
Kedves Ügyfelünk!

Kérjük, hogy az internetről az útmutatás szerint frissítse jogszerűen használt Armada Bér modulját!

Armada Bér (2.20.01) tartalma (változások, bővítések)

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az Armada Bér modul legújabb frissítéséről: 

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a 2020. év megnyitását csakis abban az

esetben végezzék el, amennyiben a 2019. DECEMBER hónapban minden

dolgozót leszámfejtettek már!

Az  idei  évnyitáshoz  kapcsolódó  leírás  is  tartalmaz  fontos  tudnivalókat,  ezért  kérjük

figyelmesen olvassák végig ezt a levelet, és csakis ezt követően nyissák meg a 2020. évet!
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ÉVNYITÁS

Évnyitás elvégzése előtti fontos tudnivalók, azt megelőző lépések 

Évnyitást követően 2020-ban csak azok a dolgozók szerepelnek majd a dolgozói névsorban, akik

2019. december 31-én rendelkeztek aktív jogviszonnyal. 

Lehetőség van arra is, hogy olyan dolgozó is átkerüljön a 2020-as évbe, akinek a jogviszonya még

2019. december 31-e előtt véget ért.  Annak érdekében, hogy ezek a dolgozók is szerepeljenek a

2020. évben, szükséges  az 'Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Azonosító és személyi

adatok  /  Egyéb  beállítások'  fülön  a  'Következő  évben  szerepeljen'  elnevezésű  jelölőnégyzetet

bepipálni. 

Évnyitás menete

1.  Kérjük,  ellenőrizze  a  Karbantartás  /  Kapacitás  menüpontban  a  program  használatának

érvényességét! Ezt a menüpontba belépve az Időkorlát résznél fogja látni.

Amennyiben szükséges a regisztráció beolvasása, azt a már megszokott módon a Karbantartás /

Regisztráció menüpontban tudja elvégezni!  Fontos, hogy ezen frissítésünket is csakis érvényes,

jelen esetben2019. évi regisztrációval tudják letölteni!

2. Frissítse az Armada Bér programot a 2.20.01-es verzióra!

3. Lépjen be az adott cég 2019. DECEMBER hónapjába!

4. Lépjen be a Cégek / Cég törzsadatai menüpontba. Az itt található 'Következő év megnyitása'

menüpont segítségével nyitható meg a 2020-as év!

5.  Amennyiben több cég  számára  végzi  a  bérszámfejtést,  úgy minden cégben külön-külön kell

elvégezni az évnyitást!

Funkciók,  melyek  már  az  évnyitáskor  teljesen  automatikusan  érvényesülnek

(anélkül, hogy bármilyen segédmenüpontot lefuttatna a felhasználó)

1) Szabadságkeret újraszámoltatása:

Előző évi szabadság és tárgyévi szabadságkeret kezelése automatikusan

A  Cégek  /  Cég  törzsadatai  /  Következő  év  megnyitása menüpont  lefuttatásával  a  program

automatikusan elvégzi a 2020. évben a dolgozók Alapszabadság keretének újraszámítását a születési

idő  alapján,  valamint  automatikusan  újraszámításra  kerülnek  a  gyermekek  után  járó  és  fiatal

munkavállalók pótszabadság napjainak számai is. Lehetőség van elvégezni az előző évi, még fel

nem használt szabadságok átemelését szintén, mely napok a dolgozók törzsadatához a 'Munkaügy /

Szabadságkeret' fülön található 'előző évről áthozott' rovatba fognak kerülni.



Amennyiben  már  Évnyitáskor  automatikusan  szeretné  átemeltetni  az  előző  évben  bent  maradt

szabadságokat,  az  esetben  a  megjelenő  figyelmeztető  üzenet  ablakban  az  'Igen'  gombra  kell

kattintani!  Amennyiben  a  'Nem'-re  kattint,  az  esetben  az  előző  évben  még  fel  nem  használt

szabadságok nem fognak automatikusan átkerülni  a  2020.  évre,  azonban a szabadságkeretek és

gyermek  után  járó  pótszabadságok,  fiatal  munkavállaló  utáni  pótszabadságok  automatikusan

újraszámításra kerülnek, bármilyen segédmenüpont lefuttatása nélkül is. 

Közfoglalkoztatottak  szabadságának  kezelése: Közfoglalkoztatottak  esetén  (23-as  alkalmazás

minősége  kód  mellett),  illetve  amennyiben  a  Cégek,  Cég  törzsadatai  /  Cég  törzsadatainak

módosítása  /  Kiegészítő  adatok,  beállítások  /  Egyéb  fülön  a  'Közfoglalkoztatotti  szabadság

számítása'  funkció beállításra  került, évnyitáskor  az Alapszabadság keretének újraszámításakor  a

dolgozó  törzsadatában  a  Munkaügy  /  Szabadságkeret  fülön  a  Közfoglalkoztatotti  szabadság

mezőben fixen 20 nap jelenik meg, mint Éves teljes keret, valamint automatikusan nem kerülnek

újraszámításra a gyermekek után járó és fiatal munkavállalók pótszabadság napjainak számai sem. 

2)  Alapadatok  /  Dolgozó  törzsadatai  /  Alapadat  /  Azonosító  és  személyi  adatok  /

Kedvezmények fül:

A családi kedvezmény megosztása jelölés automatikus törlése évnyitáskor

Tekintettel arra, hogy az év eleji adóelőleg nyilatkozatok alapján az érintett dolgozók minden évben

rendelkeznek a családi kedvezmény megosztásának lehetőségéről, ezért az Évnyitást követően az

Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Azonosító és személyi adatok / Kedvezmények fülön a

Családi  kedvezmény  megosztása rovat  automatikusan  üressé  válik  a  2020.  év  megnyitását

követően. 



3) Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Eltartottak / Adatszolgáltatás fül:

Tekintettel arra, hogy az év eleji adóelőleg nyilatkozatok alapján az érintett dolgozók minden évben

rendelkeznek a családi kedvezmény igénybevételéről,  és a  '08-as havi bevallás erre vonatkozóan

2016 óta kér adatokat, ezért az Évnyitást követően az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat /

Eltartottak / Adatszolgáltatás fül automatikusan üressé válik a 2020. év megnyitását követően. Tehát

az alábbi esetekben fognak törlésre kerülni az adatok az Adatszolgáltatás fülön, a 2020. évben:

- amennyiben 2019. évben ezen a fülön Önök adták meg a kódokat, mert speciálisabb esetek álltak

fenn az eltartottak esetén, illetve 

- ha a dolgozó módosította év közben a nyilatkozatát, akkor annak dátumát is be lehetett állítani, az

„A változás bekövetkezésének időpontja“ mezőben;

- ha jelölve volt,  hogy az eltartott ne szerepeljen az Adatszolgáltatásokon (Dolgozó törzsadatai /

Alapadat / Eltartottak / Adatszolgáltatás fülön az Adatszolgáltatásokon ne szerepeljen az eltartott)

Az  év  megnyitása  után  javasoljuk  a  '  Cégek  /  Cég  törzsadatai  /  Évnyitás  utáni  

segédletek (2020)  ' menüpont használatát, amely az alábbi automatikákat tartalmazza:  

Szabadságkeretek újraszámítása  :   Bár  a szabadságkeretek újraszámítása a 2020. évben teljesen

automatikus, és az évnyitás alkalmával megtörténik, ennek ellenére a  Cégek / Cég törzsadatai /

Évnyitás  utáni  segédletek  (2020) menüpontban  meghagytuk  a  menüpont  keretében  történő

újraszámoltatás lehetőségét is.  Amennyiben lefuttatja a funkciót,  úgy a program elvégzi a 2020.

évben  a  dolgozók  Alapszabadság  keretének  újraszámítását  a  születési  idő  alapján,  valamint

automatikusan újraszámításra kerül a gyermekek után járó pótszabadság napjainak száma is. 

E menüponton belül NINCS lehetőség elvégezni az előző évi, fel nem használt szabadságok

átemelését a dolgozók törzsadatában található 'Munkaügy / Szabadságkeret' fülön lévő 'előző

évről  áthozott'  rovatba.  Tehát  amennyiben  évnyitáskor  az  Előző  évben  bent  maradt

szabadságok automatikus átemelésekor a megjelenő figyelmeztető üzenet ablakban a 'Nem'-re

kattintott,  az  esetben az  előző  évben még  fel  nem használt  szabadságok  már nem fognak

átkerülni a 2020. évre a Cégek / Cég törzsadatai / Évnyitás utáni segédletek (2020)' menüpont /

Szabadságkeretek újraszámítása menüpont lefuttatásával sem. Ez esetben kézi feltöltésre van

szükség. A funkció lefuttatását követően minden kézzel felvitt tárgyévi szabadságkeret adat felül fog

íródni!



Minimálbéres dolgozók csoportos bérkorrekciója: A funkció lefuttatásával a program a 2020.

évben a 8 órás teljes munkaidős, valamint a 6, 4, 2 órás részmunkaidős havibéresként beállított alap

minimálbéres dolgozó bérét automatikusan aktualizálja (2020. január 1-jétől a Minimálbér összege:

161.000 - Ft). A menüpont használata természetesen nem kötelező!

Garantált  bérminimumos  dolgozók  csoportos  bérkorrekciója: A  funkció  lefuttatásával  a

program  a  2020.  évben  a  8  órás  teljes  munkaidős,  valamint  a  6,  4,  2  órás  részmunkaidős

havibéresként  beállított  alap  garantált  bérminimumos  dolgozó  bérét  automatikusan  aktualizálja

(2020.  január  1-jétől  a  Garantált  bérminimum  összege:  210.600.-  Ft).  A menüpont  használata

természetesen nem kötelező!

Kafetéria éves keretérték törlése törzsadatból

A funkció lefuttatásával  a 2020. évben minden dolgozó törzsadatából  az  Alapadatok /  Dolgozó

törzsadatai / Jogviszony / Megtekint, módosít / Kollektív szerződés, egyéb / Kafetéria fülön az Éves

keret  mező  értéke  törlésre  kerül!  A funkció  használatára  akkor  van  lehetőség,  amennyiben  a

Cégek / Cég törzsadatai / Cég törzsadatok, beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások / Kollektív

szerződés fülön a Kafetéria rendszer használata már korábban érvényesítésre került. A menüpont

használata természetesen nem kötelező!



Kafetéria elemek törlése törzsadatból:

A funkció lefuttatásával  a 2020. évben minden dolgozó törzsadatából  az  Alapadatok /  Dolgozó

törzsadatai / Jogviszony / Megtekint, módosít / Kollektív szerződés, egyéb / Kafetéria fülön lévő

elemek törlésre kerülnek! A funkció használatára akkor van lehetőség, amennyiben a Cégek / Cég

törzsadatai  /  Kiegészítő  adatok,  beállítások  /  Kollektív  szerződés fülön  a  Kafetéria  rendszer

használata már korábban érvényesítésre került. A menüpont használata természetesen nem kötelező!

Eltartott kedvezményezett pipa törlése:

A funkció lefuttatásával  a 2020. évben minden dolgozó törzsadatából  az  Alapadatok /  Dolgozó

törzsadatai  /  Alapadat  /  Eltartottak fülön  a  Kedvezményezett beállítás  törlésre  kerül  minden

Eltartottra vonatkozóan! A menüpont használata természetesen nem kötelező!

Munkaidőkeret óráinak újraszámítása: 

A funkció lefuttatásával a 2020. évben minden dolgozó törzsadatában az  Alapadatok / Dolgozó

törzsadatai / Jogviszony / Megtekint, módosít/ Kollektív szerződés, egyéb / Munkaidőkeret fülön a

Munkaidőkeret  használata  esetén  újraszámításra  kerül  a  munkaidőkeret  kötelező  óraszáma!  A

menüpont használata természetesen nem kötelező!

-  Előírással megadott levonások kezelése  :   A bérprogram a 2020. év átnyitásakor automatikusan

elvégzi a dolgozók előírással megadott levonásának aktualizálását a 2019. év végi állapot szerint.

Ezek  után  a  megszokott  módon dolgozhat  a  2020-as  évben  is.  (2020-ban  csak  azon  dolgozók

szerepelnek  majd  a  dolgozói  névsorban,  akik  2019.  december  31-én  rendelkeztek  aktív

jogviszonnyal).  Ahogyan levelünk elején is  írtuk,  lehetőség  van arra  is,  hogy olyan dolgozó is

átkerüljön a 2020-as évbe, akinek a jogviszonya már 2019. december 31-e előtt véget ért.  Annak

érdekében, hogy ezen dolgozók is szerepeljenek a 2020. évben, szükséges volt  az 'Alapadatok /

Dolgozó  törzsadatai  /  Alapadat  /  Azonosító  és  személyi  adatok  /  Egyéb  beállítások' fülön  a

'Következő évben szerepeljen' elnevezésű jelölőnégyzetet bepipálni. 



Évnyitás után már a 2019-es és a 2020-as év önállóan kezelendő, bármelyik évben a személyi vagy

jogviszonyadat módosítása nem lesz hatással a másik év adatára. 

Jogszabályi változásokkal kapcsolatos FONTOS információk

Munkaidőnaptárral kapcsolatos módosítások

Munkaidőnaptár  aktualizálása  2020-ra:  Aktualizáltuk  2020-ra  a  bérprogramban  található

munkaidőnaptárat a munkaszüneti napok és a munkanap-cserék tekintetében egyaránt.

MUNKASZÜNETI NAPOK 2020-ban: 

- január 1. (szerda)

- április 10. (péntek) - nagypéntek

- április 13. (hétfő) - húsvéthétfő

- május 1. (péntek)

- június 1. (hétfő) - pünkösdhétfő

- augusztus 20. (csütörtök)

- október 23. (péntek)

- december 25. (péntek)

MUNKANAP, PIHENŐNAP-CSERE 2020-ban:

- augusztus 21., (péntek) pihenőnap

- augusztus 29., (szombat) munkanap

- december 12., (szombat) munkanap

- december 24., (csütörtök) pihenőnap

/Jogszabályi háttér: 7/2019. (VI. 25.) PM rendelet alapján (megjelent: Magyar Közlöny 2019/108. száma)/

Minimálbér, garantált bérminimum változása 2020. január 1-jétől

Kötelező legkisebb munkabér (Minimálbér) összege: 161.000.- Ft/hó

Garantált bérminimum összege: 210.600.- Ft/hó



/Jogszabályi  háttér:  A  Kormány  367/2019.  (XII.  30.)  Korm.  rendelete  a  kötelező  legkisebb  munkabér

(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról   (megjelent: 2019. december 30-án a 2019. évi

222. számú Magyar Közlönyben)/

A minimálbér változásával kapcsolatos módosítások 

A bérprogramban  elvégeztük  a  minimálbér  változásával  összefüggő  módosításokat  a  szociális

hozzájárulási  adókedvezmények,  a  személyi  adókedvezmény,  valamint  a  táppénz,

gyermekgondozási  díj,  örökbefogadói  díj  pénzbeli  társadalombiztosítási  ellátások  maximum

összegéhez kapcsolódóan is.

Egészségügyi szolgáltatási járulék 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020. január 1-jétől havi 7.710 Ft, napi 257 Ft. 

/Jogszabályi  háttér:  A társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (4) bek. (megjelent: 2019. július 23-án a 2019.

évi 128. számú Magyar Közlönyben, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2019. évi LXXIII. törvény 67. §)

Alapadatok menüponttal kapcsolatos módosítások

Cégek  /  Cég  törzsadatai  /  Cég  törzsadatainak  módosítása  /  Kiegészítő  adatok,

beállítások / Elszámolás / Adók, járulékok, kedvezmények fül

Családi  kedvezmény,  első  házasok  kedvezmény  érvényesítése  önálló  számfejtésben  nevű

beállítás átnevezése 2020-tól

A  Cégek  /  Cég  törzsadatai /  Kiegészítő  adatok,  beállítások  /  Elszámolás  /  Adók,  járulékok,

kedvezmények fülön jelenleg a Családi kedvezmény, első házasok kedvezmény érvényesítése önálló

számfejtésben nevű  beállítás  érvényesítésével  Önálló  és  egyéb  jövedelem elszámolás  számfejtés

esetén is érvényesítésre kerül a személyi adókedvezmény, az első házasok kedvezménye, illetve a

családi adó-, és járulékkedvezmény.

2020-tól  a  Családi  kedvezmény,  első  házasok  kedvezmény  érvényesítése  önálló  számfejtésben

beállítást kiterjesztettük a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére is. 



Ez az  oka  annak,  hogy 2020-tól  a  Családi  kedvezmény,  első  házasok  kedvezmény  érvényesítése

önálló  számfejtésben nevű  beállítást  átneveztük  erre:  Szja  alapot  csökkentő  kedvezmények

érvényesítése önálló számfejtésben.

Ha  2020-ban  az  Szja  alapot  csökkentő  kedvezmények  érvényesítése  önálló  számfejtésben nevű

funkció be van pipálva, a családi kedvezmény, első házasok kedvezménye mellett a négy vagy több

gyermeket  nevelő  anyák  kedvezményét  is  el  fogja  számolni  a  bérprogram az  Önálló  és  egyéb

jövedelem elszámolása menüpontban.

Alapadatok  /  Dolgozó  törzsadatai  /  Alapadat  /  Azonosító  és  személyi  adatok

menüpontban a Házas-/ élettárs, csal. kedv. adatai fül

A Házas-/ élettárs, csal. kedv. adatai fül átalakítása

Új: Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezmény beállítása

Az Alapadatok /  Dolgozó törzsadatai  /  Alapadat  /  Azonosító  és  személyi  adatok menüpontban a

Házas-/ élettárs, csal. kedv. adatai fület két fülre bontottuk:

1) Házas-/ élettárs adatai fül lett az új neve a korábbi Házas-/ élettárs, csal. kedv. nevű fülnek. 

Ezen az átnevezett fülön ezeket az adatokat hagytuk meg: házastárs (élettárs) adatai, lakcíme.

2) Kedvezmények fül

A Kedvezmények nevű, új fülre kerültek át az alábbi beállítások:

- Családi kedvezmény megosztása/közös érvényesítése

- Első házasok kedvezményének érvényesítése

Továbbá  itt  kapott  helyet  2020-tól  a  négy  vagy  több  gyermeket  nevelő  anyák  kedvezményéhez

kapcsolódó beállítás, valamint a hozzá tartozó dátummezők – melyek a kedvezmény beállítása után

jelennek meg –.

A dátummező kezdetéhez csakis hó eleji dátumot lehet beírni.

A dátummező végéhez csakis hó végi dátumot lehet beírni. 

A végdátum  megadása  nem  kötelező,  annak  hiányéban  is  el  tudja  számolni  a  bérprogram  a

kedvezményt. 



Alapadatok / Dolgozó törzsadatai /  Azonosító és személyi adatok / Egyéb beállítások

fül

ÖFD melletti munkaviszony időtartama

Az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Azonosító és személyi adatok / Egyéb beállítások fülön meg

lehet adni az örökbefogadói díj melletti munkavégzés időtartamát. 

Alapadatok  /  Dolgozó  törzsadatai  /  Alapadat  /  Dolgozó  törzsadatai  /  Eltartottak  /

kiválasztott eltartott / Eltartott egyéb beállításai fül

Nevelőszülői Gyed-hez kapcsolódó beállítás

Az Alapadatok /  Dolgozó törzsadatai  /  Alapadat /  Dolgozó törzsadatai  / Eltartottak /  kiválasztott

eltartott  /  Eltartott  egyéb  beállításai  fülön  a  GYED  jogosultság  alá  bekerült  egy  új  beállítás  –

Nevelőszülői GYED néven –, mely a Nevelőszülői gyermekgondozási díj számításához kapcsolódik.

/Jogszabályi  háttér:  A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.  törvény  42/F  §

(megjelent: 2018. 12. 20-án a 2018. évi 207. számú Magyar Közlönyben, az egyes szociális, gyermekvédelmi

tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény 69. §)/

Örökbefogadói díj jogosultsági dátuma

Alapadatok  /  Dolgozó  törzsadatai  /  Eltartottak  /  kiválasztott  eltartotthoz  tartozó  Eltartott  egyéb

beállításai fülön megadható az ÖFD jogosultság kezdete, vége. Ez alapján távollétként számfejthető

az örökbefogadói díj. 

Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jogviszony fül

Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony alkalmazás minősége kód 

A továbbiakban a „40 Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony” megnevezésű alkalmazás minősége

kódot is lehet rögzíteni a bérprogramban. 



Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jövedelem / Levonás fül

Az „APEH tartozás” nevű jogcímet 2020-tól átneveztük erre: „NAV tartozás”.

Új jogcímek

Letiltás (15)-(20) MBVK által előlegezett költség                          

Letiltás (15)-(20) Állam javára behajtandó eljárási illeték                

Letiltás (15)-(20) MOKK kamara költség     

Letiltás (15)-(20) Rendőri közreműködéssel felmerült költség

Letiltás (15)-(20) Végrehajtást kérő által az eljárás kezdetén megfizetett költség és díj                                          

Letiltás (15)-(20) Végrehajtónak járó készkiadás   

Letiltás (15)-(20) Végrehajtónak járó ügyviteli és iratkezelési díj                                    

Letiltás (15)-(20) Végrehajtónak járó költségátalány        

Letiltás (15)-(20) Végrehajtás elrendelésével felmerült költség

Letiltás (15)-(20) Végrehajtónak járó munkadíj 

Letiltás (15)-(20) Végrehajtást kérő által az eljárás folyamán megfizetett költség és díj    

Letiltás (15)-(20) Utazási költségátalány      

Letiltás (15)-(20) Általános költségátalány (MBVK)                               

Letiltás (15)-(20) Elmaradt jutalék az eddigi részteljesítések után              

Letiltás (15)-(20) Perköltség                                                                             

Letiltás (15)-(20) Perköltség kamata  

Letiltás (15)-(20) Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig         

Letiltás (15)-(20) Főkövetelés (tőke)                                                         

Letiltás (15)-(20) Főkövetelés (tőke) után fizetendő további kamatok       

Új letiltás jogcímeket hoztunk létre. A jogcímekhez automatikus számítási mód is tartozik. Az új

letiltásokhoz kapcsolódó részletes tájékoztató levelünket a jövő hét folyamán küldjük el Önöknek. 



Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jövedelem / Adókedv. (1) fül

Megváltozott munkaképességű személy adókedvezményhez dátummező

A  Megváltozott  munkaképességű személy beállítás  a  megváltozott  munkaképességű személyek

utáni szociális hozzájárulási adókedvezmények elszámolására szolgál. Ehhez a kedvezményünkhöz

is betettünk dátummezőket, melynek segítségével a megadott időtartamig fog számolni a program a

kedvezménnyel. 

Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások

Elszámolás / Hóvégi elszámolás / Bér fül

Elszámolás / Hóközi elszámolás / Bér fül

Állásidőre eső bér jogcím napi összegének kézi felülírása

A Bér  fülön  az  Állásidőre  eső  bér nevű jogcímünk napi  összegét  automatikusan számolja  ki  a

program (napi átlagot számolunk), miután új távollétként fel lett rögzítve az Állásidő nevű távollét. 

Előfordulhat olyan speciális eset, amikor a program által kiszámolt összeget felül kell bírálni. 

Az Állásidőre eső bér jogcímhez tartozó Megjegyzés rovatba, ha beírnak egy tetszőleges összeget,

majd tesznek egy szóközt, és beírják, hogy Ft perjel nap, és nyomnak egy Enter-t, akkor a megadott

összeg jelenik meg az Állásidőre eső bér nevű jogcím Egységdíj rovatában. 

Például így: Megjegyzés rovat: 5000 Ft/nap (majd nyomnak egy Enter-t)

Elszámolás / Hóvégi elszámolás / Bérpótlék fül 

Elszámolás / Hóközi elszámolás / Bérpótlék fül 

A  bérpótlékok  minimum  egységdíjával  kapcsolatos  módosítások  a  2020.  január  1-jétől

hatályos minimálbér, garantált bérminimum alapján

A bérprogramban elvégeztük a bérpótlékok számítását érintő és ahhoz kapcsolódó módosításokat a

munkaviszonyban álló dolgozók esetében.

FONTOS! Szeretnénk felhívni figyelmüket a 2013. október 9-én küldött, 2.13.25 verzióhoz tartozó

frissítési levelünkben leírtakra! Az elvégzett módosítást követően 8 órás dolgozónál figyeli továbbra

is a program a minimum egységdíjat. 

Részmunkaidős  dolgozó  esetében  viszont  nem  fogja  arányosítani  a  program  a  8  órás  teljes

munkaidőhöz a bérpótlék egységdíjának értékét, mivel ezzel kapcsolatban egymásnak ellentmondó

álláspontok, vélemények születtek a szakmai berkekben. 



A továbbiakban havibéres dolgozó esetén a dolgozó havi bérének összegét osztjuk a 174 arányos

részével, így megkapjuk a bérpótlék egységdíját, órabéres dolgozó esetén pedig a dolgozó órabérét

jelenítjük meg. 

Természetesen a „M. e.” oszlopban a zárójelek közé tett (óra) mennyiségi egység kiválasztásával,

tetszőleges összeg megadására van lehetőség továbbra is, tehát kézzel felülbírálható a program által

felkínált összeg. 

Fontos  kiemelnünk,  hogy a  23-as  alkalmazás  minősége  kóddal  számfejtett  közfoglalkoztatottak

esetén  a  bérpótlékok  számfejtésekor  az  1  órára  eső  bértétel  megállapítása  az  alapbér  alapján

történik!

Elszámolás / Hóvégi elszámolás / Költségtérítés fül

Elszámolás / Hóközi elszámolás / Költségtérítés fül

Jogcímek működésének változása 2020-tól

Bizonyos jogcímek 2020-ban úgy fognak működni, hogy a Bruttó rész megadásakor a Bruttó mező

értékével  automatikusan  kitöltésre  kerül  az  Adózó  rész  értéke  is.  Ez  azért  fontos,  mert  ezek  a

jogcímek a cég oldaláról adókötelesen számfejthetők, s így az Adózó rész után vonja a program a

béren kívüli juttatás adóját és a szociális hozzájárulási adót. 

Az érintett jogcímek az alábbiak: 

• Adóköteles biztosítási díj - egyéb béren kívüli jutt.                                                           

• Ajándék - egyéb béren kívüli jutt.                                    

• Ajándék - közeli hozzátartozó részére - egyéb béren kívüli jutt.    

• Széchenyi Pihenő Kártya /szabadidő/ - béren kívüli juttatás           

• Széchenyi Pihenő Kártya /szálláshely/ - béren kívüli juttatás         

• Széchenyi Pihenő Kártya /vendéglátás/ - egyéb béren kívüli jutt.        

• MultiPay 4444-Ajándék - egyéb béren kívüli jutt.      



Elszámolás / Hóvégi elszámolás / További juttatás fül

Elszámolás / Hóközi elszámolás / További juttatás fül

Tanuló együttműködési megállapodással – adózó jogcímünk adózása

A  Tanuló  együttműködési  megállapodással  –  adózó nevű  jogcímünk  adózásán módosítottunk.  A

2020-as évtől szociális hozzájárulási adót is fogunk belőle vonni. 

Felszolgálási díj számfejtése saját jogú nyugdíjas munkavállalóknak

Főállású nyugdíjas vagy Máshol főállással nyugdíjas munkaviszonyban álló dolgozónak számfejtett

Felszolgálási díj és a Felszolgálási díj /2/ jogcímekből 2020-tól nem vonunk Nyugdíjjárulék /dolgozó

helyett/ (felsz.díj) nevű járulékot. 

/Jogszabályi háttér: 1997. évi LXXX. törvény 4. §  i) pontja, 5. § (1) bek. a) pontja, 25. §, 26. § (7) bek./

Elszámolás / Hóvégi elszámolás / TB fül

Elszámolás / Hóközi elszámolás / TB fül

Új jogcím: ÖFD korrekció

TB fülön egy új jogcímet hoztunk létre, ÖFD korrekció néven. A számfejtésben az új korrekciós

jogcímhez tartozik dátummező is. 

Elszámolás / Hóvégi elszámolás / Munkaidő / Távollét fül

Elszámolás / Hóközi TB elszámolás / Munkaidő / Távollét fül

Új távollét az örökbefogadói díj számfejtésére

Új távollétet hoztunk létre Örökbefogadói díj néven, a TB ellátások – egyéb kategórián belül. 

Ez  a  távollét  is  rögzíthető  előző  időszakiként,  ebben  az  esetben  az  alábbi  megnevezésekkel

találkozhatnak: 

• Előző időszaki örökbefogadói díj

• Előző időszaki örökbefogadói díj (korrigál)               

Amennyiben a cég TB kifizetőhelyként  működik,  abban az esetben a bérprogram automatikusan

kiszámolja az új TB ellátás 1 napi összegét. 



Nevelőszülői gyed számfejtése

Az Alapadatok /  Dolgozó törzsadatai  /  Alapadat /  Dolgozó törzsadatai  / Eltartottak /  kiválasztott

eltartott / Eltartott egyéb beállításai fülön a GYED igénylés beállításhoz tartozó Nevelőszülői GYED

beállítással a bérprogram a nevelőszülői gyed törvényi szabályai szerint számolja ki a gyed napi

összegét, amennyiben a cég TB kifizetőhelyként működik. 

Az ellátás helyes számítása érdekében ebben az esetben is szükséges a GYED jogosultsági dátumát

megadni  az  Alapadatok  /  Dolgozó  törzsadatai  /  Alapadat  /  Dolgozó  törzsadatai  /  Eltartottak  /

kiválasztott eltartott / Eltartott egyéb beállításai fülön a GYED igénylés beállítást követően.

/Jogszabályi háttér: 1997. évi LXXXIII. törvény - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 42/F §, 42/G §

Magyar Közlöny 2018. évi 207. számában megjelent az Egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint

egyéb kapcsolódó 2018. évi CXVII. törvény 69. § alapján (megjelent: 2018.12.20)/

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének számfejtése

A  Hóvégi  elszámolásban  az  Adó,  járulék  /  Dolgozó  terhei,  kedvezményei  fülön,  alul  a

Kedvezmények blokkban megjelenik a számfejtett jogcímek alapján figyelembe vehető Négy v. több

gyermeket nevelő anyák kedvezménye, amennyiben az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat /

Azonosító és személyi adatok menüpontban a Házas-/ élettárs, csal.  kedv. adatai fülön beállításra

került ez a kedvezmény. 

Nyomtatás menüponttal kapcsolatos módosítások

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Kartonok

Új nyomtatvány: Munkaidőkeret elszámolása (hónaptól-hónapig) 

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Listák

Új nyomtatványok

- Dolgozói törzsadatban beállított jogcímek - jogcímenkénti bontásban

- Dolgozói törzsadatban beállított jogcímek - dolgozónkénti bontásban



Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus /  Szociális hozzájárulási adó 

alapját képező jövedelmek

Előlap a Szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmek nyomtatványhoz

A Szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmek nevű nyomtatványunkhoz készítettünk egy

előlapot,  ahol  a  szociális  hozzájárulási  adó-fizetési  felső határra  vonatkozó jogszabályi  részeket

soroljuk fel. 

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Kilépő dolgozó papírjai

Adatlap 2020

Az 'Adatlap - a munkáltatótól származó jövedelemről és az adóelőlegek levonásáról' elnevezésű

nyomtatvány 2020. évi aktualizálását elvégeztük a NAV hivatalos honlapján 2019. december 23-án

elérhetővé tett nyomtatványminta alapján.

Az  Adatlap  kilépő  nyomtatvány  tesztelését  továbbra  is  folytatjuk,  elsősorban  az  adatgyűjtésre

vonatkozóan.  Amennyiben  szükséges,  az  év  első  napjaiban  további  programverziót  teszünk

elérhetővé ezzel kapcsolatban. 

A nyomtatvány mellett megjelenő barkácsikon segítségével módosíthatóvá válik a nyomtatványon

megjelenő adattartalom, szükség esetén. 

Adómentes költségtérítések megjelenítése az Adatlapon

Az Adatlapon a 2. sorban akkor tüntetjük fel az alábbiakban felsorolt Költségtérítés fülön található,

alábbiakban  felsorolt,  adómentesen  jogcímeket  (Adózó  része  nulla),  ha  a  jogcímhez  tartozó

Költségnyilatkozat jelölve volt.



Hóvégi elszámolás / Költségtérítés fülről

• Átutalási költségtérítés                                                                         

• Bedolgozó részére adott költségtérítés                                

• Bedolgozói költségtérítés                                                                                         

• Belföldi kiküldetés                                                   

• Belföldi napidíj                                                                                             

• Belföldi napidíj (pénztárból)                                         

• Bérleti díj                                                                                                     

• Gépkocsi átalány                                                      

• Gépkocsi költségtérítés                                                                    

• Gépkocsi költségtérítés pénztárból kifizetve                          

• Határozat szerinti étkezési juttatás                                                  

• Kiküld. rendelv. alapján saját szgk.használat                         

• Kölcsön kezelési költség                                                                                   

• Különélési költségtérítés           

• Lakásbérleti díj                                                                                          

• Munkaruha költségtérítés                                              

• Munkaruha költségtérítés - közalk. és egyéb                                                   

• Munkaruha tisztítás                                                   

• Napközbeni gépkocsi használat                                                                                  

• Parkolási költség                                                     

• Rezsi költség                                                                                      

• Szállásmegváltási átalány                                             

• Szerszámhasználat                                                                            



• Tanuló díjazása szerződés szerint                                     

• Telefon, távközlési költségtérítés                                                                                

• Tisztítószer átalány                                                                                      

• Utazási költségtérítés                                                                                    

• Utazási ktg. elszámolás         

Az Adatlapon a 3.  sorban akkor tüntetjük fel  az alábbiakban felsorolt,  adómentesen számfejtett

jogcímeket (vagyis az Adózó része nulla), ha a jogcímhez tartozó Költségnyilatkozat jelölve volt.

Önálló és egyéb tevékenység elszámolása menüpont

• Kiküldetés - külföldi                                 

Hóvégi elszámolás / Költségtérítés fül                                                               

• Külföldi kiküldetés                                                   

• Külföldi kiküldetés - deviza                                                          

• Külföldi kiküldetés - deviza (nem rendszeres)                         

• Külföldi napidíj                                                                                          

• Külföldi napidíj - deviza                 

                                             

• Külföldi napidíj - deviza (nem rendszeres)                                                 

• Külföldi napidíj – fuvarozó részére                                                

• Külföldi napidíj (deviza) – fuvarozó részére                          

      

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Nyilatkozatok

Adó-előleg nyilatkozatok aktualizálása 

A NAV hivatalos honlapjára 2019.12.30-án felkerült nyomtatványok alapján elvégeztük az alábbi

adóelőleg nyilatkozatok 2020. évre történő aktualizálását is: 

-  Adóelőleg-nyilatkozat 2020. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről

-  Adóelőleg-nyilatkozat 2020. évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről

- Nyilatkozat 2020. évben Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezmény érvényesítéséről

-   Adóelőleg-nyilatkozat  a  2020.  évben  az  adóelőleg  meghatározása  során  figyelembe  vehető

költségekről

- Külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata a 2020. évben adókedvezmény érvényesítéséhez

-   Adóelőleg-nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről a 2020. évben



2020-tól az alábbi beállításokat, mezőket vettük ki a bérprogramból

Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Azonosító és személyi adatok /

Egyéb beállítások fülről 

- Jogfolytonosság kezdete mező

Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Megtekint, módosít / 

Jogviszony fülről

- Korkedvezményre jogosító munkakör kódja, megnevezése

Alapadat fülről

- Adatok a távolléti díj kiszámításához blokk



Jövedelem / Járulék beállítások fülről 

- Beállítások magánnyugdíjpénztári tagság esetén:

Foglalkoztatói kiegészítés, Munkavállalói kiegészítés mértéke mezők

Munkaügy / Szerződés adatok, Egyéb fülről

- Utolsó munkaviszony szerinti átlagkereset mező



Adatszolgáltatás / NAVxx08 fülről

- Megjegyzés rovat és a mellette lévő Ledolgozott napok jelölése

- Különadó alap számítási módja 

- Biztosító neve és címadatai 

Adatszolgáltatás / NYENYI fület teljesen inaktívvá tettük. 



Cég törzsadatok / 
TB fülről
- Családtámogatási nyilvántartási szám
- Családtámogatási kifizetőhely

Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Általános fülről 

- Távolléti díj újraszámítása elszámoláskor

- SPEC: Távolléti díj számítás 0 óra esetén

- Napi alapbér számítása és a hozzá tartozó legördülő lista



Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Figyelmeztetések fülről 
- A Szociális hozzájárulási adókedvezménnyel kapcsolatos figyelmeztetések összevontan jelenjenek
meg

Kiegészítő adatok, beállítások / Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása fülről 

- Egyéb tételek: Szakképzési hozzájárulás kezelése EVA-s adózók esetén

- Szakképzési hozzájárulás egyéb tételek közti elszámolása

Kiegészítő adatok, beállítások / Egyéb fülről 

- Munkáltatói magánnyugdíjpénztári kiegészítés mértéke

- Nyugdíjjárulék sor megjelenítése a alap esetén is

- Tb ellátások beleszámítása az átlagkeresetbe



Adatátadási beállítások / NYENYI fület inaktívvá tettük. 



2020-tól az alábbi adók, járulékokat vettük ki a bérprogramból

• SZJA előleg - 32%                                           

• Százalékos eho /14%/                                        

• SZJA előleg - "Külön adózó jöv." - 17%                      

• Természetbeni juttatás kedvezményes adója                   

• Közteher                                                    

• Különadó                                                    

• Különadó (önálló)                                           

• Magánszemélyt terhelő eho – 4%                              

• Természetbeni egészségbizt. járulék                         

• Pénzbeli egészségbiztosítási járulék                        

• Baleseti járulék                                            

• Egészségügyi szolgáltatási járulék                          

• Százalékos eho /19.5%/                                      

• Százalékos eho /25%/                                        

• Munkaerő-piaci járulék               

• Természetbeni egészségbizt. járulék (ö)               

• Közteherjegy                                                

• Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (ö)                    

• Százalékos eho (ö)                

• Munkaerő-piaci járulék (önálló)                       

• Forrásadó 20%                    

• Forrásadó 35 %                                              

• Forrásadó 25%                                               

• Baleseti járulék (önálló)                                   

• Százalékos eho (ö)                                          

• Forrásadó 10% /bevont ET/                                   

• Forrásadó 10% /elengedett tagi kölcsön/                     



2020-tól az alábbi jogcímeket vettük ki a bérprogramból

Önálló és egyéb jövedelem elszámolása menüpontból:

• Dolg. magánnyugdíjpt-i  kiegész.                                      

• Egyszerűsített foglalkoztatás - önálló 

• Munk. magánnyugdíjpt-i  kiegész.         

Hóvégi elszámolás, Hóközi elszámolás menüpontokból:

Bér fülről:

• Egyszerűsített foglalkoztatás                                         

• Egyszerűsített foglalkoztatás /közteher/                              

Költségtérítés fülről

• Erzsébet-utalvány                          

További juttatás fülről                           

• Munk. magánnyugdíjpt-i  kiegész                                      

                 

Adatbázis mentések készítésének fontossága:

A RENDSZERES biztonsági mentések készítése az adatbiztonsági feladatok egyik legfontosabb

eleme. Ha bármi történik a számítógépével, akkor szükségessé válhat a rögzített adatok korábbi

állapotának visszatöltése. Egy felhasználói programra nem lehet ráhagyni a biztonsági mentéseket,

mivel  amíg  egy  működő  számítógép  számára  elérhetőek  maradnak,  azok  nem  lehetnek

biztonságban. Ezért az Armada programrendszer nem végez automatikus biztonsági mentéseket!

Szeretnénk felhívni fokozott figyelmüket a RENDSZERES biztonsági mentések készítésére! 

Ezeket a mentéseket semmiképpen sem a számítógép valamely meghajtójára készítsék, hanem egy

külső tárhelyre, például pendrive-ra. 

Javasoljuk, hogy a mentéseket a bérszámfejtési, könyvelési munkák befejezését követően legalább

HAVONTA készítsék el!!



A rendszeresen mentéseknek köszönhetően egy-egy vírustámadás vagy számítógép tönkremenetel

bekövetkeztével nem fognak az adatok elveszni, hiszen lesz adatbázismentés, mely visszatölthető

lesz! Ha szükségessé válik a visszaállítás, akkor csak az utolsó mentés után végzett adatfelvitelt kell

bepótolni.

Az adatbázis mentés készítésének menete a következő:

- lépjen a 'Karbantartás/Biztonsági mentés készítése' menüpontba

- majd bal egér kattintással kérem válassza ki a menteni kívánt cégnevet és mellette szintén bal egér

kattintással a mentésre szánt évszámot egyaránt

-  ezt  követően a  'Mentés  tetszőleges  könyvtárba'  sort  szükséges  kiválasztani  és  egy tetszőleges

mappába mentse az adatbázist.

Mentések készítése csoportosan

A Karbantartás/ Csoportos biztonsági mentés menüpontba belépve csoportosan is lehet készíteni

mentéseket egyszerre több cégről és több évről. Ebbe a menüpontba belépve kiválasztható, hogy

mely évről szeretnénk biztonsági mentéseket készíteni. Az adott évet kiválasztva az összes Cégnév

melletti jelölőnégyzet beállításra kerül, hogy mely cégek rendelkeznek a kiválasztott évvel. Ez az

automatikus beállítás szükség szerint módosítható is. 



A kiválasztott évek cégei a szokott módon lementésre kerülnek a kiválasztott útvonalra. 

A kiválasztott útvonalon belül egy almappa fog létrejönni, a következő megnevezéssel: 

Ment0007_ÉÉÉÉHHNN_ÓÓPPMM_(megjegyzés)

Vagyis a mentés készítésének éve, hónapja, napja és a mentés készítés óra, perc és másodperc adata

fog szerepelni a könyvtár nevében.

A fájlok  nevébe  pedig  a  cég  rövid  neve  és  a  mentett  év  adata  fog  bekerülni  a  következő

megnevezéssel: m0007 cégnév (ÉÉÉÉ).azm 

Javasoljuk, hogy a korábbi mentéseket őrizzék meg legalább néhány hónapig, hogyha csak később

derülne ki az adatvesztés, akkor vissza lehessen térni egy jól működő állapothoz.

Amennyiben további kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a rendelkezésére. 

Budapest, 2019. december 31. 

Üdvözlettel: Parallel Kft.



A program frissítése a következőképpen történik: 
1. Indítópult

Indítsa el az Armada Indítópultot az ikonra való dupla kattintással.

2. Beállítások

Kattintson a Beállításra 
gombra, majd válassza a 
Telepítés, Frissítés gombot!

3. Modul és frissítő fájl helyének kiválasztása

Válassza ki azt a modult, 
melyet frissíteni szeretne, 
majd kattintson az 
Internetről feliratra! Az 
aktuálisan elérhető 
verziószám megjelenése 
után indítsa el a letöltést! 
Egy kis ablakban 
folyamatosan láthatja, hogy 
a letöltés hány %-nál tart.

4. Változások és frissítés elfogadása

A letöltés befejezését követően megjelenik egy ablak, melyben a szoftvert érintő változások olvashatók.
Kattintson a Rendben-re!
A következő kérdés: „Valóban telepíteni kívánja …?”
Kattintson az Igen-re!

5. Telepítés befejezése

Amikor megjelenik az a felirat, hogy „A frissítés sikeresen befejeződött”, kattintson a Rendben-re!

6. Indítópult visszaállítása

Kattintson a Vissza gombra!

7. Az új verzió használata

A frissített szoftver úgy indítható, mint eddig, az Armada Indítópultról
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