
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer bérszámfejtő programjának 2006. évi 11.15-
ös változatát. 
 
Figyelem! Az új program telepítése előtt a korábbi programváltozattal készítsen mentést az összes számfejtett vállal-
kozásról, és csak ezt követően telepítse fel a 11.15-ös változatot! 
 
A program új változata kezeli a Gyurcsány-csomaggal előírt járulékmérték változásokat, és figyelembe veszi a kötelező 
legkisebb – főállású alkalmazottak, társaságok személyesen közreműködő tagjai és egyéni vállalkozók esetén 125 000 
forintos – járulékalapot. A megfelelő számításokhoz a következőket kell tenni: 
 
1. A Nyitás–Személyi adatok menüpontban be kell lépni minden egyes személy adatába. Alkalmazottak esetén meg kell 

adni a heti munkaidőt. Eddig csak a napi munkaidő megadására volt mód, mostantól viszont a heti munkaidő értékkel 
számol a program a részmunkaidő miatti arányos tételes EHO (EHO tv. 9.§ (3) bek.) és minimum járulékalap 
(Tbj.20.§ (2) bek.) meghatározásakor. A program részmunkaidősnek tekinti az alkalmazást, ha a heti munkaórák szá-
ma nem éri el a 40-et. 

2. F9-et vagy PageDown-t nyomva a személyi adatok képernyő második részén be kell állítani, hogy a program alkal-
mazza-e a minimum járulékalapot (a program alapesetben alkalmazza). Ha a személy havi jövedelme meghaladja a 
minimum járulékalapot, illetve ha ennél kisebb jövedelem esetén a vállalkozás élt az Art. 17/A §-ában meghatározott 
bejelentéssel, akkor a Minimum járulék értéket N Nem-re kell állítani. Ha a vállalkozás a minimum járulékalapnál ki-
sebb jövedelmet juttat, de a minimum járulékalap után megfizeti a társadalombiztosítási járulékokat, akkor az I Igen 
értéket kell beállítani. Az adatokat F9-cel (vagy a numerikus billentyűzeten lévő + gombbal) kell eltárolni. 

3. A számfejtés menete nem változott. Eleinte azonban érdemes a számfejtés fejébe az F4 billentyűvel fellépni, és ott 
ellenőrizni a kiszámolt járulékokat. A többlet mezőkben azok a járulékértékek szerepelnek, amelyeket a vállalkozás a 
Tbj.20.§ (3) bek. alapján köteles megfizetni. Egyéni és társas vállalkozók esetén ezekben a mezőkben nem szerepel-
nek értékek. Az ő esetükben a Tbj. tv. nem rendelkezik arról, hogy a többletet a vállalkozás köteles állni, tehát náluk a 
korábbi elv (“de legalább a minimálbér után”) érvényesül azzal, hogy a minimális érték nem a minimálbér, hanem a 
125 000 forintos minimum járulékalap. 

 
A listákon szintén megjelentek a többlet járulékok. Megjelentek továbbá a teljes járulékértékek, amelyek a normál (a jö-
vedelem után kiszámolt) és a többlet járulékok összegei. Ha nincs többlet járulék, az a listán sem jelenik meg. 
 
A program jelen változata még nem kezeli az igen jelentős mértékben átalakított (és 06082-re átkeresztelt) 0608-as beval-
lás felé adatot szolgáltató modult. Ez a program következő változatában jelenik meg. 
 
A levélhez mellékelt lemezen lévő bérszámfejtő program telepítését a korábbiaknak megfelelően kell elvégezni: 
 

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. szeptember 27. 
 
    Tisztelettel: 
 
 
         Landenberger Gábor 


