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Tájékoztató
a 2015. évi november és december havi bérjegyzékek feltöltéséről
Tisztelt Vezető Munkatársam!
Ezúton szeretném Tájékoztatni Önöket, hogy a havi a bérjegyzékeket 2015. október hónapig
bezárólag a korábban is használt Nexon PersonLine felületen keresztül érhetik el, melynek elérési
útvonala :
https://nexon.gmf.bme.hu/WebAuth/NxAu_Login.asp
2015. november hónaptól kezdődőn új számfejtési rendszer került bevezetésre, mely megváltoztatta a
bérjegyzék formáját valamint a feltöltési módját. Ennek a változásnak köszönhetően sajnos nem
tudjuk a szokásos módon feltölteni a Nexon rendszerbe a bérjegyzékeket. A probléma elhárításán
folyamatosan dolgozunk, legkésőbb március elején a 2015. november és december hónapra vonatkozó
bérjegyzékek is feltöltésre kerülnek.
Fontos változás az új bérjegyzékekkel kapcsolatosan:
Az új számfejtési rendszer minden technikai számfejtést követően új bérjegyzéket készít. Így
előfordulhat, hogy egy hónapra vonatkozóan több bérjegyzéket töltünk fel, melyek együttes értéke
adja meg a teljes havi számfejtés összegét.
Ilyen technikai számfejtés lehet távollét adatok rögzítése (pl. szabadság vagy betegszabadság
rögzítés); visszamenőleges időszakra vonatkozó kereset-kiegészítés rögzítése, illetve minden hó
közben felrögzített és kifizetett tétel (pl. Erzsébet utalvány, SZÉP kártyára utalt összeg).Amennyiben
visszamenőleges időszakra történik adatrögzítés, arról is külön bérjegyzék készül.
A bérjegyzékeket a bérszámfejtési rendszer automatikusan készíti el, melyben mi módosítani nem
tudunk, a Magyar Államkincstártól kapott jegyzékek változatlan formában kerülnek be a Nexon
rendszerbe.
Kivételesen indokolt esetben a szervezeti egység gazdasági ügyintézőin keresztül bérkarton kérhető,
melyet a korábbi és az új bérszámfejtési rendszerből tudunk előállítani, így a több bérkartonon
szereplő összegek együttes értékét szükséges figyelembe venni.
A feltöltött bérjegyzékekkel kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén, illetve indokolt esetben bértakarton
kérése esetén a Humán Erőforrás Igazgatóság ügyintézői tudnak segítséget nyújtani.
Kérem, hogy a fentiekről valamennyi, az Ön irányítása alá tartozó szervezeti egységnél foglalkozatott
közalkalmazottat szíveskedjen értesíteni.
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