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FOLTnet Kft. - NAV adatszolgáltatás funkció 

NAV felé történő számla adatszolgáltatás a Nagy Utazás 3 

programmal (2020. június 23.) 

 

1. Központ képernyő beállítások 

A NAV webes felületén a Felhasználó regisztrációjakor megkapott Technikai felhasználó 

adatokat az Eszköz/Rendszeradatok/Központ képernyő NAV XML fülön tudjuk megadni 

(bemásolni). Amíg ezek az adatok nincsenek rögzítve, nem fogunk tudni számla 

nyomtatási képet előhívni, nyomtatni/ lementeni/ e-számlaként számlát küldeni! 

Az Eszköz/Rendszeradatok/Központ képernyő Alapadatok fülön megadott helyes 

adószámmal együtt érvényesek a belépési adatok! 

 

2. Új funkciók a számlafeladás miatt 

Bevezetésre került egy új, legörgethető Vevőtípus nevű mező az alábbi helyeken a 

programban: 

- a Partnertörzsben; 

- a Foglalás Megrendelő fülön; 

- a számlán a Vevő adatainál.  
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Négyféle lehetőség közül választhatunk: 

- Belföldi adóalany (feladásra kerül a NAV felé, belföldi adószám kötelező); 

- Magánszemély (nem kerül feladásra a NAV felé, belföldi adószámnak nem szabad kitöltve 

lenni); 

- Külföldi adóalany (nem kerül feladásra a NAV felé, belföldi adószámnak nem szabad 

kitöltve lenni, külföldi adószám opciós); 

- Egyéb (pl. szövetség, társasház, nem kerül feladásra a NAV felé, belföldi adószámnak 

nem szabad kitöltve lenni). 

A Vevőtípust már beállíthatjuk a Vevő Partnertörzsbe való rögzítésekor. A központi utazási 

iroda adatbázisból beemelt Utazási irodánál mindenhol szerepel az adószám, így amikor 

rögzítjük a Partnertörzsbe, az adószám mellett, a Belföldi adóalany automatikusan 

beállítódik. 

 

Ha nem utazási irodát rögzítünk, a Belföldi adóalany Vevőtípus kiválasztásakor az adószám 

megadása kötelező. (szabályos adószámként a NU3 csak a ’HU12345678’ és a ’12345678-

1-12’ formátumokat fogadja el és adja fel) 

A Vevő számlára való beszúrásakor a Vevőtípus is átkerül, de az elkészült számlán is van 

lehetőségünk ennek állítására, ha korábban a Partnertörzsben nem tettük meg, vagy 

kézzel írjuk be a Vevő adatait. Addig nem engedi a rendszer a számla nyomtatási képét 

megnyitni/ nyomtatni/ lementeni/ e-számlaként küldeni a számlát, amíg a Vevőtípust nem 

állítottuk be. Belföldi adóalany Vevőtípus kiválasztásakor az adószám megadása itt is 

kötelező.  
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FIGYELEM! Ha egy korábbi, nem feladott számlát sztornózunk, ahol a Vevőtípus nincs 

beállítva, a sztornó számlán módosítással be tudjuk állítani a kért Vevőtípus mezőt! 

3. Működési elv 

A NAV adatszolgáltatás keretein belül a rendszer a következő feltételekkel rendelkező 

számlákat küldi be: 

- a számla típusa előleg- vagy végszámla (belföldi, külföldi); 

- meg van adva a Vevő magyar adószáma a számlán (belföldi adóalany a Vevő); 

- be van állítva a Belföldi adóalany Vevőtípus; 

- a számla nyomtatva, exportálva van, vagy e-számlaként lett kiállítva; 

- a számla kiállítás dátuma 2020. július 1 utáni. 

2020. július 1. előtti számlák esetében az eddig megszokott feltételek szerint történik a 

feladás. 

Ha a számlán szabályos a Vevő adószáma meg van adva a Vevőtípus és a Technikai 

felhasználó adatok ki vannak töltve, akkor nyomtatás/exportálás/e-számlaként küldés 

után a rendszer automatikusan továbbítja a NAV felé a számlát.   
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A számla a küldési folyamatnál különböző ellenőrzéseken megy keresztül és többféle 

státuszt kaphat: 

ELKÜLDÉS ALATT – SENT 

ELKÜLDÉS SIKERTELEN, HIBÁS ADAT A SZÁMLÁN - INVALID_XML  

BEÉRKEZETT, FELDOLGOZÁSRA VÁR – RECEIVED 

BEÉRKEZETT, FELDOLGOZÁS FOLYAMATBAN - SAVED 

FELDOLGOZÁS ALATT - PROCESSING 

RENDBEN, SIKERES ADATSZOLGÁLTATÁS - DONE 

RENDBEN, SIKERES ADATSZOLGÁLTATÁS - DONE |Figyelmeztetés  

MEGSZAKÍTVA, SIKERTELEN ADATSZOLGÁLTATÁS - ABORTED Ennél a státusznál, 

ha be van állítva az Online Számla oldalán az e-mailes értesítő szolgáltatás, akkor a 

Felhasználó értesül a sikertelen adatszolgáltatásról. 

KÉZI RÖGZÍTÉS – MANUAL 

STORNÓ SZÁMLA VÁRAKOZTATÁS (Ha egy 2020. július 1-je után kiállított, NAV felé 

feladandó számlát stornózunk, a stornó számla mindaddig nem kerül feladásra, amíg az 

eredetit ki nem nyomtattuk/exportáltuk/e-számlaként ki nem küldtük és a NAV-tól a végső 

státuszt nem kapta meg (RENDBEN vagy MEGSZAKÍTVA). Ha az eredeti számla 2020. 

július 1-je előtt lett kiállítva, és nem volt jelentésköteles, akkor a stornó számla azonnal 

feladódik.) 
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4. Listázási lehetőségek 

A Felhasználónak figyelemmel kell kísérnie a státuszokat, mert a számlák sikeres 

befogadása a NAV-nál a Felhasználó felelőssége! Azt, hogy egy számla milyen státuszban 

van, besorolódott-e feladásra, visszaérkezett-e bármilyen üzenet a NAV-tól, a következő 

listákon lehet leellenőrizni (Listaképernyőknél): 

 

A NAV adatszolgáltatás – eseménynapló lista a legtöbb információt tartalmazó lekérdezés, 

itt az összes feladással kapcsolatos esemény látható, mind a Felhasználó válaszainak 

naplózása, mind a NAV válaszai a számlákra. Emiatt kiemelten fontos, hogy biztonsági 

mentést végezzünk a programból, az események visszakereshetősége miatt! 

 

 

A NAV adatszolgáltatás – feladásra váró számlák listában azok a számlák jelennek meg, 

amelyeket fel kell adni a NAV felé. Amennyiben a feladás megkezdődött, a listából kikerül 

a számla. 
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A NAV adatszolgáltatás – státuszlekérdezésre váró számlák listában azok a számlák 

láthatóak, amelyek a NAV státuszára várakoznak. Amennyiben a NAV státuszt megkapta 

a számla, kikerül a listából. 

 

Az adott számla státuszát a számla Információ fülön is le tudjuk ellenőrizni. 
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5. Beépített ellenőrzések a programban 

Amikor a számla nyomtatási képét megnézni, nyomtatni/exportálni/e-számlaként 

szeretnénk küldeni a számlát, az alábbi új ellenőrzések futnak le a számlán a NAV feladás 

hibamentes működésének biztosítása miatt: 

- ha számla lett kiállítva és belföldi adóalanynak állítottuk ki (van adószám és a 

Vevőtípus Belföldi adóalany), de az Eszköz/Rendszeradatok/Központ képernyő NAV 

XML fülön nincsenek kitöltve a Technikai felhasználó adatai, addig ezt az üzenetet 

fogjuk látni, és amíg ezek az adatok nincsenek megadva, nem fogunk tudni 

számla nyomtatási képet előhívni, nyomtatni/ lementeni/ e-számlaként 

számlát küldeni! 

 

- ha a kiállított számlán van adószám, de Magánszemély, Külföldi adóalany vagy 

Egyéb Vevőtípus van beállítva, akkor a Felhasználó figyelmeztetést kap erről és 

„Igen” válaszát a bejelentkezett Felhasználó nevével együtt naplózzuk a NAV 

adatszolgáltatás – eseménynaplóban és a számla nem adódik fel. Így későbbi vitás 

esetekben visszakereshető és kideríthető, hogy ki hagyta jóvá azt, hogy az adott 

számla ne kerüljön feladásra a NAV felé. 

 

 

 

Amennyiben a Felhasználónál 48 órát meghaladó üzemzavar vagy internetproblémák 

jelentkeznek és a feladás nem valósult meg, úgy ezt jelezni kell a NAV felé és a számlát a 

NAV Online Számla oldalon manuálisan kell felrögzíteni 24 órán belül.   

A NU3-ban lehetőség van az adott számlának ’KÉZZEL RÖGZÍTETT’ státuszt adni a számla 

Információ fülön lévő gombbal (jogosultságfüggő funkció), így amikor 

az üzemzavar elhárul, a számla nem fog automatikusan feladódni a NAV-hoz. Fontos, hogy 

a NAV Online Számla oldalon a számla rögzítésénél a NU3-ban kapott pontos számlaszámot 

adjuk meg, ahogy a kinyomtatott számlán szerepel (pl. VB000001/20)!   
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6. Feladás technikai feltételei 

A NAV számla feladás nem működik abban az esetben, ha a szerveren Windows 

XP operációs rendszer van! Ez a NAV által előírt minimális biztonsági feltételek miatt 

van így. 

A számlafeladást egy állandóan a háttérben futó, minden irodában korábban telepített 

kiegészítő szolgáltatás - az Iserver Agent - végzi. A számla adatszolgáltatás akkor is 

megtörténik, ha esetleg valaki a számla kinyomtatása/exportálása/e-számlaként küldése 

után azonnal kilép a NU3-ból. 

Nagyon fontos, hogy ez a szolgáltatás állandóan fusson, aktuális állapotára a rendszer 

kétféle módon figyelmeztet: 

- amikor a felhasználó belép a NU3-ba, és az Agent szolgáltatás már több mint 12 

órája leállt, figyelmeztető üzenetet kap (ezt leokézva tovább lehet lépni, de a 

feladás nem fog működni!): 

 

 

- a Nagy Utazás 3 program alsó státuszsorában (a képernyő alján) mindig látható az 

Agent utolsó futásának ideje, illetve verziószáma, tehát itt tudjuk leellenőrizni, hogy 

mikor futott utoljára: 

 

 

 

Amennyiben nem fut ez a szolgáltatás, a következő lépéseket kell végrehajtani a NU3 

szerveren: 

1) A szerver gépen a Windows intézőben a C:\Program Files (x86)\FOLTnet mappában 

(32 bites Windows esetén x86 végződés nélkül) keressük meg az IserverManager 

mappát, ott pedig az Iservermanager.exe fájlt. 
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2) Az IserverManager.exe RENDSZERGAZDA JOGOSULTSÁGGAL történő elindításával 

megjelenik az IserverManager képernyője. (Jobb egér kattintás az .exe-n, majd 

„Futtatás rendszergazdaként”) 
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3) Amennyiben az IserverManager „Stopped”, azaz leállított státuszban van, a 

következőket hajtsuk végre: indítsuk el az IserverManager programot a File/ Start 

service paranccsal: 

 

A szolgáltatás sikeres elindítását jelzi, hogy a státusz alul „Running” állapotba kerül: 
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4) Lépjünk ki az IserverManager programból az Exit parancs segítségével: 
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7. Lehetséges hibaüzenetek a NAV adatszolgáltatás – eseménynaplóban 

 Számla küldés stornó várakoztatás - Storno invoice waiting for original invoice 

status! 

Az eredeti számla, ami le lett sztornózva, még nem kapott státuszt a NAV-tól, mindaddig 

ezt a hibaüzenetet látjuk a sztornó számlánál, amíg az eredeti RENDBEN vagy 

MEGSZAKÍTVA státuszt nem kapott. 

 Token igénylés hiba HIBA - Helytelen authentikációs adatok! ERROR-

INVALID_SECURITY_USER - Helytelen authentikációs adatok! 

Az Eszköz/Rendszeradatok/Központ/NAVXML fülön a Felhasználónév vagy a Jelszó nem 

megfelelő. (Ide a Technikai felhasználó adatait kell beírni!) 

 Token igénylés hiba HIBA - Érvénytelen kérés aláírás! ERROR-

INVALID_REQUEST_SIGNATURE - Érvénytelen kérés aláírás! 

Az Eszköz/Rendszeradatok/Központ/NAVXML fülön (XML) Aláírókulcs nem megfelelő. 

 Token igénylés hiba Token dekódolás sikertelen!  Token decode error:  

System.Security.Cryptography.CryptographicException: Specified key is not a valid 

size for this algorithm. 

Az Eszköz/Rendszeradatok/Központ/NAVXML fülön (XML) Cserekulcs nem megfelelő. 

 

Amennyiben egy számla RENDBEN státuszt kapott, de FIGYELMEZTETÉS-sel, akkor meg 

kell vizsgálni, mi a figyelmeztetés tárgya, hogy a továbbiakban ezeket a figyelmeztetéseket 

el lehessen kerülni. (pl. nem létező adószám) 

 

 

 

Az Online Számla rendszerről további információk az alábbi oldalakon 

találhatóak: 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/home 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/jogszabalyok 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/kerdesek_es_valaszok 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol 

 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
https://onlineszamla.nav.gov.hu/jogszabalyok
https://onlineszamla.nav.gov.hu/kerdesek_es_valaszok
https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol

