
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli rendszer egyszeres könyvviteli program-
jának 16.20-as és bérszámfejtı programjának 15.30-as számú változatát. A programok azonos módon 
regisztrálhatóak a következı oldalon kezdıdıek szerint (ha Ön mindkét programot használja, úgy a 
regisztrációval kapcsolatos teendıket mindkét programban, egymástól függetlenül el kell végeznie!). 
 
Az alábbiakban a bérszámfejtı programban elvégzett fejlesztéseket ismertetjük. Ezek közül kettıt 
felhasználói kérések alapján, egyet pedig jogszabály változás miatt végeztünk el: 
 

1. A személyi adatok áttekintı képernyıjén és mindenhol, ahol személyek közül választani lehet, 
a képernyın a név és az azonosító elıtt egy ► jel jelzi, ha az adott személy adott jogviszonya 
már véget ért. Bérszámfejtés felvitelekor és a 0908 export szőrıképernyıjén pedig figyelmez-
tetést ad a program, ha olyan idıszakra készülne számfejtés vagy export, amikor a személy 
adott jogviszonya már megszőnt. 

 
2. Az egyéni számfejtılapon alkalmazottak esetén megjelent az éves és a már felhasznált szabad-

ság mennyisége. Egyúttal a számfejtılap fejléce is kisebb módosításon esett át. 
 

3. A szeptembertıl adóterhet nem viselı járandóságnak minısülı családi pótlékot a Személyi 
adatok képernyı – 2 oldalon kell felvinni. Az Alapbér sor alatt megjelent a Nem adózó járan-
dóság Σ összesítı sor. Erre rálépve megnyílik egy kisebb ablak, amelyben a magánszemély 
egyes, adóterhet nem viselı járandóságait lehet rögzíteni. 
 
Figyelem! Az egyes járandóságok felvitelénél mindig a járandóság éves összegét kell megad-
ni. Ha a járandóság havi összege év közben változik, akkor a számfejtés havában érvényes já-
randóság összegének 12-szeresét kell megadni. Ilyen esetben év végén, a decemberi számfej-
tést követıen meg kell határozni a ténylegesen kapott éves összeget, és azt kell beírni ezekbe a 
sorokba azért, hogy a program az M30-as igazoláson a megfelelı összegeket szerepeltethesse. 

 
Fontos! Ha Ön korábban rögzített a személyi adat képernyın a nyugdíjon kívül más, adóterhet 
nem viselı járandóságot is, akkor ez az összeg az Ösztöndíj éves összege mezıben fog szere-
pelni, ahonnan szükség esetén át kell vezetni azt a megfelelı sor(ok)ba. 

 



A regisztráció menete: 
 

1. A Szerviz—Beállítások—Felhasználó adatai menüpontban meg kell adni a Felhasználó nevét. Ide azt a nevet kell beírni, 
amely név a program felhasználási szerzıdésben szerepel. Figyelem! Az ide beírt név jelenik meg (mint a lista készítı-
je) minden listán, és ezen a néven a regisztráció után már nem lehet változtatni, tehát a mezı pontos kitöltésére nagy fi-
gyelmet kell fordítani! Ha az Ön számítógépén az ékezetes betők rögzítése nem megoldott, és emiatt a Felhasználó neve 
nem megfelelıen szerepel a képernyın, kérje segítségünket telefonon! 

2. A Szerviz—Beállítások—Gépazonosító küldése menüpontba belépve a Felhasználó neve még módosítható. A Gépazo-
nosító név mezıbe bármit be lehet írni (jelentısége csak több számítógép esetén van). Fontos viszont, hogy ha több gé-
pen használja az adott programot, akkor minden egyes gépen MÁS-MÁS  gépazonosító nevet adjon meg. Ha Ön korlát-
lan számú vállalkozás könyvelésére és/vagy bérszámfejtésére használja az adott programot, akkor a Számítógép típusa 
mezıben ME Mellékgépet állítson be. Nem korlátlan esetben minden egyes vállalkozást az adott programmal nyilvántar-
tásba kell majd vennie. A nyilvántartásba vételt CSAK EGYETLEN  számítógépen, az ún. fıgépen végezheti el (akkor 
is, ha Ön egyébként több gépen dolgozik). Figyelem! A fıgép státusz megváltoztatására a késıbbiekben már nem lesz 
mód! El kell tehát döntenie, hogy melyik lesz a fıgép, majd ezen a számítógépen a Számítógép típusa mezıben válasz-
szon FO Fıgépet, az esetleges továbbiakon ME Mellékgépet. Megjegyezzük, hogy több gép esetén lehetıség van arra, 
hogy az egyszeres könyvviteli program számára ne ugyanazt a gépet jelölje meg fıgépként, mint a bérszámfejtı program 
számára. A fıgép és a mellékgép státusz egyébként kizárólag az elıbbiekben részletezettek szempontjából érdekes, eze-
ken túl semmilyen más kérdésben nincs jelentısége (azaz: a mellékgépen is pontosan ugyanazok a funkciók használha-
tók, mint a fıgépen). 

3. Lehetıség van arra, hogy a gépazonosító jel(ek)et tartalmazó AMI2009.RGF fájl egy Ön által megadott könyvtárban 
(mappában) képzıdjön, és onnan azt elektronikus levélben eljuttassa hozzánk az info@softartstudio.hu  elektronikus 
levélcímre. Ehhez a Küldés módja mezıben F2-t nyomva ki kell választani az Egyéb helyre opciót, majd az Egyéb hely-
re mezıben meg kell adni a könyvtár helyét (alaphelyzetben a program a C:\ könyvtárat ajánlja fel). A könyvtár megadá-
sánál a „\” jel helyett a normál per jel („/”) is használható. A képzıdött AMI2009.RGF fájlt az elektronikus levél mel-
lékleteként kell a levélhez csatolni. Több számítógép használata esetén javasoljuk, hogy a floppy lemezes regisztrá-
ciót válassza az alábbiak szerint, majd a floppy lemezen lévı AMI2009.RGF fájlt adja meg az elektronikus levél mel-
lékleteként. Kérjük, hogy mellékletként csatolja az AMI2009.RGF fájlt, ne pedig a tartalmát írja be a levélbe. Az ekkor 
keletkezı gépelési hibák ugyanis lehetetlenné teszik a regisztrációt, melynek ilyetén meghiúsulásáról külön értesítést 
nem küldünk! 
A floppy lemezes regisztrációhoz a Küldés módja mezıben F2-t nyomva ki kell választani a megfelelı floppy meghajtót. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy alaphelyzetben floppy lemezen vagy elektronikus levélen keresztül végezzük a regisztrációt, 
és csak rendkívüli esetben fogadjuk el a kinyomtatott regisztrációs lapokat. A floppy lemezes regisztráció menete: 

a.) Géprıl gépre haladva végezze el a 2. pontban leírtakat úgy, hogy ha FO Fıgépet is beállít, akkor ehhez a géphez 
üljön majd le utoljára. 

b.) Készítsen elı egy (lehetıleg) üres, formázott, írható floppy lemezt. Ha az egyszeres könyvviteli és a bérszámfejtı 
programot is regisztráltatja, úgy mindkét programhoz használhatja ugyanazt az egyetlen lemezt. 

c.) Helyezze be az elsı gépbe a floppy lemezt. 
d.) A „Gépazonosító küldése” ablakban nyomott F9 hatására a gépazonosító jel a floppy lemezre íródik. 
e.) Több számítógép esetén vigye végig a floppy lemezt a gépek között úgy, hogy a lemez a FO Fıgépnek megjelölt 

gépbe kerüljön utoljára. Ha több gépet is FO Fıgépnek jelölt meg, úgy a program ezt érzékeli, és lehetıséget ad 
arra, hogy a korábbi gépekhez rendelt fıgép státuszokat mellékgépesre változtassa. 

Természetesen mód van arra, hogy minden egyes géprıl külön-külön floppy lemezen küldje el a gépazonosító jeleket, 
de ezt nem javasoljuk. Ugyanis, ha több lemezen is van fıgép státusz, úgy külön visszajelzés nélkül önkényesen választ-
juk ki, hogy melyik gép lesz a fı gép, és ezen utólag nem tudunk változtatni! 
Rendkívüli esetben mód van arra, hogy nyomtatott formában, ún. regisztrációs lapon küldje el a gépazonosító jelet. Eh-
hez a „Gépazonosító küldése” ablakban a Küldés módja mezıben a NY Nyomtatva módot kell kiválasztani. F9 hatására a 
képernyın megjelenik a program regisztrációs lapja, amelyet szintén F9-cel ki lehet nyomtatni. Figyelem! A regisztráci-
ós lapon hozzánk eljuttatott gépazonosító jeleket nem a beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe! A regisztrációs la-
pokat a floppy lemezes és az elektronikus leveles regisztrációk után dolgozzuk csak fel. 

4. A gépazonosító jel(ek)et tartalmazó floppy lemez / fájl / regisztrációs lap(ok) elıállításának fentebb vázolt mőveletét 
minden olyan — a Felhasználó tulajdonában lévı — számítógépen el kell végezni, amelyen az AMICUS programcso-
mag 2009-es változatát használni kívánja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyszeres könyvviteli és a bérszám-
fejtı programot külön-külön minden ilyen gépre regisztráltatni kell!  Regisztráció nélkül a programok csak szep-
tember 30-ig fogadnak el adatokat. 

5. A floppy lemezt (illetve a regisztrációs lapokat) postán kell eljuttatni hozzánk az alábbi címre: 
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A floppy lemezen lévı AMI2009.RGF nevő fájlt természetesen mód van elektronikus levélben is eljuttatni hozzánk. 
Elektronikus levélcímünk: 

info@softartstudio.hu  
 
Kérjük, hogy egyéb elektronikus levélcímeinkre ne küldjön regisztrációs fájlt , mert azok visszaküldését nem garan-
táljuk! Elektronikus levél esetén Önnek a választ is elektronikus levélben küldjük meg. A visszakapott AMI2009.RGF 
fájl közvetlenül felhasználható a regisztráció elvégzésére. Ehhez a levél mellékleteként kapott fájlt le kell menteni (cél-
szerően pl. a C:\ gyökér könyvtárba), majd a „Regisztráció fogadása” ablakban a Kódbevitel módja sorban az Egyéb 
helyrıl opciót kell választani, az Egyéb helyrıl sorba pedig az AMI2009.RGF fájl helyét (pl. C:\) kell beírni. 

6. A floppy lemezt posta fordultával küldjük vissza Önnek. (Regisztrációs lap esetén az ügymenet jóval lassabb is lehet!) 
Kérjük, hogy írásban külön jelezze, ha nem a szokásos postacímre kéri a választ. Telefonon csak különleges esetben, 
ideiglenes jelleggel végezzük el a regisztrációt. 

7. Az adott program regisztrációja a Szerviz—Beállítások—Regisztráció fogadása menüpontban történik. A floppy lemezes 
és az elektronikus levélben visszakapott fájllal történı regisztrációt a gépek között bármilyen sorrendben el lehet végez-
ni. A program automatikusan felismeri, ha a floppy lemezen vagy a visszakapott fájlban az adott géphez tartozó regiszt-
rációs kód szerepel, és az F9 lenyomására a regisztrációt automatikusan el is végzi. Ha kézzel, a visszakapott regisztrá-
ciós válaszlapról végzi a regisztrációt, a regisztrációs kód begépelése után a képernyın látható adatokat az F9-cel kell 
rögzíteni. 

8. Ezt a pontot csak akkor kell elolvasnia, ha nem korlátlan számú vállalkozás könyvelésére és/vagy bérszámfejtésére hasz-
nálja az adott programot. A program regisztrálása után Önnek egyenként nyilvántartásba kell vennie azokat a vállalko-
zásokat (és csak azokat!), amelyeket élesben kíván használni. A próbálkozásként megnyitott vállalkozások továbbra is 
használhatók a regisztráció nélküli idıkorláton belül. Ha az adott vállalkozást élesben kívánja könyvelni és/vagy szám-
fejteni, úgy a Szerviz—Beállítások—Cég regisztráció menüpontba kell belépni, ahol a nyilvántartásba vételt Ön kezde-
ményezheti. A nyilvántartásba vétel elıtt gyızıdjön meg arról, hogy a vállalkozás neve és adószáma jól van-e megadva, 
mert utána ezeken az adatokon nem lehet változtatni! Figyelem! Ha egy adott céget nyilvántartásba vett, az eggyel 
csökkenti a még nyilvántartásba vehetı cégek számát, és a nyilvántartásból többé nem törölhetı ki! 

 
A levélhez tartozó egyszeres könyvviteli és vállalkozói bérszámfejtı program telepítését a korábbiaknak megfelelıen kell 
elvégezni: 
 

1. Internetes honlapunkról közvetlenül telepíthetıek programjaink: a telepíteni kívánt program hivatkozására kattintva, 
engedélyezni kell a program futtatását. Ha floppyról szeretné telepíteni programjainkat, internetes honlapunkon a 
floppys hivatkozásra kattintva automatikusan elindul a telepítı program floppyra írása (Önnek csak az üres floppy 
lemezt kell a számítógépbe helyeznie). A lemez megírása után azt be kell tenni a megfelelı floppy meghajtóba, és ki 
kell adni az A:INSTALL vagy a B:INSTALL parancsot; pl.:  A:INSTALL  [Enter].  Természetesen az AMICUS Indí-
tópultból a telepítés közvetlenül is elvégezhetı 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 programok használatához továbbra is jó munkát kívánunk! 
 
Budapest, 2009. október 1. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
         Landenberger Gábor 


