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Online számlák beimportálása a NAV 

rendszeréből a Correct Vállalatirányítási 

rendszerbe 

Első lépésben töltsük le a NAV rendszeréből a bejövő számlákat. 

 (Ez egy ütemezhető (automatizálható) folyamat, hogy később a felhasználónak 

ezzel már ne legyen feladata.) 

 

Megadjuk az időszak dátumát, -tól, -ig, akár másodpercre is kereshetünk. 

Az „Adatszolgáltatás XML letöltése” csak abban az esetben érdekes, ha sokszor 

akarunk egy számlát „megnyitni”. (Nem ajánlott! A számlákat XML letöltés nélkül 

is bármikor megnyithatjuk, igaz ebben az esetben pár másodpercet várnunk kell 

mire a háttérben betölti az adatokat, letöltés esetén az adatbázis mérete 

jelentősen megnövekedhet.) 
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Correct főablak menüsorán a felső keskeny sávban kiválasztjuk a „Számlák” 

lekérdezése pontot, majd; „Számla” – „Online számlák” – „Letöltött online 

számla tranzakciók lekérdezése” lépve megnyílik egy ablak. (Ha nem található a 

menüjében, akkor egyedi menüt használ, ebben az esetben keresse fel 

valamelyik kollégánkat, aki néhány perc alatt betudja állítani a kért 

menüpontot.) 
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A megjelenő ablakban több szűrési feltétel alapján kérdezhetünk le.  Az első 

lenyíló celláknál választhatjuk a kimenő, bejövő, esetleg az összes lekérdezését. 

 

Lekérdezhetünk a számla állapota szerint is. „Nem importálandó „számlák, 

amiket nem akarunk beforgatni,” Importálandó” - amivel dolgunk van, 

„Importálva” -amelyeket már beforgattunk, esetleg „Mind”. 
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Teljesítéstől – Teljesítésig; A kiállított számlán szereplő teljesítési dátummal 

megegyező dátum szerint.  

 

„NAV feldolgozástól „rögzített időponttól –a” NAV feldolgozásig” időpontra is 

szűrhetünk. 

 

A legáltalánosabb használat, a „Keltétől” – „Keltéig”, ezért a példánkban most 

így kérdezzük le. 

Beállítjuk a lekérdezni kívánt időszakot, majd középre (nagy sárga üres részre) 

kattintva megjelennek az erre az időszakra szóló, NAV -nál rögzített számlák. 
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A kiválasztott számla sorára kettőt kattintva, vagy F7-es billentyűvel megnyitjuk 

a számlát. Ebben a példában, a partner vagy nem szerepel a Correct-es 

adatbázisban, vagy hiányzik az adószáma. Az „Import: Partner” gombbal rögtön 

létre is hozhatjuk az új partnert, vagy ha meglévő, akkor pótolhatjuk az 

adószámot. A „P. ajánlás” nyomógombbal a partnertörzsből név töredék alapján 

kaphatunk ajánlást a már létező partnereink közül. Partner ajánlása ablaknál bal 

oldali részre kattintva kijelölhetjük a keresni kívánt szótöredékeket, jobb oldali 

részen megjelennek a találatok. Amennyiben megtaláltuk a megfelelő partnert 

Összekapcsol gombbal rögzíthetjük is. A „P.nélkül” gombbal lehetőségünk nyílik 

partner nélkül importálni a számlát pl.: kiadásbevételhez.  
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Az adószám pótlása után, a fejléc rendben is van. Az ablak alján, ki kell 

választanunk hogyan szeretnénk felvinni a dokumentumot. A „Termékek nélkül” 
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opciót kipipálva, a számla összes tételét kijelöli, és egyben teszi át. A „Tétel 

nevekkel” -nél, a tételeket soronként egyesével, név szerint húzzuk át. 

 

Amíg nincs minden tétel elrendezve, nem aktív a számla importálásra való gomb. 

Ez arra mutat, hogy még nem csináltuk végig a kötelező folyamatot. 
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Ha a „Termékek nélkül” beállítása kerül, zöld színűvé válik az összes sor, ekkor 

aktívvá válik az „Import: Számla” gomb is, és ezzel rögtön át is vesszük a számlát. 

A „Termék nélkül” lehet importálni a Kiadás/Bevétel számlái közé.   

 

 Ha a „Tétel nevekkel” -t választjuk, akkor, az ablak alján találunk három 

lehetőséget, ahogyan felvihetjük a termékeket. „F6 – Meglevő termékek 

kiválasztása” – a Correct termékkeresőhöz vezet. 
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A kijelölésoszlop segítségével bejelölhetjük az importálni kívánt tételeket.  

Több tétel is köthető ugyanazon Correctben már létező termékhez. A sorra 

duplán kattintva a termék ajánlása ablak jelenik meg, ahol bal oldalt a 

kereshető szótöredékeket, jobb oldalon a találatokat listázzuk. Alul van 

lehetőség Új termék, már létező termék, illetve már létező termék másolására. 

mailto:titkarsag@itcltd.hu
http://www.itcszeged.hu/


 
  +36-62/425-562 
  office@itcltd.hu 

  www.itcszeged.hu 
  6726 Szeged, Fő fasor 52. 

 
 

 

Az „F7 Új termék importálása és összekapcsolása” segítségével, a Correct 

rendszerbe egy teljesen új termékként másolja be a számlán szereplő nevet. Új 

azonosítót kell adnunk az új terméknek, tetszőlegesen. 

 

 

mailto:titkarsag@itcltd.hu
http://www.itcszeged.hu/


 
  +36-62/425-562 
  office@itcltd.hu 

  www.itcszeged.hu 
  6726 Szeged, Fő fasor 52. 

 

 

Csoportot válasszunk ki a termékhez, ha ez kötelezően kitöltendő, majd 

menthetjük. Ez a termék, ennél a partnernél, már a következő számlánál 

meglévő termékként kiválasztható lesz. 

„F8 Tétel importálása termék nélkül” használatával csak a soron állva egyesével 

tudjuk a tételeket név nélkül felvinni.  

Ez abban az esetben hasznos, ha egy számlán belül, vannak olyan tételek, 

amelyek név szerint, és olyanok is, amelyek név nélkül kell, hogy szerepeljenek.  
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Egyéb funkciók a felületen:  

Lehetnek olyan esetek, amikor saját felhasználásra, de céges kártyával vásárlunk, 

és számla készül róla, amit nem szeretnénk elszámolni, vagy valami miatt már 

egy számla korábban egyszer bevételezve lett. Ilyenkor nem importálandó 

stádiumba rakjuk a soron állva a számlát. 

Szürkével jelzi ezeket a számlákat a rendszer a lekérdezésben. 

Rózsaszínű sorok a feldolgozásra várók, zöld sorok a feldolgozottak. 
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A letöltött adatok között is tudunk tovább szűrni, ha ismerjük a partner által 

kiállított számla sorszámát, vagy a nevét. 

 

 

Amikor már benne vagyunk a feladatban, és szeretnénk még egy-két napot hozzá 

lekérdezni, megtehetjük, az ablak alján a „Letöltés” gombbal. 
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