
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer bérszámfejtı programjának 2009. évi 
15.50-es változatát. Mielıtt feltelepíti a jelen programot, mindenképpen olvassa el jelen tájékoztatónkat!  
A 15.50-es bérszámfejtı program elkészíti a NYENYI adatszolgáltatást, amely a Bérszámfejtés – Adatszolgáltatási 
listák – NYENYI adatok 2009. évre menüponton keresztül érhetı el. 
 
Figyelem! Az ONYF által 2009. évre kiadott NYENYI program kezelése jelentısen eltér a korábbitól; közelebb áll a 
papír alapon benyújtható NYENYI lapokhoz. Ugyanakkor az adatszerkezet logikája lényegében nem változott, ezért az 
AMICUS bérszámfejtı program NYENYI modulja a korábbiakban megszokott felépítést követi. 
 
A levél végén található egy megrendelı lap a NYENYI adatokat exportáló programcsomaghoz. Kérjük, ha elküldi 
hozzánk megrendelését, a megrendelı lapot másolja le! 
 
 A legyőjtött NYENYI adatokkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 
 
1. Minden személy TAJ számát le kell ellenırizni, fiktív TAJ számot pedig nem szabad használni, mert az súlyos adat-

keveredéshez vezet! A program NYENYI modulja ugyanis a TAJ számok szerint kezeli a személyeket, az egyforma 
TAJ számú személyeket egynek veszi. Ennek megfelelıen viszont az év közben állományt változtató személyeket 
(akiket külön-külön személyként kellett rögzíteni) összevezeti a program, és az utolsónak a személyi adatait adja át a 
NYENYI program felé. 

 
2. A beállított idıadatok alapján, a személy képernyı Max. jár alap sorában a tárgyévi egyéni nyugdíjjárulék fizetési 

felsı határt a program az F3 billentyő lenyomására automatikusan kiszámítja, de az érték kézzel továbbra is korrigál-
ható. Mivel a program a személy idıadatait a személy egyéb adataival együtt tárolja el, ezért a személy idıadatainak 
esetleges módosításakor elıször a személy adatait kell F9-cel (vagy szürke plusszal) lerögzíteni, majd a személy ada-
taiba Enterrel ismét belépve lehet a maximális járulékalapot kiszámoltatni. Ezt a plafont a program figyeli a NYENYI 
lap elkészítésekor. Kézi módosítás esetén felhívjuk a figyelmet arra, hogy évközi kilépınél ebben a rovatban csak a 
jogviszony végéig terjedı idıszakra érvényes felsı határ szerepelhet. 

 
3. A NYENYI modul alapvetıen a 2008. évi NYENYI laphoz kiadott útmutató szerint mőködik (a 2009. évre kiadott 

felhasználói kézikönyv és az importáláshoz kiadott adatszerkezeti leírás figyelembevételével). Figyelembe veszi a 
maximális (társaságok tagjainál a minimálist is) egyéni járulékalapokat, segítı családtagoknál és az egyéb állomány-
csoportba tartozóknál a minimálbér 30%-ához kapcsolódó biztosítotti vagy nem biztosítotti állapotot, annak járulék-
alapokban és járulékokban megmutatkozó következményeit, a biztosítás szünetelésének idıszakait és bizonyos – a 
program által ismert – esetekben annak jogcímeit, a munkakörrel és munkaidıvel kapcsolatos adatokat és azok válto-
zásait. Figyelem! A NYENYI lapnak vannak olyan mezıi is, amelyekhez a program egyáltalán nem tud adatot szol-
gáltatni. Ezeket a mezıket kézzel kell kitölteni a Bérszámfejtés – Adatszolgáltatási listák – NYENYI adatok 2009. év-
re menüpontban található adatkezelı modulban. 

 
4. Segítı családtag és Egyéb jogviszony esetén a személyi adatok naptár részében csak azokat a napokat állítsa be M 

Munkanap, U Ünnepnap, P Pihenınapnak, amelyekre a díjazások szóltak, a többit tegye E Egyéb nem fizetettre vagy 
T Betegség (táppénz)-re, mert a program csak ekkor számol jól biztosításban töltött idıt és arányos szolgálati idıt. 
Ha két díjazási idıszak között csak T táppénz van beállítva, akkor a két idıszakot egy biztosításban töltött idınek ve-
szi, de a táppénzre esı arányos szolgálati idıt természetesen ekkor is kezeli. 
Ha egy nem fizetett idıszakra csak T Táppénzes napok vannak beállítva, akkor az önállóan álló ilyen idıszakot a 
program biztosításban töltött idıként kezeli, szolgálati idıt is meghatároz rá. 
 

5. A befizetett járulékokhoz a program által év közben levont értékeket kínálja fel a NYENYI modul. Azt, hogy ezek az 
összegek ténylegesen be is vannak-e fizetve, a program nem tudja ellenırizni! A NYENYI adatok legyőjtésekor kép-
zıdı listán a számított járulékok a NYENYI lap készítı modul által kiszámolt, az egész évet figyelembe vevı, alsó és 
felsı járulék limitekkel korrigált értékek. Magánnyugdíjpénztári tagok esetén a program nem ismeri a tagok belépé-
sének és kilépésének adatait, azokat kézzel kell megadni. Figyelem! Ha egy személynek több jogviszonya van, fi-
gyelni kell, hogy minden jogviszonyánál jól legyenek megadva a magánnyugdíjpénztári adatok. 

 
6. A munkakör és munkaidı adatok év közben változhattak, ezek dátumait viszont a program nem kérte be. Emiatt ezen 

dátumok képzése úgy történik, hogy amely számfejtés fejében az elızıhöz képest ezekben az adatokban eltérés mu-
tatkozik, ott a megelızı számfejtés dátumát tekinti a program a változás dátumának. 



 
7. Figyelni kell arra, hogy a cég adószáma ugyanúgy legyen megadva, mint ahogy azt a NYENYI programban felvette, 

különben az adatok importálása a NYENYI programban nem fog végrehajtódni. 
 
8. Start kártyás alkalmazott esetén a program a járulékalapokat és a járulékokat megbontja aszerint, hogy a Start kártyás 

foglalkoztatásra mely idıszakban került sor. A szétbontás során elıálló kerekítések miatt a valós adatokhoz képest 1 
forintos eltérés elıfordulhat, mely kézzel korrigálható a Shift-F4 billentyőkombinációval megjelenı (az összes járu-
lékalapot és járulékot tartalmazó) ablakban. Mivel a Start kártyás kedvezmények nem férnének el a járulékadatok 
képernyıjén (a NYENYI programtól eltérıen, ott ugyanis az egész P-lap egyben látható), azokat a korábbi rendszer 
szerint kell megadni, azaz a Shift-F7 billentyőkombinációval elérhetı képernyın. Természetesen az új rendszer sze-
rint kerülnek át a NYENYI programba az adatok, de csak azok, amelyeknél a Start kedvezményes idıszak meg-
egyezik valamely járulék adathoz tartozó idıszakkal! 
 
Figyelem! A nyugdíjbiztosítási járulék összegébe beleszámítandó a kedvezményes járulékalap után fizetendı 15%-os 
és 25%-os (2009. július 1-tıl 10%-os és 20%-os) járulék, valamint az ezen felül juttatott jövedelmek utáni 24%-os 
nyugdíjbiztosítási járulék. Emiatt abban az idıszakban, amelyben kedvezmény érvényesítésére volt jogosult a vállal-
kozás, ezen összeg a járulékalap 15%-a, 25%-a (2009. július 1-tıl 10%-a, 20%-a) lesz, ha a kifizetett jövedelem nem 
több mint a kedvezmény alapjául figyelembe vehetı limit (minimálbér 1,5 illetve 2-szerese). Ettıl eltérı lesz viszont 
a járulék összege – a limit fölötti rész 24%-ával –, ha limit fölötti kifizetés történt. 
 

9. A felszolgálási díj és az utána fizetendı 15%-os nyugdíjbiztosítási járulék külön ablakban, a Shift-F12 billentyőkom-
bináció hatására megjelenı ablakban adhatók meg, az évközi adatokból legyőjtés nem készül. 

 
10. Figyelem! Egyéni vállalkozó estén a Nyitás – Cég saját adatai képernyın meg kell adni a tevékenység kezdetének 

idıpontját. Ellenkezı esetben az exportálás nem hajtható végre. 
 
A NYENYI adatok legyőjtése a Bérszámfejtés – Adatszolgáltatási listák – NYENYI adatok 2009. évre menüpontban 
kezdeményezhetı, késıbb pedig az adatok itt, a NYENYI adatkezelı modulban találhatók meg, ahol tetszés szerint 
módosíthatók (Enter), törölhetık (Del), és új személyek vagy jogviszonyok felvételére is mód van (Ins). A menüpontra 
lépve elsı alkalommal automatikusan megtörténik az adatok legyőjtése és készül egy NYENYI segédlet is, amely a 
szokásos listázó funkciókkal nézhetı meg képernyın vagy nyomtatható ki. Figyelem! A segédlet igen hosszú is lehet, 
ezért nem javasoljuk annak kinyomtatását, inkább képernyın célszerő azt tanulmányozni. 
 
A NYENYI adatkezelı modulban az egyes személyek adataiba belépve az adatok abban a formában találhatók, ahogy a 
NYENYI program ill. NYENYI lap is kezeli azokat (a Start kedvezménnyel kapcsolatos adatok külön ablakban van-
nak!). Elıször a személyi adatok képernyıjében lehet az adatokat módosítani, majd az alábbi lista alapján lehet elérni a 
többi adatot (az egyes adatok eléréséhez ugyanazokat a funkcióbillentyőket használja a program, mint a korábbi 
NYENYI program adatbeviteli része, csak itt a Shift billentyőt is használni kell): 
 

Elérendı adatok Funkció billentyő 
kombináció 

Személyi és lakcím adatok, alkalmazás minısége, heti 48 órát meghaladó munkavégzés Shift-F3 
Biztosított idıszak(ok), szolgálati idı, járulék alapok és járulékok Shift-F4 
Munkaidı adatok (ha az adott esetben ez értelmezett) Shift-F5 
Biztosítás szünetelése, ellátatlanság adatok (ha értelmezett) Shift-F6 
Start kártyás foglalkoztatás idıszaka, kedvezményes járulékalap és járulék Shift-F7 
Magánnyugdíjpénztári tagság ténye Shift-F9 
Munkakör (FEOR), fı tevékenységi kör (TEÁOR) (ha értelmezett) Shift-F10 
Korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött idıszakok Shift-F11 
Felszolgálási díj és annak 15%-os nyugdíjbiztosítási járuléka Shift-F12 
 
Az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó munkavégzésével kapcsolatos adat nem kapott külön képernyıt (a 
korábbi NYENYI programban ezek az adatok F2-vel voltak elérhetık), hanem a személyi adatok képernyıjén adható 
meg a lakcím adatok alatti részben. A személyi adatoknál a program megpróbálja a közterület neve, jellege, házszám 
adatokat automatikusan kitölteni, de – mivel a program ezeket az adatokat nem szétbontva kérte be – nem biztos, hogy 
ez sikeres, ezért ezeket az adatokat minden egyes személynél át kell nézni. 
 



Figyelem! 2009-tıl a személyekhez tartozó neveket – személy neve, születési neve, anyja neve – is szétbontva (vezeték-
név, keresztnév) kell megadni a NYENYI programban. Mivel a neveket szintén egyben kezeli a bérszámfejtı program 
és a NYENYI modul, ezért ezen adatoknál az exportálás során lefut egy, a neveket automatikusan részeire bontó algo-
ritmus, amely egyes esetekben (bonyolultabb vagy idegen nevek esetén) lehet, hogy nem ad megfelelı eredményt; ezért 
a neveket is át kell nézni. Érdemes olyan név formát választani, amely lehetıleg egy vezetéknévbıl és egy keresztnévbıl 
áll, és a szükséges kiegészítéseket a NYENYI programban elvégezni. Nem megfelelı név formátum esetén a 
NYENYI programban az importálás meghiúsulhat! A titulus mezı szabadon kitölthetı, de célszerő a NYENYI lap-
hoz kiadott útmutató szerinti titulusokat használni. 
 
A biztosított személy állampolgárságának alaphelyzetben HUN-t (magyart) ajánl fel a program. Amennyiben ez nem 
megfelelı, úgy ez szintén ezen a képernyın módosítható. A saját jogú nyugdíjasok esetén meg kell adni azt is, hogy 
mikortól jogosultak az ellátásra. Ennek adata szintén a személyi adatok képernyıjén adandó meg. 
 
A többi adatnál (kivéve a felszolgálási díjat) több tétel is megengedett, így ott áttekintı képernyık jelennek meg a fenti 
billentyő kombinációk hatására, ahol a szokásos billentyőkkel lehet új adatot felvenni (Ins), módosítani (Enter), törölni 
(Del). Ne felejtse el, hogy az adatokat F9-cel (szürke + -szal) rögzíteni kell! Ahol kódokat kér a program, ott az F2-re 
(szürke * -ra) megjelenı táblázatokból lehet választani. 
 
Amennyiben szeretné az adatokat exportálni a NYENYI program felé, úgy a NYENYI adatkezelı modulban (Bérszám-
fejtés – Adatszolgáltatási listák – NYENYI adatok 2009. évre menüpont) F9-et nyomva az 
AMIBER.209\EXPORT\NYENYI könyvtárban elkészül az exportfájl (amelybıl a NYENYI program Importálás funk-
ciója az adatokat képes fogadni). Az exportfájl neve: <a vállalkozás adószámának elsı 8 karaktere> + .XML, pl. 
12345678.XML. 
Figyelem! Nem készül exportfájl, ha a program olyan hibákat talál az exportálandó adatokban, amelyek miatt a 
NYENYI program nem lenne hajlandó bedolgozni az adatokat. Bár a hibavizsgálat nem teljes körő, a legfontosabb 
hibákat kiszőri. Hiba esetén készül egy lista, amelynek alapján a hibás tételek javíthatóak. 

 
A levélhez tartozó 15.50-es verziószámú 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 
Indítópultból 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. 

 
Amennyiben a telepítéssel vagy a program használatával kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, kérje segítsé-
günket a Soft-Art forródróton. 
 
A program használatához jó munkát kívánunk! 
 
Budapest, 2010. április 24. 
 
 
    Tisztelettel: 
          
 
 

         Landenberger Gábor 
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ AMICUS PROGRAMOK ADATEXPORTÁLÓ MODUL JAIRÓL  
 
 

Az AMICUS programok adatexportáló moduljai lehetıvé teszik, hogy az APEH felé teljesítendı bevallásokat, adat-
szolgáltatásokat az idırabló kézi vagy gépesített kitöltés helyett Ön a lehetı legegyszerőbb módon, néhány gombnyo-
mással kitöltse, kinyomtassa vagy elkészítse a kötelezı gépi adatszolgáltatást. Ennek megfelelıen az AMICUS bérszám-
fejtı program a NYENYI adatszolgáltatás adatexportját képes elvégezni az ONYF NYENYI programja felé. 

Az ONYF NYENYI programja letölthetı az Internetrıl, a www.onyf.hu címrıl. 
A programcsomag mőködésérıl:  a NYENYI program önálló, kézi adatbevitellel és automatikus adatfeltöltéssel is 

üzemeltethetı. Ez utóbbi esetben a program az AMICUS programcsomag bérszámfejtı programjából az adatszolgálta-
táshoz szükséges adatokat átveszi, és azokból automatikusan, elírási hiba nélkül elkészíti az adatszolgáltatást. 
 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AMICUS ADATEXPORTÁLÓ MODUL – MEGRENDEL İLAP 
 

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

Az árlistában szereplı “Kategória” a megrendeléskor érvényes, az AMICUS bérszámfejtı és/vagy egy-
szeres könyvviteli programra kötött szerzıdésben a számfejtett/könyvelt vállalkozások számát jelenti. Az árak 
ÁFA nélkül értendık. 

 
Jelen megrendelésem az export modulokra szerzıdéskötésnek minısül. A készítı (Archicus Kft.) legké-

sıbb a megrendelés beérkeztét követı munkanapon teszi közzé a megrendelt modult. Kijelentem, hogy a 
megrendelt modulok vételárát a készítıtıl kapott számla alapján, a számlán szereplı határidıig kifizetem. 
 
 
 
A megjelölt programmodulokat megrendelem: 

 
.................................................................................................... 

cégszerő aláírás 
 
 

Bérszámfejtéssel kapcsolatos adatszolgáltatások 

 09M29 adatexportja nyomtatványkitöltınek 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan 
Árak (Ft) 2.200,- 2.600,- 3.000,- 3.600,- 4.200,- 5.000,- 

 NYENYI adat exportja az ONYF NYENYI programjának 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan 
Árak (Ft) 2.400,- 2.800,- 3.200,- 4.000,- 4.800,- 5.600,- 

 A fenti modulok együtt – kedvezményes ár 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan 
Árak (Ft) 3.600,- 4.400,- 5.000,- 6.000,- 7.200,- 8.400,- 

 

Adóbevallások adatexportjai 

 Egyéni vállalkozók 0953 (vállalkozói lapok) adatexportja nyomtatványkitöltınek 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan 
Árak (Ft) 1.400,- 2.000,- 3.200,- 4.000,- 5.200,- 6.400,- 

 


