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Remek-BEVA program verzió történet 

Verzió: 3.78 2023.01.25. 

Javított bevallás: 

22M30-01-es lap V. blokkjának javítása: 

A 289-es sorban a magánszemélytől levont szociális hozzájárulási adót és annak alapját kell 

szerepeltetni. A sor helyes kitöltéséhez a "Törzsadatok > Jogcímek” menüben a 2xxx személy által 

megfizetett szocho (pl. osztalék után, vállalkozásból kivont jövedelem után, árfolyamnyereség után) 

jogcím beállításainál a „Helye a bevalláson” blokkban a 22M30 bevallásnál írjuk be: B289. 

Verzió: 3.77 2023.01.18. 

Új bevallás: 

Elkészült a 22M30 nyomtatvány. 

 

A nyomtatvány megfelelő kitöltéséhez szükséges a felhasználó által használt jogcímek beállítása. 

A program néhány általánosan használt jogcím beállítását ("Helye a bevalláson") elvégzi, de 

valószínűen lesznek olyan jogcímek, amiket nem (vagy nem megfelelően) állít be. Ezért kérjük, az 

adatgyűjtés előtt ezt mindenképp ellenőrizze a "Listák > Jogcímek" menüben, és beállíthatja ezeket 

a "Törzsadatok > Jogcímek > Helye a bevalláson" részben. 

 

Különösen felhívjuk a figyelmét az adó kedvezményekre, amelyek sorrendjén az előző 

évekhez képest változtattak! 

• 608. sor: négy vagy több gyermekes anyák kedvezménye (B608 - jogcím általában: 7600) 

• 609. sor: 25 év alatti fiatalok kedvezménye (B609 – jogcím általában: 7800) 

• 610. sor: súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény (B610 – jogcím általában: 7700) 

• 611. sor: első házasok kedvezménye (B611 - jogcím általában: 7500) 

• 612. sor: családi adókedvezmény (B612 - jogcím általában: 7400) 

Verzió: 3.76 2023.01.04. 

Új bevallás: 

Elkészültek a 23T1041 és 23T1042E bevallások. 

Verzió: 3.75 2022.10.03. 

Javított bevallás: 

A 2208M-es bevallás 08. lap kitöltésére vonatkozó beállítások, a felsorolt esetekben tölti a program 

az adott mezőt: 
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„Jelölje, ha olyan természetes személy adatait közli, aki a Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak”: 

 

• 20-as vagy 41-es jogviszony esetén automatikusan jelöli, ha a személy nyugdíjas kódja 3, 7 

vagy 8. 

 

VAGY 

 

• BEVA programban „Rendszer > Beállítás > Egyéb” menüben meg van adva, hogy mely 

jogcímre történik a kisösszegű megbízás számfejtése. 

 

VAGY 

 

• BÉR program személy törzsben a személyhez hozzá van rendelve a „BJ.NEMBIZT: Tbj. 

szerint nem minősül biztosítottnak” mező, X értékkel. 

 

„A Tbj. 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell 

alkalmazni”: 

 

• BÉR program személy törzsben a személyhez hozzá van rendelve a „BJ.ALSOHAT: Jár.fizetés 

alsó határa nem vonatkozik (1/2)” mező, és a bevallásnak megfelelően 1-es vagy 2-es 

értékkel kitöltött. 
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„Jelölje, ha a 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében foglalt feltételek a 

munkavállaló vonatkozásában teljesülnek”: 

 

• A program nem tölti ki, szükség esetén kézzel kell jelölni a bevallásban. 

 

„Jelölje, ha az Art. 1. melléklet 11. pont szerint nem terheli bejelentési kötelezettség a megbízási 

jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy vonatkozásában”: 

 

• BÉR program személy törzsben a személyhez hozzá van rendelve a „BJ.NJELENT: Nem 

terheli bejelentési kötelezettség” mező, X értékkel. 

 

 

Biztosítás jogviszonyra, FEOR-ra, és munkaidőre vonatkozó adatok kitöltése „alkalmi megbízási 

díj” esetén: 

 

• BEVA programban „Rendszer > Beállítás > Egyéb” menüben meg kell adni, hogy mely 

jogviszony kódok, mely jogcímeit kell figyelembe venni. A program a számfejtett jogcím 

időtartamát fogja venni. 
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Verzió: 3.74 2022.02.07. 

Új bevallás: 

Elkészült a 2258 bevallás. 

Javított bevallás: 

2208-as bevallásjavítása: 

• M05: 321. sor 

• M06: 345-346. sorok 

• M09-02: Családi járulékkedvezmény igénybevétele mező 

• M09-02: 620-623. sorok 

• M09-02: 627-629. sorok 

Verzió: 3.73 2022.02.03. 

Új bevallás: 

Elkészült a 2208 bevallás. 

 

Mint minden új nyomtatvány esetén, most is nyomatékosítjuk: 

A nyomtatvány megfelelő kitöltéséhez szükséges a felhasználó által használt jogcímek beállítása! 

 
A program néhány általánosan használt jogcím beállítását ("Helye a bevalláson") elvégzi, de valószínűen lesznek olyan 

jogcímek, amiket nem (vagy nem megfelelően) állít be. Ezért kérjük, az adatgyűjtés előtt ezt mindenképp ellenőrizze a 

"Listák > Jogcímek" menüben, illetve beállíthatja ezeket a "Törzsadatok > Jogcímek > Helye a bevalláson" részben. 

 

Az alábbi jogcímek beállításának ellenőrzését kiemelten ajánljuk: 

 

Megnevezés Ajánlott jogcím Helye a bevallásban 

NÉTAK  Bér program alapján* 

25 év alattiak fiatalok kedvezményének összege 7800 B318 

Személyi kedvezmény összege 7700 B319 

Első házasok kedv. nyilatkozat szerinti összege 8500 A320 

Első házasok kedv. igénybe vett összege 7500 B320 

Családi kedvezmény nyilatkozat szerinti összege 8400 A321 

Családi kedvezmény igénybe vett összege 7400 B321 

Járulékfizetési alsó határ 9250 C643 

 

* BÉR programban a „Rendszer > Rendszerbeállítások > Paraméterek” menüben a „Jogcím 

paraméterek II.” fülön a „NÉTAK jogcíme” mezőben kell megadni (ajánlott jogcím: 8600). 

Verzió: 3.72 2022.01.20. 
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Új bevallás: 

Elkészült a 21M30 nyomtatvány. 

 

A nyomtatvány megfelelő kitöltéséhez szükséges a felhasználó által használt jogcímek beállítása. 

A program néhány általánosan használt jogcím beállítását ("Helye a bevalláson") elvégzi, de 

valószínűen lesznek olyan jogcímek, amiket nem (vagy nem megfelelően) állít be. Ezért kérjük, az 

adatgyűjtés előtt ezt mindenképp ellenőrizze a "Listák > Jogcímek" menüben, illetve beállíthatja 

ezeket a "Törzsadatok > Jogcímek > Helye a bevalláson" részben. 

 

Különösen felhívjuk a figyelmét az adó kedvezményekre, amelyek sorrendjén az előző 

évekhez képest változtattak! 

• 609. sor: négy vagy több gyermekes anyák kedvezménye (B609 - jogcím általában: 7600) 

• 610. sor: súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény (B610 – jogcím általában: 7700) 

• 611. sor: első házasok kedvezménye (B611 - jogcím általában: 7500) 

• 612. sor: családi adókedvezmény (B612 - jogcím általában: 7400) 

 

Új funkció: 

• A bevallás nyomtatásánál választható, hogy személyenként külön-külön nyomtassa a 

program a kijelölt személyek nyomtatványát. Ha alapértelmezett nyomtatóként PDF 

nyomtató van kiválasztva, akkor személyenként külön fájlba menti a dokumentumot. A fájl 

neve automatikusan így épül fel: cégnév_személynév_nyomtatványszám.pdf 

 

 

Verzió: 3.71 2022.01.04. 

Új bevallás: 

Elkészültek a 22T1041 és 22T1042E bevallások. 

Verzió: 3.70 2021.09.30. 

Javított bevallás: 

2108-as bevallás javítása az alábbiak szerint: 
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• A01-02 lapon az új blokk (40-42. sorok) kitöltése 

Kitöltés feltételei: 

o BÉR programban a „Rendszer > Rendszerbeállítások > Paraméterek” menüben a 

„Jogcím paraméterek II.” fülön a „Szakképzési kedvezmény” mezőben fel kell sorolni a 

szakképzési kedvezményekhez használt jogcímeket (több esetén vesszővel 

elválasztva) 

o BÉR programban a „Rendszer > Cég karbantartás” „Megjegyzés” fülön fel kell venni új 

megjegyzésként a „Szkt.107.§ szerint, szakképzésben résztvevő cég” típust „I” 

értékkel. 

o BÉR programban a jogcím karbantartásban az adott szakképzési kedvezmény 

jogcímnél az 1,5% vagy a 0,75% van beírva. 

• M09-02 lapon az alábbi sorok kitöltése: 

o 634. sort csak bizonyos jogviszonyoknál kell tölteni a kitöltési útmutató szerint, ezért 

ezt a sort csak a 20-as és 120-as jogviszonyok esetén tölti ki a program. 

o 640. és 643. sorok nullával való feltöltése szintén jogviszonyhoz kötött. Jelenleg csak 

munkaviszony (20 jogviszony) esetén töltődik (hóközi be- vagy kilépőnél töltődik fel 

nullával). 

 

 

 

 

 

Javított funkció: 

A „Rendszer > Beállítás > Egyéb” menüben a kizárás jogcímeknél eddig "összemosódtak" a 2 és 3 

számjegyes jogviszonyok. Tehát, ha "120"-at felvett valaki, akkor azzal a "20"-at is kizárta. A hiba 

javításra került. 

 

Verzió: 3.69 2021.03.05. 

Javított bevallás: 

Visszajelzések alapján 2108-as bevallás javítása. 

• M08 lap: „Jelölje, ha olyan természetes személy adatait közli, aki a Tbj. szerint nem minősül 

biztosítottnak” mező jelölésének javítása (41 jogviszony, nyugdíjas munkavállaló) 

• M09-02 lap: 622; 633; 640-643. sorok kitöltése 

• M11 lap: kifutó szoc.hozz. kedvezmény esetén a 696. sor kitöltése. 
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• M04 lap: 306. sorban „ A levont előleg alapjának számítása a természetes személy 

nyilatkozata alapján” mező kitöltéséhez a BÉR programban a személy karbantartásnál a 

Megjegyzések fülön fel kell venni egy új „Megbízási díjhoz SZJA nyilatkozat kódja (0,1,2,3)” 

megjegyzést, amelyben meg kell adni az ÁNYK-ban használandó kódot. 

Amennyiben ezt nem adjuk meg a személynél, akkor a szokott módon tölti a bevallásban a 

mezőt a program. 

Verzió: 3.68 2021.02.09. 

Új bevallás: 

Elkészült a 2158 bevallás. 

Javított bevallás: 

Visszajelzések alapján 2108-as bevallás javítása. 

• A01-02 lap 30. sorában, a szakképzési hozzájárulás alapjában a kedvezményekkel 

csökkentett összeg jelenik meg 

• M05 lap 338. sorában, az első házasok kedvezményéhez kapcsolódó adatok feltüntetése 

• M06 lapon, a gyermekek adatainál a változás dátumának feltüntetése 

• M08 lap 540. sor, nyugdíjas személy esetén nincs kitöltve 

Verzió: 3.67 2021.02.04. 

Új bevallás: 

Elkészült a 2108 bevallás. 

 

Mint minden új nyomtatvány esetén, most is nyomatékosítjuk: 

A nyomtatvány megfelelő kitöltéséhez szükséges a felhasználó által használt jogcímek beállítása! 

 
A program néhány általánosan használt jogcím beállítását ("Helye a bevalláson") elvégzi, de valószínűen lesznek olyan 

jogcímek, amiket nem (vagy nem megfelelően) állít be. Ezért kérjük, az adatgyűjtés előtt ezt mindenképp ellenőrizze a 

"Listák > Jogcímek" menüben, illetve beállíthatja ezeket a "Törzsadatok > Jogcímek > Helye a bevalláson" részben. 

Verzió: 3.66 2021.01.20. 

Új bevallás: 

Elkészült a 20M30 nyomtatvány. 

 

A nyomtatvány megfelelő kitöltéséhez szükséges a felhasználó által használt jogcímek beállítása. 

A program néhány általánosan használt jogcím beállítását ("Helye a bevalláson") elvégzi, de 

valószínűen lesznek olyan jogcímek, amiket nem (vagy nem megfelelően) állít be. Ezért kérjük, az 

adatgyűjtés előtt ezt mindenképp ellenőrizze a "Listák > Jogcímek" menüben, illetve beállíthatja 

ezeket a "Törzsadatok > Jogcímek > Helye a bevalláson" részben. 
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Különösen felhívjuk a figyelmét az adó kedvezményekre, amelyek sorrendjén az előző 

évekhez képest változtattak! 

• 609. sor: négy vagy több gyermekes anyák kedvezménye (B609 - jogcím általában: 7600) 

• 610. sor: első házasok kedvezménye (B610 - jogcím általában: 7500) 

• 611. sor: családi adókedvezmény (B611 - jogcím általában: 7400) 

Verzió: 3.65 2021.01.04. 

Új bevallás: 

Elkészültek a21T1041 és 21T1042E bevallások. 

Verzió: 3.64 2020.12.10. 

Javított bevallás: 

2008 bevallás 07 és 11-es lapján a koronavírus-járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben 

fizetendő szociális hozzájárulási adó javítása. 

Verzió: 3.63.2 2020.11.09. 

Javított bevallás: 

2008 bevallás 09-02-es lapján a 634-es sor felvétele. 

Verzió: 3.63.1 2020.09.01. 

Javított bevallás: 

2008 bevallás javítása az előző havi tapasztalatok alapján. M08-as és M09-es lapokat érintik a 

javítások. 

Verzió: 3.63 2020.08.06. 

Új funkció: 

2008-as járulék bevallás aktualizálása a 2020. július 1-én életbe lépő törvényi változások miatt. 

Verzió: 3.62 2020.04.09. 

Javított bevallás: 

Elkészült a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet alapján, az egyes ágazatokra vonatkozó járulék és 

közteher kedvezmények bevallásához tartozó 2008-as nyomtatvány. 
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Verzió: 3.61 2020.02.07. 

Javított bevallás: 

• 2008M-06-os lapon a 350-353. sorok (gyerekek adatai) kiegészítése az „Igénybe vett 

kedvezmény típus” beemelésével. (A típus a személy törzsadatainál a gyerekek adatai között 

kerül felrögzítésre.) 

• 2008M-04-es lapon 301-es sorban 0 elszámolt költség esetén a 0-t is beírja a program a c) 

mezőbe, valamint kitölti az a) mezőt. 

Verzió: 3.60 2020.01.30. 

Új funkció: 

• 2008-as bevallás 

A BEVA programban ellenőrizze át a jogcímek beállítását! 

o Munkaviszonyból származó jövedelmek: D300 

o Munkaviszonyból származó jövedelmekhez tartozó SZJA: B330 

o Külön adózó jövedelmek: B363-368 

o Külön adózó jövedelmekhez tartozó SZJA: D363-368 és E363-368 

o Szoc.hozz.adó jogcím: C386 

o Családi adókedvezmény nyilatkozat szerinti összege (8xxx): A319 

o Családi adókedvezmény ténylegesen számfejtett összege (7xxx): D319 

o Első házasok kedvezménye nyilatkozat szerinti összege (8xxx): A318 

o Első házasok kedvezménye ténylegesen számfejtett összege (7xxx): D318 

Amennyiben Önnél elfordul a négy vagy több gyermekes anyák kedvezménye (NÉTAK), akkor 

a BÉR programban írja be annak jogcímét a „Rendszer > Rendszerbeállítások > Paraméterek 

> Jogcím paraméter II. fül > NÉTAK jogcíme” mezőbe. 

• 2058-as bevallás 

Verzió: 3.50 2020.01.14. 

Új funkció: 

• Automatikus program frissítés bevezetése. 

Az ezt követő verziófrissítések automatikusan (a programból gombnyomásra indítva) fognak 

települni. 

 

Többgépes hálózat esetén, a verziófrissítés elindításának továbbra is az a feltétele, hogy a 

többi munkaállomáson nem lehet elindítva a BEVA program!  
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Kérjük csak a fentiek ellenőrzése után indítsa el a folyamatot. 

Az automata frissítő program (első indításkor) felhasználónevet és jelszót kér. 

Kérjük itt használja a „remekprogram.hu” oldalon lévő ügyfélfiókjának azonosítóit! 

 

Sikeres frissítés után az alsó információs sávban a következő jelenik meg, valamint elérhető 

a verzió leírás is. 

 

• 19M30-as bevallás 

Mint minden új bevallás nyomtatvány esetén - felhívjuk figyelmét a jogcímek 

beállítására! 

A program néhány általánosan használt jogcím beállítását ("Helye a bevalláson") elvégzi, de 

valószínűen lesznek olyan jogcímek, amiket nem (vagy nem megfelelően) állít be. Ezért 

kérjük, az adatgyűjtés előtt ezt mindenképp ellenőrizze a "Listák > Jogcímek" menüben, 

illetve beállíthatja ezeket a "Törzsadatok > Jogcímek > Helye a bevalláson" részben. 

Felsorolunk néhány jogcímet, amelynek beállítását ellenőrizze: 

o Családi adókedvezmény figyelembe vett összegét (7400): B610 

o Első házasok kedvezmény figyelembe vett összegét (74xx): B611 

o A bevallás kiegészült egy „V. Szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos tájékoztatás” 

blokkal. Ehhez kapcsolódóan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét: 

▪ Osztalék jogcíme: A167 

▪ Osztalék után fizetett SZJA: D167 

▪ Osztalék után a személytől levont szociális hozzájárulás (2xxx) jogcíme: D289 

Az érintett személyeknél a blokk kitöltése fokozott figyelmet igényel! 


