a számítás alapját képező jogcímnek a 
listában feljebb kell lenni, mint ennek a jogcímnek (pl. előbb legyen a bruttó 
jövedelem, mint a délutános pótlék, mivel ellenkező esetben nem fogja tudni a 
rendszer kiszámolni). A feldolgozás során a szoftver felülről lefelé halad az 
azonos besorolású jogcímek kiszámításakor (először a bruttóhoz adandók, majd 
az abból vonandók következnek) 

• szorzó kérés számfejtéskor: amennyiben ezt bejelöli, a számfejtéskor a 
program be fogja kérni az aktuális havi szorzót az adott jogcímhez. 

• havi minimum Ft: megadhatja azt az összeget, amit mindenképpen el kell érnie 
az adott jogcímnek, ha ennél kisebb, a program az itt megadottat fogja a program 
beírni. Amennyiben nem szeretne ilyet megadni, hagyja nullán 

• havi maximum Ft: a maximális havi összeg, ha ennél több, ennyiben korlátozza 
a program 

• éves maximum Ft: ezt megadva, a program az év elejétől összeadja a jogcím 
értékeit és az itt szereplő összegben korlátozza az évesen elérhető összeget 

• költség: amennyiben pl. önálló tevékenységből származó bevételt szeretne 
számfejteni, itt adhatja meg, hogy kíván-e elszámolni a bevétellel szemben 
költséget és ha igen, milyen formában; 

• Elsz ktsg%: az előző mezőhöz kapcsolódóan a költség %-os mértéke 

• Elsz ktsg Ft: amennyiben nem százalékos elszámolást állított be, itt adhat meg 
konkrét összeget 

• az alsó sorban tudja meghatározni, hogy a kiszámolt vagy megadott érték a 
feldolgozása után melyik alaphoz milyen mértékben adódjon (pl. ha szeretné, 
hogy az összevont adóalaphoz a jogcím értékének 90%-a adódjon, a jobb alsó 
sarokban az összevont adóalaphoz mezőbe kell 90-et írni, ha azt szeretné, hogy 
egyáltalán ne képezzen adóalapot, akkor szintén ebbe 0-át írni) 

• Alap jogcím: ennek jelölt állapota mellet Ön nem tudja módosítani a 
beállításokat, azt a program automatikusan kezeli. 

 
  



DbérWIN – bérszámfejtő program 
 

 
71 
 

Amikor viszi fel a jogcímeket, a kód mezőben F1 gombbal tudja a központi alaplistát hívni 
és onnan előre betárolt kifizetési jogcímeket egyszerű módon tud átemelni: 
 

 
 
Egyszerűen kattintson a kívánt sorra, majd a Rendben gombra. A listában piros színnel 
jelzett sorok nem vehetők át. Miután átemelte a megfelelőt, csak írja át a szükséges (a 
dolgozóhoz rendelendő) értékre és rögzítse. 
 
Az alapbér esetében havi díjas dolgozók esetében a havi bruttó alapbért, míg óradíjasok 
esetében az egy órára eső bruttót kell megadni. Óradíjasoknál sem kell a szorzó kérést 
bejelölni! 
 
Az általunk adott jogcímek beállításain csak akkor változtasson, ha előtte felvette velünk 
a kapcsolatot és egyeztettünk. Ez azért fontos, mert ezek a jogcímek a programban több 
helyen különféle összefüggésekben szerepelnek és ha valahol a beállításokat 
megváltoztatja, az hatással lehet a program egész működésére. Amennyiben nem biztos 
egy beállításban, inkább kérjen segítséget. 
 
Vannak olyan jogcímek, amelyek látszólag hibás beállításúak. Ilyen pl. a „9009 Kiadott 
szabadság visszatérítése”, mely „bruttóhoz adandó” beállítással szerepel. Ez a 
feldolgozás során csak ilyen beállítás mellett működik helyesen. Éppen ezért, az összeg 
megadásakor kell mínusz értéket megadnia. Vagyis: vigye fel változatlan formában a 
bértáblába, majd a számfejtéskor a visszavonandó összeget negatív előjellel írja be. 
 
FIGYELEM! A bértábla esetében figyeljen arra, hogy százalékos EHO-ból csak egyféle 
lehet egy bértáblában, tovább, hogy a program felülről lefelé halad, tehát előbb legyenek 
azok a tételek, amelyek egy számítás alapját képezik, mint azok, amiket az adott 
jogcímből számoltat (pl. előbb legyen az osztalék, mint annak az SZJA-ja és EHO-ja)! 
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3.181 Cafeteria elemek 
 
A dolgozónak juttatott cafeteria elemeket a nyugdíjpénztári és egészségpénztári 
munkáltatói hozzájárulást leszámítva szintén a bértáblába tudja rögzíteni. Ezeket a 
jogcímeket megtalálja az alap jogcím listában a 85-ös csoportban. 
 

 
 
A cafeteria számfejtése során, amennyiben nem egyértelmű, hogy mekkora a 
kedvezményesen adózó összeg, mert akár több havi ilyen juttatás is kifizethető egyben, 
a rendszer be fogja kérni az adott számfejtéshez tartozó kedvezmény felső határát 
(természetesen az egy havit felajánlja, ha nincs semmilyen módosításra ok, egyszerűen 
fogadja el). Így pl. ha étkezési hozzájárulást vagy üdülési csekket stb. így fizet ki, a 
kedvezményes sáv határát felülbírálhatja. 
 
FIGYELEM! Itt is igaz, hogy a beállítást csak cégünk változtathatja meg, kérjük, 
hogy ennek elállítgatásával ne kísérletezzen! 
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3.182 Felszolgálási díj beállítása 
 
Amennyiben a dolgozónak kifizeti a munkáltató a felszolgálási díj összegét, annak 
felvitele a bértáblába történik. Ehhez lépjen be a Törzsadatok -> Dolgozók adatai pontba, 
majd álljon a kívánt dolgozóra. Nyomja meg a Bértábla gombot, válassza ki a megfelelő 
jogviszonyt. A megjelenő bértáblához adja hozzá a 

• 157-es jogcímet (felszolgálási díj). Itt nem szükséges az Érték mezőben megadni 
a havi kifizetendő összeget, azt majd a program a számfejtéskor bekéri; 

• 214-es jogcímet (Felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék) 
 

 
 
A program a számfejtéskor bekéri az összeget és a kifizetett díj alapján meghatározza 
a nyugdíjjárulékot. 
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3.183 Szabadság megváltás számfejtése 
 
Kilépő dolgozónál a munkaviszony megszűnésének időpontját írja be a jogviszony lapra. 
Ekkor a program ellenőrzi, hogy időarányosan kivette-e a dolgozó az őt megillető 
szabadságot. Amennyiben nem, erre figyelmeztet. 
 
A dolgozónak fizetendő szabadság megváltás jogcíme nem kerül be önműködően a 
bértáblába, azt Önnek kell felvinnie. A jogcím megtalálható a céges alaplistában, kétféle 
változatban: a 11562 jogcímkódú összegét a rendszer a szochó kedvezmény alapba 
nem veszi bele, míg a 11561 kódú tételt beleszámítja. Ezért Önnek kell megfelelőt 
választania, annak függvényében, hogy bele akarja számíttatni a bérkompenzáció 
alapjába ennek összegét, vagy sem! 
 

 
 
Fontos, hogy a távolléti díj számítása csak akkor automatikus, ha az alapbér (és az 
esetlegesen a távolléti díj számításához szükséges pótlékok) megelőzik a szabadság 
megváltás jogcímét. Éppen ezért figyeljen a helyes felviteli sorrendre. 
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3.184 Szociális hozzájárulási adókedvezmények megadása 
 
A munkáltatót megillető adókedvezmények beállításánál a következőkre kell figyelni: 

• a megfelelő 44-es jogcímkódú tétel beemelése esetén a havi maximum összeg 
a törvényben meghatározott szerint van beállítva. Részmunkaidő esetén a 
program önműködően elvégzi ennek módosítását, ezért nem szabad rajta 
változtatni! 

• ha olyan kedvezményt vesz igénybe, amely nem vonható össze pl. a nettó bérek 
megőrzéséért (bérkompenzáció) kedvezménnyel, akkor az utóbbit tiltani kell a 
dolgozó jogviszony lapján! 
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3.185 Visszavonások a dolgozótól 
 
Tévesen kiadott szabadság vagy betegszabadság 
 
A jogosan kiadható szabadságnál több, vagy tévesen betegszabadságként kiadott 
napokra járó összeg visszavonásakor alkalmazhatja a 9009 és 90091 jogcímeket. 
 

 
 
Ezeknek a beállítása látszólag hibás, mivel „bruttóhoz adandó” státuszban van. 
Valójában azonban csak így lesz helyes a feldolgozás és a járulék / adóelőleg alap 
számítása. Ezen jogcímeket változatlan beállítás mellett kell a bértáblába betárolnia, de 
a számfejtéskor negatív összeggel számfejtenie. Ez majd a számfejtéskor megjelenő 
ablakba beírandó adat: 
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3.186 Napidíjak számfejtése 
 
A napidíjakat megosztva kell felvinni. A 1803 jogcímen az adómentes, míg a 1804-es 
jogcímen az adóköteles részt. 
 
A fenti két jogcímkódon számfejtett összegek a bérszámfejtő lapon megjelennek, az 
adók/járulékok számításánál a program a 1804-est figyelembe fogja venni, de azok 
kifizetendő összege nem fog szerepelni a készpénzes bérkifizetésben, vagy a banki 
utalásban (ezzel az összeggel csökkenti a kifizetendőt). 
 
A 08-as bevallás Külszolgálatért kapott jövedelem sorában fog megjelenni, a 1803 
jogcím értékének költségként való feltüntetésével. 
 
A fentiek figyelembevételével használja ezeket a jogcímeket. 
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3.2 Munkaszámok kezelése 
 
A programhoz külön opcióként rendelhető munkaszám kezelő modul. Ezzel akár 
hónapon belül is meg tudja bontani, hogy egy-egy munkaszámot milyen mértékben 
terheljen egy dolgozó bérköltsége. 
 
A munkaszámok a könyvelő rendszerrel összhangban 8 karakter mélységig bonthatóak. 
Így a felmerült költségeket és bevételeket csoportosítva tudja megjeleníteni: 
 

 
 
A fenti példában látható, hogy a 200-as csoportba tettük a könyvelési üzletág költségeit, 
ezen belül azonban el lehet különíteni a budapesti és a székesfehérvári irodára eső 
terheket (a könyvelő programban pedig a bevételeket is). 
 
A Rendezett lista négyzetet bepipálva a program a munkaszámok szerint sorba 
rendezve jeleníti meg a listát, kivéve a jelölést, a felvitel sorrendjében. 
 
A munkaszám felviteli adatlapja: 
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3.3 Csoportos béremelés 
 

 
 
Jelölje be azoknak a dolgozóknak a neve előtt található négyzetet, akiknek szeretné a 
bruttó bérét a 1101 jogcímnél a lista alatt megadottra változtatni. 
 
A 2012-es anyagban a béremeléssel együtt az új FEOR-ra állítást is elvégeztetheti a 
programmal. A FEOR csere és értesítés bejelölése esetén ez is megtörténik és egyúttal 
a program értesítő levelet is nyomtat. 
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3.4 Éves szabadságok állítása 
 
Ebben a menüpontban az aktuális évnek megfelelően tudja állítatni a programmal az 
éves alapszabadságok mértékét, a dolgozó korának megfelelően. Így nem kell kézzel 
átírogatnia egyenként azokat. 
 
A megjelenő ablakban először célszerű a Csak lista nyomtatás opciót. Ebben az esetben 
ugyanis csak egy lista lesz az eredmény, de tényleges módosítás nem történik. 
 

 
 
A listában azok a személyek, akiknél módosításra van szükség, csillaggal megjelölésre 
kerülnek a sor végén. 
 
Az Adatok módosítását is kérem bejelölése esetén újabb opciós lehetőségként 
aktiválódik az Áthozat törlése jelölőnégyzet is. Ebbe pipát téve, ha a korábbi évben volt 
nyitó áthozat megadva valamely dolgozónak, azt is törli az ideiből a program. 
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3.5 Példák bérszámfejtésre 
 
Az alábbiakban néhány bérszámfejtési beállításon keresztül próbáljuk bemutatni a 
rendszer beállítását. 
 

3.51 Pótlékok kezelése 
 
Egy normál, főfoglalkozású munkavállalóként rögzített dolgozóhoz túlórát és délutános 
pótlékot viszünk be. Ehhez először a dolgozó listában álljon rá a megfelelő dolgozóra, 
majd nyomja meg a Jogviszony gombot. Ezután válassza ki a megfelelő jogviszonyt (ha 
több van), vagy kattintson a dolgozó egyetlen érvényes jogviszonyára. Aktiválódik a 
Bértábla gomb. Ezt megnyomva megjelenik a dolgozó adott jogviszonyához rendelt 
olyan jogcímek listája, melyek nem az alapbeállításból adódnak. Azok amiket mi adunk, 
ebben a táblában nem jelennek meg. Nyomja meg a Hozzáad gombot, majd írja be a 
jogcím kódot, ha ismeri, vagy nyomjon F1-et a listából történő választáshoz: 
 

 
 

Amennyiben ismert a jogcímkód és nem választani szeretne, írja be a kódot, majd TAB 
gombot nyomva és ezzel átlépve a megnevezés mezőbe, betöltődnek a jogcím adatai: 
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Értelemszerűen csak azokon a beállításokon változtasson, ami szükséges (pl. érték). Ha 
olyan jogcímre van szüksége, melyet nem talál a listában, nem kell elkészítenie. Jelezze 
ezt ügyfélszolgálatunknak e-mailben, és ezt mi rövid idő alatt az beintegráljuk a 
rendszerbe. Csak így biztosítható, hogy a program kimeneti adatlapjain is helyesen 
kezelje az egyes kifizetéseket, levonásokat.  
 

 
 
Miután feltöltötte ezeket a tételeket, a bérszámfejtés így fog megjelenni: 
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A számfejtés során az egyes megadott jogcímek esetében a rendszer, ha pl. szorzó 
kérés van beállítva, ezt a jogcím megnevezésével kérni fogja. Amennyiben ezek közül 
valamelyiket nem szeretné az adott hónapban számfejteni, vagy a listában vegye ki előle 
a pipát, vagy a szorzó és érték bekérésénél adjon nullát. 
 
Olyankor, ha a számfejtésnél nem tud a program valamit kiszámolni, érték bekérésnél 
megadhatja az aktuálisat, de ha nem szeretné, ilyenkor nullát írjon be vagy nyomjon 
Cancel gombot (sajnos ez a Mégse gomb nem minden operációs rendszeren jelenik 
meg magyarul, ez a program minden olyan helyén is előfordul, ahol alap Windows 
szolgáltatásként kérünk be adatot): 
 

 
 
Szorzó megadása esetén a program az adott havi alap értéket szorozza a megadottal 
és úgy számfejt. Túlmunka esetén mind az alaphoz, mind annak pótlékához meg kell 
adni a szorzót. Mint azt fentebb írtuk, a jogcímhez szorzónak nullát megadva, nem tudja 
kiszámolni a rendszer az értéket, ilyenkor bekéri. Ha nem szeretne ilyet megadni, írjon 
be nullát: 
 

 
Az eredmény: 
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És a számfejtés: 
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3.52 Minimálbér 30%-a alatti megbízásos 
 
A TbJ 2012-es szabályai szerint (9. § (2) bekezdés) a munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni, és a 
biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári 
hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani. Mivel a szoftver  
nem döntheti el, hogy a várható havi kifizetések (mivel előfordulhat több is az adott 
hónapban) elérik-e a határértéket, alapértelmezésként tartalmazzák valamennyi 
járulékterhet. Bonyolíthatja a kérdést, ha a munkavégzés időtartama egy hónapnál 
rövidebb, mert ilyenkor a jövedelmet ennek megfelelően is arányosítani kell. Abban az 
esetben, ha nem fogja elérni a megbízás összege a minimálbér 30%-át, Ön tilthatja 
a felesleges levonásokat a bértáblában. 
 
Ehhez állítsa be a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, majd a bértáblába 
belépve  

• ha ugyanazt az összeget kapja minden hónapban a megbízott, először a felső 
blokkban lévő Hozzáad gombbal vigye be a kifizetés összegét (1254 jogcím a 
lenti példában); 

• olyankor, ha a kifizetés összege változik nem kötelező ezt felvinni a bértáblába. 
Utóbbi esetben a számfejtéskor fogja mindig megkérdezni az aktuális értéket a 
program. 

 
A nem kívánt jogcímek tiltásához először a középső részben álljon a tiltandó jogcímre, 
majd nyomja meg a tiltó listára gombot. Így sorban leviheti a sorokat a tiltó listára. 
Amennyiben mégis vissza kell hozni az aktív jogcímek közé, az alsó listában kattintson 
a sorra, majd nyomja meg a tiltó listáról gombot: 
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4. Havi teendők 
 
Ebben a menüben azok a programfunkciók kaptak helyt, melyek a „mindennapos” 
teendők közé tartoznak. 
 

 
 
A menüpontok feladata: 

• havi munkaszám szerinti bontás: azon felhasználóink, akik rendelkeznek 
munkaszám modullal, itt adhatják meg, melyik dolgozó milyen mértékben vett 
részt egy munkaszámhoz rendelt feladatokban; 

• bérszámfejtés: itt végezheti el a számfejtést (mind a normál havi, mind az egyedi 
kifizetések számfejtését, ezen kívül az egyszerűsített foglalkoztatáshoz tartozó 
dolgozók számfejtését is); 

• havi / heti nyomtatások: a havi teendőkhöz kapcsolódó nyomtatások; 

• adott havi utalások rögzítése: itt adhatja meg a ténylegesen teljesített utalásokat 
az előírthoz viszonyítva; 

• havi rögzített adatok ellenőrzése: alapszintű ellenőrzésekre való; 

• feladás könyvelő programnak: itt tudja feladni a rögzített számfejtéseket a 
DkonWIN programnak; 

• havi zárás: itt teheti védetté egy adott hónap számfejtéseit. Ennek elindítása után 
már nem tud többé törölni vagy módosítani az így védetté tett számfejtésekben; 

• ABEV exportok: itt tudja a havi bevallásokat átadni az ABEVJAVA programnak; 
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4.1 Havi munkaszám szerinti bontás 
 
Ezt a funkciót azok a partnereink használhatják, akik megrendelték ezt a kiegészítő 
modult. A megjelenő listában láthatja a dolgozók érvényes jogviszonyait és azt, hogy 
egy-egy jogviszony hányfelé van bontva: 
 

 
 
Először a hónapot kell kiválasztania (bal alsó sarokban). Amennyiben nem változott a 
munkaszám szerinti bontás egy megelőző hónaphoz képest, azt egyszerűen 
átmásolhatja a Hónapok között másolás gombbal. 
 
Egy dolgozó munkaszámhoz rendeléséhez kattintson rá kettőt, vagy kattintson egyet és 
nyomja meg a Megnyitás gombot. A listában láthatja a dolgozó munkaidejének 
munkaszám szerinti megfeleltetését: 
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Ebben a listában vagy nem lehet elem, vagy az elemek összesített értékének 100-at kell 
kiadnia. Új hozzárendeléshez nyomja meg a Hozzáad gombot. 
 

 
 
A munkaszám mezőben az F1 gombot használhatja, akkor kiválaszthatja a kívánt 
munkaszámot. Természetesen be is írhatja, ha tudja annak számát és így Önnek 
gyorsabb. 
 
Az így megadott munkaszám bontásokat a lekérdezések során tudja hasznosítani, arra 
az egyes dolgozók bér és járulék költségeinek lekérdezésekor tud szűrni (pl. feladás 
könyvelés felé, vagy mit hova utaljak lista). Így egyes telephelyeit , project-jeit tudja külön 
kezelni. 
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4.2 Bérszámfejtés 
 
A menübe lépve először ki kell választania a kívánt hónapot, majd megnyomni a 
Jogviszony lista betöltése gombot. Ekkor megjelennek az adott hónapban érvényes 
jogviszonyok: 
 

 
 
Amikor egy tételre kattint, a jogviszony jellegének megfelelően aktiválódik vagy az Új 
számfejtés vagy az Egyszerűsített fogl. számfejtés nyomógomb. Ezek megnyomásával 
tud új számfejtést készíteni az adott hónapra. Szintén a jogviszony listában egy sorra 
kattintva az alsó listában láthatóak az adott hónapban ahhoz a jogviszonyhoz tartozó 
számfejtések, ha történt már ilyen: 
 

 
 
Az alsó listában egy számfejtésre állva, azok egyenként nyomtathatóak, törölhetőek, 
vagy megnyithatóak az alsó lista alatti gombok segítségével. 
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A lista használatát könnyítik meg a további gombok: 

• mindet jelöl: a listában szereplő összes jogviszony jelölése; 

• egyet sem jelöl: a listában az összes jelölés levétele; 

• jelölés fordítása: megfordítja a kijelölést, vagyis aki jelölve volt, azt kiveszi, aki 
nem, azt bejelöli 

• számfejtettek jelölése:  végigolvassa az adott hónap számfejtéseit, majd azokat 
a jogviszonyokat, amelyekhez legalább egy számfejtés tartozik, kijelöli 

• kijelöltek nyomtatása: a listában kijelölt jogviszonyokhoz tartozó összes 
számfejtés számfejtő lapját egyben ki lehet nyomtatni a segítségével (vagyis pl. 
ha egy jogviszonyhoz több alkalmi foglalkoztatás is tartozik, vagy egy normál 
bérszámfejtés mellé pl. egy 13. havi is, ezt mind egyszerre nyomtatja). 

 
 

4.21 Egyszerűsített foglalkoztatás bérszámfejtés 
 
Először álljon a megfelelő jogviszonyra, majd nyomja meg az Egyszerűsített fogl. 
számfejtés gombot. A megjelenő ablak: 
 

 
 
A fenti példában alkalmi munkát választottunk ki, majd megadtuk a kezdő és záró napot 
és a kifizetés összegét. Szükség esetén felviheti a különféle pótlékokat, ezek 
hozzáadódnak az alap kifizetéshez, mikor elhagyja az adott mezőt. A lap alján láthatja a 
jogviszony kiegészítő lapon megadott tevékenység jellegének megfelelő adó alól 
mentesített összeget (igényel-e szakképzettséget). Ha a tevékenység miatt ezt meg kell 
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osztani, módosíthatja a mentesített összeg mértékét, ezt tárolja a program és a 
későbbiekben ezzel fog dolgozni.  
 
Amikor minden adatot kitöltött, a Rögzítés gomb aktiválódik. Az egyes foglalkoztatási 
fajták közterheit a program önműködően számolja a választás függvényében: 
 

 
 
Amennyiben egy adatot rosszul vitt be, azt a bérszámfejtés listában kijelölve és a 
Megnyitás gombot megnyomva, vagy a listában duplán rákattintva tudja javítani, ha még 
nem védett a tétel (hónap zárás miatt). 

 
Miután egy alkalmi munkavállalónak számfejtett, a kilépő igazolásokat az előző 
képernyőn tudja kinyomtatni. Ehhez válassza ki a megfelelő számfejtést a listában: 
 

 
 
Ekkor aktiválódnak a számfejtésnek megfelelő gombok. Nyomja meg az Egyszerűsített 
fogl. igazolások gombot a nyomtatáshoz. 
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4.22 Normál vagy egyedi bérszámfejtés 
 
A program egyben kezeli a normál havi és az egyedi bérszámfejtéseket, ezeket egyetlen 
ablakban tudja rögzíteni. Az Új számfejtés gombra kattintva megjelenik a számfejtő 
ablak: 
 

 
 
Jelölje ki a bal felső sarokban, hogy normál havi, vagy egyedi bérszámfejtést szeretne 
rögzíteni (pl. osztalék). Normál havi számfejtésből csak egy lehet, amennyiben már van 
ilyen rögzítve és szeretné azt újra számoltatni, először törölnie kell a korábbit. Egyedi 
számfejtésből maximum 999 db-ot vihet fel egy dolgozóhoz, egy adott hónapra. 
 
Normál számfejtést választva, azonnal megjelenik a dolgozó foglalkoztatásának 
megfelelő bértábla: 
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Először adja meg a havi munkaidő adatokat, a gomb megnyomásával. A megjelenő 
ablakban egyszerűen tudja rögzíteni ezeket: 
 

 
 
A bal oldali választó gombbal jelölje be, ha pl. fizetett szabadságot akar tárolni, majd 
egyszerűen kattintson a megfelelő napokra. Ha egyéb kieső időt kíván felvinni, először 
az Egyéb jogcím-et kell kiválasztani, majd a mellette lenyitható választó listában bejelölni 
a megfelelőt. 
 
Kieső időt ill. betegszabadságot a megfelelő gomb megnyomásával gyorsítva is tárolhat. 
Pl. a Betegszabadság megnyomásával: 
 
 

 
 
Ezen adatok szerint pl. harmadika és tizedike között betegszabadságon volt a dolgozó: 
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Amennyiben valamin változtatott és azt még nem mentette, a rendszer erre 
felirattal figyelmezteti. 
 
Ha valamit sikerült nagyon elállítgatni, az eredetire visszaállíthatja egy 
gombnyomással az Alapra áll segítségével. 
 
Olyan esetben, ha az adott hónapban semmi jelölendő nem volt 
(betegszabadság, szabadság, táppénz stb.) a képernyőre belépés után 
egyből a Rögzítés gombra is kattinthat, ekkor az egész időszakot 
ledolgozottként tárolja a program. 
 
 
A havi munkaidő adatokat nem tudja módosítani, ha számfejtés is van már 
rögzítve. 
 
 
Amíg nem tárolt számfejtést, a rögzített munkaidő adatokat törölheti a Törlés 
gombra kattintva. 
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Az Alapra áll gomb lehetőséget biztosít arra, ha pl. a belépés/kilépés dátuma 
megváltozik, az új beállításoknak megfelelően álljon be a tábla. 
 
Szintén fontos szerepe van a Napi óraszámok gombnak. A program a betöltéskor a 
dolgozó jogviszony kiegészítő adatánál megadott óraszámokat feltételezi abban az 
esetben, ha ettől eltérőt nem ad meg. 
 
Olyankor, ha a dolgozó eltérő munkarendben dolgozik, vagy pl. munkaidőkeretben, a 
gomb megnyomása után megjelenő táblázatban tudja rögzíteni napi bontásban a 
ledolgozott munkaidőt. 
 
Ugyancsak így tudja módosítani a fizetett szabadság kiadásakor figyelembe veendő 
óraszámokat is: 
 

 
 
Amelyik napon a fizetett szabadsághoz nem ad meg eltérő értéket, a jogviszonyhoz tárolt 
napi óraszámot veszi figyelembe a program. 
 

A havi munkaidő adatok rögzítése után visszatér a számfejtő ablakba: 
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A Számfejtés gomb megnyomásával azonnal meg is történik az értékek 
kiszámítása. 
 
Figyelem! A számfejtés során csak azok a sorok kerülnek feldolgozásra, 
amelyek előtt van pipa! Vagyis, ha egy adott hónapban valamiért nem szeretné, 
ha valamelyik tétel számításra kerülne, egyszerűen vegye ki a pipát előle! 
Olyankor, ha az adott hónapban fizetett ünnep, betegszabadság, szabadság van 
a dolgozóhoz jelölve, a program kiszámítja a távolléti díj összegét és 
jóváhagyásra felajánlja: 
 

 
 
Kattintson az OK-ra, vagy nyomjon ENTER-t, ha elfogadja a felajánlott összeget. 
Ellenkező esetben lehetősége van arra, hogy az Ön által kívántra átállítsa az 
értéket. Írja be a Napi távolléti díj mezőbe és így fogadja el. 
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Amennyiben a Beállítások → Alapértelmezések beállítása → Alapbeállítások 
pontjában az általánostól eltérő távolléti díj számítást választott, a havi díjas 
dolgozók számfejtésekor az előbbi ablak kicsit másképp jelenik meg: 
 

 
 
A Korábbi szabályok szerint… gomb segítségével a programmal kiszámoltathatja 
a régi rendszer szerinti (munkanapos osztószámmal képzett) távolléti díjat is. 
 
Ezután, ha valamelyik jogcím esetében szorzó, vagy bármi egyéb bekérés 
szükséges, sorban adja meg a kért adatokat. 
Amennyiben az Alapbeállításokban bejelölte – a távolléti díjhoz a rendszer 
azokat a rendszeres pótlékokat, melyek egysége Ft, szintén hozzászámolja. 
 
Ha a dolgozó nem teljes hónapban volt foglalkoztatva, a program az ismert 
paraméterek alapján kiszámítja, hogy mennyi lett volna a teljes hónapban történő 
foglalkoztatás esetén a bér, majd ezt felajánlja elfogadásra. Mivel lehet, hogy 
vannak olyan körülmények, melyekkel a program nem tud számolni, szükség 
szerint ezt Önnek kell javítania, hogy később a munkabérek megőrzéséért 
kedvezmény összege helyes legyen. 
Végül megjelenik a már forintosított lista: 
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Ezt tárolhatja, vagy ez előtt még ellenőrzésképp ki is nyomtathatja: 
 

 
Amennyiben valami miatt szeretné újra elkészíteni, nyomja meg az Újra számfejt 
gombot, ha rendben talált mindent, ne felejtse el a Rögzítés gombbal véglegesíteni. 
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Ezután, ha bezárja az ablakot, a számfejtések kezelő paneljén a jogviszonyhoz 
megjelennek az összesítő értékek: 
 

 
 
Ha az alsó listában egy tárolt számfejtésre kattint, aktiválódnak a vezérlő 
gombok, melyek segítségével a részletes adatok megtekintéséhez Megnyithatja, 
Törölheti, Nyomtathatja a kiválasztottat. 
 
A jogviszonyok listájában kijelöltetheti azokat, amelyekhez van már tárolt 
számfejtés (Számfejtettek jelölése gomb), így egyszerűen elvégeztetheti egyben 
a nyomtatást, vagy akár ellenőrzésképpen is jó, hogy nem felejtett-e ki valakit. 
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4.23 Táppénz számfejtése (kifizetőhely) 
 
Kifizetőhelyek esetében a táppénz számfejtésére több megoldás kínálkozik. 
Alapesetben a havi munkaidő adatok megadásánál kell bejelölnie a táppénzes 
napokat. Ilyenkor a program a bruttó számfejtésekor önműködően rákérdez az 
alkalmazandó átlagkeresetre, melyet Ön (szükség szerint) módosíthat: 
 

 
 
Amennyiben a rendszerben van korábbi tárolt adat, azt összegyűjti a program és 
egy táblázatban jeleníti meg. A sor elején lévő gombok közül azt jelöli be, amely 
jelen esetben alkalmazandó. Mivel lehetnek egyéb (a programba nem rögzített) 
információk, természetesen felülbírálhatja a választást. Akár oly módon, hogy 
másik sorra kattint és ezzel azt kéri, vagy úgy, hogy a Rendben gomb melletti 
mezőben megad eltérő összeget. 
 
A fent kiírt táblázat célja az, hogy ne a háttérben számoljon a program és 
visszaadjon Önnek egy számot, hanem, hogy segítse a kiszámított érték 
helyességének ellenőrzését. 
 
A program természetesen csak azokból az adatokból tud dolgozni, amik 
rendelkezésre állnak, vagyis ha nincs az adott évet megelőzően számfejtés 
tárolva a rendszerünkben, akkor nem fog tudni helyes értéket számolni. Ilyenkor 
Önnek kell beírni a megfelelőt. 
 
Miután elfogadta az átlagkeresetet, a bértáblába bekerül a 16019-es jogcímen a 
táppénz összege. 
 
Előfordulhat, hogy Ön nem szeretné, hogy a program számoljon, hanem egy 
meghatározott értéket kíván megadni. Ilyenkor a dolgozó bértáblájába vigye fel 
a 16019 jogcímet és a Számítás választásakor ne az Átlagkereset, hanem az 
Állandó érték legyen megadva. Ezen beállítás mellett a program nem fogja 
számolni az átlagkeresetet, hanem Ön írhatja be a kívánt összeget. 
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4.3 A rögzített adatok ellenőrzése 
 
Miután elkészítette a számfejtéseket, célszerű azokat – legalább az általános 
összefüggéseket megvizsgáló ellenőrzésnek alávetni. Ehhez lépjen be a Havi 
teendők -> Havi rögzített adatok ellenőrzése menüpontjába. 
 
A megjelenő listában a számfejtett dolgozók látszanak. Indítsa el a feldolgozást 
az Ellenőrzés gombra kattintva: 
 

 
 
Hiba esetén a rendszer listát készít. Vannak olyanok, melyeket a program képes 
automatikusan kijavítani. Ehhez az ellenőrzés indítása előtt pipálja be felül az 
Automatikus javítás négyzetet. 
 
Miután végzett, a program három féle üzenetet küldhet: 

• adatok rendben: minden rendben volt 

• a hibák kijavítása megtörtént: ebben az esetben voltak ugyan hibák, de 
azokat tudta önműködően javítani 

• vagy listázza a fennmaradó hibákat. Ezek javításáról Önnek kell 
gondoskodnia. 
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4.4 Feladás ÁNYK-nak 
 
A menüpontba belépve megjelenik azon dolgozók listája, akikre vonatkozik a 
bevallás típus: 
 

 
 
A rendszer megjegyzi az utoljára használt útvonalat. Amennyiben ez nem 
megfelelő, beírhat egy másikat, vagy a Választás gombbal betallózhatja a 
megszokott Windows könyvtár választón keresztül. 
 

 
 
Fontos információ, hogy a rendszer a lista alatt kékkel kiírt útvonalat emeli át. 
Miután ez megfelelő, nyomja meg a Kiválaszt gombot. 
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A beállított útvonalat, hogy ne kelljen minden cégben egyenként meghatároznia, 
átmásolhatja az Útvonal másolása a többi cégbe gombbal. Itt kiválaszthatja, 
melyik cégekbe szeretné átírni, majd a beállítást a rendszer valamennyihez 
elmenti. 
 
A kívánt időszakot beállíthatja a képernyő jobb oldalán lévő legördülő menüből. 
A kezdő és záró dátumok ennek megfelelően önműködően módosulnak. 
 
A dolgozók kijelölését tetszés szerint változtathatja. Azokat a dolgozókat, 
akikhez van rendelve bérszámfejtés a kiválasztott időszakban, a szoftver 
automatikusan kijelöli. 
 
A Mindenkit jelöl és a Senkit sem jelöl a tljes állomány állapotváltását végzi el. 
 
Amennyiben megfelelő az útvonal és kijelölte az átadni kívánt embereket, nyomja 
meg az Export gombot. Mielőtt a feldolgozást megkezdi, a program megkérdezi, 
hogy lefuttasson-e egy hibakeresést. Amennyiben még nem hajtotta ezt végre, 
célszerű igennel válaszolni: 
 
 

 
 
Miután a kimeneti fájlok elkészültek, üzenetet kap: 
 

 
 
Az így feladott anyagot beolvastathatja az ÁNYK-ba a későbbiekben leírtak 
szerint. 
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4.5 Havi zárás készítése 
 
Amikor elkészítette a havi bérszámfejtéseket, a Havi teendők -> Havi zárás 
pontjában kell véglegesíteni azokat. Ezután a védett tételeket nem lehet 
módosítani. A menüpont indításakor megjelenő ablak: 
 

 
 
Válassza ki a lezárandó hónapot, ekkor aktiválódik az Ellenőrzés gomb. Miután 
megnyomta, a megszokott adattábla ellenőrző képernyőre jut. Itt futtassa le az 
ellenőrzést. E nélkül a rendszer nem enged zárást végrehajtani! Amennyiben a 
program nem talál kirívó hibát, aktiválódik a Zárás gomb: 
 

 
 
Nyomja meg, ekkor a program védetté teszi a rögzített számfejtéseket, majd erről 
üzenetben tájékoztatja. 
 
FIGYELEM! A művelet nem visszavonható, ha egyszer védetté tett egy 
időszakot, az így lezárt tételek többé nem módosíthatóak! Ezért ennek 
végrehajtása előtt ellenőrizze valamennyi adatot, hogy később ebből ne legyen 
probléma. 
 
A védetté tett tételek a normál bérszámfejtő oldalon az alsó listában piros színnel 
fognak megjelenni, innen is látja, hogy melyek ilyenek: 
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Azt természetesen nem tiltja a rendszer, hogy a már tároltakon kívül újabb 
számfejtést rögzítsen. 
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5. Lekérdezések 
 

 
 
Az egyes lekérdezési listákat elkülönítve találja meg, azok jellegének megfelelően. 
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6 Egyéb feladatok 
 

6.1 Belépő nyilatkozatok nyomtatása 
 

Év elején, a nyilatkozatok kiadásakor vagy új dolgozó belépése esetén itt tudja 
az adóelőleg nyilatkozatokat elkészíteni, vagy kiállítani az igazolást a 
nyilvántartásba vételről. 
 
A menüpontba belépve, megjelenik valamennyi jogviszony: 
 
 

 
 
A nyomtatni kívánt dolgozó(k) előtti négyzetbe tegyen pipát. A megfelelő gomb 
segítségével mindenkit kijelölhet vagy az összes kijelölést leveheti. 
 
Az ablak jobb oldali részén láthatja, hogy hány példányban készülnek el a 
nyilatkozatok. Az Összes nyomtatvány mezőben, ha nullától eltérő érték van, 
akkor valamennyi az itt megadott példányszámban kerül nyomtatásra, kivéve a 
családi kedvezmény nyilatkozatot. Az minden esetben kétszeres 
példányszámban íródik ki, mivel a házastársnak is és a házastárs 
munkáltatójának is kell belőle példány. Olyankor, ha az Összes nyomtatványnál 
nulla az érték, engedélyezi a rendszer, hogy nyomtatvány fajtánként beadja a 
szükséges példányszámot. 
 
A Rendben gomb hatására a program elkészíti a kért mennyiségben az iratokat. 
A keltezés során a dátumot erről a képernyőről, a helységet az ABEVJAVA 
beállító lapról (székhely városa) veszi a program. 
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6.2 Kilépő igazolások nyomtatása 
 
A menüpontot elindítva megjelenik a jogviszonyok listája. Itt tud választani: 
 

 
 
Miután kijelölte a megfelelőt, a következő ablakban beállíthatja, hogy melyik igazolásból 
hány példányt szeretne nyomtatni: 
 

 
 
Amennyiben az Összes kilépő igazolás mezőben nullánál nagyobb érték szerepel, 
mindenből annyit fog készíteni a program, ellenkező esetben az egyes nyomtatvány 
fajták példányszámát egyenként beállíthatja. A Rendben gomb kezdi a nyomtatást. 
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6.3 ABEV JAVA import 
 
Az alábbiakban a leggyakoribb nyomtatványok importálásához adunk egy kis segítséget.  

6.31 Be/kijelentőlap 16T1041 
 
Ebben a menüpontban dolgozóinak be/kijelentését tudja egyszerűbben elvégezni, az 
ÁNYK-nak történő exportálással. A menüből így indíthatja: 
 

 
 
Most nem tud tárgyhónapot választani, a listában minden – nem egyszerűsített 
foglalkoztatott – megjelenik: 
 

 
 
A kívánt dolgozókat jelölje be a listában a kódjuk és nevük előtt található jelölőnégyzet 
segítségével, majd nyomja meg az Export gombot. 
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A feladás működésével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy 

• amennyiben a dolgozó kiválasztott jogviszonyához be lett tárolva kilépés dátum, 
a program automatikusan úgy veszi, hogy ki szeretné jelenteni (belépés 
jelentésénél ne legyen kitöltve a kilépés dátuma); 

• a dolgozónál a FEOR 08 kód meglétét feltételezi a rendszer  

• az ABEV JAVA alapbeállításoknál megadott címet székhelyként (nem 
telephelyként) adja át a program, vagyis ha eltérő telephelyre szeretne 
bejelenteni dolgozót, a cím adatot kézzel kell a már átvett nyomtatványon javítani 

• a képviselő/meghatalmazott neve mezőben az adatszolgáltató neve rovatba beírt 
nevet adja át 

• az ABEV JAVA alapbeállítások lakhely rovatát csak akkor töltse ki, ha ez 
szükséges (mezőgazdasági őstermelő) 

 

Importálás menete: 
 
Az ÁNYK Szerviz menüben válassza az Egyedi import funkciót, majd a megjelenő 
ablakban: 
 

 
 
 

• Az ablak tetején látható Hely mezőben keresse meg azt a mappát, ahová a 
DbérWIN-ből elkészítette a feladást; 

• A Fájltípus mezőben állítsa *.imp-re (ha nem azon áll) 

• Jelölje ki az IMPORT.IMP fájlt 

• A Megnyitás gombbal elkészül a  nyomtatvány. 
 
Ezután az ABEV megnyitja a nyomtatványt (kitöltve), amit természetesen küldés előtt 
ellenőrizzen le. 
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6.32 Bejelentőlap 16T1042E 
 
Egyszerűsített foglalkoztatás keretében felvett dolgozóinak bejelentésére alkalmas 
menüpont: 
 

 
 
Ide belépve, először jelölje ki, melyik hónapról szeretne bejelentőlapot készíteni. A 
program alapértelmezettként az éppen aktuálisat ajánlja fel. Amennyiben a 
hónapválasztón módosít, az adott hónapban rögzített alkalmi munkák listája jelenik meg: 
 

 
 
A sor elején álló jelölőnégyzetbe pipát téve tudja kijelölni azokat, amelyekre nézve a 
bejelentést szeretné elvégezni. Ezután nyomja meg az Export gombot. Az így, az 
Útvonal mezőben megadott helyre elkészült fájlt mostmár beolvastathatja az ÁNYK-ba. 
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6.33 Bevallás 08 M és A 
 
A megfelelő (ABEV export 08 vagy 58) menüpontba belépve, a megszokott export 
képernyő jelenik meg. Ebben a listában látható minden nem egyéni vállalkozó 08 esetén, 
illetve az egyéni vállalkozó az 58-as bevallás választásakor. 
 

 
 

A program a hónapot a logikusan következő értékre állítja és bejelöli azokat a 
dolgozókat, akiknek az adott hónapban volt számfejtés rögzítve. Természetesen ezt a 
kijelölést Ön szabadon módosíthatja, ha ez szükséges. Azok a dolgozók lesznek 
exportálva, akiknek a kódja/neve előtti jelölő négyzetben van pipa. 
 
Az Export gomb megnyomása után lehetősége van lefuttatni ugyanazt az ellenőrzést, 
amelyet a Havi teendők menü → Havi rögzített adatok ellenőrzése pontjában is elér. Ezt 
mindenképpen javasoljuk feladás előtt. 
 
A programba épített ellenőrző eljárások ugyan a lehetséges hibák jelentős részét 
kiszűrik, de száz százalékos biztonságot nem adnak. Ezért ellenőrizze bevallásait 
beküldés előtt, mert esetleges hiba és abból eredő közvetlen vagy közvetett anyagi 
kártért felelősséget sem a program szerzője, sem a forgalmazó nem tud 
felelősséget vállalni. A bevallás helyessége minden esetben az azt elkészítő, 
illetve aláíró személy felelőssége. 
 
Miután lefuttatta az ellenőrzést (vagy esetleg kihagyta ezt a lépést), a szoftver a 
megadott útvonalra elkészíti az export fájlokat: 
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Szintén fontos információ, hogy a +/- ezer forintos korrekciókat az importálás 
végén, a 1608 bevalláson kell majd ellenőriznie a Mit hova utaljak lista adatai 
alapján! 
 
Az export elkészítése után, az ÁNYK-ban válassza az egyedi importot (szerviz menü):  
 

 
 
majd a megjelenő ablakban az IMP1608A… fájlt jelölje ki (a DbérWIN-ből átadott fájlok 
helyét a Hely mögötti lenyíló listában tudja megkeresni az ablak tetjén): 
 

 
 

Ezután kattintson a Megnyitásra.  
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Miután megjelent a 08A, kattintson az Állomány beemelése ikonra (az ablak jobb 
oldalán, fent látható ikonok közül a kis zöld keresztes, a nyíllal megjelöltük): 
 

 
 
Következő ablakban Lista betöltése gomb 
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Az ezután megjelenő ablakban válassza a hozzadas_lista.txt-t, vagy az IMPLIST_ 
hónap.TXT fájlt (ahol „hónap” az éppen elkészített hónap neve), majd Megnyitás.  
 

 
 
A fájl hivatkozások bekerülnek az importáló ablakba: 
 

 
 

Az Indítás gomb hatására az M-es nyomtatványokat hozzáadja a rendszer a 
főnyomtatványhoz, majd megjelenik a lista a sikeresen (vagy sikertelenül) importált 
állományokról. 



DbérWIN – bérszámfejtő program 
 

 
116 

 

 

 
 
Ezután a Csoportos hozzáadás ablakot zárja be a Mégsem gombbal. Visszajutva a 
főnyomtatványba, Nyomja meg az „Összes nyomtatvány ellenőrzése” gombot (jobb felső 
sarokban kis zöld pipa ikon), ill. szükség esetén az Összes nyomtatvány újraszámítása 
gombot: 
 

 
 

A továbbiakban már ugyanúgy kezelhető a nyomtatvány, mintha kézzel vitte volna fel. 
Az A és M lapok között a Nyomtatványok lenyíló mezőben válogathat, azokat 
ellenőrizheti, kinyomtathatja. 
 
FIGYELEM! A nyomtatványt beküldés előtt feltétlenül ellenőrizze, mivel a 
hibakereső programrészek sem képesek száz százalékos biztonsággal kiszűrni 
minden rossz adatot. Amennyiben ilyet talál, azt javítsa a nyomtatványon! 
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6.34 Bevallás 58 nyomtatvány import 
 
Készítse el az exportot a bérprogramban (Havi  teendők -> Havi járulékbevallás 58).  
 

 
 
A feladás elkészülte után megjelenő export-képernyőn célszerű az Útvonal sorban 
célszerű az ABEVjava import könyvtárát megadni! 
 
Az ABEVjava programban a Szerviz menüben válassza az Egyedi import funkciót. 
Amegjelenő ablakban az IMP1658_hónapnév.IMP fájlt-kell megjelölnie: 
 

 
 
Ezután nyomja meg a Megnyitás gombot. A kitöltött nyomtatványt ezután megjeleníti az 
ABEV. 
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7. Kiegészítő lehetőségek 
 
 

7.1 Üres jelenléti ív nyomtatás 
 
A menüpontban minden hónapra nyomtathat üres jelenléti ívet az összes, vagy 
kiválasztott dolgozóknak: 
 

 
 
A hónap kiválasztása után – ha szeretné – szűkítheti a dolgozó listát egy adott 
munkahelyre is, annak irányítószáma alapján. Ehhez írja be a megfelelő irányítószámot, 
majd nyomjon ENTER-t. Olyan esetben, ha nem kíván szűkíteni, hagyja üresen, így 
minden dolgozó megjelenik. A dolgozólistában a megfelelő sorokat egyenként is 
kipipálhatja, vagy a lista alatti gombokkal egyszerre is változtathatja a kijelölést. 
 
 

7.2 Munkaszám modul 
 
Ezzel a modullal lehetősége van arra, hogy a dolgozók bérét, illetve annak költségeit 
megbontsa külön munkaszámok szerint, akár hónapon belül is. 
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7.3 Automatikus e-mail küldő modul 
 
Ebben a modulban lehetősége van arra, hogy a dolgozóknak az elkészült bérlapokat 
közvetlenül, PDF-ben kiküldje. Így nem szükséges azokat kinyomtatni, ezzel időt és 
papírt lehet megtakarítani. 
 
A modul használatának első és legfontosabb beállítása a küldő server-rel kapcsolatos 
adatokat tartalmazza. Lépjen be a Beállítások -> Alapértelmezések beállítása -> E-mail 
küldés beállításai pontba. 
 

 
 
Az első 4 mezőt az internet szolgáltatójuk fogja Önöknek megadni, vagy a szerződésük 
mellékleteként már megkapták (ehhez lehet, hogy informatikus segítségre lesz 
szükség). A Mail küldő neve és a Mail küldő e-mail címe fog megjelenni a kiküldött 
levelekben, ezért figyeljen ennek kitöltésére. 
 
A másik beállítás, amit meg kell tenni, a mail-ek szövege. Ezt a Beállítások -> 
Alapértelmezések beállítása -> E-mail küldés üzenet szövege pontban teheti meg. 
 

 
 
Az alapértelmezett szövegben lát két furcsa részletet, ami a program vezérlésére 
használható.  
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A feldolgozás során ezek helyére a következőket helyettesíti be a rendszer: 
➢ *?DOLGOZO helyett a dolgozó nevét, 
➢ *?CEGNEV helyett a könyvelt cég nevét (ami be van állítva a bérprogram 

könyvelt cég műveletek ablakában) 
➢ *?KONYVELOCEG helyett a program regisztrált felhasználójának nevét (amit az 

alapképernyőn lát). 
 
Ezek kitöltése után a modul a Havi teendők -> Bérszámfejtés -> Bérszámfejtő lapok 
küldése mail-ben menüpontban érhető el. 
 
Először el kell olvasnia a figyelmeztetést a GDPR irányelvekre, a küldésre, majd ki kell 
választania a megfelelő hónapot. Ekkor a rendszer betölti a dolgozók listáját, 
megjelenítve az adóazonosítót, érvényességet, munkakört, e-mail címet: 
 

 
 
Azokat a dolgozókat, akinek az adott hónapban van tárolt számfejtése és van e-mail 
címe, bepipálja a sor elején a program. A pipákkal tudja megadni, hogy kiknek küldje a 
bérlapokat a szoftver. A kijelölés után a Küldés gomb megnyomásakor elindul a 
nyomtatás PDF-be, ill. a bérlapok küldése. Ha valakinek több számfejtése is volt az adott 
hónapban, azt egyben csatolja a mail-hez (pl. normál számfejtés + 13. havi bér 
egyediben, vagy több jogviszony kiegészítő esetén, ha óraszám változás miatt így 
számfejtett stb.). 
 



DbérWIN – bérszámfejtő program 
 

 
121 

 

8. Rendszergazdáknak szánt információk 
 
Ebben a részben azokat az információkat tárgyaljuk, melyek a mindennapi használat 
során nem kellenek, illetve azok nem hozzáértő általi használata nem javasolt. 

8.1 Kiegészítő információk - hálózat 
 
Az alábbi információkat elsősorban azon felhasználóink kedvéért adjuk meg, akik haladó 
szinten kezelik számítógépüket. Mindez azt is jelenti, hogy nem javasoljuk kevésbé 
gyakorlott kezelők beavatkozását a rendszer működésébe ilyen szinten. Akik 
tapasztaltabbak, azok is tegyenek meg két óvintézkedést minden közvetlen fájl 
hozzáférés előtt: 

• elsősorban készítsen biztonsági másolatot arról a könyvtárról, amibe „belepiszkál”. 
Ez természetesen azt is jelenti, hogy csak akkor végezzen fájl-műveletet, ha 
pontosan tudja, melyik könyvtárban, mit szeretne elérni és ennek mi a módja; 

• másrészt ezt a biztonsági másolatot lehetőleg ne ugyanarra a winchesterre rögzítse, 
mint az eredeti adatbázisokat. Külön lemezre, pendrive-ra vagy bármilyen egyéb 
külső eszközre. 

A szoftver-rendszer könyvtár felépítése: 
 

• a program futtatási könyvtára mindig a C: lemez főkönyvtárába van bejegyezve 

• a könyvelt cégek adatai elkülönített mappákba kerülnek a munkakönyvtáron belül 

• program munkakönyvtár (ahová az adatokat tároljuk) ettől eltérő is lehet, pl. egy 
hálózati meghajtón kijelölt terület; de akár a saját gépünk második merevlemeze is 

 
A gyakorlatban egy nem hálózatra kötött gép esetében ez valahogy így néz ki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti  példában a C: meghajtó gyökerében a többi könyvtárbejegyzés mellett 
megtalálható DbérWIN rendszerünk saját könyvtára is: a DBERWIN a 
számlázó/készletnyilvántartó program futtatásához szükséges programot és (helyi) 
adatbázisokat tartalmazza. 
 

C:
\ 

könyvtár … 

könyvtár … 

DberWIN 

Könyvtár … 

Könyvtár … 

12345678 

87654321 

00000000 

könyvtár … 



DbérWIN – bérszámfejtő program 
 

 
122 

 

Mint az ábrából látható, a program könyvtára alatt keletkeznek az úgynevezett 
cégkönyvtárak, ahol az egyes cégekhez tartozó saját információk találhatók. 
 
Három fogalmat kell itt megmagyaráznunk: 

• a program saját könyvtára az, amelyben ténylegesen futtatjuk a rendszert. A 
távfuttatás (pl. másik lemezről vagy hálózatból) indítás nem engedélyezett. A 
szoftvernek minden esetben telepítve kell lennie azon a számítógépen, amin futtatjuk 
(ez természetesen nem távoli asztali elérésre vonatkozik); 

• a munkakönyvtár az, ahol az adatok elhelyezésre kerülnek. Ez alapesetben 
megegyezik a program saját könyvtárával. Amennyiben azt érzékeli, hogy ez eltér a 
saját könyvtártól, önműködően átáll hálózati üzemmódra; 

• a cégkönyvtár az a terület, ahová a munkakönyvtáron belül az adott cég külön 
információit (pl. a könyvelést) eltároljuk 

 
Az előző ábra esetén a saját könyvtár a C:\DBERWIN, a munkakönyvtár szintén 
ugyanez, a cégkönyvtárak pedig az 12345678, 87654321 és 00000000.  
 

A könyvtárak lekérdezése és az adatok áthelyezése 
 
Lépjen be a programunkon belül valamelyik cégbe, majd a Beállítások menü -> 
Rendszerinformációk pontjába: 
 

 
 
Amint az látható – helyesen – itt a Saját könyvtár a C:\DberWIN 
A munka könyvtár itt még szintén a C:\DberWIN. A hálóra áthelyezés során ezt kell 
majd másolnunk a megfelelő könyvtárba. 
 
Első lépésként válasszuk ki azt a gépet, amelyik serverként fog majd működni a 
hálózatban. Hozzunk létre rajta egy DMUNKA nevű mappát. Ezután másoljuk bele a 
DberWIN mappát (NEM A TARTALMÁT, HANEM MAGÁT A MAPPÁT!). 
 
Lépjünk be a C:\DberWIN mappába, majd nyissuk meg a MUNKADIR.TXT fájlt. Ennek 
a tartalma jelenleg: 
 
C:\DberWIN 
 
Javítsuk ezt át: 
 
C:\DMUNKA\DberWIN 
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A munka könyvtár átállítása után lépjünk be a programba a szokott módon. A serverként 
működő gépen a következőt kell látnunk: 
 

 
 
Lépjen ki a programból. Ossza meg a DMUNKA mappát. A megosztott mappához teljes 
jogú hozzáférést kell biztosítani minden felhasználónak.  
 
A server gépen már nincs több teendő, a terminálok beállítása következik.  
 
Csatlakoztassa a megosztott DMUNKA mappát valamilyen betűjellel hálózati 
meghajtóként. Ehhez kattintson a jobb gombbal a Hálózat parancsikonra, és a 
megjelenő menüből válassza a Hálózati meghajtó csatlakoztatása pontot. 
 

 
 
Amennyiben ez a lépés nehézséget okoz, hívjon hozzáértőt! Rosszul beállított hálózat 
adatvesztéshez vezethet! Ezt a leírást feltétlenül mutassa meg a szakembernek és kérje 
meg, hogy tartsa be ezeket a lépéseket! 
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Telepítse fel a DberWIN programot, majd a C:\DberWIN mappába lépve hozzon létre 
egy MUNKADIR.TXT szövegfájlt. Amennyiben a fenti példa szerinti Y: betűjellel 
csatlakoztatta a meghajtót, a szövegfájl tartalma: 
 
Y:\DberWIN 
 
legyen, CR+LF-el lezárva (mivel text olvasással hívjuk be). Természetesen azt is 
megteheti, hogy másolja a MUNKADIR.TXT-t és csak átírja a fenti példa szerintire. 
 
Ezután beléphet a programba, meg kell jelennie a korábban megnyitott cég(ek)nek. 
Valamelyik céget kiválasztva, a (szokásos) rendszerinformációknál az alábbit kell látnia 
(ha a példa szerint járt el): 
 

 
  
Ami fontos: a saját könyvtár változatlan marad, a munkakönyvtár pedig a korábban 
megadott betűjel szerintire változik. 
Figyelem! Frissítések esetén minden terminálon végezze el a frissítő telepítést, 
mert a hálóba kötött gépeknek ugyanazt a verziójú programot kell tartalmazniuk! 
A server gépen nem kötelező a programot telepíteni, de a könyvtár kialakítás, betűjel 
hozzárendelés stb. feltétlenül betartandó! Összefoglalva a könyvtárakat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELHASZNÁLÓK SERVER GÉP 

C:\ 
 
            DberWIN 
 
  

C:\ 
 
           DberWIN 
    

DMUNKA 
 
              DberWIN 

itt C:\DberWIN  mappában 
lévő MUNKADIR.TXT-ben: 
Y:\DberWIN 
 

itt C:\DberWIN  mappában 
lévő MUNKADIR.TXT-ben: 
C:\MUNKA\DberWIN 
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