
NAV on-line adatszolgáltatás dokumentáció 

 
1. Az adatszolgáltatást megelőző tennivalók 
a) Vállalkozását regisztrálja az https://onlineszamla.nav.gov.hu címen 

 

b) Indítsa el a programot, majd a Szerviz -> Konfigurációs beállítások menüpontot. 

 

 

c) A „NAV adatszolgáltatás” fülön töltse fel a regisztráció során kapott adatokat 

 
 

d) Az alábbi sorrendet alkalmazza: 
1. Először töltse fel a Tehnikai azonosítót , a Jelszót, az XML aláíró kulcsot és a 

Cserekulcsot a NAV-tól kapott adatok alapján, majd kattintson az „Azonosító 
adatok ellenőrzése” gombra.  

2. Kattintson az „Azonosító adatok mentése” gombra. 
3. Az „Azonosító adatok ellenőrzése” gombbal megvizsgálhatja a beírt adatok 

helyességét. 

 

Ezt követően adja meg a további adatokat, majd kattintson az Új beállítások elmentése 
gombra. Végül zárja be a Konfigurációs beállítások menüpontot a jobb felső sarokban 
az „X”-szel. 



2. Az adatszolgáltatás menete (Az adatszolgáltatás háttérben zajló folyamatát a 3. pont alatt tekintheti meg.) 
 
a) A törvény előírásai szerint az adatszolgáltatást „felhasználói beavatkozás nélkül” 

kell elkészíteni a már ellenőrzött és elfogadott számlák tekintetében. Ennek az 
előírásnak megfelelően a program nem a számla mentéséhez, és nem a számla 
nyomtatáshoz köti az adatszolgáltatást, hanem a számla „elfogadásához”. A 
számla „elfogadása” és az on-line adatszolgáltatás elkészítése az alábbiakban 
végezhető el: 

b) Az „On-line adatszolgáltatás” a Számlázás menüpontból indítható, közvetlenül 
a „Számla nyomtatás” menüpont alatt. 

 

c) Az „On-line adatszolgáltatás” menüpont további három almenüt tartalmaz. 

 

- Számlák jóváhagyása menüpont alatt jelezhető, hogy mely számlák kerültek 
elfogadásra. 

 

Az adatszolgáltatás során egyszerre 100 db. számla küldhető be, melyre a program 
ügyel. 



A számlák „elfogadása” után az „Adatszolgáltatás / Send Invoices” gombra kattintással 
megtörténik a NAV felé az on-line adatszolgáltatás. 

 

Ennek a tényéről úgy győződhet meg, hogy az elküldött számlák kapnak a NAV 
szerverétől egy ún. „Tranzakciós ID” 

 

Az adatszolgáltatást követően a NAV szervere, leterheltségétől függően néhány 
másodperc és néhány perc közötti időn belül visszajelzést küld, melyet a következő, 
„Adatszolgáltatás állapota” menüpont alatt ellenőrizhet. Egy számla elfogadása esetén 

zöld, míg visszautasítása során piros sorként jelenik meg. 

 

A hibás „ERROR” sorra kattintással a státusz sorban kaphatunk információt a hiba 
okáról. 

 



A harmadik menüpontot külön szolgáltatáskét építettük be a programba. Itt az 
„Adatszolgáltatás lekérdezése” menüpont alatt lekérdezheti a beküldött számlák NAV 
szerverén tárolt állapotát. Mindez természetesen az onlineszamla.nav.gov.hu címen is 
lekérhető, de a könnyebb használat érdekében a programba is beépítettük. Az eljárás 
kétféle módon használható. 

Lekérdezhető a beküldött adat egy számlaszám alapján, és lekérdezhető egy általunk 
tetszőlegesen összeállított szűrési feltétel szerint. Ez utóbbi esetében a „Számla kiállítás 
intervalluma” mezők kitöltése kötelező, a többi opcionális. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Az adatszolgáltatás háttérben zajló folyamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NAV szerverének foglaltságától és az Internet leterheltségétől függően a teljes 
adatküldés és válasz fogadás 1-2 milliszekundumtól több percig is eltarthat. A 
folyamatokat a program a háttérben végzi, de nagyon fontos, hogy a NAV-tól kapott 
válaszokat megfelelően értelmezzük. Meghiúsult küldés esetén a felhasználó 
felelőssége az adatcsomag ismételt megküldése.  

 

4. Programfrissítés 
A fejlesztési időszak alatt minimum 20 alkalommal változtatta a NAV a küldési 
protokollt és a küldendő adatszerkezetet, adattartalmat. Ha megmarad a fenti 
„gyakorlat” az első időszakban várható, hogy a programot a korábbiakhoz képes 
gyakrabban kell frissíteni. Természetesen mi is folyamatosan hangoljuk a 
program és a NAV szerver kapcsolatát a gyakorlatnak megfelelően. A friss 
verzióról, esetleges rendkívüli frissítésekről a honlapon folyamatosan 
tájékoztatjuk Önöket. 

ARONIC 
számlázó 
program 

1. TOKEN kérés NAV szervertől 
(kb. 1-2 ms) 
 
 

2. TOKEN válasz a szervertől 
(néhány másodperc is lehet) 
 
 

3. Adatcsomag összeállítása és 
megküldése. (kb. 1-2 ms.) 
 

4. Nyugtázás (néhány perc is 
lehet) 
 
 

5. Feldolgozásról válasz. (néhány 
perc is lehet) 

NAV SZERVER 


