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Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére 
 
   
 
A jelentés fájl struktúrája két részből tevődik össze, az első rész a fejsor , amely a foglalkoztató - jelentő aktuális törzsadatait 
tartalmazza, a második rész az adatsorok  amely jelentett személyek adatait tartalmazza. A fájl a következők szerint épül fel: 
Fejsor<CR><LF> 
Adatsor 1 <CR><LF> 
Adatsor 2 <CR><LF> 
Adatsor 3 <CR><LF> 
Adatsor …….<CR><LF> 
<EOF> 
 

ahol a: 
<CR> = kocsi vissza karaktert jelöl  
<LF> = soremelés karaktert jelöl 
<EOF> = fájl vége karaktert jelöl  
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Megjegyzések: 
- amennyiben a foglalkoztató törzsadataiban változás lép fel a fejsor adatokat minden esetben javítani kell, mivel ezen 

adatokkal a jelentő program foglalkoztatói törzsadata módosításra kerül. Az elfogadott txt fájl adatainak beolvasását 
követően a JELENTO program által elküldött jelentésen ezek az OEP törzsadataival egyeztetésre kerülnek. 

- a jelentés fájlt a munkáltatónak az lenti táblázatok szerint kell létrehozni, 
- különös figyelmet kell fordítani a mezőhosszak, és pozíciók betartására, 

- a jelentés fájl kizárólag a 1250-es codepage szerinti betűkészletet használhatja, 

- a „*” csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!, 

- amennyiben a beírandó karakterek száma nem éri el a mező hossz oszlopban megadott karakterek számát, vagy nem 
tartalmaz adatot, akkor azt SPACE (chr 32)  karakterrel kell pótolni,  úgy, hogy a tartalom balra igazodjon, a space 
karakterek pedig a jobb oldalra kerüljenek, 

- A táblázatban szereplő TXT segédfájlok (MEP, IRSZ, ORSZAG….. ) az OEP honlapjáról a www.oep.hu -ról tölthetők le (OEP 
kódszótárak frissítése a jelentő programhoz). 

 

Táblázatban szereplő jelölések  
Mező típus 
Ch – karakter típusú adat mely tartalmazhat betűt A-Z, számot 0-9, írásjeleket  ,.-/ (pont, vessző, kötőjel, perjel) 
Ch-num  - karakter típusú adat mely kizárólag számot 0-9 tartalmazhat 
Ch-dátum - karakter típusú adat, mely kizárólag számot 0-9 és pontot tartalmazhat a megadott formában (ÉÉÉÉ.HH.NN   
év.honap.nap) 
 
Mező hossz: 
A mező hossza karakterben megadva  
 
Mező tol-ig 
A mező pozíciója a jelentés fájlon során belül, az első szám a kezdő pozíciót jelöli, az második szám pedig az utolsó pozíciót jelöli. 
 
Mezők karakterét nagybetűvel kell kitölteni. 
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Fej sor struktúra: 

 
Mezőnév Mező 

típus 
Mező 
hossz 

Mező 
 tol -ig 

Leírás Megjegyzés 

*JEL_TIP Ch-num 2 1-2 Jelentés típusa  „08-09” 
*JEL_SZAM Ch-num 5 3-7 Jelentés száma Numerikus adat, Folyamatos sorszám, 1-

től kezdődve. Balra igazítva, a vége 
SPACE-el kitöltve. 

*JEL_TETEL Ch-num 5 8-12 Jelentett tételek száma  
*FAJL_NEV Ch 24 13-40  Lásd a „Fájl név meghatározása” c. 

táblázatban! 
*KESZ_DAT Ch-dátum 10 41-50 Készítés dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN  
*CEG_NEV Ch 50 51-100 Cég neve  
*SZ_IRSZ Ch-num 4 101-104 Székhely irányítószáma Az OEP által biztosított IRSZ.txt alapján 
*SZ_UTCA Ch 50 105-154 Székhely utca neve Balra igazítva, a vége SPACE-el kitöltve. 
*SZ_HAZ Ch 7 155-161 Székhely házszám Balra igazítva, a vége SPACE-el kitöltve. 
SZ_EMELET Ch 5 162-166 Székhely emelet Balra igazítva, a vége SPACE-el kitöltve. 
SZ_AJTO Ch 5 167-171 Székhely ajtószám Balra igazítva, a vége SPACE-el kitöltve. 
SZ_EPULET Ch 5 172-176 Székhely épület Balra igazítva, a vége SPACE-el kitöltve. 
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Mezőnév Mező 

típus 
Mező 
hossz 

Mező 
 tol –ig 

Leírás Megjegyzés 

SZ_LH Ch 5 177-181 Székhely lépcsőházszám Balra igazítva, a vége SPACE-el kitöltve. 
*TELEFON Ch 12 182-193 Telefonszám Balra igazítva, a vége SPACE-el kitöltve. 
FAX Ch 12 194-205 Fax szám Balra igazítva, a vége SPACE-el kitöltve. 
EMAIL Ch 30 206-235 Email cím Balra igazítva, a vége SPACE-el kitöltve. 

A megvalósítás alatt lévő elektronikusan 
aláírt levelek fogadásához is ezt fogjuk 
használni. 

*BANKSZAM Ch-num 24 236-259 Bankszámlaszám 
 

Kötőjelek nélkül. 
16 kar. hosszú bankszámlaszám esetén 
balra igazítva, a vége 0-val feltöltve. 

*MEGYE Ch 3 260-262 Megyekód a kódtár alapján Az OEP által biztosított MEP.TXT alapján 
*CEG_INDUL Ch-dátum 10 263-272 Cég bejegyzés dátuma EEEE.HH.NN Cégbírósági adat 
CEG_VEGE Ch-dátum 10 273-282 Cég megszűnés  dátuma EEEE.HH.NN 

Utolsó jelentésnél ki kell tölteni  
*TB_KIFIZHELY Ch 1 283-283 Kifizetőhely jelölése „ I/N” Kötelező megadni 
*TAKISZ Ch 1 284-284 Jelentő cég MÁK körbe 

tartozó-e „ I/N” 
Kötelező megadni ’N’ értékkel 

UGYVEZETO Ch 50 285-334 Cégvezető neve A cégbírósági bejegyzés alapján 
*ADOSZAM Ch-num 11 335-345 Cég adószáma Az APEH által kiadott 
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08-09-es jelentés adatsor struktúra 
 

Mezőnév Mező 
típus 

Mező 
hossz 

Mező 
 tol –ig 

Leírás Megjegyzés 

*JEL_TIP Ch-num 2 1-2 Jelentés típusa  „08-09”  Kötelezően kitöltendő adat. 
*JEL_SZAM Ch-num 5 3-7 jelentés száma  u.a. mint a fejsor struktúrában  
*JEL_TET Ch-num 5 8-12 Jelentéstétel sorszáma  1-essel kell kezdeni minden jelentésben. 

Balra igazítva, a vége SPACE-el kitöltve. 
Max 99000 sor lehet egy jelentésben 

JAVITAS Ch 1 13-13 javítást jelző mező „I” vagy „N”  A hibás, már lejelentett sorban kell „I”, a 
következő sornak pedig a helyesen 
megadott adatokat kell tartalmaznia  

*ADOSZAM Ch-num 11 14-24 ADÓSZÁM  A foglalkoztató adószáma  
*TAJ Ch-num 9 25-33 TAJ szám A foglalkoztatott személy 

társadalombiztosítási azonosító jele 
(BVOP hiányzó TAJ esetén 9 space) 

*O_KOD Ch-num 3 34-36 Állampolgárság azonosító  Az OEP ORSZAG.TXT alapján 
*SZUL_DAT Ch 10 37-46 Születési dátum  ÉÉÉÉ.HH.NN 
*SZUL_HELY Ch 30 47-76 Születési hely    
*VEZ_NEV Ch 50 77-126 Vezetéknév Nagybetűvel kell megadni. Balra igazítva, 

a vége SPACE-el kitöltve. 
*UTO_NEV_1 Ch 20 127-146 Utónév_1  Nagybetűvel kell megadni. Balra igazítva, 

a vége SPACE-el kitöltve. 
*UTO_NEV_2 Ch 20 147-166 Utónév _2 Nagybetűvel kell megadni. Balra igazítva, 

a vége SPACE-el kitöltve. 
*SZ_VEZ_NE
V 

Ch 50 167-216 Születési vezetéknév Nagybetűvel kell megadni. Balra igazítva, 
a vége SPACE-el kitöltve. 

*SZ_UTO_NE
V_1 

Ch 20 217-236 Születési utónév_1  Nagybetűvel kell megadni. Balra igazítva, 
a vége SPACE-el kitöltve. 

*SZ_UTO_NE
V_2 

Ch 20 237-256 Születési utónév _2 Nagybetűvel kell megadni. Balra igazítva, 
a vége SPACE-el kitöltve. 
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*A_VEZ_NEV Ch 50 257-306 Anyja vezetéknév Nagybetűvel kell megadni. Balra igazítva, 

a vége SPACE-el kitöltve. 
*A_UTO_NEV
_1 

Ch 20 307-326 Anyja utónév_1  Nagybetűvel kell megadni. Balra igazítva, 
a vége SPACE-el kitöltve. 

*A_UTO_NEV
_2 

Ch 20 327-346 Anyja utónév _2 Nagybetűvel kell megadni. Balra igazítva, 
a vége SPACE-el kitöltve. 

P_KOD Ch-num 4 347-350 Nyugdíjpénztár azonosító Az OEP MNYPT.TXT alapján 
*JOGCIM Ch-num 4 351-354 Jogosultság jogcím kódja Csak a 09 jelentésben tartalmazhat 

adatot, az OEP BSJ-JOG.TXT alapján  
*KEZDET Ch-dátum 10 355-364 Jogosultság  kezdete Csak a 09 jelentésben tartalmazhat 

adatot, típusa ÉÉÉÉ.HH.NN 
Jogcímkód megadása esetén Kötelező 
adat. 

VEGE Ch-dátum 10 365-374 Jogosultság  vége Csak a 09 jelentésben tartalmazhat 
adatot, típusa ÉÉÉÉ.HH.NN 

SZUN_KEZ Ch-dátum 10 375-384 Szüneteltetés kezdete 
 

Csak a 09 jelentésben tartalmazhat 
adatot, típusa ÉÉÉÉ.HH.NN  

SZUN_VEGE Ch-dátum 10 385-394 Szüneteltetés vége 
 

Csak a 09 jelentésben tartalmazhat 
adatot, típusa ÉÉÉÉ.HH.NN 

HORA Ch-num 2 395-396 Heti munkaidő  
09-es jelentés esetében SPACE 

Csak a 08 jelentésben tartalmazhat 
adatot, 09 jelentésben SPACE-szel kell 
kitölteni. 

FEOR 
 

 

Ch-num 4 397-400 FEOR kód  
09-es jelentés esetében SPACE 

Az OEP FEOR.TXT alapján.  
Csak 08 jelentésben tartalmazhat adatot, 
09 jelentésben SPACE-szel kell kitölteni. 

ELL_KOD 
 

Ch-num 4 401-404 Ellátás kód  Az OEP BSJ_JOG.TXT alapján, csak 08 
jelentésben tartalmazhat adatot, 09 
jelentésben SPACE-szel kell kitölteni. 

ELL_KEZD 
 

Ch- 
dátum 

10 405-414 Ellátás kezdete ÉÉÉÉ.HH.NN Csak 08 jelentésben 
tartalmazhat adatot, 09 jelentésben 
SPACE-szel kell kitölteni. 
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ELL_VEGE 
 

Ch- 
dátum 

10 415-424 Ellátás vége 
 

ÉÉÉÉ.HH.NN Csak 08 jelentésben 
_tartalmazhat adatot, 09 jelentésben 
SPACE-szel kell kitölteni. 

PAKEZD 
 

Ch 1 425-425 09-es jelentés esetében SPACE Csak a 08 jelentésben tartalmazhat 
adatot, 09 jelentésben SPACE.-szel kell 
kitölteni. 

NEME 
 
 

Ch 1 426-426 Bejelentett neme Csak ’1’ és ’2’ értéket tartalmazhat 
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Fájl név meghatározása: 

 
Karakter 
pozíció 

Tartalom Megjegyzés 

1  J Mindig fix nagy “J” betű, mint JELENTÉS 
2-3  08-09 08-09 a jelentés típus 
4-5 megye kód első két karaktere A megye kódtábla alapján 
6 „K” K-külső jelentés (akik a saját rendszerükből adnak 

adatot a jelentő program részére) 
7-17 adószám Adószám (11 hosszan) 
18-20 Jelentés száma Jelentés száma (  ’001’-el induló folyamatos sorszám, 

ismétlődés nem lehet) 
21-21 aláhúzás Kötelező „_” elválasztó karakter 
22-24 Járás kódja Fix ’000’ kivéve, a Kormányhivatali jelentéseknél, ahol a 

KSH három jegyű kódját kell használni   
. Kiterjesztés előtti pont  
1 Év Az aktuális év utolsó karaktere 
2-3 HÓ Jelentés hónapja 

 
 
Példa: 
Ha  Bács-Kiskun megyei  AKARKI BT.  a 2013-s évben, 12-dik jelentését adja le novemberben (11-hó) akkor a fájl név a következő 
kép alakul: 
 
„J” + „09” +”03” + „K” + „12345678303” + „012” +”_”+ ”000” + ”.” + „3”+”11”      az-az 
 
J0903K12345678303012_000.311 
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