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Számlázóprogram Androidra 
Ebben a kézikönyvben egy Android 5.0 feletti operációs rendszeren futó számlázó alkalmazásról lesz 

szó, amivel a NAV 2020.07.01 utáni kötelező számlafeltöltését is elvégezheti. A program 

egyszerűsített, kp és átutalásos számla elkészítésére alkalmas, bruttó árral dolgozik, a lehető 

legkevesebb felesleges adat bevitelével. 

A program regisztrálás nélkül is működik, ekkor a NAV feladás csak a tesztfelületre ad fel számlákat. A 

demó módot a menüpontok hátterében megjelenő ’demó mód’ szöveg jelzi. 

A program regisztrálása a cégadatok kitöltése után regisztráció kéréssel történik. A regisztráció kérés 

egy cég adatokat tartalmazó állomány elküldését jelenti a program forgalmazója felé. A forgalmazó 

által készített válasz regisztrációs állományt a programmal be kell olvastatni (automatikusan letöltve 

a gyártó tárhelyéről), ami után teljes értékű NAV feladás készíthető. 

A program kezelése egyszerű, a saját cégadat és NAV regisztrációs adatok (A regisztrálás menetéről 

kimerítő leírás található a NAV oldalán: 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol) bevitele után máris kezdheti a 

számlázást. Számlakészítés közben, vagy előzőleg felvitt termék és partneradatok kiválasztása csak 

egy kattintás. A program az elkészített számlát azonnal nyomtatja és internetelérés esetén felküldi a 

NAV-nak. Internetelérés nélkül az elkészített számlákat tárolja és hálózati kapcsolat létrejöttekor a 

NAV feladást elkészíti. A számlákról kimutatást jelenít meg és csv formátumban exportál is az RLB 

könyvelőprogramba.  

A program az 1.0.44 verziótól kezdődően induláskor figyelmeztet, ha új verzió érhető el. Ezeket 

érdemes is telepíteni, mert hibajavítások, vagy a használatot kényelmesebbé  tevő funkciókkal 

gazdagodhat! 

A program telepítése 
A program telepítője ingyenesen letölthető a www.leichter.hu oldalról, az LSZÁMLA menüpontból. Itt 

megtalálható egy rövid videó is a számlázás menetéről és ez a leírás. Ha android készülékre töltjük le, 

akkor vigyázzunk arra, hogy legalább 5.0 verziójú legyen, különben a NAV kommunikáció nem fog 

működni. Figyelni kell arra is, hogy egyes androidos készülékek böngészője szereti a 

telepítőprogramot zip fájlként menteni, így a letöltött telepítőre koppintva nem a telepítés indul el, 

hanem megjelenik a letöltött fájl tartalma. Ilyenkor a letöltött telepítőt könnyen átnevezheti .apk-ra. 

A telepítéshez előtt még be kell állítani, hogy az android engedélyezze idegen forrásból származó 

programok telepítését és ha mindezzel végeztünk, akkor az induló program háttértár elérését. A 

program demó módban indul el, ami semmilyen korlátozást nem tartalmaz, kivéve, hogy a számla 

fejléce DEMÓ SZÁMLA lesz. A programban tetszőleges számú terméket, partnert és saját céget vihet 

fel. Igen, ha több saját cége van, akkor azt külön-külön is képes kezelni a program, de a terméktörzs 

és a partnertörzs közös minden cége esetén!  

A demó módban a program a NAV teszt felületére is felküldi a számlákat, ebben sincs korlátozás. Arra 

kell csak figyelni, hogy ilyenkor a programba a NAV tesztfelületén kell regisztrálni és több cég esetén 

ezt mindegyik cégre külön kell elvégezni! 

Összefoglalásul: 

http://www.leichter.hu/
https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol
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0. Az androidos terminálon be kell állítani a saját WIFI adatokat, az időzónát (és esetleg, 

ha beépített nyomtató van (Alps Q2 típus), akkor a cp852-es kódlapot). 

1.  

 

töltse le a telepítő programot - akár közvetlenül az eszközre, amire telepíti - a 

leichter.hu-ról. (leichter.hu lszámla->lszámla demó program, de itt egyéb oktató anyag 

is van). Egyes androidok a letöltött telepítőnek .zip kiterjesztést adnak, ezt át kell 

nevezni .apk-ra! 

2.  

 

Futtassa a letöltött telepítőt. Előfordulhat, hogy az idegen forrásból telepítést 

engedélyezni kell. A program hozzáférést kér háttértár írásra, mindenképpen meg kell 

adni! 

3.  

 

Telepítés után indítsa el és azonnal frissítse a programot a törzsek -> beállítások -> 

program regisztrálása -> program frissítése szerverről gombbal. 

4.  Futtassa a telepítőt! 

5.  

 

Állítson be egy céget! A törzsek -> beállítások -> cégem menüpontban az új cég 

gombbal. A mezőket figyelmesen töltse ki, mert az adószám regisztrálás után már csak 

az utolsó három jegyében módosítható (47.verziótól)! 

6.  

 

A cég mentése után menjen vissza a cég adataiba, mintha módosítani akarna, mert most 

már van ott egy NAV gomb is, amire kattintva beviheti a cég NAV regisztrációkor 

kapott adatait. A teszt login gombbal ellenőrizze, hogy jól írta-e be? 

7.  

 

Most jöhet a regisztrálás (licensz). törzsek -> beállítások -> program regisztrálása. A 

regisztráció kérése gombot lenyomva ki kell jelölni a cége(ke)t, amire regisztrálni akar, 

majd a választ gombot lenyomva a program regisztráció kérést indít. A regisztráció a 

szerveren történik, az eredménye a regisztráció szerverről gomb lenyomásával 

ellenőrizhető. 

 
Ha másik céget is felvinne ugyanarra a készülékre, akkor az 5-7 pontokat kell futtatni.  

Ha cége adózási módja változik, vagy másik megyébe kerül át, akkor az adószáma utolsó három 

jegyét szabadon módosíthatja! 

Változásjegyzék 
2020. szeptember 9. A változásjegyzék indítása. 

2020. szeptember 9. Mai naptól kezdve egy számlára többféle ÁFA% is felvihető, a kinyomtatott 
számlára ÁFA összesítő kerül. 

2020. szeptember 
16. 

A NAV regisztrációs felületen látható QR kódot, amiben a regisztrációs 
adatok vannak, a program már be tudja olvasni. 

2020. szeptember 
24. 

Átutalásos számlát is ki lehet állítani, a saját cég karbantartóban 
beállítható alapértelmezett naptári nap, a partner karbantartóban is be 
lehet állítani céghez kapcsolt alapértelmezett naptári napot. Ha mindkettő 
be van állítva, akkor a partner beállítás számít, ha az nem nulla.  
Átutalásos számlánál nincs már a kp-nél megszokott 1.5mFt-os 
figyelmeztetés.  
Számlák küldhetők emailben, pdf formátummal, vagy adathordozóra 
másolhatók. 
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2020. október 1. A cég NAV regisztrációs adatait a NAV oldalon megjelenő QR kódnak 
megfelelően ki is lehet nyomtatni, hogy második, harmadik… 
számlázónkba ne kelljen kézzel beírni. 

2020. október 8. A programban használhat bluetooth-os vonalkódolvasót is. Ezért a 
terméktörzsbe a cikkek / partnerek mellé felvihet vonalkódot, amit 
számlázáskor a termékek / partnerek azonosítására, egyszerű bevitelére 
használhat.  
A programban a termék és partnertörzset exportálhatja csv formátumban 
(utf8 kódolással), ezt kimásolhatja adathordozóra vagy elküldheti emailben 
és az újonnan telepített LSZÁMLA számlázójában beolvashatja, hogy 
könnyebb legyen az indulás! 

2020. október 17. Cégenként beállítható tetszőleges szöveg és kép (logó), ami a számlára 
kerül kinyomtatásra.  

2020. október 19. NAV adatszolgáltatás XML készítése, amit könyvelőprogramok 
adatátadásához is használhat! 
A partnertörzs kapott egy külön megjegyzés mezőt, amit számlázáskor 
partnerazonosításra is fel lehet használni. E mező sehol nem jelenik meg 
(számla, listák, stb.) Ezzel együtt egy partnert tehát háromféleképpen lehet 
kiválasztani, a neve alapján, vonalkóddal a partnerkód alapján és a 
megjegyzésbe írott szöveg(darab) alapján. 

2020. október 28. Cég email beállításnál új user mező, hogy a nem gmailes címeket is 
használni lehessen.  

2020. december 05. NAV API 3.0 programozása 

2021. február 21. Rendelés karbantartó, raktárkód, terméktörzs módosítás, stornózás módja 
beállítások (opcionális) 

2021. február 23. Kommunikáció a windowsos programmal (opcionális) 

2021. április 4. Kommunikáció weben keresztül, távoli eléréssel, fix IP cím segítségével 

2021. április 30. Partner ár kezelése (a windowsos rendszerben van a karbantartója) 
Engedély beállítási lehetőség a törzsek export/importjára 
Adatbázis mentés a fenti beállítás szerint titkosítva is. 

2021. május 23. NAV feladás státuszának csoportos lekérdezése 

2021. május 31. Súlykódos vonalkód kezelése 
 

A program regisztrálása 
A program demó és éles módban is tud működni, akár párhuzamosan is (több cég esetén).  

Egy készüléken több saját cég is felvihető. Regisztrálás előtt minden művelet végezhető, de a 

kinyomtatott számlára a DEMO felirat kerül. 

A regisztrálás menete. 

A programba felvitt egy vagy több saját céggel 
mindenféle művelet végezhető, a program 
teljes körűen kipróbálható.  

 

Regisztráláskor ki kell választani melyik cégeket 
akarja regisztráltatni. Ha több céget is felvitt, 
akkor nem kötelező mindegyiket regisztráltatni. 
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A regisztráció kérése gomb lenyomására a 
program a www.leichter.hu oldalra 
regisztrációkérelmet küld.  

 A tárhely fogadja és feldolgozza a 
regisztrációkérelmet. Ez még nem jelenti azt, 
hogy a program regisztrálva is lesz! 

A készülékről a regisztrált állapotig többször is 
feladhatja a regisztráció kérelmet, nem okoz 
problémát.  
A regisztráció a szerverről menüponttal 
bármikor lekérdezhető a regisztráció állapota.  

 

 A tárhely weblapján a forgalmazó – miután a 
megrendelő céggel az anyagi kötelezettségeket 
rendezte – regisztrálja a programot.  

A készüléken a regisztráció ellenőrzés sikeres: a 
regisztrált cégekkel ezután éles számlákat 
állíthat ki, amiket a NAV éles rendszerébe fel is 
tud küldeni. A cég karbantartóban ellenőrizni 
kell, hogy a regisztrált cég(ek)nél a NAV adatok 
az éles felülethez tartoznak-e? Ha nem, akkor 
azokat kell bevinni! 
A regisztrált állapot megjelenésekor a program 
a regisztrált cég demó számláit automatikusan 
törölni fogja (a partner és termék adatokat 
nem) és ezentúl a feladás a NAV éles szerverére 
fog menni! 
A regisztrált cégek mellett akár demó állapotú 
céget is tarthat – bár ennek nem sok értelme 
van. Amennyiben a demó cégnek be van állítva 
a NAV regisztrációs adata, akkor a demó 
számlákat a NAV teszt szerverére a program 
feladja! 

 

 

NAV kommunikáció 
A program a számla elkészítése után azonnal megkísérli azt a NAV felületére felküldeni. A felküldés 

után azonnal lekérdezi azon számlák feldolgozottságát, amelyek állapota éppen nem DONE vagy 

ABORTED.  

A másik ilyen azonnali kommunikációt eredményező menüpont a számla listák, amikor egy számlát 

stornóz.  

A harmadik ilyen pont a NAV -> Számlák küldése menüpont, ahonnan kilépve szintén indul egy NAV 

kommunikáció, amiben – ha kijelölt számlákat újraküldésre (DONE számlát nem lehet), akkor azokat, 

egyébként minden még el nem küldött számlát felküld. 

A negyedik esetben a NAV -> számlák lekérdezése menüpontban kérhető le kézzel  egy-egy számla 

NAV feldolgozottsági állapota.  

http://www.leichter.hu/


Leichter Irodatechnika Kft          

                    2200. Monor, Virág u. 39.  tel./fax: +36-29-410-550  email: leichter@leichter.hu 

 

 
5 

Ha éppen nincs internet kapcsolat, akkor a következő kommunikációs kísérlet 13 percenként 

történik, de a program óránként is megpróbál kommunikálni a NAV szerverével. Amennyiben a 

program értesül arról, hogy az internet kapcsolat létrejött, akkor is azonnali NAV kommunikációt 

indít.  

FIGYELEM! 

Bár a program mindent megtesz annak érdekében, hogy a számlák feltöltésre kerüljenek a NAV 

szerverére és azok feldolgozottsági státuszát lekérdezze, a felhasználói beavatkozás elkerülhetetlen: 

- biztosítani kell, hogy az eszköz legalább naponta egyszer (amikor számla készült, vagy olyan 

számla van, aminek a státusza még nem DONE vagy ABORTED) rendelkezzen működő 

internet kapcsolattal 

- ellenőrizni kell, hogy a számlák feldolgozottsági státuszát a gép rendben letöltötte (NAV -> 

számlák lekérdezése menüpontban) 

Nem elégíti ki a törvény minden pontját az, hogy a számlát felküldtük a NAV szerverére, a munka 

azzal zárul, hogy a feldolgozottság státuszát is lássuk! 

„Az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg a kliens az 

aszinkron feldolgozás sikerességéről meg nem győződött és az adott számlához 

tartozó nyugtaüzenetet meg nem kapta.” 

A program az értesítési sávot lehúzva tájékoztat a NAV kommunikáció állapotáról: 

 

Az állapot a következők egyike lehet: 

nincs teendő minden számla fel van küldve és minden számla NAV feldolgozottsága le van 
kérve 
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(küld:X/Lekér:Y) X db számlát küldött fel, és Y db számla feldolgozottságát kérte le. X vagy Y egyike 
nulla is lehet. 

nincs internet nincs internet. 

időzített indítás a NAV kommunikációs háttérfolyamat éppen elindult 
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Főmenü 
A program indulásakor a főmenü képe jelenik meg.  

 

 

A főmenü egyes menüpontjaira kattintva 
hívható elő a megfelelő funkció.  
A főmenü fejlécén megjelenik a program 
verziószáma és a választott (vagy egyetlen 
rögzített) cég neve. Az aktuális céget a 
legalsó cégváltás menüpontban 
változtathatjuk meg. A cégváltás gomb csak 
akkor jelenik meg, ha több saját cég van 
rögzítve. Ha több céget kezelne, akkor azokat 
egyenként regisztráltatni kell a program 
forgalmazójánál! 
A rendelés gomb csak akkor jelenik meg, ha a 
program vásárlásakor a viszonteladótól kéri 
ezt a funkciót! 
Ha a programot a leichter.hu weblapról 
töltötte le, akkor a törzsek -> beállítás -> 
program regisztrálása menüpontban azonnal 
frissítse, hogy a legfrissebb program verziót 
használja. 

 

 

Törzsek 
Ebben a menüpontban találhatók a partnerek és a termékek adatai.  
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A törzsek csak a mindenképpen szükséges 
adatokat tartalmazzák. 
 
A program képes együttműködni a cégünk 
által fejlesztett windowsos alkalmazással is, 
ahonnan az adatcsere folyamán a termék és 
partnertörzseket veszi át és a számlákat küldi 
el. Ez akkor hasznos, ha egy cégnél több kézi 
számlázó. A törzsadatok cégszinten közösek, 
ezért célszerű az összes kézi számlázóban 
azokat egyformán használni, a keletkezett 
számlákról pedig cégszintű kimutatásokat 
készíthetünk. 
 
A képernyőn megfigyelhetjük a demó verzió 
figyelmeztető hátterét is.  

 

Partnereim 
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A partnerkarbantartó menüpontban 
elsőként a már rögzített partnerek listája 
jelenik meg.  
Ha új partnert akar felvinni, akkor a 
képernyő alján található <Új partner> 
gombra kell kattintani, módosítás esetén 
pedig a választott partner sorára.  
A partner neve feletti szürke sáv jobb 
oldalán látható nyilacskás ikonnal Export / 
Import indítható.  
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A partner újfelvitel és módosítás képernyője 
azonos.  
A mezők kitöltése értelem szerinti, csak 
néhányhoz fűzök megjegyzést. 
A partner neve, cím és város mezőbe beírt 
minden szó első betűjét a program 
nagybetűsre alakítja.  
A partner kód nem kötelező, egyedi, szám 
vagy betű kombináció lehet. Ebbe a mezőbe 
a partner egyedi, vonalkódos azonosítóját is 
beírhatja vagy beolvashatja az eszköz 
kamerájával, vagy a csatlakoztatott 
bluetooth olvasóval. 
Az országkód kötelező és nagybetűsre lesz 
alakítva.  
A nem adóalany mezőbe magánszemély 
esetén tegyen pipát.  
Az adószám nem kötelező (ha nem 
magánszemély), üresen is maradhat, de ha 
nem üres, akkor legalább 11 számból álljon 
és az alábbi formátumú legyen:99999999-9-
99. 
Az utolsó két számjegy értéke 02-20, 22-44 
vagy 51 legyen.  
A cím mezőbe csak az utca/tér/stb. neve 
kerüljön, azt, hogy utca, tér, sor, stb., a 
közterület mezőbe kell írni! 
A házszám után következő mezők kitöltése 
értelem szerinti, de valamelyik mezőbe 
mindenképpen kell írni valamit! 
 
Az utolsó előtti mező a partnerhez 
rendelhető fizetési határidő beállítása. Ha 
nincs rá szükség, akkor maradjon 0. Ha 
céges és partner átutalási nap is be van 
állítva, akkor a partneré a nyerő. Ez 
természetesen csak alapérték, számlázáskor 
ettől mindkét irányban el lehet térni.  
 
A megjegyzés mezőbe olyan kiegészítő 
információ írható, ami nem jelenik meg 
sehol másutt, de számlázáskor a partnerlista 
keresőjébe írva szűrhetők a partnerek. Ez pl. 
egyszerűbb azonosítása lehet egy bonyolult 
nevű kft-nek. 
 
Az adatok mentése a <Mentés> gombbal 
történik, a <Törlés> gombot létező 
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partneradat törlésére használhatja. Ha 
olyan partnert töröl, akire már számlázott, 
azt sem akadályozza meg a program, mivel a 
számla mellé minden esetben letárolja a 
partner összes adatát! Ezt a törlési módot 
mégsem ajánljuk, ez rossz gyakorlat! 

  

  
 

Termékeim 
Ide kell rögzíteni az értékesíteni szánt termékeket. Csak olyan terméket számlázhat, ami ebben a 

törzsben benne van! A termékeket számlára teheti egyes vagy többes kiválasztással, a termék mellé 

írt vonalkód kamerás / bluetooth-os vonalkódolvasóval, de használhat súlykódos vonalkódot is, 

amikor a vonalkód első fele azonosítja a terméket, a többi része a súlykód, pl.: 2300010%. A % jel 

jelenti a súlykódot. 

 

A termék karbantartó menüpontban elsőként a 
már rögzített termékek listája jelenik meg.  
Ha új terméket akar felvinni, akkor a képernyő 
alján található <Új termék> gombra kell 
kattintani, módosítás esetén pedig a választott 
termék sorára. A táblázatban navigálni a fel-le 
söpréssel lehet. 
A termékek feletti szürke sáv jobb oldalán 
látható nyilacskás ikonnal Export/Import 
indítható. 
Amennyiben a cégünk által fejlesztett 
windowsos alkalmazásból tölti fel a 
törzsadatokat, beállíthatja, hogy a kézi 
számlázó kezelője ne vigyen fel és ne 
módosítson termék adatot! Ilyenkor az <új 
termék> gomb nem jelenik meg.  
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Súlykódos vonalkód példa (a fenti képen látható, 
hogyan kell a termékhez beírni) : 

 
Az ehhez tartozó globális beállítás, ami a 
fogaskerékre kattintásra nyílik meg: 

A termékek újfelvitel és módosítás képernyője 
azonos.  
A mezők kitöltése értelem szerinti, csak 
néhányhoz fűzök megjegyzést. 
A termék nevének kitöltése kötelező. A 
program itt nem alakítja át a szavak első 
betűjét nagyra.  
A termék száma tetszőleges, betűt - számot 
tartalmazó azonosító. 
A VTSZ mező hossza 2-30 számjegy között 
legyen, nem kell bele kötőjel. Ha nem VTSZ 
kóddal látja el termékét, akkor a pici lefelé nyíl 
segítségével választhat SZJ vagy MÁS típust is. 
A VTSZ és SZJ kódok hosszát a NAV 2-30 között 
állapítja meg, a MÁS – nál is legyen legalább 3 
hosszú! 
A ME (mennyiségi egység) utáni legördülő 
listában a NAV által ajánlott értékek közül 
választhat egyet, vagy ha az nem megfelelő, 
akkor az ’Egyéb’ választása után a következő 
mezőbe (ami csak ilyenkor szerkeszthető) 
írhatunk tetszés szerinti mennyiségi egység 
azonosítót.  
Az ár bruttó ár, vagyis az ÁFÁ-t tartalmazza. 
Kitöltése kötelező.  
Az áfa mezőbe (kötelező kitölteni) csak a 
listából választhatunk, ami a mezőre kattintva 
jelenik meg. 
   
A vonalkód mezőbe a termék egyedi, 
vonalkódos azonosítóját is beírhatja vagy 
beolvashatja az eszköz kamerájával, vagy a 
csatlakoztatott bluetooth olvasóval. 
A program képes vonalkódolvasóval beolvasott, 
súlykódos vonalkódok kezelésére is, akkor, ha a 
vonalkódban a súlykód a vonalkód végén 
helyezkedik el. Ehhez a termék vonalkód 
mezőjébe csak a vonalkód fix részét írja be és a 
változó, súlykódot tartalmazó rész helyett 
tegyen egy % jelet, továbbá a fogaskerék 
gombra kattintva állítsa be, hogy a súlykódban 
hány tizedesjegy van. Erre azért van szükség, 
mert a vonalkódban nem kell elválasztani az 
egész és tört részt és ettől rugalmasabban 
kezelhető a vonalkód. A bal oldali képen a 
2800010000520 látható, a beállítás szerint 
pedig 3 tizedesjegyet tartalmaz. A vonalkód fix 
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része a 2800010, a súlykód tehát a 000520. 
Ebből a 3 tizedes miatt a súly: 0.52. 
A rugalmasságot mutatja, hogy a 2800010% 
beállítás miatt érvényes vonalkód lehet a: 

- 28000100520 
- 280001000520 
- 2800010000520, 

a kinyert súly mindig 0.52 marad a 3 tizedes 
miatt.  
 
 
A termék adatok mentése a <Mentés> gombbal 
történik, a <Törlés> gombot létező termék 
törlésére használja. Ha olyan terméket töröl, 
akire már számlázott, azt sem akadályozza meg 
a program, mivel a program a számla mellé 
minden esetben letárolja a termék összes 
adatát! Mégse tegyen ilyet! 

Termékcsoportjaim 
A program lehetőséget kínál arra, hogy a termékeim menüpontba felvitt adatokból csoportot 

képezzen, amit egyszerre kiválaszthat számlázáskor, így adva hozzá a csoportba tartozó cikkek 

mindegyikét. Ez jó arra, ha pl. egy szerviz használja a számlázóprogramot és egy-egy művelet során 

többféle szolgáltatást is számlázna (pl. kiszállás, felülvizsgálat), vagy arra is jó, ha egy termékhez 

csomagolóanyagot is kell automatikusan számlázni.  
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Az új csoport gombbal vihet fel új csoportot, a 
csoport nevére kattintva pedig szerkeszthet egy 
meglévőt.  

 

A csoport neve egyedi legyen, kitöltése 
kötelező! 
A csoportba tartozó cikkek kiválasztása a cikk 
neve előtti kijelöl mezőbe történő kattintással 
lehet.  
Ha a cikk nevére, árára, stb. kattint, akkor a cikk 
karbantartó jelenik meg, ahol cikke adatait 
láthatja (és akár módosíthatja is). 
A módosított adatokat a mentés gombra 
kattintva őrizheti meg. A törlés gomb csak 
létező csoport módosításakor látható és a 
csoport törlésére használjuk. Csoport törlésénél 
nem számít, ha az esetleg már volt számlázva, 
mert a számlán csak a csoporthoz tartozó cikkek 
jelennek meg, a csoport maga nem.  
A mégse gombbal az esetleges módosításokat 
vetjük el.  
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Export – Import 
Ebben a menüpontban a program törzsadatait viheti át másik LSZÁMLA számlázóprogramba. A 

menüpont előhívása a termék vagy partnerek menüpontban látható nyilacskás ikonnal lehetséges.  

Az export és import csv fájlok segítségével történik. A fájlok első sora mezőlista, a mezők 

pontosvesszővel vannak elválasztva. Az export az 1.0.74-től kezdve tartalmazza a BOM karaktereket, 

így a windowsos EXCEL felismeri az UTF8 kódolást. Importnál a program UTF8 kódolást vár és kezeli a 

BOM karaktert is (bár nem várja el). 

partner vevokod;nev;adoszam;euadoszam;adoalany;orszag;varos;irsz;cim;koztjelleg; 
hazszam;epulet;lepcsohaz;emelet;ajto;hrsz;atutnapok;vonalkod;megjegyzes 

termék cikkszam;megnevezes;vtszkodtip;vtsz;me;bruttoar;afakod;megjegyzes;vonalkod 

A további sorok az adatok. Minden egyes sorban annyi adatmezőnek kell leni, ahány mező az első 

sorban volt. Az adatokat a program ellenőrzi, csak hibátlan importot fogad el! 

Amennyiben egy adatmezőben macskaköröm vagy ; szerepel, akkor a teljes mezőt macskakörmök 

köz kell tenni  és a mezőben szereplő macskakörmöt duplázni kell! Pl.: """KERY-AN"" KERESKEDELMI 

ÉS VENDÉGLÁTÓ BETÉTI TÁRSASÁG". 

Az alps Q2 képes usb adathordozót kezelni, de azt a file kezelő nem mutatja, hanem a képernyő felső 

éléről lefelé söpréssel megjelenítjük az értesítési sávot és az ott megjelenő adathordozó nevére 

kattintva jelenítjük meg a tartalmát s így másolunk a készülék belső tárhelyére! 
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Az export / import használatának első 
lépése, hogy kiválasztjuk melyik 
törzsadatot szeretnénk kezelni: partner 
vagy terméktörzs.  
Másodjára kiválasztjuk, hogy 
exportálni, vagy importálni szeretnénk.  
Ha exportot választ, akkor egy 
megosztás lehetőség is megjelenik. 
Ezzel kényelmesen, pl. bluetooth 
segítségével másolhatja át az export 
állományt a másik készülékre. 
Előfordulhat, hogy egyes androidokon 
a keletkezett csv állomány megosztása 
fogadó oldalról nem lehetséges. 
Ezután a képernyő alján lenyomjuk a 
<végrehajt> gombot.  
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Export esetén – ha nem választottuk a 
megosztást - a szokásos fájl kezelő 
ablak fogad, itt adathordozóra 
másolhatjuk az export állományt, vagy 
emailben elküldhetjük, esetleg 
kinyomtathatjuk. 
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Ha a megosztást választotta, akkor a 
fájl kezelő ablak helyett az android 
szabványos megosztási ablaka jelenik 
meg, ahol kiválaszthatja, hogy mivel és 
hová másolja az export állományt.  
A legpraktikusabb a bluetooth, mert 
akkor az előzőleg párosított eszközök 
között közvetlenül tudunk adatot 
küldeni.  

Az export állomány neve <a választott cég adószáma>_<a törzs neve>.csv. Pl.: 
12491980219_partner.csv. Az egyes tagok pontosvesszővel vannak elválasztva és a file utf8 
kódolású. 
Az export állomány szerkezete: 

1. sorban a mezőlista van. 
2. a további sorokban az adatok vannak.  

Példa a terméktörzs exportra: 
cikkszam;megnevezes;vtszkodtip;vtsz;me;bruttoar;afakod;megjegyzes;vonalkod 

;só;MÁS;000;Kilogramm;150;27%;null;ABxy12$ 

;sagemes javitas;VTSZ;5487;Darab;9600;27%;null;01234565 

;mokk;MÁS;000;Darab;200;18%;null;012345678905 

;trabant;MÁS;000;Darab;1500200;27%;null;ABC123 

 

Partner export: 
vevokod;nev;adoszam;euadoszam;adoalany;orszag;varos;irsz;cim;koztjelleg;hazszam;epulet;lepcs

ohaz;emelet;ajto;hrsz;atutnapok;vonalkod 

;Új Bt;12345678-1-13;null;null;HU;Budapest;1123;Temető;utca;36;;;;;;0; 
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Az import első lépése, hogy kiválasztjuk 
az importálandó fájl helyét.  
A file kiválasztás ugyanígy történik a 
céges képbeállításnál is! 
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A mappák között – android verziótól 
függően – esetleg másképpen kell a 
navigálást elvégezni, itt pl. a bal oldali 
három vízszintes vonalra kattintva. Ha 
a megfelelő mappában járunk (ott, 
ahová az import állományokat tettük), 
akkor a jobb alsó sarokban található  
<kiválasztás> gombra kell kattintani.  
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A megjelenő listában a program 
megjelöli azokat a fáljokat, amiket 
beolvashat (click). Az egyikre kattintson 
rá! 
Ügyeljen rá, ha partner importot 
választ, akkor a partner import fájl 
legyen kijelölve.  
Ha tévesen választott állományt, akkor 
sem lesz baj, mert a program ellenőrzi, 
mit olvas be! 
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Ha a beolvasásra kijelölt törzs nem 
üres, akkor ilyen hibaüzenetet kapunk. 

Importkor a program előbb felkínál egy ablakot, ahol ki lehet választani egy csv fájlt.  
A fájl szerkezete megegyezik az export szerkezetével. 
Importálás előtt a program ellenőrzi, hogy a készüléken lévő program verzió egyezik-e a csv által 
jelzett verzióval, különben az importálás sikertelen lesz! További ellenőrzésként a választott 
törzseknek megfelelően a mezőtartalmakat is ellenőrzi, pl. partner importban nem enged hibás 
adószámú adatokat beolvasni. Az ellenőrzés eredményéről részletes hibalistát jelenít meg a 
program, amit szokás szerint lehet nyomtatni, emailben küldeni. 

 

 

Beállítások 
A beállítások külön menüpontot kapott.  
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Cégem 
Ez  az adat fog megjelenni a számla fejlécében de néhány elem a NAV feladásban is megjelenik. Egy 

kézi számlázó alkalmazásba több cég is felvihető, de mindegyikhez külön regisztráció szükséges az 

éles működéshez.  

A programban található termék és partner törzs adatok mindegyik cégre közösek, a készített számlák 

egy-egy céghez tartoznak. A NAV feladás is a cégenként megadott NAV regisztráció szerint kerülnek 

feladásra – mindegyik cégé, tehát nem kell attól félni, hogy X cégben készített számla nem lesz 

feladva azért, mert most éppen Y céget választotta ki! 
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Egy programban több céget is fel lehet vinni, 
természetesen mindegyikre külön-külön kell a 
programot regisztrálni. 

 
A karbantartó képernyőjének alsó fele: 
 

A cég újfelvitel és módosítás képernyője 
azonos. Ebben a karbantartóban csak egy cég 
adata vihető fel.  
A mezők kitöltése értelem szerinti, csak 
néhányhoz fűzök megjegyzést. 
A cég neve, cím és város mezőbe beírt minden 
szó első betűjét a program nagybetűsre 
alakítja.  
Az országkód kötelező és nagybetűsre lesz 
alakítva.  
Az adószám kötelező és az alábbi formátumú 
legyen:99999999-9-99. 
Az utolsó két számjegy értéke 02-20, 22-44 
vagy 51 legyen. A NAV feladás nem fogad el 
hibás adószámot, kitöltésére ügyeljen! 
A 47. verziótól kezdődően a cég adószámának 
utolsó három jegyét módosítani lehet akkor is, 
ha a cég már regisztrálva van. 
A cím mezőbe csak az utca/tér/stb. neve 
kerüljön, azt, hogy utca, tér, sor, stb., a 
közterület mezőbe kell írni! 
A házszám után következő mezők kitöltése 
értelem szerinti, de valamelyik mezőbe kell írni 
valamit! 
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A számlaszám előtag arra szolgál, hogy ha egy 
cégnél több számlázóprogramot használ, akkor 
azok számlaszámait elkülöníthesse egymástól. 
A program által használt számlaszám 
formátum a következő: számlaszám előtag / 
évszám / sorszám.  
A program a sorszámot egyről kezdi, ha új évet 
nyit, vagy olyan számlaszám előtagot ír ide, 
amivel még nem készült számla.  
Ezt a mezőt nagyon figyelmesen töltse ki, ha 
több számlázót is használ párhuzamosan, mert 
egy cégen belül nem ismétlődhet számlaszám! 
A számla előtagban nem lehet ékezetes betű, 
mert a NAV nem fogadja el! 
 
Mivel a képernyőn több adat van, mint ami 
(esetleg) elfér rá, ezért söpréssel görgessünk 
felfelé! 
 
A képernyő alján beállíthatjuk, hogy 58 vagy 
80mm-es nyomtatóra nyomtatunk? A program 
bármilyen ESC/POS szabványt követő 
bluetooth képes nyomtatóra nyomtat, de 
szükséges, hogy a nyomtató támogassa még a 
852-es (latin2) kódlapot is! A tesztelt 
nyomtatók listáját a dokumentum végén 
olvashatja.  
A következő mezőben pedig azt állíthatja be, 
hogy számlanyomtatáskor automatikusan hány 
példányt nyomtasson a program? Ez nem kőbe 
vésett adat, mert a számla nyomtatás 
képernyőjén egyedileg az aktuális számlához 
módosítható. 
A programban beállítható, hogy ha átutalásos 
számlát készítünk, akkor annak hány naptári 
nap legyen az alapértelmezett fizetési 
határideje. Max. 99 nap lehet, ha esetleg a 
szám előtt vezető 0-t lát, az nem probléma! 
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Jelszó megadása egyes beállításokhoz: 

 

A képernyő alján a következő három lehetőség 
a számla végén szereplő reklámszöveg és email 
beállítás, valamint az egyéb beállítás amit a 
megfelelő gomb lenyomásával hívhat elő.  
Az egyéb beállítás és a NAV gomb használata 
jelszóval védett a téves módosítás ellen. Téves 
jelszó esetén is megnyílik a választott ablak, de 
azokban tartalmat módosítani és menteni nem 
lehet! 
Az adatok mentése a <Mentés> gombbal 
történik, törölni nem lehet. 
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A mintán látható színes kép így kerül 
kinyomtatásra (ahol szín, vagy árnyalat van, ott a 
program pontokkal próbálja megjeleníteni): 

 
 
Pár további kép kedvcsinálónak: 

 

A reklám szöveget és képet a program a számla 
végére nyomtatja, ha az be van állítva.  
A képernyő felső részén szerkesztheti a reklám 
szöveget, hossza nincs korlátozva. A jobb felső 
sarokban látható pici nyomtatót ábrázoló 
gombbal próbanyomtatást végezhet – számla 
nélkül.  
A képet (logót) az alsó részen állíthat be, 
kétféleképpen. Ha az alsó részre kattint, akkor 
a program megnyitja a fényképezőt, ahol 
tetszőleges képet készíthet. Legyen 
figyelemmel arra, hogy a nyomtató hőpapírra 
nyomtat, árnyalat nélkül, 8pont/mm 
felbontással.  

Papírszélesség Nyomtatási 
terület 

Max. kép 
szélesség 
pixelben 

8pont/mm 
esetén 

80mm 72mm 576 

58mm 48mm 384 

 
Az elkészített fotó jelenleg nem méretezhető, 
úgy kerül nyomtatásra, ahogy az elkészült. 
Másik megoldás, ha szerkeszt egy jó minőségű 
– fekete fehér – képet, mint logót és azt a 
középső vonal alatt, bal oldalon látható mappa 
ikonra kattintva kiválaszt (a kiválasztásról 
bővebben itt, képformátumok: jpg, bmp, png).  
A kép megjelenik, a próba nyomtatás gombbal 
ellenőrizheti a nyomtatás minőségét. Ha a kép 
nem tetszik és nem akar újat beállítani, akkor a 
vonal alatt, jobb oldalon látható kuka ikonnal 
törölheti le.  
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A programból email küldéssel (is) lehet 
adatokat kinyerni. Az email cím adatait, 
melyről a levelet küldjük itt lehet beállítani.  
Ez csak lehetőség, nem kötelező a program 
működéséhez! 
A mezők megadása értelem szerinti. 
Nem, mégsem.  

Szolgáltató: Gmail Más 

Email cím az a cím, amiről a levelet küldjük. A 
tesztlevél feladója is ez lesz.  

User üres egyéb 
tárhelyszolgáltatók 
esetén a 
szolgáltatóval 
kötött szerződésen 
olvasható, esetleg a 
teljes email cím, 
vagy csak az email 
@ előtti része. Üres 
is lehet. Ahány 
szolgáltató, annyi 
lehetőség. T-online 
esetén pl. kell és 
van is 
felhasználónév! 

Password az email 
címünkhöz 
tartozó jelszó  

egyéb 
szolgáltatónál a 
szerződésben 
olvasható, de nem 
feltétlenül az, amit 
az email címhez 
állítottunk be! 

Port 465 Kimenő, v. smtp 
port. Keressünk az 
interneten: lehet 
25, 465 vagy 587 is. 

SMTP smtp.gmail.com t-online esetén 
mail.t-online.hu, 
egyéb szolgáltató 
esetén keresse az 
interneten! 

Összefoglalva és ismétlésképpen: gmail esetén 
nincs user és a jelszó az, ami az emailnél be lett 
állítva.  
Egyéb email esetén az user és jelszó 
elsődlegesen az, amit a tárhelyszolgáltató kér 
és nem az emailhoz tartozó adatok! 
 
Kiegészítő adatok rendszergazdáknak: 

port ssl tls  

25 - - auth 
login 

465 x -  
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587 - - auth 
login 

 
A teszt levélküldés gombbal még a beállítás 
alatt megkísérelhetünk egy levelet küldeni – a 
beírt email címre. Ha a küldés sikeres, a 
beállítás jó volt. Gmail-es címeknél előfordul az 
alábbi két probléma: a gmail nem szereti, ha 
egy email címre androidról lépünk be. Ilyenkor 
általában kapunk egy levelet, hogy ismeretlen 
eszközről léptek be az email címre. A levél 
tárgya ilyenkor: „Biztonsági értesítés”, tartalma 
pedig: 
 

 
A tevékenységek áttekintésére kattintva pedig 
megjeleníti, hogy milyen eszközről történt a 
bejelentkezés.  
 
 
 

 
 
Amennyiben mi voltunk, akkor mindenképpen 
az „igen, én voltam”-ot válassza, ellenkező 
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esetben a gmail nem fogja engedni az email 
cím további használatát az eszközről.  
A második lépés az, hogy engedélyezzük email 
küldését „kevésbé biztonságos” eszközről.  
Itt van a leírása a kevésbé biztonságos 
alkalmazások engedélyezésének.  
E két lépés szükséges gmail-es email cím 
használatához számlázó programunkban.  

NAV belépési adatok beállítása 
A számlafeltöltéshez szükséges, hogy a cégnek legyen regisztrációja a számlák feltöltéséhez. A 

regisztrálás menetéről kimerítő leírás található a NAV oldalán: 

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

 
A NAV regisztrációs adat a QR kód nyomtatás 
előtt a képernyőn is megjelenik (szándékosan 
torzított kép): 
 

Ez a menüpont a cégem menüpontból nyílik, de 
csak akkor szerkeszthető, ha már a cégadatokat 
bevitte. A NAV beállításokat – több cég esetén - 
minden cégre külön-külön kell elvégezni (ahogy 
a NAV regisztrációt is). Ha egy cég több 
számlázót használ, akkor csak egy NAV 
regisztráció kell. 
 
Ez a menüpont jelszóval védett a módosítás 
ellen, de hibás jelszó esetén is megtekinthetők 
az adatok, sőt a teszt login gomb és a nyomtató 
gomb használható továbbra is! 
 
FIGYELEM! 
A NAV oldalán kétféleképpen lehet regisztrálni, 
egyrészt az éles, napi munkára, másrészt egy 
tesztfelületre. A program a beírt regisztrációs 
adatokkal demó módban a NAV tesztfelületére 

(https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu) 
akar belépni, regisztrált módban pedig az éles 
felületére 

(https://api.onlineszamla.nav.gov.hu). Ez azt 
eredményezi, hogy ha csak éles NAV 
regisztrációja van, de a program demó módban 
fut, akkor a teszt login sikertelen lesz és 
fordítva. Erre figyeljen! 
 
A mezők kitöltése értelem szerinti, s mielőtt 
elmentené őket, még kipróbálhatja a teszt login 
gombbal, hogy helyesen vitte-e fel őket. A teszt 
login gombbal az első három mező helyessége 
igazolható, mert a cserekulcsot a program csak 
számlaküldés esetén használja. Különösen 
ügyelni kell az 1-es szám, a kicsi l (mint lomb) és 

https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/
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A nyomtatás gomb lenyomására QR kód 
kinyomtatható: 
 

 
 
NAV válaszának megtekintése sikertelen teszt 
után (az első három mező egyikében valamit 
elütöttek): 

nagy I (mint István) betűkre, valamint a 0 (nulla) 
és O (nagy O, mint Olga) karakterekre! 
Apró segítség (2020-ban legalábbis), hogy a 
login általában kisbetűkből áll. A password 
mező vegyesen tartalmazhatja ezeket, az 
aláírókulcs (általában) a 23. karaktertől 
nagybetűs, a cserekulcs pedig a 7.-től. 
 
A Teszt login gombtól balra látható kicsi QR kód 
gomb arra szolgál, hogy a NAV regisztrációs 
felületén megjelenő QR kódot be tudja olvasni, 
evvel biztosítva azt, hogy a fenti kódelütéseket 
elkerülhessük. Erről lejjebb olvashat. A QR kód 
nem tartalmazza a password értékét, azt 
továbbra is kézzel kell beírni! 
 
A Teszt login gombtól jobbra látható kicsi 
nyomtató gomb arra szolgál, hogy a 
regisztrációs adatokat egy QR kód formában 
kinyomtassa, majd ezt a QR kódot egy másik 
eszközön, ahol ugyanilyen számlázóprogramot 
használ (ugyanaz a cég), beolvassa, hogy a 
regisztrációs adatokat ott se kelljen kézzel 
beírni! 
 
Az adatok mentése a szokásos mentés gombbal 
történik, ha nem akart módosítani, akkor a 
mégse gombot nyomja le.  
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A Teszt login gomb lenyomásával ellenőrizhető 
a bevitt adatok helyessége.  
 
A csatlakozás eredményét a program 
megjeleníti (ok, vagy hiba) és lehetőség van arra 
is, hogy a NAV válaszát megtekintsük. Ha a 
megjelenített szövegben „timeout” jelenik meg, 
akkor az azt jelenti, hogy a NAV szervere éppen 
nem elérhető. 
Ha invalid_security_user jelenik meg, akkor 
biztosan elütött valamit a NAV regisztrációs 
adatokban! 
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A NAV QR kód beolvasás képernyője. A program 
automatikusan felismeri a QR kódot a 
képernyőn és be is keretezi, jelezve ezzel a 
felismert területet és ha olyan QR kódot talál, 
ami a NAV belépési adatokat tartalmazza, akkor 
ez a képernyő bezáródik és a NAV beállítások 
képernyőn feltölti a megfelelő mezőket.  
 
FIGYELEM!  
A NAV QR kód a belépési jelszót nem 
tartalmazza, azt továbbra is kézzel kell beütni! 
A képernyőn két további gomb van, szükség 
esetére, egy a kamera váltáshoz, egy pedig a 
vaku mód beállításához – ha kell és támogatja a 
készülék, amin a program fut.  

 

Extra adatok megadása 
Ebben a – jelszóval védett - menüpontban olyan, a program működését befolyásoló beállítás 

található, amely főleg olyan cégeknek lehet hasznos, ahol több kézi számlázó is működik és azok 

együttműködnek a windowsos alkalmazásunkkal.  
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1. a kézi számlázó ennek a raktárnak 
(tárolási helynek) a készletét 
mozgatja. Értelem szerint töltendő.  

2. Ezen a készüléken a terméktörzs 
módosítás megengedett. Ha a 
terméktörzset a közös windowsos 
programban kezeljük, akkor 
érdemes Nem-re állítani! 

3. Ezen a készüléken a számlák 
stornózása: bármikor  vagy a készítés 
napján szabadon, egyéb esetben 
engedélykóddal. A téves stornózások 
megakadályozása céljából, 
amennyiben a windowsos 
programot is használják, érdemes a 
második lehetőséget beállítani.  

4. Törzs export/import megengedett: 
ha nem van beállítva, akkor az 
export/import művelethez eg kell 
adni egy jelszót. Ebben az esetben az 
adatbázis mentés is titkosítva 
történik. 

 

 

Program regisztrálása 
Evvel a menüponttal lehet a programot regisztrálni. A regisztrálás célja, hogy a számlák a NAV teszt 

felülete helyett az éles rendszerbe kerüljenek feladásra. A menüpont további szerepe, hogy 

ellenőrizze, megérkezett-e a regisztráció a kérésre továbbá a programfrissítések eltöltése / telepítése 

is itt történik. A programfrissítés demó módban mindig kérhető, regisztrált program esetén pedig 

csak a regisztráció érvényességi idején belül. 
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„Rejtett” funkciók a menüben:  
A regisztráció kérése fölötti részre hosszan 
nyomva a program kijelzi egyedi azonosítóját, 
a gomb alatti részen hosszan nyomva pedig 
tesztoldalt nyomtat. 
 

A regisztráció megelőző lépése, hogy a 
törzskarbantartóban a cége adatait a lehető 
legpontosabban felvigye és elmentse.  
Ezután térhet rá a regisztráció kérésére.  
A regisztráció kérése során ki kell választani a 
cége(ke)t, ami(ke)t regisztrálni akar. 

 
A választ gomb aktívvá válik, amint legalább egy 
cégre kattint. A program a kérést továbbítja a 
regisztrációs szervere felé.  
 
Amennyiben a cége adataiban megad egy 
kapcsolat email címet, a szerveren történt 
regisztráció után levélben értesítést is kap! 
 
A regisztráció elvégzése után a <regisztráció 
szerverről> gombot lenyomva a program értesít a 
regisztráció tényéről (vagy annak státuszáról, pl. a 
regisztráció folyamatban). Sikeres regisztráció 
esetén a cég demó módban készült számláit törli 
és immár tiszta lappal indulhat a munka! Arra 
ügyelni kell, ha több céget vitt fel a programba, de 
még egyet sem választott ki, emiatt a sikeres 
regisztráció is jelezhet sikertelenséget! 
 
A program frissítése a szerverről menüponttal a 
regisztráció dátuma után egy évig ingyenesen 
frissítheti a programot. .  
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Adatbázis mentése 
Evvel a menüponttal a program adatbázisát menthetjük el vagy a programot futtató eszközre, vagy a 

hozzá csatlakoztatott adathordozóra.  
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A mappa választása gombbal jelölhetjük ki azt a 
helyet, ahová az adatbázist szeretnénk 
menteni. Ha az előzőleg használt könyvtár 
jelölőnégyzetben pipa van, akkor az alább 
látható helyre másol a program, kiválasztás 
nélkül (most a download könyvtár) 
Adatbiztonság fokozása céljából, ha a 
cégkarbantartóban be van állítva, hogy törzs 
export/import csak jelszóval legyen elérhető, 
akkor az adatbázis mentése titkosított 
formátumban történik. 
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Színbeállítás 

 

Ebben a menüpontban a programot saját 
ízlésünk szerint átszínezhetjük. A színezhető 
elemek a gombokon olvashatók. A színezés a + 
jelre kattintva történik, rövid kattintáskor a 
gomb (alsó panel) színe, hosszú kattintáskor 
pedig a keret színe állítható.  
A „STORNÓ, …” gombra kattintva a gyári színek 
állnak vissza, az „EGYÉB …” gombra kattintva 
pedig a program megjeleníti a beállított színek 
kódjait is.  
A „MÉGSE, …” gombra kattintva háttérkép 
választható a menük alá. A kép méretarányáról 
a felhasználónak kell gondoskodni, különben 
torzan jelenhet meg. A háttérkép demó 
módban a menüpontok alatt nem jelenik meg, 
csak itt. 
A mentés gombra kell kattintani, ha a beállítást 
meg akarja őrizni, egyébként a vissza gombra.  

Kézikönyv 
A program megjeleníti a www.leichter.hu oldalon található kézikönyvet. A helyes működéshez 

szükséges, hogy telepítve legyen az eszközre egy PDF megjelenítő alkalmazás, pl. a Google PDF 

viewer.  

Vissza 
Evvel a gombbal térhet vissza a fő menübe.  

Adatcsere 
Ebben a menüpontban a cégünk által fejlesztett windowsos alkalmazással való adatcsere történik. A 

művelet folyamán a partner és terméktörzs adatok a windowsos alkalmazásból átkerülnek az 

androidra (mind / a módosult) és az androidon keletkezett új (módosult: stornózott vagy az utolsó 

kommunikáció óta NAV felküldésben résztvevő) számlák pedig átkerülnek a windowsos programba. 

Ez a művelet azoknak praktikus, akik több kézi számlázót használnak és abban közös partner és 

terméktörzset akarnak használni, valamint a számlákból együttes kimutatásokat szeretnének látni.  

A kommunikáció működése kétféleképpen lehetséges. 

http://www.leichter.hu/
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1. A kézi számlázót kezelő kolléga bemegy az irodába, ahol az összes adatot gyűjtik, vagyis a 

windowsos programot futtató PC ugyanarra a hálózatra kapcsolódik, mint a kézi számlázó 

(házon belüli hálózat) 

2. A kézi számlázót kezelő kolléga NEM megy be az irodába, ahol az összes adatot gyűjtik, 

hanem otthonról tölti fel a napi számlákat, vagyis a windowsos programot futtató PC és a 

kézi számlázó külön hálózaton van, de a windowsos PC kívülről elérhető fix IP címmel, vagy 

duckDNS (esetleg más, hasonló) szolgáltatással és a routeren port átirányítás van. A tűzfal és 

egyéb programok (víruskereső) úgy vannak beállítva, hogy ne akadályozzák a bejövő 

forgalmat.  

A program nem igényel semmilyen beállítást, az LSZÁMLA alkalmazás megtalálja a windowsos 

kommunikációs programot, ha az fut.  

 

Első képernyőn bemutatjuk azt az esetet, ha 
nem fut a kommunikációs program. A 
Bontva felirat helyén egy visszaszámláló fut, 
ami ha lejár, ez a szöveg jelenik meg.  
Itt említem meg, hogy a kommunikációs 
program szerverének neve van, ha esetleg 
egy hálózaton több is futna és fontos, hogy 
a kézi számlázók melyikhez csatlakoznak.  
Telepítés után az alapértelmezett név a 
’szerver’, ha módosítani akarja, akkor azt 
mindkét programban meg kell tenni! 
 
Ha módosítani akarja (a windowsos 
programban is!), akkor itt a ’Bontva’ 
szövegre – vagy ami a helyén látható – kell 
hosszan nyomni, majd beírni a kívánt 
szerver nevet. Egyszerű esetben a szerver 
neve pl. szerver.  
 
Ha az adatokat gyűjtő PC-re távolról akarja 
feltölteni az adatokat (és az ehhez szükséges 
program ott telepítve van), akkor ide IP 
címet, vagy url-t írhat: 
ws://192.168.0.155:54021/ws vagy 
ws://azencegem.duckdns.org:54021/ws. 
Az utóbbi példához a duckdns.org címen 
regisztrálni kell és a beállított domain és 
token értéket be kell írni a dbset.ini 
állományba. 
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A kommunikációs programot elindítva a 
következő képernyő jelenik meg: a művelet 
hamar lefut. 

 

 

Számláz 
Ebben a menüpontban készítheti el számláit. Az adatok megadása a lehető legegyszerűbb, a minél 

gyorsabb munka érdekében. A számlázáshoz a partner és termék adatokat előzőleg és számlázás 

közben is felviheti. 

Az egyszerűsített adattartalmú számlára csak egyféle ÁFA% vihető fel. 

 Az elkészült számlát azonnal nyomtathatja és internetelérés esetén a NAV feladás is megtörténik. Ha 

nincs internet, akkor a program a következő számlakészítéskor mindig megmutatja, hány darab 

számla nem lett feladva a NAV-nak. Ezeket a NAV menüpontban pótolhatja, de a program 5 

percenként egyébként is megkísérli a feladást.  

 

  

Számlázás 

 A számlakészítés első lépcsője ez az üres 
képernyő. Kettő dolgot kell bevinni: egy 
partnert és a termék(ek)et.   
 
Egy harmadik dolog opcionális: a fizetési mód 
választható készpénz, bankkártya és átutalás 
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között, ha kattint a készpénz címkén (a 
lekérdez -> listák menüpontban a napi 
árbevétel lista külön oszlopban tartalmazza a 
készpénz / bankkártya / átutalás forgalmat). 
 
A számla végén együttes, %-os kedvezményt is 
adhat. 
 
A felvitel sorrendje tetszőleges. Kezdjük a 
partnerrel! 
Kattintsunk a <Partner> gombon! 
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Megjelennek a partner adataink.  A listán fel-le 
söpörve navigálhatunk, esetleg a Keresés a 
partner nevére mezőre kattintva a megjelenő 
billentyűzettel kereshetünk. Ha a táblázatban 
már látszik a megfelelő partner neve, akkor a 
<kiválaszt> gombra kattintva a program 
visszatér az előző ablakba, ahol megjelenik a 
kiválasztott partner. A keresőmezőbe beírt 
szöveget a program már nem csak a névben 
keresi, de a partnertörzs megjegyzés 
mezőjében is.  
 
Ha a partnernek ki van töltve a kódja, akkor azt 
most, mint vonalkódot beolvashatjuk (pl. egy 
partnerkártyáról) a készülékhez párosított 
bluetooth vonalkódolvasóval és ez által 
kiválaszthatjuk. Sikeres beolvasás esetén 
azonnal visszakerülünk a számlázóprogram fő 
ablakára.  
Ha nincs bluetooth vonalkódolvasója, akkor a 
pici QR kód ikonra kattintva a készülék saját 
kamerájával is olvashat – természetesen kissé 
lassabban. Ilyenkor a program vonalkód olvasó 
ablaka nyílik meg. A kamerát a vonalkód 
irányába tartva beolvassuk azt. Ha olyan kódot 
olvasunk, ami a partnertörzsben is benne van, 
akkor sikeres olvasás esetén az ablak bezárul és 
a partner kiválasztásra kerül. Ha olyan kódot 
olvasunk, ami nincs benne a törzsben, akkor 
nem történik semmi! 
 

 
 
Ha most szeretnénk módosítani egy partner 
adatain, akkor a partner nevére kattintva a 
partnerkarbantartó képernyő nyílik meg. Ne 
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módosítsunk úgy egy partnert, hogy annak 
adatait egy tejesen másra írjuk át! Új partner 
esetén mindig újként vigyük fel! 
 

 

Választottunk egy partnert, ami megjelenik a 
számlázás fő ablakában. Ha ez nem tetszik, 
akkor a <partner> gombra kattintva 
választhatunk másikat! 
 
A számla kelte mindig a mai nap, azt 
módosítani nem lehet. Ne számlázzon, ha az 
látja, hogy a keltezés hibás, nem a mai napot 
mutatja! Ha ilyet lát, akkor ellenőrizze eszköze 
dátumbeállítását! 
A program egyébként vigyáz arra, hogy a 
keltezés ne legyen az utoljára elkészített számla 
keltezésénél kisebb. 
 
Most válasszuk ki a számlázandó termékeket! 
Kattintsunk a <termékek> gombra! 
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Most üres képernyő fogad, mert még nem 
választottunk semmit és van rögzített 
termékcsoportunk is.  
Ha nincs rögzített termékcsoport, akkor a 
program azonnal a termék kiválasztása listára 
ugrik! 
 
A képernyő alján a <+ termék> gombra 
kattintva megjelenik a terméklista.  
A <+ termékcsoport> gombbal a felvitt 
termékcsoportok közül válaszhatunk.  
 
Ha az eszközéhez társítva lett egy bluetooth-os 

vonalkódolvasó  , akkor azt itt azonnal 
használhatja, hogy termékeket adjon a 
számlájához! Ha olyan vonalkódot olvas be, ami 
a terméktörzsben is benne van, akkor azt a 
program hozzáadja a számlához, ha még 
egyszer leolvassa ugyanazt a vonalkódot, akkor 
a már hozzáadott termék mennyiségét növeli, 
ha ismeretlen vonalkódot olvas be, akkor 
hangjelzést kap és a képernyő alján egy 
figyelmeztető üzenetet! 
 
Ha nincs bluetooth vonalkódolvasója, akkor a 
pici QR kód ikonra (jobb felső csücsök) kattintva 
a készülék saját kamerájával is olvashat – 
természetesen kissé lassabban. Ilyenkor a 
program vonalkód olvasó ablaka nyílik meg. A 
kamerát a vonalkód irányába tartva beolvassuk 
azt. Ha olyan kódot olvasunk, ami a 
terméktörzsben is benne van, akkor sikeres 
olvasás esetén az ablak bezárul és a termék 
kiválasztásra kerül. Ha olyan kódot olvasunk, 
ami nincs benne a törzsben, akkor nem történik 
semmi! 
A vonalkód lehet teljes és súlykódos, utóbbi azt 
jelenti, hogy a vonalkód nem csak a termék 
azonosítására szolgáló karaktersorozatot 
tartalmazza, hanem a termék súlyát is. Pl.: 
2800010000520. A zöld rész azonosítja a cikket, 
a kék pedig a súly. Ilyen vonalkódot a 
terméktörzsbe így kell beírni: 2800010% és be 
kell állítani, hogy a súly hány tizedesjegyet 
tartalmaz.  
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A képernyő alján lévő  <+Termékcsoport> gomb 
nem jelenik meg, ha még nem vittünk fel a 
törzsbe termékcsoportot!  

 

 

A termékek kézi kiválasztásakor (a <+Termék> 
gombra kattintottunk) a terméktörzsünk 
tartalma jelenik meg. A táblázat sorain fel-le 
söpréssel tudunk navigálni, ha a kívánt termék 
látható, akkor a <kiválaszt> gombbal tehetjük a 
számlára.  
Amennyiben rendelkezik a windowsos 
programunkkal is, akkor azon beállíthat partner 
árakat is, a partner adószáma és a termék 
száma (azonosítója) szerint. A programok 
közötti kommunikációval az andoridos 
készülékre másolva a partner árakat, ebben a 
listában már csak a számlára választott partner 
árat láthatja.  
 
Ha a termék adatát módosítanánk, akkor a 
termék nevére koppintsunk és megjelenik a 
termékkarbantartó. Ne módosítsunk úgy 
terméket, hogy pl. a ’bab’ nevűt átírjuk 
mondjuk ’kukoricára’. Ha valami még nem volt 
a terméktörzsben, akkor mindig újként vigyük 
fel! 
Lehetőség van arra is, hogy egyszerre ne egy 
terméket vigyünk fel a számlára, hanem többet. 
Ha több kijelöl négyzetbe pipát teszünk, majd 
lenyomjuk a kiválaszt gombot, akkor mindegyik 
termék rákerül a számlára! 
A termék neve mellett látható a bruttó ára, 
mennyiségi egysége és ÁFA%-a.  
A számlára kiválasztott cikk mennyisége alapból 
mindig 1, de ez és a bruttó ár is átírható! 
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Az <új termék> gombbal bármikor új terméket 
vihetünk fel.   
Egyszerre nem csak egy terméket választhatunk 
ki a számlára, de egy számlán csak egyféle 
ÁFA%-ú termék lehet.  
Kiválasztás nélkül is visszatérhetünk a <vissza> 
gomb lenyomásával. 

 

Termékcsoport kiválasztás ablaka. 
Egy számlára kiválaszthatunk egyszerre akár 
több csoportot is, - ami ugye eleve több cikket 
tartalmazhat - a kijelöl előtti négyzetbe 
kattintva. Ha csak egy csoportot választunk ki, 
akkor elég a kiválaszt gombra kattintani.  
A csoport neve mellett nincs egyéb adat. A 
számlába visszatérve a beillesztett cikkek 
mennyiségét és bruttó árát módosíthatja! 
Ha most kellene, akkor az új csoport gombbal 
létrehozhatunk egyet! 
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Az előző képernyőn egy terméket (vagy 
csoportot) kiválasztva visszatérünk a számla 
oldalra, ahol a termék mennyisége mindig 1.  
A mennyiségre (most 1) koppintva megjelenik 
egy kis ablak, ahol átírhatjuk azt másra. A 
maximális beírható mennyiség 999. Negatív 
értéket nem lehet beírni! 
A program csak számláz, nincs benne 
készletellenőrzés! 
 
Ha a Bruttó árra (most 800) koppintunk, akkor 
azt is átírhatjuk másra. A bruttó ár legfeljebb 
akkora lehet, hogy egy tétel értéke ne haladja 
meg az 1.5mFt-t! 
 
Ha egy terméket mégsem akarunk 
szerepeltetni a számlán, akkor a nagy <töröl> 
gombra koppintva eltávolíthatjuk a listából. 
A <vissza> gombbal a számla fő ablakába 
jutunk.  

 Ha a fizetési módnál az átutalásos lehetőséget 
választ, akkor a számla fő oldalán a Kelt. 
dátumra kattintva ez az ablak nyílik meg.  
A teljesítés vagy fizetési határidőt úgy 
változtathatjuk meg, hogy egyszerűen 
rákattintunk. Itt a szokásos dátumbeviteli ablak 
nyílik meg.  

 
A hónapot vagy évet a mező előtt vagy mögött 
lévő nyíllal léptethetjük. Ha egy napra 
kattintunk, akkor a beviteli ablak bezáródik, 
nincs szükség külön az OK gomb használatára. 
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A számla főképernyőjére a vissza gombbal 
jutunk. Ha később megváltoztatjuk a fizetési 
módot, vagy másik partnert választunk, akkor 
az itt beállított dátumok módosulni fognak!  
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A számlánk majdnem készen van.  
Ha új partnert választanánk, akkor koppintsunk 
a <partner> gombra! 
Ha a termék listán módosítanánk, akkor 
koppintsunk a <termékek> gombra! 
Ha minden megfelel, akkor a <mentés> gombot 
válasszuk! 
 
Mentés esetén a program rákérdez, hogy 
tényleg minden rendben van-e, vagy kiírja, ha 
pl. nem választottunk partnert, vagy nincs 
termék a számlán.  
Ha minden rendben van, akkor megjelenik a 
nyomtatás ablak.  
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A nyomtatáshoz be kell kapcsolni a nyomtatót 
és a PDA bluetooth-át is engedélyezni kell (ha 
nem lenne engedélyezve).  
A kapcsolat a nyomtatóval lehet sikeres, vagy 
sikertelen. Ezt a <nyomtat> gomb háttérszíne 
jelzi, piros a hiba, zöld a siker.  
Amennyiben zöldre vált a gomb és kattintunk 
rá, a nyomtatás elkezdődik! 
Ellenkező esetben a gombra hosszan nyomva 
egy újabb csatlakozási kísérlet indul, ha néhány 
próbálkozás után sem jár sikerrel, akkor 
ellenőrizze a nyomtatót és/vagy a PDA 
bluetooth-át.  
Előfordulhat, hogy a PDA ’emlékszik’ a 
nyomtatóra, mert előzőleg már sikeresen 
nyomtatott rajta, de a nyomtató bluetooth 
képességével probléma van. Ilyenkor a PDA 
bluetooth beállításaiban ’felejtesse el’ a 
nyomtatót és próbálja frissíteni a csatlakozást, 
sikerül-e? Ha újra megjelenik a nyomtató neve, 
akkor avval nincs gond. 
Az is előfordulhat, hogy a PDA újraindításával 
(reboot) orvosolható a csatlakozási probléma. 
A nyomtatás gomb feletti <NYOMTATÓ> 
lehetőség átváltható <PDF> szövegre is, 
ilyenkor a nyomtatás gomb lenyomására egy 
file küldő ablak nyílik meg, amivel a PDF 
formátumú számlát emailben elküldhetünk, 
vagy adathordozóra kimásolhatunk. 
 
A következő részben számlaképet mutatunk: 

Az alábbi képen egy számla képe látható Az előző számlát stornózó számla: 



Leichter Irodatechnika Kft          

                    2200. Monor, Virág u. 39.  tel./fax: +36-29-410-550  email: leichter@leichter.hu 

 

 
53 
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Az új számlakép, amikor egy számlára már 
többféle ÁFA% is felvihető.  
A tételsorok előtti betűk az ÁFA bontással való 
egyezőséget szolgálják. Az A betű a számlán 
szereplő első (ABC rendben első) ÁFA%-hoz 
rendelődik, a B a másodikhoz, stb. Tehát ha egy 
számlán csak egy ÁFA% van és az pl. 18%, akkor 
az lesz az A, ha csak 27% van, akkor az. Ha a 
számlán van 18% és 27% is, akkor a 18% lesz az 
A, a 27% lesz a B jelű sor.  
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Átutalásos számlakép. 
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A számla nyomtatásból lehetőség van arra is, 
hogy egy vagy több számlát PDF formátumban 
email címre elküldjön, vagy adathordozóra 
másoljon. 
A számla képe egyszerű, a szöveges 
nyomtatásnak megfelelő, csak éppen A/4-es a 
formátuma.  
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Lekérdez 
Ebben a menüpontban lehet megtekinteni az elkészült számlákat, itt lehet stornózni és újra 

nyomtatni őket.  
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Engedélyező kód megadása: 
 

 
Stornó ok megadása: 

A képernyőn megjelentek az elkészített 
számlák. Több információ olvasható le ezen 
kívül.  
A piros sorok a stornózott, vagy stornó 
számlák.  
Ha stornózni akar egy számlát, akkor a 
<stornó> gombra kell kattintani. A megjelenő 
kérdésre igennel válaszolva egy kis ablakban 
meg kell adni a stornózás okát. Ez kötelező. 
Ezután a stornózás megtörténik és a stornó 
számla nyomtatásra kerül.   
 
Amennyiben a cég karbantartóban 
beállította, hogy a stornózás korábban 
készített számlák esetén csak 
engedélykóddal lehetséges, akkor a program 
előbb egy engedélykódot kér (amit pl. 
telefonon kapunk a cég jogosult kollégájától) 
és ennek egyezése után léphet tovább! 
 
Ha egy számla tételeire kíváncsi, akkor a 
számla sorára kell kattintani egy rövidet. 
Mindegy, hogy normál, vagy stornózott 
számláról van szó.  
A <listák> gombra kattintva egy szűrhető 
számla lekérdezés képernyő fog megjelenni, 
erről később olvashat.  
Ha a nyomtat mezőre kattint, akkor abban 
egy pipa jelenik meg és a <Listák> gomb 
<Nyomtat>-ra változik. Evvel a lehetőséggel 
egyszerre több számla nyomtatható ki, mivel 
tetszőleges számú számlán helyezhet el 
pipát. A <Nyomtat> gombra kattintva 
minden kijelölt számla nyomtatásra kerül.  
Ha egy nap összes számláját újra ki akarja 
nyomtatni (mert a számlázás megtörténtekor 
csak egy példányt nyomtatott és azt odaadta 
ügyfelének) , akkor előbb az egy nap gombra 
kattintva állítsa be a napot, majd a táblázat 
feletti BSZ szövegre hosszan nyomva minden 
Nyomtat mezőbe pipa kerül! 
A következő képernyőn a rövid koppintás 
után megjelenő tétel adatokat mutatjuk be.  
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Választottunk egy számlát.  
A <nyomtat> gombra kattintva a számla 
nyomtatásra kerül.  
A <vissza> gombra kattintva visszatér a 
számlalistához.  
A NAV trnid/index a NAV feladás azonosítója 
és a számla feladásban elfoglalt helyére utal.  
A ’NAV result’ szöveg utáni részre kattintva 
(ami most a ’DONE’), megtekintheti, hogy a 
NAV jelentés milyen eredménnyel zárult. A 
’DONE’ egyébként a sikeres számlaküldés 
jele, de esetleg lehet még ’ABORTED’ ami 
egyértelmű hiba, vagy ’SAVED’ és 
’PROCESSING’ is, ami arra utal, hogy a NAV 
még nem dolgozta fel számláinkat. Ezeket 
később a NAV lekérdezés menüpontban 
ellenőrizhetjük.  
A NAV válaszára példa: 
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Megnéztünk egy ’ABORTED’-del végződő 
feladás eredményét. Ez csak akkor lesz 
fontos, ha ki kell javítani a számla NAV 
feladását. Ha Ön szakértő, vagy ilyen 
személlyel beszél, akkor fontos lehet ez a 
szöveg, így a <nyomtat> gombbal ki is 
nyomtathatja, de emailben el is küldheti  
 
 

  

  

  

 

Listák 
A számlákról szűrhető lista is készül, s e listák adatait csv formátumban a PDA-hoz csatlakoztatott 

pendrájvra ki is másolhatja további feldolgozás céljából. A fájlok tartalmazzák a BOM karaktert is, 

hogy windowsos programok felismerjék az UTF8-as kódolást, kivéve az RLB export, mert az windows-

1250-es kódolású. 
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A számlalista is ilyen üres képernyővel 
indul, mert a program még nem tudja, 
mit szeretne Ön! 
Először is, ki kell választani a kívánt 
kimutatást. Ezt a ’Válasszon list..’ 
szövegre kattintva teheti meg. Jelenleg 
ezek a listák vannak: 

- Számlák listája 
- Számlázott cikkek listája 
- Vevőnkénti árbevétel 
- Számlák listája RLB 

Ahogy választottunk a fentiek közül, a 
táblázat megtelik tartalommal. 
 
A listák tartalma: 
Számlák listája: 
"Bsz","Vevő","Dátum","Bruttó","Stornó","Hiv.bsz

" 

Számlázott cikkek listája 
"Cikk","Megnevezés","Menny","ME","Bruttó" 

Vevőnkénti árbevétel 
"Vevő","Bruttó" 

 

 

A táblázatban most a nyíl ikonokra 
kattintva lehet lapozni vagy jobbra-balra 
söpörve jeleníteni meg az éppen nem 
látható adatokat.  
Ha vevő nevére szeretne szűrni, akkor a 
’keresés a partner…’ szövegre kattintva 
lehet begépelni a kívánt szöveget, ha 
meg dátumra szűrne, akkor a <dátum 
tól> vagy  <dátum ig> gombokra 
kattintson. Ha választott dátumot, akkor 
az megjelenik a gomb szövegében is! 
Dátumszűrést a dátumválasztó ablak 
<mégse> lehetőségével törölhet.  
Szűrés után a képernyő alján mindig a 
megjelenített tételek összes nettó, bruttó 
és ÁFA értéke jelenik meg.  
 
Ha a megjelenített adatokat ki szeretné 
másolni egy pendrájvra, akkor 
csatlakoztassa a PDA-hoz és válassza az 
<export> gombot! 
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Napi forgalom fizetési módonkénti listája.  
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Megnyomtuk az <export> gombot. A 
megjelenő ablakban a <mappa 
választása> gombra kattintva megjelenik 
a PDA szabvány file kezelő ablaka, ahol ki 
kell választani azt a helyet (mappát), 
ahová a létrejött állományt másolni 
akarja. A másolás a mappa 
kiválasztásakor megtörténik, 
eredményéről tájékoztatást kapunk. 
Ha az ’Előzőleg használt könyvtár’ be van 
pipálva, akkor a <mappa választása> 
gomb nem fogja megjeleníteni a PDA 
vagy a csatlakoztatott pendrájv tartalmát, 
hanem az előzőleg választott helyre 
menti az export állományt.  
Itt egy példa az export állományra: 
Bsz;Vevő;Dátum;Bruttó;Stornó;Hiv.bsz 

2020/00001;Kallós Károly HU Vác 3290 Duna  

sor 600    ;2020-03-03;3750;N; 

2020/00002;Nagy Hunor HU Üllő 2230 Vasút 

köz 34    ;2020-03-03;350;N; 

2020/00003;Nagy Hunor HU Üllő 2230 Vasút 

köz 34    ;2020-03-03;560;N; 

2020/00004;Töttös Márk HU Selyp 6800 Tó  

út 34    ;2020-03-04;17600;N; 

2020/00005;Töttös Márk HU Selyp 6800 Tó  

út 34    ;2020-03-04;17600;N; 

2020/00006;Kallós Károly HU Vác 3290 Duna  

sor 600    ;2020-03-04;17600;N; 

2020/00007;Kallós Károly HU Vác 3290 Duna  

sor 600    ;2020-03-04;17600;N; 

2020/00008;Kallós Károly HU Vác 3290 Duna  

sor 600    ;2020-03-04;5100;N; 

2020/00009;Töttös Márk HU Selyp 6800 Tó  

út 34    ;2020-03-04;2500;N; 

2020/00010;Keserű Péter HU Cegléd 2600 

Vasút tér 7    ;2020-03-04;3060;N; 

2020/00011;Keserű Péter HU Cegléd 2600 

Vasút tér 7    ;2020-03-04;5370;N; 

2020/00012;Kallós Károly HU Vác 3290 Duna  

sor 600    ;2020-03-04;54260;N; 

2020/00013;Kallós Károly HU Vác 3290 Duna  

sor 600    ;2020-03-04;11820;N; 

2020/00014;Keserű Péter HU Cegléd 2600 

Vasút tér 7    ;2020-03-05;4600;N; 

2020/00015;Keserű Péter HU Cegléd 2600 

Vasút tér 7    ;2020-03-05;2000;N; 

2020/00016;Keserű Péter HU Cegléd 2600 

Vasút tér 7    ;2020-03-05;-

2000;I;2020/00015 

2020/00017;Keserű Péter HU Cegléd 2600 

Vasút tér 7    ;2020-03-05;1700;N; 

Az export állomány első sorában az 
exportált mezők nevei olvashatók, 
egyértelműsítve az adattartalmat. Ezt az 
állományt pl. a Microsoft EXCEL 
programmal tudja megnyitni.  
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CSV EXPORT gombot lenyomva: 
 
 
 
 
 
 
 

A megjelenített adatokat exportálni 
lehet, a CSV EXPORT gombot lenyomva. A 
program mindig a választott lista adatait 
exportálja.  
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Ez a program általános nyomtató / 
exportáló ablaka, ahol három lehetőség 
van.  

1. Az adatok másolása az eszköz 
tetszőleges mappájába, vagy a 
csatlakoztatott pendrive 
választott mappájába. A mappa 
választást a következő részben 
részletesen bemutatom, mert 
csak evvel van további teendő. 

2. Egy megadott email címre 
küldve. A feladó emailt előzőleg a 
cég karbantartóban be kellett 
állítani! A program az egyszer 
használt email címet megjegyzi 
és az első betű leütése után 
megjeleníti – hogy ne kelljen 
mindig minden email címet újra 
beírni. A cím beírása után az 
<emailben küld> gombra 
kattintva a program elküldi az 
állományt a megadott email 
címre és egy pici üzenetben a 
képernyő alján tájékoztat a 
küldés eredményéről. Ha a 
küldés sikertelen, akkor a 
cégbeállítás részben olvassa el az 
idevonatkozó szöveget! 

3. Az adatokat ki is nyomtathatja.  
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Egy kis segítség a mappa választáshoz. 
Ezek a képernyők egy Q2 típusú PDA 
képernyőképei, más eszközön, telefonon 
máshogy nézhetnek ki, de a kezelés 
mikéntje hasonló! 
 
Ha az előzőleg használt könyvtár 
jelölőnégyzet be van pipálva, akkor ez az 
ablak meg sem jelenik, hanem a másolás 
azonnal megtörténik abba a mappába, 
amit utoljára használtunk. Ennek neve 
(első sikeres használat után) ki lesz írva a 
gomb alá.  
 
Ha a jelölőnégyzet nincs bepipálva, akkor 
a mappa választás gombot lenyomva 
tallózhatunk az eszköz mappái között. 
Alapesetben a belső tárhely a 
kiindulópont. Erre kattintva megjelenik a 
belső tárhely tartalma, ahol általában a 
Download mappát keressük meg. Minden 
egyes mappa ablak jobb alsó részén van 
egy kiválasztás gomb, evvel utasítjuk a 
programot arra, hogy a választott export 
állományt ide másolja.  
Ha a kiválasztott mappát nem a belső 
tárhelyre akarja másolni, akkor 
csatlakoztasson egy pendrive-ot az 
eszközhöz és válassza annak egy 
mappáját! 

 

Navteszt 
A program lényegi eleme, hogy az elkészült számlák feladásra kerülnek a NAV rendszerébe, ami 

2020.07.01 után kötelező lesz. A felküldéshez a NAV 2.0 előírásait alkalmazza.  

2021.04.01-től a program az előírások szerint már a NAV 3.0 szerint küldi fel a számlákat! 
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Értelem szerint az első menüpont a 
számlák küldésére használható, a második 
az eredmény lekérdezésére.  
A hibás feladás lekérdezése menüpontban 
valójában a NAVtól azt kérdezhetjük le, 
hogy a nem ’DONE’ státuszú számlánk a 
NAV-nál hogyan áll. A program először a 
feladott de nem ’DONE’ státuszú számlák 
legkorábbi és legkésőbbi dátumát szedi 
elő, majd a NAV-tól 30 naponként a 
megállapított időtartamon belül lekérdezi 
a feladott számlákat. A NAV által 
visszaadott adatokkal (tranzakciós ID és 
státusz) frissíti a számlákat.   
A NAV adatszolgáltatás egy törvényi 
előírás, amiben dátumra vagy 
számlaszámra lekérdezhető módon XML 
állományba kell menteni a számlákat 
ellenőrzés esetén.  

 

Számlák küldése 
A számlák küldése automatikus lesz, ez a menüpont a kézi küldésre vonatkozik, ha hiba támad, vagy 

ismételt küldésre lesz szükség.  
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Megjelennek a számláink a számlalistában 
megszokott módon (pirossal a stornó, vagy 
stornózott számlák), de most mindegyik számla 
mellett ott a NAV küldés eredménye – kivéve, 
ha még nem volt feladás. Az eredmény lehet 
siker esetén DONE, hiba esetén ABORTED.  
 
Ha egy számlán hosszan kattintunk, akkor az 
kijelölhetjük újra küldésre, ha az eredmény 
üres, vagy nem DONE. Ha DONE számlát 
akarunk újra küldeni, a program figyelmeztet, 
hogy azt a NAV már elfogadta! 
Ha a küldésre kijelölés sikeres, akkor a 
bizonylatszám zöld háttérrel jelenik meg. Több 
bizonylat is kijelölhető.  
 
Ha egy számlára röviden kattintunk, akkor a 
számlatételek jelennek meg, ahol a NAV feladás 
eredménye is megtekinthető, illetve 
kinyomtatható.  
Ha a vissza gombot megnyomjuk, akkor a 
program a kijelölt, vagy a még nem elküldött 
számlákat feladja. Az eredményről a számlák 
lekérdezése menüpontban tájékozódhatunk. 
Azért ott, mert ha ebben a menüpontban 
néznénk – ami lehetséges – akkor a 
visszalépéskor megint felküldést 
kezdeményezne, ha még van felküldetlen 
számla! 
 
A képernyőn megjelenő adatokat lehet szűrni 
partnernév részletére, vagy egy napra is.  

  

  
 

 

Számlák lekérdezése 
A NAV feladás eredményéről kapunk itt áttekinthető listát.  
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Ez a képernyő pont olyan, mint a 
számlaküldésé, de itt kilépés után a program 
nem akar NAV feladást készíteni.  
A feladás eredménye színes: a sikeres feladás 
háttérszíne zöld, a sikertelené piros. A normál 
számla háttérszíne fehér, a stornó vagy 
stornózotté piros.  
Ha egy számlánál nincs NAV feladás eredmény 
(DONE vagy ABORTED vagy más szöveg), akkor 
a számlára hosszan kattintva azonnali 
eredmény lekérés indul, s amikor ez készen 
lesz, a képernyő frissül, a lekért számla lesz a 
táblázat legfelső sorában és egy kis tájékoztató 
szöveg jelenik meg a képernyő alján: 
’Lekérdezés készen van’. Ha olyan soron 
kezdeményez lekérdezést, amin már van 
eredményre utaló szöveg, azzal semmi hibát 
nem okoz, a lekérdezési folyamat a NAV felé 
megismétlődik.  
A számlán való rövid kattintással megjelenik a 
számla minden tételsora és a NAV feladás 
azonosítója és a már látott eredmény szövege 
is. 
A számlák jobb oldalán látható színes keretben 
lévő DONE vagy egyéb szövegre kattintva a 
NAV feldolgozás eredménye azonnal látható 
lesz.  
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Például így. A NAV feladás minden számlára 
generál egy azonosítót (ami itt 2W08…) és ha 
egy feladás több számlát is tartalmaz, akkor az 
azonosítón belül lesz egy sorszám is (ami itt 1). 
Ha a DONE feliratra kattint, akkor megjelenik a 
NAV feladás eredményének üzenete (lásd 
következő kép). 
Ha a NAV result értéke ABORTED, akkor meg 
kell nézni, mi lehet a hiba oka. Bizonyos 
esetekben a hiba javítható. 
Előfordult már, hogy egy számla sikeresen fel 
lett adva, de technikai problémák miatt ismét 
feladásra kerül. A NAV ilyenkor jelzi (ABORTED), 
hogy duplikált számlaszámot talált. Fel kell 
menni az onlineszámla.nav.gov.hu oldalra és 
megkeresni a kérdéses számlát. A számla 
melletti tranzakció azonosítót le kell írni. Vissza 
kell jönni erre a képernyőre és a NAV 
trnId/index mezőre hosszan nyomva előjön egy 
ablak, ahová be kell írni a feljegyzett tranzakció 
azonosító értékét. A bevitelt menteni kell és az 
előző képernyőn részletezett módon le kell 
kérdezni a NAV feladás eredményét. Mivel a 
tranzakcióazonosító már egy helyes feladásra 
hivatkozik, az eredménynek DONE-ra kell 
változni.  



Leichter Irodatechnika Kft          

                    2200. Monor, Virág u. 39.  tel./fax: +36-29-410-550  email: leichter@leichter.hu 

 

 
71 

 

A NAV feladás eredményének megjelenítése.  
Ez egy sikeres feladás volt, amit a funcCode = 
OK és invoiceStatus = DONE sorból lát.  
Ha a DONE helyett más van, akkor konzultálni 
kell a rendszergazdával, hogy a hibát mielőbb 
kijavítsák! 
Ha a számla mellett piros háttérszínnel ABORT 
volt, akkor a megjelenő szövegben a 
validationResultCode, validationErrorCode és 
message ad fontos információt a hiba okáról. 
Ezt a három sort kell keresni és megadni a 
hibakeresést végző személynek.  
A bal oldali képernyő éppen nem látható jobb 

felső csücskében van egy gomb , amire 
kattintva a hibalista elküldhető a fejlesztő 
cégnek, ha ezt megbeszélte vele.  
Lejjebb további részletezés olvasható feladás 
során előforduló hibákról. 
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Ha a feladás a következő hibával zárul: 
INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE, akkor fel kell 
menni az onlineszamla oldalra és meg kell 
szerezni a számla Adatszolgáltatás azonosítóját, 
majd ide beírni. A képernyőn egy ilyen 
azonosító kezdete látható. A program ellenőrzi, 
hogy hibás azonosítót ne üssünk be és az az 
éppen vizsgált számla (itt: AV1/2020/00013, a 
képernyő tetején látható) azonosítója. A beírt 
azonosító helyességéről a program tájékoztat.  
A számla NAV eredményét a módosítás után le 
kell kérdezni úgy, hogy a számlaszámra  
hosszan kattintunk.  
Az INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE hiba oka 
az, hogy a számlabeküldés tényét a NAV-tól 
nem kapja vissza a program, így nem is tudja 
bejelölni a számlát, mint feladottat. Ezt később 
újra fel akarja adni, amire a NAV hibaüzenettel 
reagál.  

 

NAV adatszolgáltatás 
2016. január 1-jén a számlázó programmal szemben új követelmény lép hatályba.  

A  számla  és  a  nyugta  adóigazgatási  azonosításáról,  valamint  az  elektronikus  formában 

megőrzött  számlák  adóhatósági  ellenőrzéséről  szóló  23/2014.  (VI.  30.)  NGM  rendelet  (a 

továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-től hatályos 11/A. §-a rendelkezik az „adóhatósági 

ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióról, az alábbiak szerint:  

 „11/A.  §  A  számlázó  programnak  olyan  önálló,  de  a  programba  beépített,  „adóhatósági 

ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával 

adatexport végezhető  

a)  a  kezdő  és  záró  dátum  (év,  hónap,  nap)  megadásával  meghatározható  időszakban 

kibocsátott, illetve  

b)  a  kezdő  és  a  záró  számlasorszám  megadásával  meghatározható  sorszámtartományba tartozó 

számlákra.”  

Ezt az adatszolgáltatási formát több könyvelőprogram számlaimportra is fel tudja használni. 
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A törvény értelmében az exportot dátumra és 
számlaszámra lehet szűrni. 
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Az <export> gomb lenyomására a file másoló 
ablak jelenik meg, ahol választhat, hogy az 
elkészült export állományt (xml) 

- adathordozóra, vagy belső tárhelyre 
másolja 

- emailben elküldi 
- kinyomtatja 

 

  
 

Hibás feladás lekérdezése 
Ebben a menüpontban valójában nem a hibás feladásokat kérdezzük le, hanem azokat, amiket 

feladtunk, de még nem kaptuk meg a NAV válaszát, esetleg feladtuk, de a válasz ABORTED volt és a 

hiba INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE. A menüpont lényege, hogy nem egyenként kell a lekérdezést 

végrehajtani, hanem a program azt maga teszi meg.  

A program először a feladott de nem ’DONE’ státuszú számlák legkorábbi és legkésőbbi dátumát 

szedi elő, majd a NAV-tól 30 naponkénti intervallumban a megállapított időtartamon belül lekérdezi a 

feladott számlákat. A NAV által visszaadott adatokkal (tranzakciós ID és státusz) frissíti a számlákat.   
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Az <Indít> gomb lenyomásával kezdődik a 
munka.  
A program megállapítja az első és utolsó 
feladott, de nem ’DONE’ státuszú számla 
dátumát és a kapott időszakban 30 napos 
blokkokban (a NAV így engedi) lekérdezi az 
összes számlát. Azon számláknál, ahol a NAV 
tranzakciós ID vagy státusz nem egyezik, a 
program frissíti az adatbázisát.  
Előfordul olyan hiba is, amit a program nem 
tud javítani, mert e számlalekérdezésbe a NAV 
csak az elfogadott feladásokat teszi bele. 
A program lekérdezésenként értesítést küld a 
képernyőre, így a folyamat nyomon 
követhető.  

  

 

Rendelés 
A program új funkcióval gyarapodott, amelyben rendeléseket rögzíthetünk úgy, hogy azokból később 

számlákat készíthetünk. Ezeket a rendeléseket – a számlakészítés előtt – szabadon módosíthatjuk, 

törölhetjük és nyomtathatjuk, de amint számla készült belőlük, eltűnnek. Ezek valójában nem is igazi 

rendelések, csak megkönnyítettük a munkánkat azzal, hogy előre dolgozunk azért, hogy amikor ki 

kellene állítani egy hosszú számlát, amiről tudjuk, hogy mi lesz rajta, előzetesen felvihetjük. 

Az előzetesen felvitt adatokat a számlakészítésbe behívva szabadon szerkeszthetjük, új sorokat 

vihetünk fel, törölhetünk, stb. A karbantartó kezelése ugyanolyan egyszerű, mint a számlakészítés és 

ugyanolyan mezőket is használ, így azt külön nem részletezzük. 
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Az előzetesen rögzített adatokat így látjuk, 
amíg nem készül belőle számla. Egy 
rendelésből csak egy számla készíthető, nem 
lehet összevonni több rendelést egy 
számlává. A zöld ikonnal számlát készítünk, a 
piros kuka ikonnak törölhető a rendelés, a 
megrendelő nevére kattintva pedig 
módosítható a rendelés. 
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Tesztelt nyomtatók 
Mivel a bluetooth nyomtatók karakterkészlete szűkös, ezért a program a 852-es kódlap beállítását 

igényli – ez általában megtalálható rajtuk. Figyelem, a nyomtatott számlák – sok tételsor esetén - a 

80-as papírméretű nyomtatókon sem lesznek rövidebbek, a plusz két cm erre nem ad lehetőséget. 

Az alábbi részben olvasható kód a bluetooth párosítás kódja! 

PTP-II 
58mm 

 

Minden gond nélkül működött. 
Kódja 0000 
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Datecs DPP-350C 
72mm 
 

 

Az akku alatti mikrokapcsolóknak mindnek OFF 
állásban kell lenni! (Protokoll módban nem 
nyomtat!) 
Kódja 0000 
A nyomtatón át kell állítani a karaktertáblát 
852-re! 

A karakterkészletet a nyomtatón kell 

állítani, úgy, hogy addig nyomod a 

bekapcsológombot amíg hardware setup-ot 

nem kezd el nyomtatni, majd a 

bekapcsológombot nyomogatod röviden, 

amíg a change character table? elő nem jön, 

akkor a papírtovábbítást nyomod.  

Ekkor írogatni kezdi a karaktertáblákat, de 

csak a 852-nél nyomsz papírtovábbítást, a 

többinél bekapcsológombot.  

A végén meg a store settings kérdésnél kell 

egy papírtovábbítást nyomni, hogy el is 

tárolja amit változtattál.  

Képes megjegyezni a BT kapcsolatot egy 

eszközzel, s amikor másik eszköz 

csatlakozna rá, nem engedi, csak ha 

reseteled a BT pairing-et. 
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Bixolon SPP-R310 
80mm 

 

A nyomtató iOS módját mindenképpen le kell 
tiltani, különben nem fog nyomtatni! 

1. be kell kapcsolni a nyomtatót 
2. fel kell nyitni a papírtartó fedelét 

(dallamot játszik) 
3. le kell nyomni egyszerre a bekapcsoló 

és papírtovábbító gombot, amíg nem 
jelez hanggal 

4. le kell csukni a papírtartó fedelét, erre 
kiírja, hogy iOs mód engedélyezve vagy 
tiltva. A tiltva a jó, ha nem azt írja ki, 
meg kell ismételni az 1-4 lépést! A 
nyomtató magától kikapcsol. 

Kódja 0000 

Polpos MP80 
80mm 

 

Bekapcsolás után azonnal működik. 
Kódja 0000 

pos-5805dd 
58mm 

Kódja 1234. 
Bekapcsolás után azonnal működik. 
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Goojprt mtp-3 
80mm 

 
 

Kódja 0000, előfordulhat, hogy 
segédprogrammal kell cp852-es kódlapot 
állítani rajta! 
GZWX_Printer_Set_Test_Tools_0.1.1 

Goojprt pt-210 
58mm 

 

Kódja 0000, előfordulhat, hogy 
segédprogrammal kell cp852-es kódlapot 
állítani rajta! 
GZWX_Printer_Set_Test_Tools_0.1.1 
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Tesztelt PDA 
Q2 

 

Hálózati kapcsolat SIM kártyával. 
 

 
A pda képes sim kártya fogadására, de csak a fenti frekvenciákon, így 
ellenőrizni kell, hogy a szolgáltató támogatja-e azokat? 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_LTE_networks_in_Europe 
A wiki szerint nem, de érdemes egy kísérletet tenni a kép alatti 
lépésekkel: 

 
Ha a kapcsolódás automatikusan nem sikerül, akkor  

beállítások  -> adathasználat –> mobil –> mobilhálózatok -> 

hozzáférési pontok nevei Új APN hozzáadása – vodafon esetén 
pl. internet.vodafone.net 

preferált hálózattípus  2G / 3G (jobb, gyorsabb) 

Mobilszolgáltatók saját szolgáltató kiválasztása 

Tesztelve vonafonos sim kártyával! 
 

Több mobiltelefon 
típus, a fenti 
nyomtatókkal 
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Kevésbé biztonságos alkalmazások hozzáférése 
Amennyiben a számlázó programba gmail-es email címet állított be, de a levél nem megy el, 

biztonsági hibára hivatkozva, akkor itt van a leírása a kevésbé biztonságos alkalmazások 

engedélyezésének: https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=hu 

Ezt kell megnyitni: "Ha a „Kevésbé biztonságos alkalmazások hozzáférése” ki van kapcsolva a 

fiókjában", majd erre a szövegre kell kattintani: "akkor újra bekapcsolhatja" és a megjelenő beállítást 

kell engedélyezni.  

 

Másik megközelítés: 

A Gmail fiókba belépve a fiók kezelése lehetőséget kell kiválasztani.  

https://myaccount.google.com/lesssecureapps
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Utána a megjelenő képernyőn a biztonság lehetőségre kattint: 

 

Lefelé kell görgetni a kevésbé biztonságos alkalmazások 

hozzáférése sorra: 
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A hozzáférés be(ki)kapcsolása sorra kattintva állítható az engedély: 

 

 

Ha az engedélyezés be van kapcsolva és elismeri, hogy a készülék saját, ahonnan a levelet küldeni 

akarja, akkor a levélküldés sikeres lesz! 
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NAV kommunikáció ellenőrző 
Jelenleg működik egy oldal, ahol ellenőrizni lehet, hogy a NAV szerver működik-e? A címe 

http://www.vanenav.hu/. Amennyiben a számláink nem mennek fel, nem működik az adószám 

lekérdezés vagy hibás a teszt login eredménye, holott előzőleg minden jó volt, keresse fel ezt az 

oldalt! 

 

  

http://www.vanenav.hu/
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Feladott számlák megtekintése a NAV felületen 
Éles számlák megtekintése esetén be kell lépni az https://onlineszamla.nav.gov.hu felületére 

(teszt számlák a https://onlineszamla-test.nav.gov.hu oldalon vannak!).  

 

 

Átirányít az ügyfélkapura, ott is be kell írni a megfelelő belépési adatokat. 

 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/
https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/
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Visszakerülünk az onlineszamla felületére, számlák, adatszolgáltatások menüpont.  

 

Be kell állítani a dátumszűrést, majd a Szűrés gombra kell kattintani. Megjelennek a feladott 

számláink. 

 

A „Szám.. státu…” oszlopban a zöld pipa a minden rendben, a háromszög az elfogadta a számlát, de 

baj van vele, a homokóra a feldolgozás alatt, az x pedig a megszakított feladást jelzi.  

A „Részl…” oszlopban lévő nyilacskára kattintva megjelennek a feladás részletei. A megjelenő 

feladásban lehet egy vagy több számla is.  
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Számla számot csak itt látunk, a keresett melletti fekete szemecskére kattintva megjelenik az 

Adatszolgáltatás tranzakció is. Erre akkor van szükségünk, ha az INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE, 

vagy „A megadott számla sorszámmal már történt adatszolgáltatás” hibát kaptunk.  

 

 

Ha nincs fekete szemecske, akkor a számla előtt látható nyílra (index oszlop) kell kattintani, így a 

hibaüzenet jelenik meg: 
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