
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli rendszer egyszeres könyvviteli programjának 11.35-ös, bér-
számfejtő programjának 10.30-as, módosított változatát. Mielőtt elindítja a telepítést, mindenképpen olvassa el jelen 
tájékoztatónkat! 
 

Az év végéhez közeledve egy igen fontos dologra hívjuk fel a figyelmet. Néhány ügyfelünk nem vette komolyan a 
programok dokumentációjában lévő felszólítást, és csak winchesterre mentette adatait. A winchester pedig elsült (azaz 
elfüstölt)... Éppen ezért figyelem: egy mentés nem mentés! Minden egyes vállalkozásról készítsen mentést legalább két, 
egymástól független adathordozóra, és ezek egyike célszerűen floppy lemezes legyen! 

 
Az egyszeres könyvviteli program Könyvelés—Zárási műveletek—Záró készlet menüpontjában megjelent a zárókészlet 

felviteli lehetősége. Jelenleg ennek még csak a bolti különleges ÁFÁ-ba tartozók esetén van jelentősége, hiszen a záró-
készlet befolyásolja az év utolsó időszakáról benyújtandó ÁFA bevallásban szereplő ÁFA értékét. A Záró készlet képer-
nyőn az Áruk leltár szerint (bruttó) - bolti ÁFA adatok részben kell megadni az ilyen ÁFA számítást alkalmazók esetén a 
bolti záró készletet. Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt megadott értékek kizárólag a különleges ÁFA számításban vesz-
nek részt. 

Szintén újdonság a Start kártyával foglalkoztatott személyek után fizetendő járulék előírásának és befizetésének keze-
lése a 411 és 421 jogcímeknél. 

A program következő változata elkészíti a – 2006. február 15-ig beadandó – 0503-as, a 0507-es és a 0553-as SZJA-
bevallás vállalkozói lapjait, valamint tartalmazni fogja az adatexportálási lehetőséget az APEH ABEV2006 programja 
felé. Az adóbevallással kapcsolatban olvassa el a mellékelt tájékoztatót is! 
 

A 10.30-as bérszámfejtő program visszamenőlegesen kezeli a Start kártyával foglalkoztatottak járulékait. A késés oka, 
hogy az év közben megjelent törvénymódosításhoz kiadott végrehajtási utasítás meglehetősen pongyolán (vagy sehogy 
sem) kezelte azokat az eseteket, amikor hó közben változnak az igénybevétel feltételei (életkori határ elérése, diploma 
megszerzése, illetve ezek kombinációi). Amennyiben van Start-kártyás alkalmazottja a vállalkozásnak, úgy a személyi 
adatokat tartalmazó képernyőbe belépve (Nyitás—Személyi adatok) meg kell nyomni a PageDown vagy az F9 billentyűt. 
A megjelenő második személyi adat képernyő bal alsó részén be kell állítani a Start kártyás foglalkoztatást, majd az Enter 
billentyűre megjelenő kis ablakban a Start kártya kiállításának és esetleg a diploma megszerzésének napját kell megadni, 
végül F9-cel vissza kell rögzíteni a személy adatait. Ezt követően a számfejtés során a program automatikusan számolja a 
TB-, a munkaadói járulék-, valamint az EHO kedvezményt, és a Start járulékot. Amennyiben korábbi időszakra (2005. 
október, november) is szükség van Start kártyás foglalkoztatott járulékainak átszámíttatására, úgy a korábbi számfejtések-
be belépve az F3 billentyűvel az újraszámítás elvégezhető. 

 
A bérszámfejtő program jelen változata immáron elkészíti az NY29/2005, NY30/2005 nyilatkozatokat, az M30/2005 

nyomtatványt, valamint a 2005K30 és 2005K32 adatszolgáltatásokat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az M30-as (vala-
mint az M29, a K30, K32, stb.) adatszolgáltatás kitöltési útmutatója és az egyes sorok értelmezése az Adó és Ellenőrzési 
Értesítő 2005. évi 13. számában található. Az Adatszolgáltatási listák—M30/2005 Munkáltatói igazolás menüpontba be-
lépve a személy kiválasztása után meg kell adni, hogy hány példányban készüljön el az igazolás, valamint az NY30-as 
nyilatkozat. Amennyiben a személy 2005-ben végkielégítést is kapott, úgy azt is meg kell itt adni, hogy hány hónapra 
kapta. Az F9-re elinduló legyűjtést követően a képernyőn ellenőrizhetők és módosíthatók az adatok, majd — F9-cel végig-
lépkedve a képernyőkön – elkészül az igazolás. Az M30-as igazolás tartalmazza az esetleges korábbi munkáltatótól kapott 
jövedelmeket is – amennyiben azokat Ön felrögzítette (a belépés keltét megelőző dátummal úgy, hogy a Más kifizető 
mezőt Igenre állította) –, a levont járulékról szóló igazoláson viszont csak az aktuális munkáltató által levont járulékok 
szerepelnek, mivel azokról a korábbi munkáltatónak már ki kellett adnia egy hasonló igazolást a magánszemély felé. 

Fontos! A program az M30/2005 igazolásba nem gyűjti bele a 311 Ösztöndíj jogcímre számfejtett összegeket. (Az 
adóterhet nem viselő járandóságokról lásd az AEÉ fent említett számát.) Habár a program évközben levonta azokat, a 73. 
sorban nem szerepel az osztalékelőleg után levont adó és természetesen a kisösszegű kifizetések 38%-os adója sem. 

 
A 2005K30 és a 2005K32 adatszolgáltatások a Bérszámfejtés – Adatszolgáltatási listák menüponton keresztül érhetők 

el. A megfelelő szűrőparaméter képernyőn ki kell választani azt a személyt, akiről az adatszolgáltatás készülni fog, vala-
mint meg kell adni, hogy ha kapott végkielégítést, akkor azt hány hónapra kapta. A program a magánszemélynek az adott 
kimutatáshoz szükséges adatait az évközi adatokból legyűjti, és azokat a képernyőn megjeleníti. Ezek az adatok azonban 
nem teljes körűek (maga a bérszámfejtő program sem az), ezért tetszés szerint módosíthatóak. A megjelenő legyűjtő kép-



ernyőkön minden olyan adat módosítható, amely a végleges adatszolgáltatásban szerepelni fog – néhány, összeg jellegű 
adat kivételével. Amennyiben olyan, más kifizetőtől kapott jövedelmeknek (és levonásoknak) is szerepelniük kell az íven 
(pl. táppénz), amelyeket év közben nem rögzített fel, úgy ezen összegeket a legyűjtő képernyőkön kell felvinni. 

Az első két képernyőn, ahol KÖLTSÉG és BEVÉTEL/ADÓALAP megnevezésű oszlopok találhatók, a KÖLTSÉG osz-
lopba a K30-as nyomtatvány "c" oszlopába kerülő adatokat kell rögzíteni. A BEVÉTEL/ADÓALAP oszlopba az adó alapja 
kerül, ha az adott sorban csak a "d" oszlop tölthető ki (1., 4., 5., 7., 10., 11., 13., 14., 15. sorok), viszont a bevételt kell 
írni, ha a "b" oszlop is kitölthető (2., 3., 6., 8., 9., 12. sorok). Ez utóbbi esetben a "d" oszlopbeli értéket a program a 
"d"="b"-"c" összefüggés alapján számolja. A 2., 3., 6., 12. soroknál a KÖLTSÉG oszlopba írandók a bizonylat nélkül 
elszámolható összegek is (erre utal a "biz. nélkül elsz. rész" megnevezés). A 14. és 15. sorokban értelemszerűen a bér 
összege tüntetendő fel a KÖLTSÉG oszlopban. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adójóváírásra jogosító hónapok száma csak akkor megfelelő, ha a magánszemélynek 
minden olyan hónapban van bér jellegű jövedelmet tartalmazó számfejtése, amely hónapokra ténylegesen bér illette meg. 

Figyelem! A legyűjtő képernyőkön módosított adatokat a program semmilyen összefüggés szerint sem ellenőrzi, kizá-
rólag az adójóváírásra jogosító hónapok számát limitálja 12-vel! Nem gyűjti le a program az adóterhet nem viselő járandó-
ságokat. Az ilyen jellegű összegek kezelését az Adó és Ellenőrzési Értesítő XVII.évf. 13. (2005. december 12.) száma 
tartalmazza. A 2005K30-as adatszolgáltatás egyes sorai az M30/2005-ös igazolás (szintén az AEÉ 2005. évi 13. számában 
található) kitöltési útmutatója szerint értelmezendők. Mivel a program nem ismeri a munkaszerződéseket, ezért a 49. sor 
adatait kézzel kell megadni. 

Ha egy személy állomány besorolása (jogviszonya) év közben változott, akkor emiatt új személy(eke)t kellett felvenni. 
A 2005K30-as és a 2005K32-es adatszolgáltatáshoz a program az azonos adóazonosító jelű jogviszonyokat összevezeti. 
Figyelni kell azonban arra, hogy az egyes jogviszonyokban megadott adatok ne legyenek egymással ellentmondásban (pl. 
önálló tevékenységből származó jövedelmek számítási módja, naptári adatok, magánnyugdíjpénztári tagságra vonatkozó 
adatok) illetve, hogy pl. az egyes jogviszonyok “Jogviszony kezdete” és “Jogviszony vége” adatai (a személyi adatok 
képernyőn) ne keresztezzék egymást! Ellenkező esetben súlyos számítási hibára kell felkészülni! Az összevezetés miatt az 
adott személy jogviszonyai közül a szűrőparaméter képernyőn elég csak az egyiket kiválasztani, és arra elvégezni a le-
gyűjtést valamint az adatszolgáltatást, a többi jogviszonyra nem szabad újabb K30-ast illetve K32-est készíteni! 

Segítő családtag és Egyéb jogviszony esetén a tételeknél felvitt “Díjazott időszak”-nál a dátumtartományokat pontosan 
meg kell adni, és meg kell nézni a személyi adatoknál a naptárt, hogy a többi (nem fizetett) napra T vagy E legyen beállít-
va (és fordítva: a “Díjazott időszak” tartomány egyetlen napjához sem tartozhat a személyi adatoknál F3-mal behívható 
naptárban T - táppénz, E - egyéb nem fizetett vagy N - Fizetés nélküli szabadság.). A tételeknél felvitt “Díjazott időszak” 
adatok és a személy naptári adatai között nem szabad logikai ellentmondásnak lennie, mert ekkor rosszul számolhat a K32 
modul. Célszerű ezért először a személy naptári adatait átnézni (Nyitás – Személyi adatok, adott személy adatainak első 
képernyőjén nyomott F3), és szükség esetén módosítani. Figyelem! A módosított naptári adatok csak akkor mentődnek el, 
ha nemcsak a naptár képernyőt, hanem a személy összes képernyőit is lezárja (F9-cel vagy szürke plusszal)! A naptár 
beállítása után célszerű átnézni az egyes számfejtési tételekben a “Díjazott időszak”-okat. Amennyiben egy kifizetés (pl. 
megbízási díj) utólagosan több hónap munkájáért jár, úgy az ilyen kifizetéseket meg kell bontani az egyes hónapok között, 
és külön számfejtésekként kell rögzíteni. Folyamatos jogviszony esetén (pl. segítő családtagnál) minden hónapra jellem-
zően egyetlen tételnek kell lennie, a megadott dátumtartománynak pedig az adott hónap első napjától az utolsóig kell ter-
jednie. A segítő családtagokat és az egyéb jogviszonyban (pl. megbízás) lévőket érinti, hogy a program aszerint tekinti 
járulékkötelesnek az adott kifizetést, hogy a kifizetés jogcíme hogyan van beállítva. Tehát nem foglalkozik azzal, hogy az 
adott kifizetés időarányosan meghaladja-e vagy sem a minimálbér 30%-át. Ezért a 2005K32-es adatszolgáltatás lekérése 
előtt át kell nézni a jogcímek beállításait. 

Főállású vállalkozók esetén a program figyeli, hogy a magánszemély egy adott hónapban mennyi tagi jövedelmet vett 
fel. Ha ennek összege nem éri el a megelőző havi minimálbér összegét (illetve táppénz, fizetés nélküli szabadság, stb. 
esetén annak arányos részét), járulékalapként a minimálbért számítja fel. Az év közben később felvett ugyanilyen jöve-
delmeknél pedig a “túlvonásnak” megfelelően csökkenti a járulékalapot. Mivel ez a csökkentés – különösen egy esetleges 
többszörös jogviszony esetén – meglehetősen bonyolult számítás eredményeként jön ki, érdemes átnézni a program által 
gyűjtött adatokat. Ez utóbbi egyébként a többi adatra is vonatkozik! 

Amennyiben az adott legyűjtő képernyőn lévő adatok megfelelnek, úgy a szokásos módon (F9-cel vagy a numerikus 
klaviatúra + billentyűjével) rögzíteni lehet a legyűjtött adatokat. Az utolsó képernyőn lévő adatok elfogadása után az ada-
tokat a program eltárolja, így azokat közvetlenül elő lehet hívni, további feldolgozás végett. A legközelebbi alkalommal, 
ha a 2005K30-as adatszolgáltatásnál az adott személyt választja ki, a program felkínálja a lehetőséget az adatok újragyűj-
tésére. Ezt elutasítva a korábbi (esetleg kézzel módosított) adatok kerülnek a képernyőre. 
 
A 2004-es adóév végével bevezetett adóhatósági adómegállapítás miatt a K30, K32 és K43 nyomtatványok nem 



adhatók be papíralapú adathordozón, kizárólag gépi adatszolgáltatás útján (floppy, CD) vagy elektronikusan! A 
beadási határidők: az M29 elszámolás kivételével minden adatszolgáltatás beadási határideje: 2006. január 31! 
 

Figyelem! A fentiek miatt a 2005K30, 2005K32 adatszolgáltatásokhoz, valamint az M29/2005 munkáltatói elszámo-
láshoz és a NYENYI adatszolgáltatáshoz (ez utóbbiak a bérszámfejtő program 2005. évi következő változatával jelennek 
meg) kapcsolódóan idén is megjelentetjük a – korábbi évekéhez hasonló –, igen népszerű exportmodult, amely átadja az 
APEH ABEV2006 programjának, illetve az ONYF NYENYI programjának az összes legyűjtött adatot. Az exportok nagy 
előnye, hogy az elkészült nyomtatványok automatikusan megkapják az egyszeres könyvviteli-, illetve a bérszámfejtő 
programból a szükséges adatokat, tehát kézi beavatkozás (és így elgépelési lehetőség) nélkül készülnek el a bevallások és 
adatszolgáltatások. Az adatszolgáltatással kapcsolatban olvassa el a mellékelt tájékoztatót is! A megrendelt adatexport 
modult a megrendelés beérkezését követően azonnal postázzuk. 
 
 
A levélhez mellékelt egyszeres könyvviteli és bérszámfejtő program telepítését a korábbiaknak megfelelően kell elvégez-
ni: 
 

1. Be kell tenni a kapott lemezt a megfelelő floppy meghajtóba, és ki kell adni az A:INSTALL vagy a B:INSTALL pa-
rancsot; pl.:  A:INSTALL  [Enter].  Természetesen az AMICUS Indítópultból a telepítés közvetlenül is elvégezhető 
az AMICUS ügyviteli programcsomag telepítése panelben. 

2. Meg kell adni, hogy melyik merevlemezre kívánja a programot felmásolni (általában a C: winchester). 
3. Sikeres telepítés után a program a szokásos módon indítható. 

 
A program használatához jó munkát kívánunk! 
 
Budapest, 2006. január 12. 
 
    Tisztelettel: 
 
 
         Landenberger Gábor 
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ AMICUS PROGRAMOK ADATEXPORTÁLÓ MODULJAIRÓL 
 

Az AMICUS programok adatexportáló moduljai lehetővé teszik, hogy az APEH felé teljesítendő bevallásokat, adatszolgáltatásokat 
az időrabló kézi vagy gépesített kitöltés helyett Ön a lehető legegyszerűbb módon, néhány gombnyomással kitöltse, kinyomtassa vagy 
elkészítse a kötelező gépi adatszolgáltatást. Ennek megfelelően az AMICUS bérszámfejtő program az M29/2005, a 2005K30 és a 
2005K32 és a NYENYI adatszolgáltatások adatexportját képes elvégezni az APEH nyomtatványkitöltője illetve a NYENYI program 
felé. Az egyszeres könyvviteli program pedig ugyanígy elkészíti a 0507-es és a 0553-as bevallás vállalkozókra vonatkozó lapjainak 
exportját. 

Az APEH nyomtatványkitöltő programja letölthető az Internetről, a www.apeh.hu címről. 
A programcsomag működéséről: az APEH nyomtatványkitöltő programja önálló, kézi adatbevitellel és automatikus adatfeltöltés-

sel is üzemeltethető. Ez utóbbi esetben a program az AMICUS programcsomag megfelelő programjából a nyomtatványok kitöltéséhez 
szükséges adatokat átveszi, és azokból automatikusan, elírási hiba nélkül elkészíti a kívánt nyomtatványt. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AMICUS ADATEXPORTÁLÓ MODUL – MEGRENDELŐLAP 
 

Jelen megrendelőlapon rendelheti meg az AMICUS programok nyomtatványkitöltő moduljait. Ez úgy történik, hogy a 
megrendelni kívánt modul (pl. NYENYI adat exportja az ONYF NYENYI programjának) neve előtti üres négyzetbe X-et tesz. 
Amennyiben valamely (egyszeres könyvviteli és/vagy bérszámfejtő) program összes adatexportáló modulját meg kívánja 
rendelni, úgy elég csak a “Fenti modulok együtt” sorba tenni az X-et. 

Az árlistában szereplő “Kategória” a megrendeléskor érvényes, az AMICUS bérszámfejtő és/vagy egyszeres könyvvi-
teli programra kötött szerződésben a számfejtett/könyvelt vállalkozások számát jelenti. Az árak ÁFA nélkül értendők. 

Tudomásul veszem, hogy megrendelésem az exportmodulokra szerződéskötésnek minősül. Kijelentem, hogy a meg-
rendelt modulok vételárát a készítőtől (Archicus Kft.) kapott számla alapján, a számlán szereplő határidőig kifizetem. 
 
A megjelölt programmodulokat megrendelem: 

.................................................................................................... 
cégszerű aláírás 

 
Bérszámfejtéssel kapcsolatos adatszolgáltatások 

 2005K30, 2005K32 adatexportja nyomtatványkitöltőnek 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) 2.000,- 2.400,- 2.800,- 3.600,- 4.400,- 5.000,- 

 M29/2005 adatexportja nyomtatványkitöltőnek 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) 2.000,- 2.400,- 2.800,- 3.200,- 3.600,- 4.400,- 

 NYENYI adat exportja az ONYF NYENYI programjának 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) 2.000,- 2.400,- 2.800,- 3.600,- 4.400,- 4.800,- 

 A fenti modulok együtt – kedvezményes ár 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) 4.800,- 5.600,- 6.800,- 8.000,- 9.600,- 10.800,- 

 
Adóbevallások adatexportjai 

 Egyéni vállalkozók 0507, 0553 (vállalkozói lapok) adatexportja nyomtatványkitöltőnek 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) 1.200,- 2.000,- 2.800,- 3.600,- 4.400,- 5.000,- 

 Társasági adó alanyainak 0503, 0528 adatexportja nyomtatványkitöltőnek 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) 2.000,- 2.400,- 3.200,- 4.000,- 4.800,- 6.000,- 

 A fenti modulok együtt – kedvezményes ár 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) — 2.800,- 4.000,- 5.600,- 6.800,- 8.000,- 

 
A 0503, 0528 modulok esetén készítő fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, amit 15 napon belül írásban köteles jelezni. 


