
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer bérszámfejtı program-
jának 2015. évi 21.00-ás, valamint az AMICUS Indítópult 17.00-ás verziószámú változatát. Amennyi-
ben Ön MS-Windows alól használja programjainkat, úgy elıször az Indítópultot telepítse fel. 

 
Az Indítópult telepítésének menete: 

1. Indítsa el a Windows-t (Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP,Vista,7). 
2. Lépjen ki minden futó programból, különösen az AMICUS Indítópult korábbi változatából. 
3. Indítsa el Internet böngészıjét, és a http://www.softartstudio.hu/ honlapon a 2015. évnél kat-

tintson az AMICUS Indítópult feliratra. Engedélyezze a honlapról való futtatást (általában a 
Megnyitás vagy Open feliratú gombra kattintva). Ha a mentést választja, akkor célszerően az 
Asztalt adja meg a mentés helyeként, ahol egy Setup.exe nevő ikon jelenik meg. Erre az ikonra 
kattintva elindul az AMICUS Indítópult telepítése – sikeres telepítést követıen a Setup ikont le-
törölheti. 

4. Az AMICUS Indítópult telepítı programjában kattintson a Start gombra. 
5. Sikeres telepítést követıen az Indítópultot a szokásos ikonnal indíthatja el. 

 
A 2015. évi 21.00-ás bérszámfejtı program a Nyitás—2014-es év folytatása menüpontban automatiku-
san átemeli az AMICUS bérszámfejtı program 2014. évi (legalább 20.20-as verziószámú) változatá-
val készült számfejtések cég-, személyi-, költséghely-, jövedelempótlék-, nyugdíjbiztosító és jogcím 
adatait, melyeket azonban ki kell egészíteni. A számfejtés csak a szükséges személyi adatok meglé-
te esetén kezdhetı el! 
 
A programban megjelent az elsı házasok adókedvezményének kezelése. A Személyi adatok II. 
képernyın az Elsı házas kedv. sorban megadható, hogy mely hónapokra kívánja a munkavállaló 
igénybe venni az elsı házasok kedvezményét. Ha olyan hónapokra történik számfejtés, amely hóna-
pokra a nyilatkozat I - Igen, akkor a számfejtés során 31 250 forint adóalap kedvezménnyel számol a 
program. Az adóalap kedvezmény a számfejtés fejében (F4-gyel elérhetı) ellenırizhetı. Amennyiben 
az esetleges családi adóalap kedvezmény és az elsı házasok adóalap kedvezménye együttesen több 
mint az adóalap, a program elıször a családi kedvezménnyel számol és utána veszi figyelembe az elsı 
házasok kedvezményét. 
 
A jogszabályi változásoknak megfelelıen a program immáron nem veszi figyelembe, hogy a szociális 
hozzájárulási adóból érvényesíthetı anyasági kedvezmény teljes vagy részmunkaidıs foglalkoztatás-
hoz kötıdik-e, kizárólag a 100 000 forintos jövedelmi korlátot figyeli. 
 
Fontos! A program a tavalyról átjövı – 2...5-tel kezdıdı kódú – bérszámfejtési jogcímek áteme-
lésekor nem módosítja a jogcímeknél az elızı évben beállított járulékmértékeket. Azokat át kell 
vizsgálni, és szükség esetén módosítani kell! Tipikus eset, ha a minimálbér 30%-át meg nem haladó 
összegő kifizetés jogcímét kell beállítani. Az ilyen kifizetések ugyan továbbra sem keletkeztetnek biz-
tosítási jogviszonyt, de szociális hozzájárulási adót fizetni kell utánuk – az ilyen esetekre használt 
jogcímeket ennek megfelelıen kell beállítani. Olyan jogcímeknél, ahol az SZJA mértéke beállítha-
tó (2…5-tel kezdıdı jogcímek a 221 kivételével), a program csak akkor számol SZJA-t, ha az 
érték „KI – Kifizet ıi”-re van állítva! A jogcímek beállításánál az Eg.bizt. járulék (4+3% !) mértéke 
sorban CSAK az egyéni egészségbiztosítási járulék mértékét kell beállítani, tehát általában 7%-ot, 
egyes esetekben 4%-ot kell beírni, a munkaerıpiaci járulék mértékét itt nem szabad megadni! 

 
Az egyes számfejtési tételeket a korábban már megszokott módon kell rögzíteni, ebben a funkcióban 
egyelıre nem történt változás. Az egyes számfejtési tételek felvitele közben a képernyı felsı részén 
(az ún. levonás képernyın) nyomon követhetık a program által levont elılegek, járulékok és azok 
alapjai is. Az ott látható értékeken keresztül könnyebb megérteni, hogyan is számol a program. 



Amennyiben a fejben látható értékek nem felelnek meg, úgy az utolsó tétel rögzítése után célszerő 
azokat módosítani, mert a program minden egyes tétel felvitele, módosítása vagy törlése esetén auto-
matikusan újra számolja a levonásokat, adó- és járulékalapokat. A levonás fejbe az F4 billentyővel le-
het fellépni, majd az ott végrehajtott módosításokat a szokásos F9-cel lehet elfogadtatni. Ha a kézi 
módosítások túllépték az áttekinthetı mértéket, F3-mal automatikusan újra lehet számíttatni az értéke-
ket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes számfejtéseken végrehajtott bármilyen (akár a levonás kép-
ernyıt érintı) változtatás csak az adott számfejtés rögzítésével (F9 és nem Esc!) tárolódik el! 
 
A 2015. évi program kezeli a 2015-tıl érvényes minimálbért és garantált bérminimumot, a kiegészítı 
tevékenységet végzı vállalkozók havi 6 930 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékát, valamint a 
súlyos fogyatékosság miatt levonható havi 5 250 forintot. Fıállású egyéni és társas vállalkozók esetén 
kezeli a minimálbér 150%-ának megfelelı mértékő minimális egészségbiztosítási és munkaerıpiaci 
járulékot, illetve a minimálbér 112,5%-ának megfelelı minimális szociális hozzájárulási adót. 
 
Az adóév elején – illetve évközi munkakezdés esetén a belépést követıen – kiadandó nyilatkozatok 
tartalma és köre módosult. A nyilatkozatok tartalma megegyezik a NAV által kiadott, bár nem kötele-
zı érvényő nyilatkozatok tartalmával. 
 
Az elızı évi adatok átemelésére csak akkor van mód, ha üres cégbe (nincs még számfejtés a cég adat-
állományában) történik az átemelés. Azaz, ha Ön az adott céget elkezdi számfejteni, akkor utólag már 
nem lehet a fenti adatokat a programmal automatikusan átemeltetni az elızı évi adatokból, hanem ezt 
a mőveletet kézzel kell majd elvégezni. Automatikus átemelésnél javasoljuk, hogy nézze át az átemelt 
adatokat, majd mielıbb mentse le azokat (legalább két példányban!) a Szerviz menü Mentés pontjá-
ban! 
 
Figyelem! Minden számfejtett vállalkozásról legalább két, egymástól független adathordozóra készít-
sen mentést. Mindazonáltal nem célszerő mindig a legutolsó mentést felülírni, hanem legalább 2–3 
mentési generációt megtartani (így például hibás mentés esetén mód van egy korábbi állapot vissza-
állítására). Több mentési generációt úgy lehet létrehozni, hogy merevlemezre vagy pen drive-ra készí-
tett mentés esetén a Mentés fizikailag új területre lehetıséget választja (a program legfeljebb 9 generá-
ciót támogat, utána már „vetésforgószerően” a legrégebbi mentést érdemes felülírni), floppys mentés 
esetén pedig új floppyt helyez a gépbe. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2015. évi programban be kell állítani egyrészt a felhasználó adatait 
(Szerviz—Beállítások—Felhasználó adatai), másrészt a kimeneteket (Szerviz—Beállítások—
Kimenetek beállítása). Ez utóbbi azért is fontos, mert az elızı évi beállításokat a program nem emeli 
át, így az alapbeállítások jutnak érvényre. Mindenképpen javasolt itt kiválasztani a nyomtató típusát. 
A program automatikusan a Windows alapértelmezett nyomtatót állítja be. Ha ez mégsem megfelelı, 
a programot át kell állítani a megfelelı nyomtatóra. Ilyenkor meg kell adni a laphosszt (az egy lapra 
írható sorok számát), az aktív kódlapot, LPT1-tıl eltérı nyomtatási útvonal esetén a nyomtató kaput, 
valamint érdemes a listázó funkció számára az alaphelyzetben felkínáltnál nagyobb felbontást beállí-
tani (célszerő valamelyik automatikus nagyfelbontást választani, bár egyes számítógépeken lehet, 
hogy a többi beállítási mód ad megfelelı képet; ilyen esetben, igény szerint, a betőméretet is állítani 
kell). Ha Ön nem DOS-kompatibilis nyomtatót használ, akkor válassza a Windows alapértelmezett 
nyomtató lehetıséget, majd az AMICUS Indítópultban a Nyomtatás vezérlés fülre kattintva a nyomta-
tás módjaként szintén állítsa be a Windows alapértelmezett nyomtatóval opciót. 
 
A program következı változata tartalmazni fogja a 1508-as bevallásnak adatot exportálni képes mo-
dult. 
 
A levélhez tartozó 21.00-ás verziószámú bérszámfejtı program telepítését a korábbiaknak megfelelı-
en kell elvégezni: 
 



1. Internetes honlapunkról közvetlenül telepíthetıek programjaink: a telepíteni kívánt program hi-
vatkozására 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 programcso-
mag telepítése panelben. 

2. Meg kell adni, hogy melyik merevlemezre kívánja a programot felmásolni (lehetıség szerint NE 
az operációs rendszert tartalmazó – általában C: jelő – meghajtó legyen). 

3. Sikeres telepítés után a program a szokásos módon indítható. 
 
 
A program használatához jó munkát kívánunk! 
 
 
Budapest, 2015. január 26. 
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         Landenberger Gábor 
 


