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Követelmények 
 
Operációs rendszer: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10 
 
Hardver: az operációs rendszer működtetéséhez elégséges PC konfiguráció 
 
Szoftverek: Ajánlott a Chrome böngésző, de használható az Internet Explorer 8, van annál 
újabb verzió is.  
 
Megbízható helyek: A böngésző beállításaiban a megbízható helyek közé az eProffIT szerver 
IP címét rögzíteni kell. 
 
Nyomtatáshoz: A nyomtatáshoz a rendszer egy ActiveX vezérlőt használ (Meadco ScriptX). Az 
Internet Explorer verziószámának megfelelő verziót telepíteni szükséges. Az eProffIT szoftver 
a nyomtatását a Windows drivereken és nyomtatási során keresztül végzi, így bármely nyom-
tató használható, amelyik rendelkezik az adott operációs rendszerhez szükséges meghajtó 
programmal. Lézernyomtató ajánlott.  
Alapértelmezettként beállítható a pdf-es nyomtatás. 
 
 

A szoftver azonosító adatai 
 
 

Program neve: eProffIT      azonosítója: 5.14.8.6. 
Programfejlesztő neve: HC Pointer Kft.    adószáma: 10425246-2-02 
Értékesítő/rendelkezésre bocsátó neve: HC Pointer Kft.  adószáma: 10425246-2-02 
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Belépés a szoftverbe 
 
A szoftverbe az asztalra kitett parancsikonon keresztül lehet belépni, esetleg az Internet Exp-
lorer kedvenceibe elmentett oldallal. A belépés (és a szoftver összes funkciója) a böngésző 
ablakon belül érhető el.  
 
 
 
A bejelentkező képernyőn választható lehetőségek: 
 

 
 
 
BELÉPÉS Tovább a belépéshez, felhasználónév és jelszó 

bekérése. 
 
Dokumentáció  A szoftver alap funkcióinak leírását tartalmazó 

képernyőt jeleníti meg. 
 
Kapcsolatok A support munkatársak elérhetőségi adatai. 
 
HC Pointer Kft. A HC Pointer Kft. weboldalát nyitja meg. 
 
Ezt az oldalt hozzáadom a kedvencekhez A böngésző kedvencei közé veszi fel a nyitó kép-

ernyőt. 
 
Mi a külső IP címem Külső segítségnyújtáshoz néha nélkülözhetetlen 

külső IP címet adja vissza. 
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A BELÉPÉS gombra kattintva egy új böngésző ablakban megnyílik a felhasználó azonosítására 
szolgáló, már ismert képernyő, ahol a helyes felhasználónevet és jelszót megadva kerülünk a 
főmenübe.  
 
 

Pénztár nyitása 
 
Bizonylatok (pl. számla) készítéséhez a nap elején nyitni kell a pénztárat. Ha ezt elfelejtjük, a 
szoftver figyelmeztetni fog: Nincs nyitva a pénztár. 
 
A pénztár megnyitása után (egészen a pénztár zárásáig) készíthetünk új bizonylatokat. Az 
alábbi példában egy számla készítése kerül bemutatásra. 
 

 
Új számla készítése 

 
A felső menüsor „Új bizonylat” gombját megnyomva megjelenik a menü, ahol kiválaszthatjuk 
a készítendő bizonylat mozgásnemét: 
 
Menjünk le a számlára, majd az attól jobbra megjelenő számla mozgásnemre: 
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A mozgásnemet kiválasztva megkezdődik a bizonylat rögzítése. Legelőször a partnertörzsbe 
kerülünk, ahol ki kell választani a partnert, akinek a bizonylatot készítjük (nevére kattintva). (A 
keresés mezőbe a partner nevének kezdőbetűit beírva, majd ENTER-t nyomva a kívánt part-
nerhez ugrik majd a szoftver.) 
 
A partnert kiválasztva adhatjuk meg a bizonylat alap adatait. Pl. teljesítés keltét, eredeti bi-
zonylatszámot, fizetési módot és forgalmi fej engedmény %-ot. 
 
 

 
 
 
A partnert kiválasztva, az alapadatokat kitöltve, majd RENDBEN-re kattintva kezdheti meg a 
kezelő a tételek rögzítését. A tétel felvitelénél minden egyes tételsorra az alábbiakat szüksé-
ges megadni: 
 
- termékszám, 
- mennyiség. 
 
Opcionális lehetőség, (ha a számlázást végző felhasználó számára engedélyezve van):  
 
- árak, 
- tétel engedmény %. 
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Ha a termékszámot a felhasználó fejből nem tudja, a termék sor utáni is mappa jelre kattintva 
kerül a terméktörzsbe, ahol a megnevezés alapján is megkeresheti, majd a termék tételsorára 
(pl. nevére) kattintva kiválaszthatja, „feldobhatja” a terméket a számlára. 
 
A partnertörzshöz hasonlóan a keresés mezőbe a termék nevének első pár betűjét beírva, 
majd ENTER-t nyomva a szoftver megkeresi az ezzel kezdődő cikkeket. A termék nevére 
rákattintva tudjuk kiválasztani. 
 
A temék kiválasztása után adhatóak meg a tételsor adatai. 
 
A tétel rögzítését a RENDBEN gombbal fejezhetjük be. 
 
Az alábbi fotón látható az állapot, ahová az első tétel felvitelét követően kerülünk. A képernyő 
alsó részén a korábban rögzített tételek: 
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Bizonylatkezelési funkciók 

 
Bizonylat rögzítése közben bal oldalon látható egy menüoszlop, amiben az alábbi lehetősége-
ink vannak: 
 

 
 
Alapadatok – A bizonylat fej adataihoz léphetünk vissza. (Pl. partner, teljesítés kelte, fizetési 
mód és forgalmi fej engedmény.) 
 
Tételek – A bizonylat tételeinek rögzítésére/módosítására alkalmas felület. 
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Fizetőeszközök – A menüpont akkor válik aktívvá, ha az alapadatoknál készpénz-bontható fi-
zetési módot választottunk. Ilyenkor fel kell sorolni, hogy milyen fizetőeszközökkel egyenlíti ki 
a vásárló a bizonylat értékét. 
 
Egyéb adatok – A bizonylat kiegészítő adatai adhatók meg, pl. szállítási cím, vagy megjegyzés. 
 
Lezárás – A bizonylat lezárását lehet itt kezdeményezni 
 
Összesítő – A bizonylat egy összesítő képernyője, nagyon részletes adatokat kaphatunk pl. 
beszerzési értékről, árrésről stb. 
 
Nyomtatás – Ha a bizonylat nincs még lezárva, egy előzetes nyomtatási képet kérhetünk itt, 
hogy fog kinézni majd a bizonylatunk. A lezárást követően viszont a sorszámozott bizonylato-
kat nyomtathatjuk ki. 
 
Eldobás – Csak a bizonylat lezárása előtt aktív, eldobhatjuk (megsemmisíthetjük) a még nem 
kész bizonylatot. 
 
Sztornózás – Csak lezárást követően aktív, a bizonylatról készíthetünk ebben a menüpontban 
sztornót. 
 
A továbbiakban bemutatásra kerülnek az egyes funkciókhoz tartozó képernyők: 
 
Bizonylatok egyéb adatai: 
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Bizonylat összesítő (rengeteg információ található itt, már lezárás előtt is, érdemes lefelé gör-
getni a képernyőt): 
 

 
 
 
Nyomtatás, még lezárás előtt. A „megerősítő” nyomtatás gomb helyén „előzetes áttekintő 
lista” szerepel. A tételek nyomtatásának sorrendjét lezárás előtt megváltoztathatjuk.  
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Az előzetes áttekintő lista nyomtatási képe (A SZÁMLA felirat alatt is szerepel, hogy áttekintő-
ről van szó, a bizonylat nem kap sorszámot sem a lezárásig.) 
 

 
 
 
Lezárás. FONTOS! A végleges lezáráshoz meg kell nyomni a képernyőn megjelenő lezárás 
gombot is, mintegy megerősítésként! 
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A lezárást követően a szoftver automatikusan átlép a nyomtatásra: 
 

 
 
 
A megerősítő nyomtatás gombot megnyomva megjelenik a lezárt bizonylat nyomtatási képe: 
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Számla típusok 
 
 
Az integrált rendszer export moduljának használata esetén lehetőség van devizás számlák ké-
szítésére is.  
Ehhez a szótárelemek között definiálni kell a szükséges devizákat, továbbá vezetni kell azok 
árfolyamait.  
 
A devizás számla – relációtól függően – lehet ún. „nettó”, azaz ÁFA nélküli, vagy ÁFA-t is tar-
talmazó változat. A nyelvük lehet magyar vagy angol.  
 
Ezen számla típusok készítésének módja azonos a Forint alapú számlák készítésével. 
 
 
 

Sztornó bizonylat készítése 
 
 
A Bizonylatok menüpontban meg kell keresni azt a számát, amelyet szükséges sztornírozni. A 
bizonylat sorának elején látható „szemecskére” klikkelve megjelennek a számla főbb adatai, 
valamint a bal oldalon a menüoszlop.  
 
A „Sztornózás” gombra klikkelve, a szándék megerősítésére vonatkozó kérdésre megfelelő 
választ adva, elkészül a kiválasztott számla sztornója. Kezeléstechnikailag ugyanazokat az eljá-
rásokat kell követni, mint a számla esetében (nyomtatási kép; lezárt bizonylat képe, stb.). 
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Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás 
 
 
Jogszabályi háttér: 
 
A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőr-
zött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) – 2016. január 1-jétől hatályos – 11/A. §-a értelmében a számlázó programnak 
2016. január 1-jétől olyan önálló, de a programba beépített, adóhatósági ellenőrzési adatszol-
gáltatás elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető  
a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsá-
tott, illetve  

b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tarto-
zó számlákra.  
 
Az eProffIT szoftver számlázó alrendszerét kiegészítettük egy olyan speciális modullal, amely a 
szoftver által leválogatott adatokat átkonvertálja a Rendelet által meghatározott formátumú-
ra. Ez a modul a továbbiakban az eProffIT szoftver szerves részét képezi, önállóan nem futtat-
ható. 
 
Az eProffIT szoftverben a következő helyen található a fentiekben meghatározott követelmé-
nyek kielégítése céljából beépített menüpont: 
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A választható szűrési funkciók:  
 

 
 
 
A program lehetővé teszi, hogy a lekérdezett adatokat tartalmazó fájlt a kezelő megnyissa, 
vagy elmentse:  
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Mentés esetén a kezelő meghatározhatja a cél mappát is, ami (a rendszerben érvényben lévő 
policy függvényében) akár a NAV ellenőr pen drive-ja is lehet: 
 

  
 
Példák a létrehozott fájl nevének felépítésére, dátum intervallum szerinti lekérdezés esetén:  
 

 
 
Az első dátum a lekérdezés dátuma. A második és a harmadik dátum pedig a kezelő által a le-
kérdezéshez megadott dátum intervallum kezdő és záró napja.  
 
Számla sorszám intervallum megadása esetén értelemszerűen a kezelő által begépelt kezdő és 
záró számlasorszám fog szerepelni a fájl nevében. 
 
FONTOS: 

- A fájl – igazodva a jogszabályi előírásokhoz – nem tartalmazza az online kasszán készí-
tett egyszerűsített számlák adatait. 

- Az adatszolgáltatás helyes működéséhez fontos, hogy a partnerek (vevők) címadatai 
megfelelő mezőkben kerüljenek rögzítése.  
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- Amennyiben az online kasszán kinyomtatott nyugta alapján „ÁFA-s számla” készült az 
eProffIT szoftverben, úgy ez a számla részét fogja képezni a leválogatásra került hal-
maznak. Annak ellenére, hogy az ilyen számla mögött közvetlenül nincs árbevétel, hi-
szen az a pénztárgépes nyugta kinyomtatásakor már lekönyvelődött, majd felkerült a 
NAV szerverére. A pénztárgép használója az ilyen egyszerűsített számlák értékét a 
pénztárgép napi forgalmi adatának részeként könyveli le bevételként. 

- Olyan bizonylatoknak, mint pl. „díjbekérő2, vagy „Pro Forma számla”, vagy „előlegbe-
kérő”, stb. nem kell szerepelniük a lekérdezett adatok között, hiszen ezek a bizonyla-
tok NEM számlák.  

- Amennyiben online pénztárgépet („kiskasszát”) használnak a lakossági értékesítés bi-
zonylatolására, és az eProffIT szoftvert a pénztárgéptől függetlenül, kizárólag készlet-
vezetési feladatokra használják (tehát az eProffIT szoftverrel egyáltalán nem állítanak 
ki számlát), ez a funkció egy üres halmazt fog adni eredményként.  

 
Kérjük, hogy kérdéseit szíveskedjen eljuttatni hozzánk a bpsupport@pointer.hu címre. Sürgős 
esetben kérjük, forduljon közvetlenül ügyféltámogató csapatunk munkatársaihoz, a már is-
mert elérhetőségeik bármelyikén.  
 
 

Számlák online NAV-feladása funkció 
 
 
2018. július 1-jétől a számítógéppel előállított számlák esetében a számlázó rendszernek köte-
lezően biztosítania kell a legalább 100.000,- Ft Áfa összeget tartalmazó számlák online, elekt-
ronikus úton történő, automatikus feladását a NAV szerverére. Ez a funkció a fentebb hivatko-
zott dátumtól kezdve szerves részét képezi az eProffIT rendszernek. A számla kibocsátójának 
gondoskodnia kell a funkció üzemeltetési feltételeinek megteremtéséről, és folyamatos ren-
delkezésre állásáról: 
Minden adóalanynak, aki a jogszabály hatálya alá tartozó számlát bocsájt ki:  

- regisztrálnia kell a NAV éles online számlaküldő rendszerében 
https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start és ott létre kell hoznia a szükséges 
technikai felhasználó(ka)t, valamint a hozzá(juk) tartozó XML aláíró- és XML cserekul-
csokat; 

- nyílt Internet kapcsolatot kell biztosítania annak érdekében, hogy a számlázó szoftver 
annak használatával feltölthesse a NAV szerverére a megfelelő adatokat; 

- A NAV szerverétől kapott adatokat be kell rögzítenie az eProffIT szoftver adatbázisába 
az erre a célra szolgáló menüpontokban, VAGY kérnie kell a HC Pointer support cso-
portjának segítségét ezen adatok rögzítéséhez.  

A regisztrációt követően tehát két lehetőség áll rendelkezésre az eProffIT rendszerben. 
 

1. Amennyiben megküldik részünkre (a bpsupport@pointer.hu címre) a NAV szerverén 

létrehozott technikai felhasználó adatait, úgy azt beépítjük abba a programverzióba, 

ami már éles körülmények között valósítja meg ezt a funkcionalitást. Ezt követően Ön-

nek már nincs további teendője. 

mailto:bpsupport@pointer.hu
https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start
mailto:bpsupport@pointer.hu
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2. A másik lehetőség, hogy manuálisan állítják be az eProffIT rendszerben az online szám-

lázással kapcsolatos technikai felhasználó adatait, a következő útmutató alapján. Ez a 

munka a Rendszer/Szervizfunkciók/„NAV online számlázás” menüpontban végezhető 

el, ha a bejelentkezett felhasználó legalább boltvezetői (vagy magasabb) jogosultság-

gal rendelkezik.  

 

 
 

A technikai felhasználó adatait a következő mezőkben kell megadni, értelemszerűen: 

 
 
A későbbiekben itt van lehetőség az adatok módosítására is, ha szükségessé válik. 
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Ha a működés megkezdődött, akkor a NAV-hoz feltöltött számlák a Bizonylatok/Online számla 
menüpont alatt tekinthetők meg. 
 

 
 

 

 
Itt láthatják a bizonylat számát, a küldés státuszát, tranzakciós ID-t, ha a küldés során hiba lé-
pett fel, akkor annak a leírását, illetve a bizonylat létrehozásának időpontját. Az esetlegesen 
jelentkező hiba leírása annak fennállásáig látható a megfelelő oszlopban. Amint a küldés sike-
res, a hibaleírás eltűnik onnan. 

A megtekintés gombra kattintva egy adott tranzakció adatait nézhetjük meg: 
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Rendkívüli események 

 

 Hibaüzenet a NAV-tól 

Ha a számlák feltöltése során a NAV feldolgozási üzenetet, hibajelzést küld vissza, akkor az 
eProffIT rendszer automatikusan riasztást küld az illetékes (regisztrációkor megadott) vezető 
e-mail címre. Ez a riasztás tartalmazza a partner, kiszolgáló, az alkalmazás és annak verziójáról 
szóló adatokat, valamint az érintett bizonylatszámot és ID azonosítót, valamint egy értelme-
zést segítő hibaüzenetet. 
Amennyiben a kapott üzenet értelmezésével, feldolgozásával kapcsolatban kérdése lenne, 
forduljon bizalommal support csoportunkhoz (továbbítsa címünkre a NAV-tól kapott értesítést 
is!).  
 

 Üzemzavar az ügyfélnél (pl. nem működik az Internet kapcsolat) 

 

o Üzemzavar után legkésőbb 24 órán belül kézi beavatkozás nélkül be kell küldeni az 

üzemkimaradás időtartama alatt be nem küldött számlákat 
o 48 órán túli üzemzavar esetén 

 a felhasználónak az üzemzavart be kell jelenteni a NAV-nak 

 a be nem küldött számlákat 24 órán belül kézzel kell rögzíteni az Online 

Számla rendszer weboldalon 

  

 

 

 

 

 
 



Kezelői útmutató  eProffIT szoftver, számlázó alrendszer 

 

HC Pointer Kft. oldal 21 

 Hibás adatszolgáltatás (azaz beküldött, de ERROR-ra futott küldés) 

 
o A javított adatszolgáltatást az Online Számla rendszer weboldalon kézzel is be lehet 

rögzíteni (erre akkor lehet szükség, ha a számla az Áfa tv. szerint jó, csak technikai 

hiba, pl. xml validációs hiba van) 
o Ha a hibás adatszolgáltatástól számított 3 munkanapon belül a hiba elhárítása 

és beküldése elektronikus úton nem történik meg, akkor a hiba elhárulásáig a 

számlát kézzel kell berögzíteni az Online Számla rendszer weboldalon  
 

 
A jogszabály hatálya alá tartozó számlák online feladását támogató funkciót tartalmazó alkal-
mazást 2018. július 1. előtt a megszokott automatikus live update, frissítés keretében eljuttat-
tuk minden szerződött partnerünk részére, alapértelmezetten bekapcsolt online számlázás 
funkcióval. 2018. július elsejét követően, a napi nyitások alkalmával, amennyiben a NAV re-
gisztrációs adatokra vonatkozó mezők kitöltetlenül maradnak, úgy rendszerünk szintén e-
mailes riasztást fog küldeni, a vezetői e-mail címre. Ez a riasztás a felhasználói adatok kitölté-
sét követően automatikusan kikapcsolásra kerül, a felhasználónak nincs egyéb teendője. 
 

Részletes jogszabályi és technikai háttér információk a következő címen tekinthetők meg: 
 

https://onlineszamla-teszt.nav.gov.hu 

 
 
 
 

https://onlineszamla-teszt.nav.gov.hu/

