
A NYENYI 2009 importálás menete 
 
A MOSAIC BÉR programban a a NYENYI 2009 programba történő átadást cégenként külön-
külön kell elvégezni. 
 

1. Indítsa el a MOSAIC BÉR programot. 
 

2. Válassza ki az adott cég 2009-es évét. 
 

3. A leggyakoribb hibák elkerülése érdekében ellenőrizze a Törzsadatokat. 
(TAJ szám, FEOR szám, Születési név, MNYP tagság kezdete) 
Ezek hiányában nem fogadja el a NYENYI program az átadott adatokat. 
 

4. A főmenüből  válassza ki az Adat import-export-ot, azon belül az Adatok exportálása 
NYENYi09 programba menüpontot. 
 

5. Írja be az export helyét, ahová a program elkészíti az XML-fájlt. 
pl. c:\Documents and Settings\Felhasználónév\ONYF. 
 

6. Lépjen ki a MOSAIC BÉR programból. 
 

7. Indítsa el a NYENYI 2009 programot. 
 

8. Az Adatszolgáltatások / Új adatszolgáltatás menüpont alatt hozza létre a céget 
(adószám és név beírása) 
 

9. Kattintson a Cégnéven belül az 1.adatközlésre. 
 

10. Fájl/Importálás: "Következő>>" gomb 
Keresse meg a cég XML állományát, majd "Következő>>" gomb. 
 

11. Hiba esetén a "Hibalista" gombra kattintva megjelenik a „hibalista”. 
 
Valami ehhez hasonlót látunk: 
 

Hi
ba 

Az import XML file formátuma 
érvénytelen 

hu.onyf.nyenyi.exceptions.XmlValidationException: 
(file:C:/Documents%20and%20Settings/FELHASZNAL
O/ONYF/HULYENYI %20Kft.%20%20%20%20.xml: 
2 897, 39): cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid 
'dateTime' value. 

 
12. Windows intézővel keresse meg a 

c:\Documents and Settings\Felhasználónév\ONYF könyvtárban a hibás NYENYI xml-t. 
 

13. Kattinson az XML file-ra egyszer a jobb oldali egérgombbal és a megjelenő menüből 
válassza ki a Szerkesztés menüpontot. 
Ez megnyitja szerkesztésre az XML file-t. 
 

14. A szerkesztő ablakban nyomja le CTRL+G billentyűket egyszerre. Erre megjelenik egy 
ablak, ahová be kell írni a hibás sor számát. 
Ez a példában 2 897 azaz 2897 



(a vessző utáni rész a soron belüli oszlopra utal, nem kell vele foglakozni) 
 

15. Írja be a helyes adatot 
(Majd ne felejtse el módosítani a Bér program törzsadatainál is, hogy legközelebb ne 
legyen ilyen hiba.) 
 

16. A javítás után Válassza ki a felső sorban található Fájl menü alatti Mentés menüpontot a 
változás elmentéséhez. 
NE zárja be a jegyzettömböt, hisz ez a csodálatos NYENYI 2009 program csak az első 
hibát írta ki. 
Leggyakoribb hibák: 
is not a valid 'dateTime' value. 
A megfelelő dátum adat nincs kitoltve 
Value' is not facet-valid with respect to pattern '\d{4}' 
Üres adat 
 

17. A Jegyzettömb programról lépjen vissza a NYENYI 2009 programba és zárja be a 
NYENYI 2009 Hibalista ablakot. 
 

18. Próbálja újra importálni az XML állományt. Ha továbbra is hiba van, akkor 14-16 
pontokban leírt szerint javítsa ki azokat is. 
Amikor egy hibát kijavított, akkor nézzük meg azt is, hogy melyik dolgozónál lépett fel a 
hiba, amit úgy tud megnézni, hogy a hibás sor felett pár sorral megtalálja a dolgozó 
nevét. Ne felejtse el a MOSAIC BÉR programban is kijavítani a hibát, hogy legközelebb 
ne lépjen fel a probléma. 
 
 

Megjegyzés: 
 A http://www.onyf.hu/kulsodok/NYENYI2009%20felhasznaloi%20kezikonyv.pdf  lapon található 
a  NYENYI program leírása. 
 

 Természetesen a hibakezelésre nem tér ki (Hiszen új, tökéletes programról van szó, a 
hibák előfordulása valószínűtlen). 

 Természetesen nem magyar nyelven írja ki a hibákat (Elvégre EU tagállam vagyunk, 
tudjon mindenki számítástechnikai angolul is) 

 Természetesen nem utal a konkrét hibára. (Nyilvánvalóan mindenki érti az XML hiba 
üzeneteket, és amúgy is könnyű beazonosítani egy sorszám alapján, hogy melyik 
dolgozó adata hiányos) 

 Természetesen csak egy hibát ír ki egyszerre (Minek idegesítse fölöslegesen a 
felhasználót a többivel, úgy is sok ideje van az importálást ismételgetni) 

 -Természetesen ingyen letölthető. (Valószínűleg az elkészítése sem került sok pénzébe 
az adófizetőknek) 

 
U.i.: 
Kissé trágár vélemény a NYENYI-ről 
http://tapsihapsi.com/post/170290883/nyenyi-a-kurva-anyad-a-nyenyi 
 


