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Bevezetés 

 

A VÉNUSZ-BÉR bérszámfejtő rendszer 1992 óta létezik. Teljes körű 

bérszámfejtésre és adatszolgáltatásra képes. Kezeli az egyéni vállalkozói, 

munkáltatói, kifizetői és forrásadós jövedelmeket, kiszámítja valamennyi 

jövedelemmel kapcsolatos adót és járulékot. Havonta egyidejűleg három 

párhuzamos jogviszonyt képes kezelni. Elkészíti a munkavállalók 08-as 

bevallását és az egyéni vállalkozók 58-as bevallását.  

Az eredmények megjelenítéséhez széles nyomtatvány választék áll 

rendelkezésre: bérlista, szabadság nyilvántartás, könyvelési feladás, utalandó 

járulékok stb. Az eredményeket megjeleníthetjük rendeztetett listában, táblában, 

és összegfokozatban. A felhasználók számos beállítást is elvégezhetnek, mint pl. 

listák szabad tervezése, konstansok beállítása, választék listák módosítása, stb. 

Ezen lehetőségekkel felhasználónk „testre szabhatja”, átalakíthatja az általunk 

készített és átadott rendszert. 

Új felhasználóinknak óriási adminisztrációs könnyítés, hogy induláskor 

bármelyik havi 08-as adatszolgáltatásból feltölti a program a magánszemélyek 

törzsadatait. Így nem hosszadalmas adatrögzítéssel kell kezdeni a munkát. 
  

A Bérszoftvert létszám és cégszám korlát nélkül alanyi 

adómentesként forgalmazom (160 ezer Ft), így különösen előnyös 

könyvelőcégek számára. 
 

A VÉNUSZ-Bér rendszer egyetlen excel fájlból áll, így külön installálást nem 

igényel. Indításához csak kétszer rá kell kattintani a megfelelő nevű (pl. 

vexbér21.xlsm) fájl nevére. Ekkor az Excel megnyitja (elindítja) a VÉNUSZ-

BÉR bérszámfejtő programot. Megnyitás után közvetlenül megjelenik a 

VÉNUSZ bejelentkező képernyő. A belépéshez meg kell adni a felhasználóhoz 

kötött változat-kódot.  

http://www.angyalado.hu/
mailto:angyal@angyalado.hu
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A változatkód megadása után megjelenik a fő és részfunkciókat tartalmazó panel.  

 
          

          
 

                    

                 Adatok felvitele – Eredmény lekérés – Beállítások 

 

ADATOK FELVITELE FŐFUNKCIÓ   
 

Ebben a főfunkció részben a magánszemély alapadatoknál tudjuk feltölteni a 

magánszemély alapadatait, beállítani az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat. A 

bérszámfejtési részben a tárgyhónapra vonatkozó további adatokat adhatunk meg. A 

havi szintű adatoknál a tárgyhónap halmozott adatait tekinthetjük meg.  

Adatszolgáltatások fájlba résznél a havi 08-as adatszolgáltatás fájlokat állíthatjuk elő. 
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Magánszemély alapadatai bizonylat-választék: 
  

 
 

A megfelelő adatfelviteli bizonylat kiválasztása után meg kell adnunk, hogy 

melyik magánszemélyre viszünk fel adatokat.  
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Munkaügyi és havi adatszolgáltatási alapadatok 
 

Ezen az adatfelviteli képernyőn számos olyan adatot adunk, meg amelyik szükséges a 

hibátlan havi adatszolgáltatáshoz.  

Az egyéni vállalkozónak is itt visszük fel a törzsadatait.  

 

 
 

A távolléti díj megadásánál választhatjuk, hogy a megadott összeg egy hónapra vagy 

egy órára vonatkozik. Egyenletes munkaidő beosztással dolgozó havibéres 

dolgozónál a /Hó ajánlott, nem egyenletes munkaidő beosztás és órabéres díjazás 

alkalmazása esetén a /Óra. Havibéres dolgozónál, ha üresen hagyjuk ezt a távolléti díj 

mezőt, akkor a havibér összegét tekintjük távolléti díj/hónak, órabéres dolgozónál 

pedig az órabér értéket távolléti díj/Óra -nak.  

 

Szabadságnál az életkortól függő alapszabadságot a VÉNUSZ-BÉR kiszámítja. 

.  

Az éves betegszabadság-keretet időarányosan kiszámolja a VÉNUSZ-BÉR. 
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Munkáltatótól, kifizetőtől származó jövedelmek 
 

A jövedelem megadását célszerű az első jogviszony jogcímével kezdeni.  

A jogcím azt jelöli, hogy a 2108-as adatszolgáltatás melyik megfelelő jövedelem 

sorához kapcsolódik, illetve a jövedelem egyéni vállalkozói kivét.  
 

 
 

A VÉNUSZ-BÉR kezeli az alkalmi munkavállalókat is (egyszerűsített foglalkoztatás). 

Ez esetben nem szabad jövedelem jogcímet megadni. Innen ismeri fel a VÉNUSZ-Bér 

az egyszerűsített foglalkoztatást. 

A pótlékoknál adhatjuk meg a bérként adózó cafetéria juttatásokat, például önkéntes 

nyugdíjpénztár, egészségpénztár munkáltatói hozzájárulása. 

Az egyösszegű juttatásoknál adhatjuk meg a különféle levonásokat, juttatásokat, pl. 

nem bérként adózó cafetéria juttatásokat. 

 

A járulékalap meghatározásánál a többféle lehetőség között választhatunk. 

  

 a teljes jövedelem képezi a nyugdíjjárulék alapját. 

 társas vállalkozó személyes közreműködése esetén illetve egyéni vállalkozónál 

legalább a garantált bérminimum. illetve a minimálbér képezi a minimum 

járulékalapot a megfelelő szorzókkal növelve. 

 a nem biztosítási jogviszonynál nincs járulék alap például ingatlan bérbeadás.  
 

A járulék panelen meg kell adni a kifizetéshez tartozó biztosítási időszakot.  
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Belépő dolgozó hozott adatai adattartalma megegyezik a hivatalos nyomtatvány 

adattartalmával. Az itt megadott adatok nyilvántartása elkülönülten történik, hogy szét 

lehessen választani a saját és a hozott jövedelmeket. Felhasználásukra csak a kilépő 

dolgozó halmozott jövedelem adatai kitöltésénél és az év végi adóbevalláshoz 

szükséges adatoknál kerül sor (M29-es, M30-as adatszolgáltatás).  

 

Tartozások, levonások nyilvántartása. 

 
Ezen a bizonylaton visszük fel a magánszemélyeket terhelő levonásokat. Fontos része 

ez a VÉNUSZ-BÉR rendszernek, mert az itt kitöltött adatokat nagyon sok helyen 

használjuk fel. Kilépő „papírok” közül a „Munkáltatói igazolás munkaviszony 

megszűnésekor” és „Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott kötelezettségekről” 

bizonylatokra is innen kerülnek fel az adatok. 

A levonást (letiltást) megadhatjuk fix összegben és %-os értékben is. A jogcím 

kitöltése fontos, mert ez alapján tudja figyelni a VÉNUSZ-BÉR a tartozásból, 

letiltásból még hátralévő összeget illetve a jogcím alapján lehet eldönteni, hogy melyik 

nyomtatványhoz tartozik az adat.  
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Tartozás jogcíme lehet: 

 
A: letiltások (NAV, Banki, Közüzemi). A MIL lapra kerül. 

B: bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségek adatlapra kerül. 

L: levonások (gyerektartás, törlesztés,…) határozatszám nélkül. 

S: saját levonás (fizetés előleg, dolgozói kártérítés) 

 

 
 
 

A kedvezményezett nevének és bankszámlaszámának kitöltése azért szükséges, hogy 

utalási listát tudjunk készíteni a tovább utalandó levonásokról. A letíltásoknál ne 

felejtsük el kitölteni a határozatszám mezőt. 

 

2011-től kiemelt jelentőségű nyilatkozat a családi kedvezmény igénybevételéhez 

szükséges nyilatkozat. 2014-től már a járulék terhére is igénybe lehet venni a családi 

kedvezményt. Fontos: a havi jövedelemnél nagyobb adóalap kedvezményt kell 

megjelölni ahhoz, hogy a járulék terhére is figyelembe vegye a VÉNUSZ-Bér a családi 

kedvezményt. Ha a munkavállaló nem kéri a családi járulékkedvezmény figyelembe 

vételét, akkor ezt is be kell állítani. 
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A gyermek személyes azonosító adatainak megadása mellett kötelezően jelezni kell, 

hogy Kedvezményezett (családi pótlékot kapunk utána) eltartott, Eltartott, illetve 

Várandósági igazolás jogcímén jogosult a magányszemély. Ezen adatok alapján a 

VÉNUSZ-BÉR kiszámítja az eltartottak számát, a kedvezményezett eltartottak számát, 

a törvény szerint járó adóalap kedvezményt. Töltsük ki, hogy mely hónaptól érvényes 

a nyilatkozat, illetve hogy a törvényi lehetőségen belül mennyi adóalap kedvezmény 

figyelembe vételét kéri a magánszemély. Ezen adat megadása után a VÉNUSZ-BÉR 

kiszámítja a házastárs, élettárs által igény bevehető (megosztható) adóalap-

kedvezmény összegét. Legfeljebb 7 eltartott gyermek személyes adata adható meg. 
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Bérszámfejtés részfunkciónál először is meg kell határoznunk, hogy melyik hónap 

bérszámfejtését végezzük. Nincs kötött sorrend. Előre is leszámfejthetjük külön 

valakit, például a kilépő dolgozónál, vagy ha nyaralni megy és előbb veszi fel a bérét.  

Munkaviszonyos dolgozónál a hónap megnyitásakor automatikusan generálódik a 

fizetett ünnep. 

 

 
 

A tárgyhónap kiválasztása után megjelenik a bizonylat választék. 

 

 



 10 

 

Órabéres adatok a bérszámfejtéshez 
 

Ezen a bizonylaton adhatjuk meg a ledolgozott órákat. Az egyes órapótlékokhoz 

tartozó szorzókat a Beállítások főfunkción belül a Konstansok (állandók) részében 

változtathatjuk meg a hozzá tartozó – bérlistán megjelenő – megnevezésekkel együtt.  

 

 
  

Havi távollétek, betegszabadság, táppénz összegszerű elszámolása 
 

Így itt kell megadnunk az elszámolható betegszabadság napok (munkanapok) 

számát, illetve az elszámolható táppénzes napok (naptári nap) számát, hiszen a 

távollétek nem mindig járnak együtt a kifizetéssel. Az elszámolhatóság feltétele az 

orvosi igazolás! Ha nem töltjük ki a távolléti díjat, akkor Havi béres dolgozónál a 

távolléti díj/hó összege a havi bér, órabéres dolgozónál a távolléti díj/óra összege az 

órabér. Ha ez megfelelő, akkor nem kell előzetesen kitölteni a távolléti díj összegét. 

 

 
 

A képernyőn látható távollétek a Távollét parancsgombra kattintás után adhatók meg. 

A panel bal alsó sarkában választjuk ki, hogy a megadott távollét melyik jogviszonyra 

vonatkozik. 
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A Hónap nyitáskor a VÉNUSZ-BÉR automatikusan létrehozza a tárgyhónapban 

belépett illetve kilépő dolgozóknak a biztosításból kieső idejét.  

 

Nem rendszeres jövedelmek, Nettó növ.-csökk.,Pótlékok jogcímenként 
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Párhuzamos jogviszonyokban bevételek, költségek és jövedelmek 
 

 
 

Ebben a részben adatszolgáltatási időszakon belüli többes (párhuzamos) biztosítási 

jogviszonyok kezelését oldjuk meg. Pl. a magánszemély hónapon belül teljes 

munkaidőről részmunkaidőre vált, hónap közben nyugdíjba megy, … 

  

Forrásadó alá eső jövedelmek 
 

   

A 2021. évben felvett osztalékot, osztalékelőleget és a 15,5% szocho alapját adjuk itt 

meg. A 15,5% szocho alapját a felhasználónak kell meghatározni, mert annak összege 

a megadott jövedelemből nem következik egyértelműen, az még számos egyéb 

körülménytől függ. Osztalékelőleg osztalékká válásakor a 2020-ban kifizetett 

osztalékelőleget külön meg kell adni, hogy az arra számított szja-t a VÉNUSZ-BÉR le 
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tudja vonni. Ha a hóközi kifizetés mezőt X-szel jelöljük, akkor a forrásadós kifizetések 

külön egyszerűsített bérlistára kerülnek hasonlóan, mint a kifizetői jövedelmeknél. 
 

Teljesítmény elszámolás 
    

 
                

Minden egyes sorban megadhatjuk a munkavégzés dátumát, a munkaszámot, munka 

megnevezését, mennyiséget, mennyiségi egységet, egységbért. A felvitt 

teljesítménybérek összege automatikusan átkerül a tárgyhavi Bér-be.  

 

Napi ledolgozott órák megadása nem egyenletes munkarendnél 

 
 

A nem havi béres munkavállalóknál, illetve akik nem egyenletes munkarendben 

dolgoznak, náluk ezen az adatfelviteli képernyőn tudjuk felvinni a munkarend szerint 

naponta ledolgozandó órákat. Hónap nyitáskor a VÉNUSZ-Bér a heti munkaóra 

alapján automatikusan a munkanapoknak megfelelően egyenletesen elosztja az órákat. 

Ezt lehet felülírni a havi munkarendnek megfelelően.  
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Egyszerűsített foglalkoztatás, Mezőgazdasági őstermelői adatok 
 

Itt vihetünk fel az alkalmi (egyszerűsített) foglalkoztatást. Meg kell adni a 

foglalkoztatás jellegét is. A hónapon belüli összefüggő foglalkoztatást egy sorban 

adjuk meg. Például 01.05-től 01.08–ig történő foglalkoztatás esetén: 0105-0108 

formában. A napok számából és a foglalkoztatás jellegéből a VÉNUSZ-BÉR 

kiszámítja a közteher összegét.  

 
 

Egyéni vállalkozó havi kivét, illetve az 58-as XML előállítása.   
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Bérszámfejtés eredmény bizonylatai: 

 
 

A bérszámfejtési adatokról nagyon sokféle eredmény bizonylatot kérhetünk le. Az 

eredménybizonylat két dologban különbözik az adatfelviteli résztől: nem lehet adatot 

felvinni, de egyszerre több magánszemélyt is ki lehet választani. 
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Adatszolgáltatás (M-es) bizonylatok kialakításánál részben eltérünk a NAV által 

közzétett nyomtatványoktól. Elhagyjuk azokat a sorokat, amik csak nagy ritkán 

fordulnak elő, vagy a VÉNUSZ-BÉR nem tölti fel adattal. Pl „privatizációs lízingből 

származó kifizetés összege”. Ez lehetővé teszi több nyomtatványoldal egy lapon 

történő megjelenítését. Ez nagymértékben csökkenti a nyomtatáshoz szükséges 

papírmennyiséget. Természetesen eleget teszünk az ilyenkor szokásos 

követelménynek: a sorok számozása megegyezik az eredeti nyomtatványéval.   
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Bérlista a magánszemélyek jövedelmeiről: 
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Egyszerűsített foglalkoztatásnál „napi ledolgozott órák megadása nem egyenletes 

munkarend elszámolásához” adatfelviteli képernyőn adhatjuk meg a napi ledogozott 

órákat. Ezeket az adatokat felhasználva tölti ki a VÉNUSZ-BÉR az Egyszerűsített 

munkaszerződést. Annyi munkaszerződést készít a program, ahány foglalkoztatási sort 

vittünk fel. Ezek közül lapozással választhatunk. A VÉNUSZ-Bér előállítja a 

21T1042E XML fájl-t is a bejelentéshez. 
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Az éves összesített igazolást a havi adatokkal egy másik bizonylaton kérhetjük le. Ez 

egyrészt göngyölíti az éves adatokat, másrészt megbontja adómentes és adóköteles 

részre a kifizetéseket. A szerződésenkénti nettó munkabér összegeket az órabérből és a 

ledolgozott órákból számítja a program. Vagy a személyi alapbért, vagy az órabért 

meg kell adni a magánszemélyek alapadatainál ahhoz, hogy a szerződésenként nettó 

bért számítani lehessen.   

 

 
 

Havi szintű adatok, bevallás 

    
A bérszámfejtési adatokból a VÉNUSZ-BÉR előállítja a havi szintű halmozott 

adatokat. A vezérlő-panelen a megfelelő nyomtatványt választva megjelenik a 

kiválasztott nyomtatvány adatokkal feltöltve. Itt is törekedtünk a papírtakarékosságra: 

összevontunk lapokat. A nyomtatvány tartalma a választógombok és a hónap állásának 

megfelelően változik. 
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Adatszolgáltatások fájlba: XML fájl előállítása havi adatszolgáltatáshoz 

 

A VÉNUSZ-BÉR előállítja az elektronikus adatszolgáltatáshoz szükséges XML fájlt 

az aktuális hónapnak megfelelően. Ez a havi bérszámfejtésünk befejező művelete.  

 

 

 
 

 

A VÉNUSZ-BÉR –rel előállított XML fájlt az Ányk-ba importálva küldhetjük el a 

cégkapun (ügyfélkapun) keresztül.  

 

Az EREDMÉNYLEKÉRÉS első feladata a megfelelő eredményjegyzék kiválasztása. 
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Ha nem talál igényeinek megfelelő listát, akkor kattintson a Listaszerkesztés 

parancsgombra. Egy bérszámfejtési rendszer nagyon sokféle adatot tartalmaz. 

Mindenkinél más és más fordul elő. Ezért előre nagyon nehéz univerzális lista 

választékot készíteni. Miért szerepeljen az érdekképviseleti tagdíj mező a fejlécben, 

ha tudjuk, hogy cégünknél ilyen sohasem fordul elő. A lista fejlécek kiválasztása olyan 

egyszerű, hogy egyszerűbb már nem lehet! Kattintsunk rá arra a mező névre, 

amelyiket be akarunk választani a listafejlécbe oszlopként.  

 

A lista fejléc kiválasztása után a lekérdezés, rendezés megadása következik: 

mely magánszemélyeket, milyen sorrendben kívánunk megjeleníteni az 

eredményjegyzékünkben. 
 
 

                 
 

O szűkítés: csak azokat a tételeket kérjük, amelyek megfelelnek az általunk    

               meghatározott feltételnek (alsó- felső határ közé esnek). 

 

O ritkítás:  kihagyjuk azokat a tételeket, amelyek megfelelnek az általunk    

               meghatározott feltételnek (alsó- felső határ közé esnek). 

 

O bővítés:  az eddig kiválasztott tételekhez hozzávesszük azokat a tételeket,   

              amelyek megfelelnek az általunk meghatározott feltételnek (alsó-    

               felső határ közé esnek) 

 

Rendezés: A kiválasztott tételeinket látjuk olyan rendezett formában, ahogy a  

                   rendezési mezőt/mezőinket adtuk meg. 

 

Rendezés és összegfokozat: A rendezési mező előtt van egy kis négyzet. Ha ide 

„pipa” kerül, akkor erre a mezőre összegfokozatot is kérünk. 
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Csak olyan rendezési mezőt jelöljünk ki összegfokozatra, amelyiknek sok azonos 

tartalma van. Pl. egy hónapon belül több tétel van; egy dolgozónak egy éven belül 

több bérszámfejtése van; stb. Az összegfokozat képzés ugyanis azt jelenti, hogy a 

VÉNUSZ-BÉR összegzi az azonos tartalmakhoz tartozó számértékeket. Pl. ha hónapra 

rendezéssel, „pipával” kérjük le az adatokat akkor, ha változik a hónap, akkor az adott 

hónap számértékei (bérek, levonások, stb.) összegzésre kerülnek. A VÉNUSZ-BÉR 

automatikusan - kérés nélkül is - képez a „pipásokon” felül egy totál szummát (teljes 

összegzést). Így ha nem jelölünk ki „pipával” rendezési szempontot, akkor is képződik 

a lista alján egy összesen sor!  

 

Megjelenítési módok:  O Listaszerű – O Táblázatos – O Összegfokozat  

 

 
        

O Listaszerű eredmények: Eltűnnek az összesen sorok.  
O Táblázatos eredmények: Csak az összesen sorok jelennek meg. 
O Összegfokozatos eredmények: A listaszerű és táblázatos forma együttesen. 

 

Adatszolgáltatási (M-es) adatok listaszerűen: Az eredménylekérési rész 

speciális része a magánszemélyek adatszolgáltatási (M-es) eredményeinek 

megjelenítése. A bizonylat formájú megjelenítésnek nagyon nagy a papírigénye és cég 

szinten az áttekinthetősége sem jó. Ebben a részben listaszerűen jeleníthetjük meg az 

M-es nyomtatványok adatait.  
 

 
Szintén segíti az áttekinthetőséget, hogy minden jogviszonyban csak azokat a 

magánszemélyeket jelenítjük meg, akikhez tartozik adat az adott jogviszonyban.  
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Választék listák (lehetséges tartalmak megadása)    
 

A beállítások közül talán ez a legfontosabb, leggyakrabban használt rész. Gyakran 

előfordul, hogy az adatfelvitel során egy adott mezőbe nem írhatunk be akármit, 

hanem néhány lehetőség közül kell választanunk. Ezt a választékot tudjuk itt beállítani 

az adatfelvitelhez. Ennek a funkciónak a használata csökkenti a hibalehetőséget és 

egyszerűsíti is az adatfelviteli munkánkat.  
             

 
 

Konstansok (állandók): A VÉNUSZ-BÉR több konstanst (állandó értéket) használ. 

Ezek közül néhányat a felhasználó szabadon módosíthat, felülírhat. Például a 

bizonylatokon a Helység megnevezését. 

 

A tárgyhónapra beállított konstans értéket év végéig átmásolja a VÉNUSZ-BÉR Ezért 

egy beállítást nem kell minden hónapban elvégezni, csak a változás hónapjában. Ettől 

a hónaptól az év végéig ez fog élni.  

 

 

Cégadatok megadása: Itt tudjuk felvinni a foglalkoztató (adózó) azonosító adatait, 

melyek a 08-as adatszolgáltatásokhoz is szükségesek.  
 



 25 

 
 

Frissítések: Ha év közben küldünk egy újabb verziót, akkor ezen üres 

adatállományba „emeljük be” cégenként az adatokat (megőrizve az eddigi 

beállításokat). Így a korábbi verzió megmarad biztonsági mentésnek.  
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Magánszemélyek törzsadatainak beemelése 2008 XML fájlból 

 

Ez a funkció a VÉNUSZ-BÉR speciális funkciója. Új felhasználóinknak nem 

adatfelvitellel kell kezdeni a munkát. A VÉNUSZ-BÉR egy 2020 évi 2008 XML 

fájlból beemeli a hasznosítható induló törzs-adatokat (magánszemélyek, cégadatok). 

Egy már elküldött 08-as bevallásból a 2020. évi XML fájlokat az AbevJava-ban a 

Szerviz/ Fejlesztőknek / Teszt XML file készítése (.xml) menüpont választásával 

tudjuk előállítani az XML fájlt az \import mappába.  

 

 

A VÉNUSZ-BÉR 2021 bérszámfejtő szoftver ára 160 ezer forint. A 

Bér szoftvert Angyal József okleveles adószakértő alanyi adómentes 

Katás vállalkozóként forgalmazza, így áfa felszámítására nem kerül 

sor. Ez különösen előnyös Katás, Evás, alanyi adómentes könyvelők, 

cégek számára is.  


