
Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az XL Bér modul legújabb frissítéséről, melynek 

legújabb verziója (1.206) letölthető az internetről a levél végén található link segít-

ségével.

Az alábbiakban részletesen megtalálhatók és olvashatók a változások, bővítések az XL Bér program

legújabb verziójában:

A  ktuális Kézikönyv elérése:  

A Karbantartás / Lokális rendszeradatok... menüpontban be lehet állítani a Kézikönyv használa-

ta (F1 billentyűre) funkciót. Ha ez beállításra került, az F1 vagy Fn + F1 billentyű(k) megnyomásá-

ra bármikor előhívható az XL Bér Kézikönyv. 

A  ktuális   programfrissítési levél   elérése:  

Az Eszközsorban található  Frissítési hírlevelek ikonra kattintva a legfrissebb programverzióhoz

tartozó frissítési levélünk elérhetővé válik. 



Alapadatokkal kapcsolatos módosítások:

Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jogviszony

Alkalmazás minősége kód lista bővítése

Az alkalmazás minősége kód listánk az alábbi lehetőségekkel bővült: 

• 78 biztosított mezőgazdasági őstermelő

• 79 biztosított mezőgazd.őstermelő a Tbj. 6.§ (1) bek.f) pont és (2) bek.sz.jogvisz.mellett 

Elszámolással kapcsolatos módosítások: 

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

FONTOS! Munkavégzés munkaszüneti napon – órabéres esetén távolléti díj is jár (Kúria dön-

tése alapján)



Órabéres és teljesítménybéres dolgozók esetén, amennyiben munkavégzés történik és használják a

Munkaszüneti nap jelöléséhez kapcsolódó automatikánkat, a Bér fülön mostantól meg fog jelenni a

munkavégzésnek megfelelő tartamra a Fizetett ünnep, amire távolléti díjat számolunk. 

Emellett továbbra is megjelenik a Bér fülön a Bér jogcímnél a munkaszüneti napi munkavégzés órá-

ira járó bér, valamint a Bérpótlék fülön az arra járó bérpótlék díjazása. 

Módosításunkat az alábbi mellékletekben szereplő, Kúria ítélete alapján végeztük el:

Az ítélet teljes szövegezésében: Kfv.37342_2020_7.pdf

Kúria honlapján megjelent hivatalos tájékoztató: Kuria - Munkaidokeret - oraberes - tavolleti dij.pdf

Figyelmeztető üzenetek a TB kifizetőhelyek esetén a minimálbér miatt 

Magyar Államkincstár hivatalos oldalán az alábbi tájékoztató jelent meg a minimálbérrel kapcsolat-

ban:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/Tajekoztatok/

2021_1_sz_kifizetohelyi_tajekoztato.pdf 

Hóközi TB és Hóvégi elszámolásba belépve a minimálbér miatti törvényváltozások okán a táppénz-

zel kapcsolatos módosításokra hívjuk fel a figyelmet egy figyelmeztető üzenet formájában!

A minimálbér miatt szükséges különbözeteket TP korrekció, CSED/TGYS korrekció, GYED korrek-

ció, Örökbefogadói díj korrekció jogcímeken lehet elszámolni.

A korrekcióra alkalmas jogcímeink esetében fontos, hogy minden oszlop ki legyen töltve: %, Érték

v. menny., M.e., Napi átlag, valamin alul a Dátum mező is legyen töltve. 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/Tajekoztatok/2021_1_sz_kifizetohelyi_tajekoztato.pdf
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/Tajekoztatok/2021_1_sz_kifizetohelyi_tajekoztato.pdf


A TP korrekció jogcím esetén fontos, hogy az ellátás típusa is ki legyen választva:



Adatátadással kapcsolatos módosítások:

Adatátadás / Átutalási fájl készítése

Adatátadás / Átutalási fájl készítése menüpontban a Volksbank importfájl előállítása nevű formá-

tumunk átnevezésre került, s a továbbiakban Sberbank importfájl előállítása néven választható ki.

A fájl formátuma nem változott. 

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

Budapest, 2021. február 19. 

Üdvözlettel: 

Vidner Eszter
szoftvertanácsadó

A Servantes XL Bér legújabb verziója a http://www.servantes.hu web oldalon ta-
lálható. Ezen oldal részletes tájékoztatást nyújt a frissítés folyamatáról is. Ameny-
nyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van hívja ügyfélszolgálatunkat

a 06-1-273-3310 telefonszámon.

http://www.servantes.hu/
http://www.servantes.hu/
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