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1 A DOKUMENTUM CÉLJA 

A dokumentum célja, hogy bemutassa az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás 

működését.  

2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Az alkalmazás a legtöbb korszerű, automatikusan frissülő böngészőn fut (pl. Firefox, 

Chrome). Internet Explorer esetén a szükséges minimális verziószám 11. 

3 FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

Rövidítés Jelentés 

ONYA Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás 

KIM 
Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásnak a Kitöltő 

Modulja 

KRM 
Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásnak a 

Keretrendszer Modulja 

XML 
Kiterjeszthető jelölő nyelv (Extensible Mark-up 

Language) 

KAÜ Központi Azonosítási Ügynök, a NISZ által biztosított 

authentikációs szolgáltatás 

KR Központi Rendszer - www.magyarorszag.hu, Ügyfélkapu 

 

4 BEJELENTKEZÉS 

 

Az ügyfél a nyitóoldalról a „BELÉPÉS” gombra kattintva átirányításra kerül a KAÜ 

SSO oldalára. Itt választott azonosítási módszer szerint (ügyfélkapus azonosítás, e-SZIG, 

stb.) megtörténik a felhasználó authentikációja. 

A belépett felhasználó – amennyiben más magánszemély adózónak is képviselője – a 

Képviseltek oldalra jut, ellenkező esetben pedig a saját profil oldalát látja. 

 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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5 KÖZÖS FUNKCIÓK 

5.1 Szalagmenü 

A szalagmenüben látható a bejelentkezett felhasználó neve és azonosítója, innen érhető 

el az Értesítések és egy külön gombon a kilépés funkció.  

 

Képviselő esetén a bejelentkezett felhasználó és a képviselt adózó is megjelenik a 

könnyebb kezelhetőség érdekében. A képviselt adózó gombra kattintva a képviseltek 

oldalra juthatunk vissza. A kilépés funkció ez esetben is külön gombon érhető el.  

 

 
 

5.2 Bal oldali menü 
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A bal oldali menü elemei: 

- Főoldal 

- Képviseltek 

- Új nyomtatvány 

- Dokumentumok 

- Fizetés 

- Törzsadat 

- Információk 

 

Az Információk menüpontban a NAV ügyfélszolgálatok eléréséhez, az oldal 

használatához és az akadálymentesítésre vonatkozó információk találhatók. 

 
 

5.3 Menüsáv a lap alján 

 
  

A Süti beállítások ablak az első bejelentkezéskor automatikusan megjelenik és az 

információk elolvasását követően a Rendben gombra kattintva léphetünk ki belőle. 
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A későbbiek folyamán a lap alján lévő menüből bármikor megtekinthető a tartalma. 

A Kapcsolatfelvétel link a NAV http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat oldalára, az 

Adatvédelmi tájékoztató link a NAV 

http://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html  oldalára, az Impresszum pedig a 

NAV http://nav.gov.hu/nav/impresszum/impresszum.html  oldalára navigál. 

   

5.4 Közlemények 

A „Bejelentkezés” illetve a „Főoldal” oldalakon a lap alján lévő menü felett található a 

Közlemények blokk. Ebben a blokkban csempés formában kerülnek megjelenítésre a 

rendszerhez kapcsolódó általános hírek, információk. Alap esetben kettő közlemény kerül 

megjelenítésre rövidített formában.  

 

 

A csempén található Részletek-re kattintva tekinthetjük meg a közlemény teljes tartalmát.  

http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat
http://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html
http://nav.gov.hu/nav/impresszum/impresszum.html
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A Vissza gombra kattintva visszajutunk a közleményeket megjelenítő oldalra és 

bezárhatjuk a közlemény ablak jobb felső sarkában található „X”-el is. 

Az Összes közlemény linkre kattintva pedig listás nézetben láthatjuk a közleményeket. 
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A Vissza az előző oldalra linkre kattintva zárhatjuk be az összes közlemény listázását és 

visszajutunk a kiinduló oldalra. 

6 FŐOLDAL 

 
 

A Főoldalon két funkció érhető el, az Új nyomtatvány illetve a Dokumentumok. 

Ezen funkciók részletes leírása a 10. fejezetben található. 
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7 KÉPVISELTEK 

Amennyiben a bejelentkezett felhasználónak nem csak saját magára vonatkozóan van 

online bizonylat kitöltési joga, úgy az ONYA portálon használhatja a Képviseltek 

(képviselt adózó választás) funkcionalitást, melynek segítségével kiválaszthatja, mely 

képviseltjével kapcsolatban kíván a portálon tevékenykedni. A képviseltek között csak 

azok az adózók jelennek meg, akikre vonatkozóan a bejelentkezett felhasználónak legalább 

egy, az ONYA portálon kezelt bizonylatra vonatkozóan van joga.  

A bejelentkezett felhasználó által választható képviseltek csempés nézetben listázódnak.  

 

 

 

Egy csempén megtalálható az adózó neve, az adózói típus (pl. magánszemély, adószámos 

magánszemély, társaság), illetve az adózóhoz kapcsolódó olvasatlan értesítések száma. 

Amennyiben az adózó magányszemély és olyan tevékenységet is folytat, mely adószám 

meglétéhez kötött (egyéni vállalkozás, adószámos magánszemély, családi gazdálkodás, 

stb.), az adózóhoz, mint személyhez kapcsolódóan a megjelenített csempében a 

különböző adózói szerepköröket, típusokat megjelenítő két „al-csempe” lesz látható: 

 



12 

 

Mindkét adózói típus külön-külön is választható, illetve ilyen esetben az olvasatlan 

üzenetek az al-csempékhez kapcsolóan jelennek meg. 

Amennyiben a felhasználó egy általa képviselt adózóval kapcsolatban csak olyan 

bizonylati jogosultságokkal rendelkezik, mely bizonylatok kívül esnek az ONYA 

hatókörén, úgy az adott adózó a képviseltek listájában egyáltalán nem jelenik meg. 

8 ÉRTESÍTÉSEK 

A felhasználó az Értesítések funkcionalitáson keresztül szerez tudomást saját magára vagy 

képviselt adózójára vonatkozó dokumentumaival kapcsolatos vagy egyéb, a rendszer 

működéséhez kapcsolódó tudnivalókról, történésekről.  

Értesítés keletkezik, amennyiben az adózóra vonatkozóan: 

 jövedéki kiajánlás elérhető 

 egy adott dokumentumhoz tartozó elektronikus fizetés sikeresen vagy sikertelenül 

befejeződött 

Ugyancsak keletkezhetnek egyéb (pl. a működésre, ellenőrzés kikapcsolására vonatkozó 

stb.) értesítések is.  

Az adózóra vonatkozó értesítések görgethető listás nézetben láthatók.  
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Az értesítésre kattintva megjelenik azok tartalma, egyben az adott értesítés olvasottá válik.  

 

 

Az olvasatlan és olvasott üzenetek megkülönböztetésre kerülnek. Az üzenetek csempéi 

előtt egy kék vastag vonal és az ikon színe jelzi, ha olvasatlan és szürke lesz a vonal és az 

ikon színe, ha olvasott. 

 

 

Az értesítések között lehet keresni és biztosított a cím szerinti ill. a keletkezés dátuma 

szerinti rendezés lehetősége is. 
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9 DOKUMENTUMOK 

Ezen az oldalon – a képviselői jogosultság figyelembe vételével - listázódnak az adott 

adózóhoz kapcsolódó, korábban megkezdett (és/vagy véglegesített) nyomtatványok. A 

nyomtatványok felhasználói beállítástól függően csempés vagy listás szerkezetben 

jelennek meg, görgethető módon.  

csempés nézet 

listás nézet 

 

Az egyes dokumentumoknál az alábbi jellemzők láthatók: 

 a nyomtatvány kategóriáját jelképező ikon 

 a nyomtatvány rövid neve 

 a nyomtatvány státusza 

 a nyomtatványhoz kapcsolódó aktuális egyenleg (ez adóelőleg nyilatkozatnál nem 

értelmezhető) 

 a nyomtatvány érkeztetési száma  

 a nyomtatvány iktatási száma a dokumentum adóéve 
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 létrehozás dátuma 

 módosítás dátuma 

 

Ikonok és státuszok kapcsolata: 

 Szerkeszthető 

 

  Szerkesztés alatt 

 

  Véglegesítve 

 

   Felhasználó által törölt 

 

Szakrendszernek továbbítva 

 

Ügyfélkapura feltöltve 

 

Az egyes csempéken a Megtekintés gombra kattintva az adott nyomtatvány tartalma 

betöltődik. 

 

A Részletek linkre kattintva az adott nyomtatványhoz kapcsolódóan a következő adatok 

jelennek meg egy új ablakban: 

- aktuális egyenleg 

- érkeztetési szám 

- iktatószám 

- adóév 

- létrehozás dátuma 

- módosítás dátuma 

- státusztörténet 

- megjegyzés (a felhasználó tud megjegyzést fűzni az egyes nyomtatványokhoz 

kapcsolódóan) 
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Az oldalon lehetőség van a nyomtatványok között szabad szöveges keresésre vagy 

szűrésre. 

 

A lehetséges szűrési feltételek a következők: 

 kategória 

 státusz 

 adóév 

 létrehozás ideje (tól, -ig) 

 módosítás ideje (-tól, -ig) 

 beadás ideje (-tól, -ig) 

 

A beállított értékeknek megfelelő szűrést a Mehet gombbal lehet indítani. 
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A rendezési módok: 

 név szerint növekvő, csökkenő 

 státusz szerint növekvő, csökkenő 

 létrehozás dátuma szerint növekvő, csökkenő 

 módosítás szerint növekvő, csökkenő 

 

 
 

 

10 TÖRZSADAT LEKÉRDEZÉS 

A funkció lehetőséget biztosít a NAV által nyilvántartott aktuális törzsadatok teljes körű 

lekérdezésére, és megtekintésére PDF formátumban.  

A törzslekérdezéshez az ’EGYKE’ adatlapon benyújtott valamennyi elektronikusan 

intézhető adóügy vagy az F.3-as rovat szerinti jogosultság megléte szükséges.  
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Új nyomtatvány/bejelentés vagy meglévő dokumentum választása A felhasználó az adózó 

kiválasztása után az új nyomtatvány/bejelentés vagy meglévő dokumentum kiválasztó 

felületre kerül.  

 

 
Új nyomtatvány/bejelentés vagy meglévő dokumentum választó felület 

 

11 ÚJ NYOMTATVÁNY/BEJELENTÉS TÍPUS VÁLASZTÁSA 

Az Új nyomtatvány/bejelentés TOVÁBB gombjának megnyomásakor az adózó által 

kiválasztható nyomtatvány típusok jelennek meg a képernyőn. A nyomtatvány típusból 

akkor választható nyomtatvány, ha a TOVÁBB gomb aktív. 

 

 
Új nyomtatvány/bejelentés típusának kiválasztó felülete 

 

 

 Adat- és változás bejelentés nyomtatvány típus választása 

 

Adat- és változás bejelentés nyomtatvány típus TOVÁBB gombjának választása után az 

adózó által kitölthető nyomtatványok közül lehet választani. 
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Új nyomtatvány/bejelentés kiválasztása 

 

Részletesen az Új dokumentum/bejelentés létrehozása főfejezetben. 

 

 Jövedéki bevallás nyomtatvány típus választása 

 

Jövedéki bevallás nyomtatvány típus TOVÁBB gombjának választása után az adózó által 

kitölthető nyomtatványok közül lehet választani. 

 

 
Új nyomtatvány/bejelentés kiválasztása 

 

A nyomtatvány KIVÁLASZT gombjának megnyomása után, ha van szakrendszeri 

adatkiajánlás az adózóhoz, azon belül a kiválasztott nyomtatványhoz, akkor egy 

értéklistából választhat az adózó. 
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Ajánlat választó panel 

 

Az ajánlat kiválasztása után az elkészült ajánlat a Kivonatolt nézetbe töltődik be.  

 

Részletesen az Új dokumentum létrehozása NAV adatkiajánlással a jövedéki 

szakrendszerből fejezetben. 

 

Ha nem készül szakrendszeri adatkiajánlás az adózóhoz, azon belül a kiválasztott 

nyomtatványhoz vagy a az előző panelon az ÜRES NYOMTATVÁNY gomb kerül 

kiválasztásra,  akkor új dokumentum készül, ami betöltődik a Kitöltőbe a 

megszemélyesített adatokkal. 

Részletesen az Új dokumentum létrehozása fejezetben. 

 

11.2 Dokumentumok 

A Dokumentumok csempe TOVÁBB gombjának megnyomásakor az adózó által már 

szerkesztett, beadott, törölt dokumentumok jelennek meg a képernyőn. 

 

 
Dokumentum választó panel 

 

Részletesen a Dokumentum megnyitása megtekintésre fejezetben. 
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12 ÚJ DOKUMENTUM LÉTREHOZÁSA 

A felhasználó kiválasztott nyomtatvány KIVÁLASZT gombjára kattint, a NAV 

adatkiajánlás és a működési módok függvényében nézheti meg a választott nyomtatvány 

adattartalmát, szerkesztheti tovább, majd módosítás után véglegesítheti azt. Ha nincs NAV 

adatkiajánlás, akkor a kiválasztott nyomtatványból megszemélyesítéssel egy új 

dokumentum készül, ami betöltődik a kitöltőbe. 

 

12.1 Nyomtatványból dokumentum készítésének folyamata 

 

 
Új nyomtatványból dokumentum készítés folyamata 

 

12.1 Új dokumentum létrehozása kiajánlott adatok nélkül 

A kiválasztott nyomtatványhoz nem tartozik NAV adatkiajánlás, akkor elkészül egy új 

dokumentum, ami azonosító adatokkal feltöltve megjelenik a Kitöltőbe, ahol az adatok 

tovább szerkeszthetőek.  
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A jövedéki szakrendszerből indított nyomtatvány esetében van adatkiajánlás, és a 

megjelenő lista panelen az ÜRES NYOMTATVÁNY gomb kerül megnyomásra, akkor is az 

azonosító adatokkal a kiválasztott nyomtatvány jelenik meg a kitöltőben. 

 

A Kitöltőben a dokumentum szerkesztése után a következő műveletek elvégzésére van 

lehetőség: 

 MENTÉS: a gomb megnyomásakor a kitöltő felületén szerkesztett adatok mentésre 

kerülnek az adatbázisba. 

 VÉGLEGESÍTÉS: a gomb megnyomásakor, ha még nem történt meg a dokumentum 

mentése, akkor az végrehajtódik, a Kitöltőben megszerkesztett adatok áttöltődnek az 

Áttekintő nézetbe, ahol az adatok nem szerkeszthetőek tovább. A gomb 

megnyomására a dokumentum tényleges beadása még nem történik meg, csak 

akkor, ha az Áttekintő nézetben a BEADÁS gomb használatával ez megerősítésre 

kerül.  

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

Részletesen a Kitöltő fejezetben. 

 

Ha a VÉGLEGESÍTÉS gomb került kiválasztásra, akkor az Áttekintő nézetben a 

következő műveletek elvégzésére van lehetőség: 

 BEADÁS: a gomb megnyomására a dokumentum tényleges beadása megtörténik, és 

a dokumentumválasztó felületre tér vissza az alkalmazás. 

 VISSZA A KITÖLTŐBE: a gomb megnyomására az adatok betöltődnek a Kitöltőbe, 

ahol szerkeszthetővé vállnak újra azok a mezők, amelyek nem írásvédettek. 

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

Részletesen az Áttekintő nézet fejezetben. 

 

12.2 Új dokumentum létrehozása NAV adatkiajánlással a törzsadat 

szakrendszerből 

A kiválasztott nyomtatványhoz tartozik NAV adatkiajánlás a törzsadat 

szakrendszerből (CSEMPES működési mód), akkor a kiközölt szakrendszeri adatok a 

nyomtatvány mezőinek megfelelően megjelennek a Csempés nézetben. Az adatok itt 

nem szerkeszthetőek. A törzsadat szakrendszernek a sajátossága az, hogy ha a 

kiválasztott nyomtatványhoz nincsenek egyéb adatok, csak az azonosítási adatok, 

akkor is a Csempés nézetben fog megjelenni a nyomtatvány.  
 

A Csempés nézetben a következő műveletek elvégzésére van lehetőség: 

 A funkciógombok tartozhatnak a csempékhez, és a csempéhez tartozó 

mezőcsoportokhoz is. Az itt definiált bármelyik funkciógombra (Új, Módosít, 

Hozzáad, Töröl) történő kattintással létrejön egy új dokumentum, ami betöltődik a 

Kitöltő felületre. A kitöltőben csak a kötelező adatok szerepelnek, és az az 

adathalmaz, ami a funkciógombhoz tartozik, vagyis a kiajánlott adatoknak csak egy 

köre kerül át a dokumentumba. A mezők, amelyekben megjelennek az adatok 

lehetnek írásvédettek, és előre feltöltöttek is. 

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. Nem jön létre új dokumentum. 

Részletesen a Csempés nézet fejezetben. 
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A csempékhez, a csempéhez tartozó mezőcsoportok, bármelyik funkciógombjának 

kiválasztásakor, a Kitöltőben a dokumentum szerkesztése után a következő műveletek 

elvégzésére van lehetőség: 

 MENTÉS: a gomb megnyomásakor a kitöltő felületén szerkesztett adatok mentésre 

kerülnek az adatbázisba. 

 VÉGLEGESÍTÉS: a gomb megnyomásakor, ha még nem történt meg a dokumentum 

mentése, akkor az végrehajtódik, a Kitöltőben megszerkesztett adatok áttöltődnek az 

Áttekintő nézetbe, ahol az adatok nem szerkeszthetőek tovább. A gomb 

megnyomására a dokumentum tényleges beadása még nem történik meg, csak 

akkor, ha az Áttekintő nézetben a BEADÁS gomb használatával ez megerősítésre 

kerül.  

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. Ha nem futtatott mentést, akkor nem jött létre új 

dokumentum. 

Részletesen a Kitöltő fejezetben. 

 

Ha a VÉGLEGESÍTÉS gomb került kiválasztásra, akkor az Áttekintő nézetben a 

következő műveletek elvégzésére van lehetőség: 

 BEADÁS: a gomb megnyomására a dokumentum tényleges beadása megtörténik, és 

a dokumentumválasztó felületre tér vissza az alkalmazás. 

 VISSZA A KITÖLTŐBE: a gomb megnyomására az adatok betöltődnek a Kitöltőbe, 

ahol szerkeszthetővé vállnak újra azok a mezők, amelyek nem írásvédettek. 

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

Részletesen az Áttekintő nézet fejezetben. 

 

12.3 Új dokumentum létrehozása NAV adatkiajánlással a jövedéki 

szakrendszerből 

A kiválasztott nyomtatványhoz tartozik NAV adatkiajánlás a jövedéki 

szakrendszerből (KIVONATOLT működési mód), akkor a kiközölt szakrendszeri 

adatok a nyomtatvány mezőinek megfelelően egy kivonatolt nyomtatási formátumban 

(HTML) kerül megjelenítésre a Kivonatolt nézetben. Az adatok itt nem szerkeszthetőek. 

 

A Kivonatolt nézetben a következő műveletek elvégzésére van lehetőség: 

 SZERKESZTÉS: a gomb megnyomásakor a kivonatolt nyomtatási formában látható 

adatok betöltődnek a Kitöltőbe, ahol szerkeszthetővé vállnak azok a mezők, amelyek 

nem írásvédettek. 

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

Részletesen a Kivonatolt nézet fejezetben. 

 

A Kivonatolt nézet SZERKESZTÉS gombjának a kiválasztásakor, a Kitöltőben a 

dokumentum szerkesztésekor a következő műveletek elvégzésére van lehetőség: 

 MENTÉS: a gomb megnyomásakor a kitöltő felületén szerkesztett adatok mentésre 

kerülnek az adatbázisba. 

 VÉGLEGESÍTÉS: a gomb megnyomásakor, ha még nem történt meg a dokumentum 

mentése, akkor az végrehajtódik, a Kitöltőben megszerkesztett adatok áttöltődnek az 

Áttekintő nézetbe, ahol az adatok nem szerkeszthetőek tovább. A gomb 



25 

 

megnyomására a dokumentum tényleges beadása még nem történik meg, csak 

akkor, ha az Áttekintő nézetben a BEADÁS gomb használatával ez megerősítésre 

kerül.  

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

Részletesen a Kitöltő fejezetben. 

 

Ha a VÉGLEGESÍTÉS gomb került kiválasztásra, akkor az Áttekintő nézetben a 

következő műveletek elvégzésére van lehetőség: 

 BEADÁS: a gomb megnyomására a dokumentum tényleges beadása megtörténik, és 

a dokumentumválasztó felületre tér vissza az alkalmazás. 

 VISSZA A KITÖLTŐBE: a gomb megnyomására az adatok betöltődnek a Kitöltőbe, 

ahol szerkeszthetővé vállnak újra azok a mezők, amelyek nem írásvédettek. 

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

Részletesen az Áttekintő nézet fejezetben. 
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13 DOKUMENTUM MEGNYITÁSA MEGTEKINTÉSRE 

 

A felhasználó, ha a dokumentum választó felületen kiválasztja a dokumentumot és a 

MEGTEKINTÉS gombra kattintva, akkor nézheti meg a dokumentumának tényleges 

adattartalmát, szerkesztheti tovább, és módosítás után véglegesítheti azt. 

 

13.1 Dokumentum megtekintésének folyamata 

 
Létrehozott dokumentum megtekintése, tovább szerkesztésének folyamata 

 

 

13.2 Dokumentum megtekintés folyamatának leírása 

A megtekintésre kiválasztott nyomtatvány adatokkal feltöltve megjelenik a Megtekintő 

nézetben, ahol a nyomtatvány adatai nem szerkeszthetőek csak megnézhetőek.  

 

A Megtekintő nézetben a következő műveletek elvégzésére van lehetőség attól függően, 

hogy a dokumentum milyen státuszban van: 

 SZERKESZTÉS: a gomb megnyomásakor a Megtekintő nézetben látható adatok 

betöltődnek a Kitöltőbe, ahol szerkeszthetővé vállnak azok a mezők, amelyek nem 
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írásvédettek. Akkor jelenik meg a gomb, ha a dokumentum státusza szerkeszthető 

vagy szerkesztés alatti. 

 DOKUMENTUM TÖRLÉS: a gomb megnyomásakor a betöltött dokumentum törölt 

állapotúvá válik. 

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

Részletesen a Megtekintő nézet fejezetben. 

 

Ha a SZERKESZTÉS gomb került kiválasztásra, akkor a Kitöltőben a dokumentum 

szerkesztése után a következő műveletek elvégzésére van lehetőség: 

 MENTÉS: a gomb megnyomásakor a kitöltő felületén szerkesztett adatok mentésre 

kerülnek az adatbázisba. 

 VÉGLEGESÍTÉS: a gomb megnyomásakor, ha még nem történt meg a dokumentum 

mentése, akkor az végrehajtódik, a Kitöltőben megszerkesztett adatok áttöltődnek az 

Áttekintő nézetbe, ahol az adatok nem szerkeszthetőek tovább. A gomb 

megnyomására a dokumentum tényleges beadása még nem történik meg, csak 

akkor, ha az Áttekintő nézetben a BEADÁS gomb használatával ez megerősítésre 

kerül.  

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

Részletesen a Kitöltő fejezetben. 

 

Ha a VÉGLEGESÍTÉS gomb került kiválasztásra, akkor az Áttekintő nézetben a 

következő műveletek elvégzésére van lehetőség: 

 BEADÁS: a gomb megnyomására a dokumentum tényleges beadás megtörténik, és a 

dokumentumválasztó felületre tér vissza az alkalmazás. 

 VISSZA A KITÖLTŐBE: a gomb megnyomására az adatok betöltődnek a Kitöltőbe, 

ahol szerkeszthetővé vállnak újra azok a mezők, amelyek nem írásvédettek. 

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

Részletesen az Áttekintő nézet fejezetben. 
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14 MEGTEKINTŐ NÉZET 

14.1 Megtekintő nézet felülete 

A Dokumentum megnyitása megtekintésre keretfunkcióból kiválasztott dokumentum 

megtekintésére szolgáló nézet. Ebben a nézetben a webes nyomtatvány úgy jelenik meg, 

mint az eSZJA rendszerben használt tervezeti nézet specializált formája. A Megtekintő 

nézetben a nyomtatvány kitöltött mezői csak olvasható módon jelennek meg. 

 

 
Megtekintő nézet képernyője 

 

A megtekintő nézet a következő elemeket tartalmazhatja a kitöltöttségtől függően: 

 Nyomtatvány információk 

 EGYENLEG panel (ha a nyomtatványhoz tervezett) 

 Fontos üzenetek <webes nyomtatvány típus> kapcsolatban (ha vannak üzenetek, 

akkor jelenik meg) 

 TELJES <webes nyomtatvány típus> 

 TÉMAKÖRÖKRE BONTOTT <webes nyomtatvány típus> 

 CSATOLT MELLÉKLETEK MEGTEKINTÉSE 

 Funkciógombok 

 NYOMTATHATÓ VERZIÓ (PDF) 

 Adatkereső 

 

14.2 Megtekintő nézet funkciói 

A <webes nyomtatvány típus> paraméter helyére a bevallás, bejelentő, nyilatkozat, 

adatszolgáltatás, kérelem kerülhetnek behelyettesítésre, a nyomtatvány tervezéskor 

megadott érték szerint. 

 

 Nyomtatvány információk 

 

A nyomtatvány másodlagos rövid és hosszú neve kerül megjelenítésre, és ha a 

kitöltőben előzőleg megjegyzés lett rögzítve a dokumentumhoz. 
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 Egyenleg panel 

  

Az egyenleg panel, csak akkor látható, ha a nyomtatvány tervezéskor speciális egyenleg 

mezőcsoportot terveznek meg, és abba olyan mezők kerülnek, amelyek webes 

adónemkódot tartalmaznak. 

Ha megjelenik, akkor az egyenleg panelen az adónemenként listázott tételek kerülnek 

megjelenítésre, melyeknek nullától eltérő értéke van. Egy adónem tétel lehet befizetendő, 

visszaigényelhető vagy részletfizetéses.  

 

 Fontos üzenetek <webes nyomtatvány típus> kapcsolatban 

 

A Fontos üzenetek <webes nyomtatvány típus> kapcsolatban elem csak akkor 

látható, ha a folyamatban lévő nyomtatvány hibákat tartalmaz. Megjelenik a hiba kódja 

és a kódhoz tartozó hibaüzenet szövege. 

 

 Teljes <webes nyomtatvány típus> 

 

A kitöltött adatokról egy kivonatolt nyomtatási kép készül, ami a böngésző letöltőjét 

használva betöltődik. A megjelenő felületen a NYOMTATÁS gomb megnyomásával pdf 

állomány kérhető, ami menthető, kinyomtatható. 

 

 Témakörökre bontott <webes nyomtatvány típus> 

 

A megtekintő nézetben a nyomtatványt képező legfontosabb elemek csempéken kerülnek 

elhelyezésre. Egy csempén a felirat mellett megjelenhet egy összeg is, amely az adott 

csempéhez tartozó mezőcsoportok mezőinek összesített értéke. 

A csempéken található RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE linkre kattintva megjelenik az 

adott csempékhez tartozó azon mezőcsoportok, melyek kitöltött vagy számított mezőket 

tartalmaznak. A mezőcsoportok szétnyithatók, összecsukhatók, csak a kiöltött sorok 

jelennek meg, amikben a mezők csak olvashatóak. A RÉSZLETEK ELREJTÉSE linkre 

kattintva eltűnnek a mezőcsoportok, a csempék visszarendeződnek az eredeti állapotba. 

 

 Csatolt mellékletek megtekintése 

 

A CSATOLT MELLÉKLETEK MEGTEKINTÉSE link, csak akkor látható, ha a 

nyomtatványhoz megengedett a mellékletek hozzáadása, és a felhasználó töltött is fel 

fájl(oka)t. 

A link megnyomására egy új képernyőn jelennek meg a csatolt dokumentumok listája és 

a csatolmányok jellemzői, és az a Megjegyzés, ami csatoláskor be lett rögzítve. A lista, 

csatolmány típus szerint rendezett, ha a nyomtatvány tervezéskor a csatolmány típus 

meghatározásra került, egyébként a feltöltés sorrendjében kerülnek megjelenítésre a 

csatolt dokumentumok. A listából a saját számítógépre lementhető a feltöltött 

dokumentum a LETÖLTÉS linkre kattintva. A képernyőt a jobb felső sarokban lévő X 

vagy a képernyő alján található BEZÁR gombbal lehet összecsukni. 

Részletesen a Mellékletek kezeléséről szóló fejezetben. 
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Feltöltött mellékletek listája  

 

 Funkciógombok 

 

A Megtekintő nézetben a következő műveletek elvégzésére van lehetőség: 

 SZERKESZTÉS: a gomb megnyomásakor a Megtekintő nézetben látható adatok 

betöltődnek a Kitöltőbe, ahol szerkeszthetővé vállnak azok a mezők, amelyek nem 

írásvédettek. Akkor jelenik meg a gomb, ha a dokumentum státusza szerkeszthető 

vagy szerkesztés alatti. 

 DOKUMENTUM TÖRLÉSE: a gomb megnyomásakor a betöltött dokumentum törölt 

állapotúvá válik. 

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

        

 Nyomtatható verzió (pdf) 

 

A kitöltött adatokról a nyomtatás funkció kivonatolt nyomtatási állományt generál pdf 

formátumban, ami menthető, nyomtatható.  

 

 Adatkereső 

 

A nagyító ikon után az Adatkereső szöveg helyére gépelési lehetőséget biztosít a panel. 

Találat esetén a találatok számát jelzi a kereső panel végén aktuális/összes formátumban. 

Ha 0 / 0 jelenik meg, akkor nincs találat. Találat esetén lehetőség van a navigáló nyilak 

segítségével ugrálni a találatok között. Az oldalon kékkel emeli ki az aktuális találatot, 

sárgával a többit.  

 

 
Adatkereső funkció 
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15 CSEMPÉS NÉZET 

15.1 Csempés nézet felülte 

A kiválasztott nyomtatványhoz tartozik NAV adatkiajánlás a törzsadat 

szakrendszerből (CSEMPES működési mód), akkor a kiközölt szakrendszeri adatok a 

nyomtatvány mezőinek megfelelően megjelennek a Csempés nézetben. Az adatok itt 

nem szerkeszthetőek. 

 

 

 
Csempés nézet 

  A csempés nézet a következő elemeket tartalmazza: 

 Nyomtatvány információk 

 Adatkereső panel 

 Csempék (témakörökbe bontott mezőcsoportok) 

 KILÉPÉS funkciógomb 

 NYOMTATHATÓ VERZIÓ (PDF) 

15.2 Csempés nézet funkciói 

 Nyomtatvány információk 

 

A nyomtatvány másodlagos rövid és hosszú neve kerül megjelenítésre, és ha a 

kitöltőben előzőleg megjegyzés lett rögzítve a dokumentumhoz. 

 

 Adatkereső panel 

 

A nagyító ikon után az Adatkereső szöveg helyére gépelési lehetőséget biztosít a panel. 

Találat esetén a találatok számát jelzi a kereső panel végén aktuális/összes formátumban. 

Ha 0 / 0 jelenik meg, akkor nincs találat. Találat esetén lehetőség van a navigáló nyilak 

segítségével ugrálni a találatok között. Az oldalon kékkel emeli ki az aktuális találatot, 

sárgával a többit.  
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 Csempék (témakörökbe bontott mezőcsoportok) 

 

A csempés nézetben a nyomtatvány mezőcsoportjai csempéken kerülnek elhelyezésre. 

A csempéken található RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE linkre kattintva megjelenik az 

adott csempéhez tartozó mezőcsoport(ok). Abban különböznek az eddig megszokott 

tervezeti nézettől, hogy itt minden mezőcsoport, azon belül minden mező megjelenik akár 

kitöltött akár nem. A csempéken belül a mezőcsoportok lehetnek statikusak és 

dinamikusak is, és tervezéstől függően tartalmaznak funkciógombokat is, amivel 

különböző műveleteket végezni a mezőcsoporttal vagy mezőcsoportokkal. 

 

 
Csempés nézet – mezőcsoporthoz tartozó funkciógombok 

 

A csempés nézetből csak az új csempékhez/mezőcsoportokhoz kötött funkciókkal 

lehet a kitöltési nézetbe átlépni. 

A csempés nézet bármelyik funkciógombjára (Új, Módosítás, Hozzáadás, Törlés) történő 

kattintással létrejön egy új dokumentum a kitöltőben. Az a mezőcsoport jelenik meg a 

kitöltő felületen, amelyikről a csempés nézetben a funkció gomb megnyomásra került.  

Ha további csempéket/mezőcsoportokat szeretnénk a dokumentumunkhoz adni akkor a 

kitöltő menüsora NAV adatok gombjának segítségével tehető ez meg, aminek hatására 

egy új képernyőn jelenik meg, a csempés előnézet.  

A funkciógombok elnevezése tetszőleges lehet, amit a nyomtatvány tervezéskor lehet 

megadni.  

 

Funkció gombok működése: 

 Hozzáadás (Zöld): az adott csempe/mezőcsoport minden mezője az azokhoz tartozó 

értékekkel hozzáadódik a kitöltő felülethez. 

 Új (Zöld): az adott csempe/mezőcsoport minden mezője üresen hozzáadódik a 

kitöltő felülethez, de a tervező beállításának megfelelően a mezők kitöltés ellen 

védetté, néhány mező kitöltötté válhat egy előre beállított értékkel. 
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 Módosítás (Kék), Törlés (Piros): az adott csempe/mezőcsoport minden mezője az 

azokhoz tartozó értékekkel hozzáadódik a kitöltő felülethez, de a tervező 

beállításának megfelelően emelődnek át az értékek, a mezők kitöltés ellen védetté, 

néhány mező kitöltötté válhat egy előre beállított értékkel. 

 

A csempén látható NAV ADATOK illetve a csempén belüli mezőcsoporton NAV 

ADATOKAT TARTALMAZ felirat azt jelöli, hogy a csempéhez tartozó mezőcsoport 

legalább egy mezője olyan adatot tartalmaz, ami NAV adatkiajánlással került 

feltöltésre a törzsadat szakrendszerből. 

 Kilépés funkciógomb 

 

A felhasználó a KILÉPÉS gomb megnyomásakor az új nyomtatvány/bejelentés és a 

dokumentumok választó felületre tér vissza az alkalmazás. Ha nem történt mentés, nem 

jött létre új dokumentum. 

 

 Nyomtatható verzió (pdf) 

 

A kitöltött adatokról a nyomtatás funkció kivonatolt nyomtatási állományt generál pdf 

formátumban, ami menthető, nyomtatható.  

 

15.3 Példa a Csempés nézet – Kitöltő – Kitöltő NAV adatok gombjának 

használatára és a kitöltött bejelentés beküldésére 

A kiválasztott nyomtatványhoz tartozik NAV adatkiajánlás a törzsadat 

szakrendszerből (CSEMPES működési mód), akkor a kiközölt szakrendszeri adatok a 

nyomtatvány mezőinek megfelelően megjelennek a Csempés nézetben.  

 

 
 

Az egészségügyi járulékbefizetés bejelentéséhez a RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE gomb 

segítségével ki kell nyitni a hozzátartozó csempét: 
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A járulékbefizetés megkezdésének bejelentéséhez meg kell nyomni az 

BEJELENTÉS/ÁTVÁLLALÁS feliratú gombot, aminek hatására a Kitöltőbe létrejön a 

dokumentum, a felület a kötelező mezőcsoportokat, és azt a mezőcsoportot 

tartalmazza, amelyiken a funkciógomb megnyomásra került: 

A kitöltőben a hozzáadott mezőcsoport Bejelentés típusa mezője automatikusan 

kitöltésre került, és tovább nem szerkeszthető.  
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Más nyomtatványoknál, ha további adatokat is ki kell tölteni, akkor azt a menüsorban az 

ÖSSZES MEZŐ / NAV adatok / Keresés menük segítségével tehető meg. 

A menüsor NAV adatok gombjának használatával újra megjeleníthető a Csempés nézet 

egy új képernyőn, ahol a csempékhez tartozó mezőcsoportok funkciógombjairól 

indítható a kitöltő felülethez a hozzáadás: 

 

 
 

Rögzítések befejezése után a kitöltő alsó sorában lévő VÉGLEGESÍTÉS funkciógombbal 

lehet a dokumentum beadását kezdeményezni.  

 
 

A tényleges beküldéshez a VÉGLEGESÍTÉS funkciógombra megjelenő áttekintő képernyő 

BEADÁS gombjával lehet a dokumentum beküldését kezdeményezni.  
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A BEADÁS gomb megnyomására a beküldés megtörténik. 
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16 KIVONATOLT NÉZET 

A kiválasztott nyomtatványhoz tartozik NAV adatkiajánlás a jövedéki szakrendszerből 

(KIVONATOLT működési mód), akkor a kiközölt szakrendszeri adatok a nyomtatvány 

mezőinek megfelelően egy kivonatolt nyomtatási formátumban (HTML) kerül 

megjelenítésre a Kivonatolt nézetben. Az adatok itt nem szerkeszthetőek. 

 

16.1 Kivonatolt nézet felülete 

 
Kivonatolt nézet 

 

A kivonatolt nézet a következő elemeket tartalmazhatja: 

 Teljes nézet kivonatolt formában 

 Funkciógombok 

 NYOMTATHATÓ VERZIÓ (PDF) 

 

16.2 Kivonatolt nézet funkciói 

 Teljes nézet kivonatolt formában 

 

A betöltött adatokról egy kivonatolt nyomtatási kép készül, ami a nézet felületén 

megjelenik, a felső sorokban a nyomtatvány információkkal. Az adatok nem 

szerkeszthetőek. 

 

 Funkciógombok 

 

A Kivonatolt nézetben a következő műveletek elvégzésére van lehetőség: 

 SZERKESZTÉS: a gomb megnyomásakor a kivonatolt nyomtatási formában látható 

adatok betöltődnek a Kitöltőbe, ahol szerkeszthetővé vállnak azok a mezők, amelyek 

nem írásvédettek. 

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 
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 Nyomtatható verzió (pdf) 

 

A kitöltött adatokról a nyomtatás funkció kivonatolt nyomtatási állományt generál pdf 

formátumban, ami menthető, nyomtatható.  

 

17 KITÖLTŐ 

A Megtekintő (folyamatban lévő dokumentum esetén), Csempés, Kivonatolt nézetekből 

vagy új üres nyomtatvány esetén az adatok a Kitöltő felületére tölthetőek be, ahol 

tovább szerkeszthetőek, kitölthetőek a webes nyomtatvány mezői, sok kényelmi 

funkció segítségével. A kitöltőből lehet az adatok mentését, vagy a dokumentum beadását 

kezdeményezni, ellenőrzéseket futtatni, csatolt dokumentumokat feltölteni.  

 

17.1 A kitöltő nézet felülete 

 
Kitöltő nézet 

 

A kitöltő nézet a következő elemeket tartalmazhatja a kitöltöttségtől függően: 

 Nyomtatvány információk 

 Megjegyzés 

 Középső menüsáv (ÖSSZES MEZŐ, Témák, NAV adatok, Keresés, Egyenleg) 

 Kiválasztott mezőcsoportok 

 Jobb oldali funkciók 

 Funkciógombok 

 

17.2 Megjegyzés hozzáadása  

A szerkesztett dokumentumhoz megjegyzés adható a középső menüsáv felett található 

SZERKESZTÉS gomb segítségével, ami később a kitöltőbe betöltött dokumentumban 

módosítani lehet. Az itt berögzített megjegyzés, a dokumentum csempéjén a Részletek 

gomb megnyomása után olvasható. 
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Megjegyzés 

 

 
Megjegyzés rögzítése, majd OK gomb 

 

17.3 Mezők hozzáadása 

Mezők hozzáadása a középső menüsáv elemeinek segítségével történhet: 

 ÖSSZES MEZŐ menü  

 Témák asszisztens  

 NAV adatok (csak akkor, ha a webes működési mód csempés)  

 Keresés 

 
Péda a menüsávra 

 Összes mező menü 

 

Az ÖSSZES MEZŐ gomb alatt megnyíló panelen a nyomtatvány sablonba tervezett összes 

menüpont elérhető a megtervezett hierarchikus felépítésnek megfelelően. 

A menüelemekre kattintva lehet egy szinttel beljebb lépni a menüben. A főmenüben a 

mezőcsoport címére kattintva megjelennek az alcsoportok, ezek közül valamelyiket 

kiválasztva megjelennek további alcsoportok vagy a hierarchia utolsó szintje, a 

mezőcsoport címek.  

Az első szint kivételével megjelenik két gomb ( ), melyek segítségével az 

első, illetve az előző szintre lehet visszalépni. 

 

 
ÖSSZES MEZŐ menü 
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Az utolsó szinten megjelenő mezőcsoportok azok az elemek, melyek a kitöltendő 

mezőket foglalják magukba, ezek hozzáadhatóak, illetve szerkeszthetőek a kitöltési 

felületen. A mezőcsoport hozzáadása a menüpontokra vagy a HOZZÁADÁS funkcióra 

kattintva történik. A mezőcsoport státuszáról a menüpont végén látható ikonok adnak 

információt: 

 HOZZÁADÁS - a mezőcsoport még nem lett hozzáadva a kitöltési felülethez 

 SZERKESZTÉS - a mezőcsoport már hozzá lett adva a kitöltési felülethez, kattintás 

után az adott mezőcsoportra ugrik. 

A menüt az ÖSSZES MEZŐ menüre kattintva vagy az X gombbal lehet bezárni. 

 

 

 Témák asszisztens 

 

Az asszisztenst a középső menüsávban található Témák gomb segítségével lehet 

megjeleníteni, de csak akkor elérhető, ha azt nyomtatvány tervezéskor megtervezték. 

A Téma asszisztenshez mezőcsoportok tartoznak, amit a felületen egy-egy csempe 

szimbolizál.  

 

 
Témák asszisztens felülete  

 

A csempén (témán) a RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE linkre kattintva a csempéhez tartozó 

összes mezőcsoport láthatóvá válik. 
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Témához tartozó mezőcsoportok 

 

Témaválasztás során a mezőcsoportok hozzáadása a kitöltő felülethez a HOZZÁADÁS 

funkcióra kattintva történik meg, de csak azok a mezőcsoportok, amelyeknek a végén 

nincs SZERKESZTÉS jelzés. Hozzáadás folyamán a hozzáadandó mezőcsoporthoz van 

kötve értékbeállítás egy adott mezőhöz, akkor az a művelet is végrehajtódik. 

 

A mezőcsoport státuszáról a menüpont végén látható ikonok adnak információt: 

 nincs jelzés a mezőcsoport végén - a mezőcsoport még nem lett hozzáadva a 

kitöltési felülethez 

 SZERKESZTÉS - a mezőcsoport már hozzá lett adva a kitöltési felülethez, rákattintás 

után az adott mezőcsoportra ugrik. 

 

A téma asszisztensnél működik a mezőérték figyelés vagyis, ha egy témán belül a tervező 

által megadott mező – érték páros megegyezik akkor a jelölés ajánlott téma, azaz a 

csempén (témán) megjelenik a KITÖLTÉSRE JAVASOLT felirat. Ez nem feltétlenül az a 

téma, amelyet a felhasználó kiválasztott vagy előzőleg a kitöltő felületen kitöltötte a 

témához tartozó mezőcsoportot. Ha nem egyezik meg minden megadott mező – érték 

páros, akkor a jelölés KITÖLTÉSRE NEM JAVASOLT felirattal lesz jelölve a csempén 

(témán). Ha a jelölés ellenére a felhasználó kiválasztja az adott témát, akkor a 

hozzátartozó mezőcsoportok hozzáadható mezői a kitöltő felülethez hozzáadódnak, és 

teljes ellenőrzés fut le automatikusan. Ha nincs tervezett értékbeállítás, akkor nincs 

jelölés a csempén (témán). 
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Témák asszisztensnél mezőérték figyelés 

 

A menüt az KIJELÖLÉSI SEGÉD TÉMÁK ALAPJÁN címsorban található X gombbal lehet 

bezárni. 

 

 NAV adatok  

 

A gomb csak akkor látható, ha Csempés nézet csempéjéhez vagy ahhoz tartozó 

mezőcsoporton lévő funkciógombbal történt az adatok betöltése a kitöltő felület 

megfelelő mezőibe. 

NAV adatok gombjának használatával egy interaktív kitöltést támogató asszisztensként 

használható egy új képernyőn a csempés előnézet. Az új képernyőn a csempékhez 

tartozó mezőcsoportok funkciógombjairól indíthatóak azok funkciók (Hozzáadás, Törlés, 

Új, Módosítás), amelyek a kitöltő felülethez hozzáadják az adott mezőcsoportot és 

elvégzik az indított funkció szerinti egyéb műveleteket. 
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                  NAV adatok gombra induló új képernyős csempés nézet 

 

A menüt az X gombbal lehet bezárni. 

Adatkereső 

A könnyebb keresés adat/szöveg érdekében a nagyító ikon után az Adatkereső szöveg 

helyére gépelési lehetőséget biztosít a panel. 

Találat esetén a találatok számát jelzi a kereső panel végén aktuális/összes formátumban. 

Ha 0 / 0 jelenik meg, akkor nincs találat. Találat esetén lehetőség van a navigáló nyilak 

segítségével ugrálni a találatok között. Az oldalon kékkel emeli ki az aktuális találatot, 

sárgával a többit.  

 

 
NAV adatok gombra induló új képernyős csempés nézet adatkeresője 



44 

 

Csempe/mezőcsoport hozzáadása a kitöltő felülethez 

Az új képernyős csempés nézetben a nyomtatvány mezőcsoportjai csempékhez 

kerülnek hozzárendelésre. 

A csempéken található RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE linkre kattintva megjelenik az 

adott csempéhez tartozó mezőcsoport(ok). 

 

 
NAV adatok – lenyitott csempe, mezőcsoport funkciógombok 

 

A felhasználónak lehetősége van egy csempéhez tartozó mezőcsoportot vagy 

mezőcsoportokat hozzáadni a kitöltendő felülethez a csempén vagy a mezőcsoportokon 

található funkciógombok segítségével (Új, Módosít, Hozzáad, Töröl). A csempés 

működési módban az adatoknak csak egy köre kerül beemelésre, és minden hozzáadás 

után teljes újraszámítás fut. 

A csempe/mezőcsoport funkciógombjára (Új, Módosítás, Hozzáadás, Törlés) történő 

kattintással az adott mezőcsoport(ok) az adott csempe/mezőcsoport minden mezője 

hozzáadódik a kitöltő felülethez és a vezérlés a kitöltőben az első mezőcsoport címsorára 

kerül.  

Funkció gombok működése: 

 Hozzáadás (Zöld): az adott csempe/mezőcsoport minden mezője az azokhoz tartozó 

értékekkel hozzáadódik a kitöltő felülethez. 

 Új (Zöld): az adott csempe/mezőcsoport minden mezője üresen hozzáadódik a 

kitöltő felülethez, de a tervező beállításának megfelelően a mezők kitöltés ellen 

védetté, néhány mező kitöltötté válhat egy előre beállított értékkel. 
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 Módosítás (Kék), Törlés (Piros): az adott csempe/mezőcsoport minden mezője az 

azokhoz tartozó értékekkel hozzáadódik a kitöltő felülethez, de a tervező 

beállításának megfelelően másolódnak át az értékek, a mezők kitöltés ellen védetté, 

néhány mező kitöltötté válhat egy előre beállított értékkel. 

NAV adatok felirat a csempén/mezőcsoporton 

A csempén látható NAV ADATOK illetve a csempén belüli mezőcsoporton NAV 

ADATOKAT TARTALMAZ felirat azt jelöli, hogy a csempéhez tartozó mezőcsoport 

legalább egy mezője olyan adatot tartalmaz, ami NAV adatkiajánlással került 

feltöltésre a törzsadat szakrendszerből. 
 

 
NAV adatok – NAV ADATOK felirat 

 

Nyomtatványhoz hozzáadva információ 

A csempén jelölésre kerül, ha a csempéhez tartozó összes mezőcsoport már hozzáadásra 

kerül a kitöltő felületen lévő nyomtatványhoz. 

 

 Mezőcsoportok hozzáadása kereséssel 

 

A felhasználónak lehetősége van keresni a teljes nyomtatványban és a találatok alapján 

hozzáadni további mezőcsoportokat a kitöltő felülethez. A keresett kifejezés beírása után 

az enter billentyűt vagy a keresősáv jobb oldalán található kereső gombot megnyomva 

megjelennek a találatok mezőcsoportonként rendezve.  
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Találati lista 

 

A találati listából a mezőcsoportok hozzáadhatóak a HOZZÁADÁS gomb segítségével a 

kitöltő felülethez. Ha már előzőleg hozzá lett adva a mezőcsoport, akkor azt 

SZERKESZTÉS gomb jelzi, melyre rákattintva az adott mezőcsoporthoz navigál az 

alkalmazás. Sok találat esetén csak az első öt előfordulás jelenik meg, de a keresőpanel 

alján lévő további 5 mutatása linkre kattintva megjeleníti a következő öt találatot.  

A keresőpanel az X gomb megnyomásával zárható be. 

 

17.4 A nyomtatvány kitöltése 

A nyomtatványhoz hozzáadott mezőcsoportok megjelennek a kitöltő felületen. Az 

utoljára hozzáadott mezőcsoport kinyitott állapotban van, láthatóak a kitöltendő mezők. 
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Mezőcsoport 

 

A mezőcsoportok sávjaira kattintva össze lehet zárni őket majd újra kinyitni, könnyítve 

ezzel a dokumentum átláthatóságát. 

Ha a felhasználó az egeret egy nyitott mezőcsoport címsorának a végén található  

gombra viszi, akkor a gomb mellett megjelenik az Összes bezár gomb. Ha a  gomb 

kerül megnyomásra, akkor az adott mezőcsoport, ha az Összes bezár  gomb, akkor 

minden mezőcsoport kerül bezárásra. 

Ha a felhasználó az egeret egy nyitott mezőcsoport címsorának a végén található  

gombra viszi, akkor a gomb mellett megjelenik az Összes kinyit gomb. Ha a  gomb 

kerül megnyomásra, akkor az adott mezőcsoport, ha az Összes kinyit, akkor minden 

mezőcsoport kinyitásra kerül. 

Az egérrel vagy a TAB billentyű segítségével a mezőkbe lehet navigálni és kitölteni 

azokat. A kitölthető mezők háttere fehér, míg a számított mezők háttere sötétebb a kitöltő 

nyomtatvány hátterétől, és nem szerkeszthetőek. 

A mezőcsoport törölhető a mezőcsoporthoz láblécén megjelenő Mezőcsoport 

eltávolítása gomb segítségével. Ez a gomb csak akkor jelenik meg, és a mezőcsoport 

akkor törölhető, ha az nem egy alapértelmezett mezőcsoport. Alapértelmezett 

mezőcsoportok a nyomtatványtervezés során adhatók meg (pl. Adózó adatai). A gombot 

megnyomva egy megerősítő ablakot kapunk, ha az adott mezőcsoport már tartalmaz a 

felhasználó által beírt adatokat, üres mezőcsoport megerősítés nélkül törölhető. 

 

 
Mezőcsoport törlésekor megjelenő hibaüzenet 
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A mezőcsoport alján található MENTÉS gomb megnyomásakor a kitöltő felületén 

szerkesztett adatok mentésre kerülnek az adatbázisba. Az itt található gomb működése 

megegyezik a szerkesztő felület alján található MENTÉS gomb működésével. 

A LAP TETEJÉRE gomb megnyomására a fókusz a középső menüsorra ugrik, 

megkönnyítve ezzel mezők újbóli hozzáadását. 

 

 Mezőellenőrzések, számítások kezelése 

 

Mezőelhagyáskor, ha nem változott a mező értéke, akkor nem fut le sem a 

mezőellenőrzés, sem a függő mezők számítása. Ha változott a mező értéke, akkor lefut 

az ellenőrzés és az újraszámítás, így minden változáskor aktualizálódik a mező értéke. A 

jobb oldali menüben illetve minden mezőcsoport alján található ELLENŐRZÉS gombra 

fut le a teljes ellenőrzés. 

A törzsadat szakrendszer esetében a teljes ellenőrzés a szakrendszeri belső 

ellenőrzést is jelenti. 

Mezőmódosítás után, ha a felhasználó elhagyja a mezőt és hibás értéket adott meg, a 

hibamegjelenítés csak akkor valósul meg, ha nem aktív a teljes nyomtatvány ellenőrzése 

után megjelenő hibapanel. 

Az, hogy mezőelhagyáskor, csak változás esetén jelennek meg az összefüggéshibák, a 

kész rendszer teljesítőképességével függ össze. Amikor Tab billentyűvel végiglapoz a 

felhasználó az összes mezőn, nem tanácsos minden esetben a szerverhez fordulni 

ellenőrzésért. 

 

 Egyenlegek megjelenítése 

 

Az Egyenleg panel csak akkor jelenik meg, ha a nyomtatvány tervezéskor egyenleg 

speciális mezőcsoportot terveznek meg, és abba olyan mezők kerülnek, amelyek webes 

adónemkódot tartalmaznak. 

Az Egyenleg panel a középső menüsávban található a keresés funkciótól jobbra. Az 

Egyenleg felirat gombként funkcionál, rákattintva megjelenik a tételes egyenleg 

adónemenként. Az Egyenleg gomb megnyomására feljövő ablak mindaddig a képernyőn 

marad, amíg újra rá nem kattint a felhasználó, vagy a vezérlőpanelen egy másik modul 

funkcióját nem használja. 

 

 
Menüsor – Egyenleg gomb 

 

Az egyenleg értéke minden olyan mező rögzítésekor, módosításakor újraszámolódik, ami 

befolyásolja az egyenleg kiszámítását, tehát nem kell külön funkciót futtatni, ahhoz hogy 

a panelnek az értéke aktualizálódjon. 
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Egyenleg panel 

 

 Eredeti érték megjelenítése 

 

Kitöltés során, ha olyan dokumentum lett betöltve, aminek előzmény adatai vannak 

(szakrendszeri adatok), és egy adattal rendelkező mező tartalma átírásra kerül, akkor a 

mezőben megjelenik egy NAV ikon, és a módosított mezőhöz tartozó a számított 

mezőkön is.  

 
Átírt érték 

 

A NAV ikonra kattintva megjelenik egy panel, ami az eredeti értéket tartalmazza. 

 
Eredeti érték panel 

 

A panelen, ha a VISSZAÁLLÍTÁS gomb kerül megnyomásra, akkor a mezőbe az eredeti 

érték visszaíródik, becsukódik a panel, és eltűnik a NAV ikon a mezőről. A hozzátartozó 

számított mezőről is lekerül az ikon, ha más a számított mezőt érintő adatváltozás nem 

volt. 
 

17.5 Nyomtatvány ellenőrzése 

A teljes nyomtatvány űrlapra ellenőrzés futtatható minden a mezőcsoporthoz tartozó alsó 

menüsávon megjelenő ELLENŐRZÉS gomb segítségével, vagy a jobb oldali menüben 

található Ellenőrzés funkció segítségével. 

Az esetlegesen felmerülő hibákat a középső menüsáv alatt jeleníti meg a hibaüzenet 

panelen.  A hibák listázására kétféle nézet áll rendelkezésre, az ÖSSZES HIBA MUTATÁSA 

nézet mely az alapértelmezett, és a HIBÁNKÉNTI NÉZET. A nézetek között a felhasználó 

a hibaüzenetek panel bal felső sarkában lévő ÖSSZES HIBA MUTATÁSA/ HIBÁNKÉNTI 

NÉZET gombbal tud váltani. Egy hiba súlyossága szerint lehet súlyos hiba, normál hiba 
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és figyelmeztetés. 

 

 Összes hiba mutatása nézet 

 

Ez az alapértelmezett nézet, ebben a nézetben a felhasználó lista formájában, a hiba 

súlyossága szerinti csoportosításban láthatja a dokumentumában keletkezett hibákat. A 

csoportokat kinyitva megjelennek a hibaüzenetek, melyek minden esetben tartalmazzák 

a szöveges kifejtést és hibáknál egy JAVÍTOM gombot, figyelmeztetésnél egy 

MEGNÉZEM mely a megfelelő mezőcsoporton belüli hibás mezőre navigál és a hibapanel 

átvált HIBÁNKÉNTI NÉZET-be. 

 

 

Hibapanel – összes hiba mutatása nézet 

 Hibánkénti nézet 

 

Ebben a felhasználó egyszerre csak egy hibaüzenetet lát és a hibaüzenet panel jobb 

oldalán elhelyezett nyilak segítségével navigálhat az üzenetek között. Hibaüzenetek 

minden esetben tartalmazzák a szöveges kifejtést és a hiba súlyosságát. A hibaüzenetek 

alatt a hibát tartalmazó mezőcsoport kinyílik és a hibát tartalmazó mező megjelölésre 

kerül. 

 

 
Hibapanel - hibánkénti nézet 
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Ha egy hibaüzenethez több mező is tartozhat, akkor egy erre szolgáló navigáció is 

megjelenik a hibaüzenet alatt. 

 

 
Hibapanel – több mezőt érintő hiba 

 

17.6 Súgó 

Ahol elérhető a mezőhöz tartozó súgó szolgáltatás, ott a  gomb segítségével az 

megjeleníthető. 

 

 
Súgó 

 

17.7 Jobb oldali menü 

 Keresés a dokumentumban 

 

A jobb oldali menü első elemeként megjelenő nagyító ikon, amely közelítésre kinyílik, 

és Keresés a dokumentumban szöveg helyére gépelési lehetőséget biztosít. 

Találat esetén a találatok számát jelzi a nagyító ikon alatt aktuális/összes formátumban. 

Ha a nagyító ikon alatt 0/0 jelenik meg, akkor nincs találat. Találat esetén lehetőség van 

a navigáló nyilak segítségével ugrálni a találatok között. Az oldalon kékkel emeli ki az 

aktuális találatot, sárgával a többit.  
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Jobb oldali menü – keresés 

 

 Előző mező 

 

A nagyító ikon alatt a jobb oldali menü második elemeként található az Előző mező 

ikonja .  Ha ez megnyomásra kerül akkor a kitöltő felületen az előzőleg rögzített 

mezőre kerül a vezérlés. Mindaddig nyomogatható a gomb, amíg meg nem jelenik a tiltó 

ikon. 

 

 Dokumentumkezelő menü 

 

Ha az egeret a képernyő jobb oldalán található ikonokra húzza a felhasználó, akkor 

beúszik a dokumentumkezelő menü. 

Nyomtatványtervezésnél tiltani lehet az adott nyomtatványnál bizonyos funkciókat, 

például azért mert annál a nyomtatványnál az a funkció nem értelmezhető, így 

előfordulhat, hogy az egyik nyomtatványnál a jobb oldalon található funkció egy másik 

nyomtatvány esetében már nem érhető el.  

 

Nézetváltás 

Nyomtatványtervezésnél tiltható az adott nyomtatványnál ez a funkció. 

Ha elérhető, akkor beviteli nézet választásához a jobb oldali menüpontok közül a 

nézetváltó gombot lehet használni. Az ikonon az aktív (világoskék) beviteli nézet látható, 

míg a szövegben megjelenő felirat arról tájékoztat, hogy milyen nézetre lehet váltani. 

A  ikon azt mutatja, hogy kompakt (könyvelői) nézetben vagyunk, és normál 

nézetre válthatunk. A könyvelői nézet a könyvelők részére optimalizált kompakt nézet. 

 

 
Nézetváltás – figyelmeztető ablak 
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A  ikon azt mutatja, hogy normál nézetben vagyunk, és kompakt nézetre 

válthatunk. 

 

 
Nézetváltás – figyelmeztető ablak 

 

Ellenőrzés 

Nyomtatványtervezésnél tiltható az adott nyomtatványnál ez a funkció. 

Ha elérhető, akkor az éppen aktuálisan szerkesztett dokumentumra egy teljes ellenőrzést 

futtat a rendszer, és az esetlegesen felmerülő hibákat az ellenőrzési hiba panelen 

megjeleníti.  

(Bővebben az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. fejezetben.) 

Mellékletek kezelése 

Csak akkor jelenik meg a funkció, ha nyomtatványtervezésnél a tervező mellékletek 

csatolásának lehetőségét is beletervezte a nyomtatványba. 

Ha elérhető, akkor a Mellékletek kezelése panel jelenik meg, amelyen a minden 

információ megjelenik, arról, hogy milyen melléklet típusból lehet választani, azon belül 

milyen fájl típusból, mekkora lehet annak mérete, illetve a feltöltésre kijelölt fájlok 

összesített mérete mennyi lehet. Ezek az információk, csak akkor jelennek meg a panelen, 

ha a nyomtatványtervezésnél megadásra kerültek. 

  

 
Mellékletek kezelése képernyő 

 

A dokumentumhoz a melléklet kiválasztása a HOZZÁADÁS gomb megnyomásával 

indítható, amire megjelenik egy fájl tallózó ablak. A csatolandó melléklet(ek) kiválasztás 

után megjelenik a Feltöltendő mellékletek listájában, ha a melléklet a tervező által 

meghatározott feltételeknek megfelel. (fájltípus, méret, összes méret) 

A melléklethez beírható megjegyzés, és eltávolítható a feltöltésre váró listából a Törlés 

ikon segítségével. 

Az összes melléklet kiválasztása után a tényleges feltöltés a FELTÖLTÉS gomb 

megnyomásával indítható. A listából az alkalmazás egyenként felolvassa a mellékleteket, 

feltölti őket, és vírusellenőrzést futtat rá. (A feltöltés nagyméretű állományoknál lassú 

folyamat.) 
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Ha hibát talál a feltöltés közben, akkor Feltöltendő mellékletek listájában marad a fájl 

és a hibát a melléklet előtti ikonra állva lehet megtekinteni. 

 

 
Mellékletek kezelése képernyő – hibák jelzése a fájlnév előtt 

 

 
Feltöltött mellékletek listája képernyő 

 

A feltöltött mellékletek listájában megjelenő fájl(oka)t lehet törölni a TÖRLÉS gomb, 

vagy a saját számítógépre visszamenteni a LETÖLTÉS link segítségével. 

A MELLÉKLETEK funkciót a BEZÁR vagy képernyő címsorában található X gombbal 

lehet bezárni. 

Nyomtatás 

Nyomtatványtervezésnél tiltható az adott nyomtatványnál ez a funkció. 

Ha elérhető, akkor a nyomtatás funkció az aktuális webes űrlapból kivonatolt nyomtatási 

állományt generál pdf formátumban, ami menthető, nyomtatható.  
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Kivonatolt pdf állomány 

Teljes nézet 

Nyomtatványtervezésnél tiltható az adott nyomtatványnál ez a funkció. 

Ha elérhető, akkor a funkció az aktuális webes űrlapból egy kivonatolt nyomtatási képet 

generál és a böngésző letöltőjét használva betöltődik. 

 

 
Teljes nézet 
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A megjelenő felületen a NYOMTATÁS gomb megnyomásával pdf állomány kérhető, ami 

menthető, kinyomtatható. 

Adatbetöltés 

Nyomtatványtervezésnél tiltható az adott nyomtatványnál ez a funkció. 

A felhasználónak lehetősége van az dokumentumát XML formátumból betölteni. 

Adóazonosító egyezőséget a program vizsgálja. 

Adatkimentés 

Nyomtatványtervezésnél tiltható az adott nyomtatványnál ez a funkció. 

Ha elérhető, akkor a felhasználó a kitöltő nézetben rögzített adatokat XML formátumban 

kimentheti, melyet később betölthet, megkönnyítve ezzel a munkáját. 

 

 Kitöltési segédlet menü 

 

Ha az egeret a képernyő jobb oldalán található ikonokra húzza a felhasználó, akkor 

beúszik a kitöltési segédlet menü, melyből elérhetőek az információs füzetek, segítő 

tippek valamint a kitöltési útmutató. 

Információs füzetek 

A funkció indításával egy új böngésző ablakba töltődik be a NAV honlapjára kipublikált 

információs füzetek linkje. 

 

 
Információs füzetek 

Segítő tippek 

Nyomtatványtervezésnél tiltható az adott nyomtatványnál ez a funkció.  

Ha elérhető, akkor a funkcióval egy rövid bemutató indítható a kitöltéshez szükséges 

legfontosabb eszközökről. 

Kitöltési útmutató 

A funkció indításával egy új böngésző ablakba töltődik be a kitöltési útmutató. Több 

kitöltési útmutató is tartozhat egy nyomtatványhoz. 
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Kitöltési útmutató 

 

17.8 Kitöltő funkciógombjai és azok működése 

A kitöltő képernyő utolsó sorában találhatóak azok a gombok, amelyek megnyomására a 

kitöltőbe betöltött dokumentummal további műveletek végezhetőek. 

 MENTÉS: a gomb megnyomásakor a kitöltő felületén szerkesztett adatok mentésre 

kerülnek az adatbázisba. 

 VÉGLEGESÍTÉS: a gomb megnyomásakor, ha még nem történt meg a dokumentum 

mentése, akkor az végrehajtódik, egy teljes ellenőrzés lefuttatásával. A törzsadat 

szakrendszer esetében a teljes ellenőrzés a szakrendszeri belső ellenőrzést is jelenti. 

A Kitöltőben megszerkesztett adatok áttöltődnek az Áttekintő nézetbe, ahol az 

adatok nem szerkeszthetőek tovább.  

A gomb megnyomására a dokumentum tényleges beadása még nem történik 

meg, csak akkor, ha az Áttekintő nézetben a BEADÁS gomb használatával ez 

megerősítésre kerül. A funkció hatására mielőtt áttöltődik az  

 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

18 ÁTTEKINTŐ NÉZET 

18.1 Áttekintő nézet felülete 

A Kitöltőből, ha a VÉGLEGESÍTÉS gomb került kiválasztásra, akkor a kitöltőből az 

adatok az Áttekintő nézetben jelennek meg hasonlóan, mint dokumentum 

megtekintésére szolgáló Megtekintő nézetben csak itt más funkciógombok 

használhatóak. Az Áttekintő nézetben a nyomtatvány kitöltött mezői csak olvasható 

módon jelennek meg. 
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Áttekintő nézet képernyője 

 

Az áttekintő nézet a következő elemeket tartalmazhatja a kitöltöttségtől függően: 

 Nyomtatvány információk 

 EGYENLEG panel (ha a nyomtatványhoz tervezett) 

 Fontos üzenetek <webes nyomtatvány típus> kapcsolatban (ha vannak üzenetek, 

akkor jelenik meg) 

 TELJES <webes nyomtatvány típus> 

 TÉMAKÖRÖKRE BONTOTT <webes nyomtatvány típus> 

 CSATOLT MELLÉKLETEK MEGTEKINTÉSE 

 Funkciógombok 

 NYOMTATHATÓ VERZIÓ (PDF) 

 Adatkereső 

 

18.2 Áttekintő nézet funkciói 

A <webes nyomtatvány típus> paraméter helyére a bevallás, bejelentő, nyilatkozat, 

adatszolgáltatás, kérelem kerülhetnek behelyettesítésre, a nyomtatvány tervezéskor 

megadott érték szerint. 

 

 Nyomtatvány információk 

 

A nyomtatvány másodlagos rövid és hosszú neve kerül megjelenítésre, és ha a 

kitöltőben előzőleg megjegyzés lett rögzítve a dokumentumhoz. 

 

 Egyenleg panel 

  

Az egyenleg panel, csak akkor látható, ha a nyomtatvány tervezéskor speciális egyenleg 

mezőcsoportot terveznek meg, és abba olyan mezők kerülnek, amelyek webes 

adónemkódot tartalmaznak. 
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Ha megjelenik, akkor az egyenleg panelen az adónemenként listázott tételek kerülnek 

megjelenítésre, melyeknek nullától eltérő értéke van. Egy adónem tétel lehet befizetendő, 

visszaigényelhető vagy részletfizetéses.  

 

 Fontos üzenetek <webes nyomtatvány típus> kapcsolatban 

 

A Fontos üzenetek <webes nyomtatvány típus> kapcsolatban elem csak akkor látható, 

ha a folyamatban lévő nyomtatvány hibákat tartalmaz. Megjelenik a hiba kódja és a 

kódhoz tartozó hibaüzenet szövege. 

 

 Teljes <webes nyomtatvány típus> 

 

A kitöltött adatokról egy kivonatolt nyomtatási kép készül, ami a böngésző letöltőjét 

használva betöltődik. A megjelenő felületen a NYOMTATÁS gomb megnyomásával pdf 

állomány kérhető, ami menthető, kinyomtatható. 

 

 Témakörökre bontott <webes nyomtatvány típus> 

 

Az áttekintő nézetben a nyomtatványt képező legfontosabb elemek csempéken kerülnek 

elhelyezésre. Egy csempén a felirat mellett megjelenhet egy összeg is, amely az adott 

csempéhez tartozó mezőcsoportok mezőinek összesített értéke. 

A csempéken található RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE linkre kattintva megjelenik az 

adott csempékhez tartozó azon mezőcsoportok, melyek kitöltött vagy számított mezőket 

tartalmaznak. A mezőcsoportok szétnyithatók, összecsukhatók, csak a kiöltött sorok 

jelennek meg, amikben a mezők csak olvashatóak. A RÉSZLETEK ELREJTÉSE linkre 

kattintva eltűnnek a mezőcsoportok, a csempék visszarendeződnek az eredeti állapotba. 

 

 Csatolt mellékletek megtekintése 

 

A CSATOLT MELLÉKLETEK MEGTEKINTÉSE link, csak akkor látható, ha a 

nyomtatványhoz megengedett a mellékletek hozzáadása, és a felhasználó töltött is fel 

fájl(oka)t. 

A link megnyomására egy új képernyőn jelennek meg a csatolt dokumentumok listája és 

a csatolmányok jellemzői, és az a Megjegyzés ami csatoláskor be lett rögzítve. A lista 

csatolmány típus szerint rendezett, ha a nyomtatvány tervezéskor a csatolmány típus 

meghatározásra került, egyébként a feltöltés sorrendjében kerülnek megjelenítésre a 

csatolt dokumentumok. A listából a saját számítógépre lementhető a feltöltött 

dokumentum a LETÖLTÉS linkre kattintva. A képernyőt a jobb felső sarokban lévő X 

vagy a képernyő alján található BEZÁR gombbal lehet összecsukni. 

Részletesen a Mellékletek kezeléséről szóló fejezetben. 

 

 Funkciógombok 

 

Az Áttekintő nézetben a következő műveletek elvégzésére van lehetőség attól függően, 

hogy a dokumentum milyen státuszban van: 

 BEADÁS: a gomb megnyomására a dokumentum tényleges beadása megtörténik, és 

a dokumentumválasztó felületre tér vissza az alkalmazás. 

 VISSZA A KITÖLTŐBE: a gomb megnyomására az adatok betöltődnek a Kitöltőbe, 

ahol szerkeszthetővé vállnak újra azok a mezők, amelyek nem írásvédettek. 
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 KILÉPÉS: a gomb megnyomásakor a nézetből a dokumentumok választó felületre 

tér vissza az alkalmazás. 

        

 Nyomtatható verzió (pdf) 

 

A kitöltött adatokról a nyomtatás funkció kivonatolt nyomtatási állományt generál pdf 

formátumban, ami menthető, nyomtatható.  

 

 Adatkereső 

 

A nagyító ikon után az Adatkereső szöveg helyére gépelési lehetőséget biztosít a panel. 

Találat esetén a találatok számát jelzi a kereső panel végén aktuális/összes formátumban. 

Ha 0 / 0 jelenik meg, akkor nincs találat. Találat esetén lehetőség van a navigáló nyilak 

segítségével ugrálni a találatok között. Az oldalon kékkel emeli ki az aktuális találatot, 

sárgával a többit.  
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19 BAL OLDALI MENÜ - INFORMÁCIÓK 

A felhasználónak hasznos információkat tartalmazó lap a jobb oldali menüsávból érhető 

el minden nézetből és a kitöltőből. Az INFORMÁCIÓK gombra kattintva megjelenik az 

információs panel, amit a BEZÁR vagy az X gombbal lehet bezárni. 

 

 
Bal oldali menüpont - Információk 

 

 
Információs panel 

 

 

 


