
 

 

 
Munkaerő-piaci járulékalap import 

 
A Novitax bérszámfejtő programba a Munkaerő-piaci járulékalap adatok importálása a következők szerint 
lehetséges: 
 
A Szervíz – Munkaerő-piaci járulékalap importálása menüponton belül az útvonal kiválasztásával 
választható ki a munkaerő-piaci járulékalap adatokat tartalmazó import (.csv formátumú) állomány. 
 
Az import állománynak kötelező módon a következő sorrendben kell tartalmaznia a munkaerő-piaci járulékalap 
adatokat: 
 
személy adójele; jogviszony sorszám; előző évi osztószám 1; előző évi osztószám 2; előző évi osztószám 3; előző évi 
osztószám 4; előző évi osztószám 5; előző évi osztószám 6; előző évi osztószám 7; előző évi osztószám 8; előző évi 
osztószám 9; előző évi osztószám 10; előző évi osztószám 11; előző évi osztószám 12; előző évi MEP j. alap 1; előző évi 
MEP j. alap 2; előző évi MEP j. alap 3; előző évi MEP j. alap 4; előző évi MEP j. alap 5; előző évi MEP j. alap 6; előző évi 
MEP j. alap 7; előző évi MEP j. alap 8; előző évi MEP j. alap 9; előző évi MEP j. alap 10; előző évi MEP j. alap 11; előző évi 
MEP j. alap 12; aktuális évi osztószám 1; aktuális évi osztószám 2; aktuális évi osztószám 3; aktuális évi osztószám 4; 
aktuális évi osztószám 5; aktuális évi osztószám 6; aktuális évi osztószám 7; aktuális évi osztószám 8; aktuális évi 
osztószám 9; aktuális évi osztószám 10; aktuális évi osztószám 11; aktuális évi osztószám 12; aktuális évi MEP j. alap 1; 
aktuális évi MEP j. alap 2; aktuális évi MEP j. alap 3; aktuális évi MEP j. alap 4; aktuális évi MEP j. alap 5; aktuális évi MEP 
j. alap 6; aktuális évi MEP j. alap 7; aktuális évi MEP j. alap 8; aktuális évi MEP j. alap 9; aktuális évi MEP j. alap 10; 
aktuális évi MEP j. alap 11; aktuális évi MEP j. alap 12 
 
 
Egyéb információk 

 Személy adójele: a foglalkoztatott adóazonosítója, ez alapján tudja a program, hogy mely hozzátartozó, 
melyik személyhez tartozik.  

 
 Jogviszony sorszáma: alap esetként 1, de ha a személynek több jogviszonya van, akkor a megfelelő 

jogviszony sorszámát kell jelölni. 
 

 Osztószám: pl. „előző évi osztószám1” – ide az előző évi, naptári napi osztószámot kell megadni, január 
hónapra. Ha nem volt a személy állományban, akkor a mezőt üresen kell hagyni. 

 
 MEP járulékalap: pl. „előző évi MEP j. alap 1” – ide a az előző évi, január havi munkaerő-piaci 

járulékalapot kell rögzíteni. Ha nem volt, akkor a mezőt üresen kell hagyni. 
 
 

 
 


