
A NAV rendszer legújabb frissítésével szigorítottak a bankszámlaszám és az IBAN számok 

kezelését, és ellenőrzik, hogy a helyes formátumban kerüljön felküldésre a rendszer felé. 

Amennyiben az alábbi hibaüzenetet kapjuk a programon belül, akkor a lentebb leírtakat kell 

a programban ellenőrizni, és módosítani. 

 

A számlák ebben az esetben HIBÁS státuszt kapnak, ami nem azt 

jelenti, hogy azok nem kerültek fel a NAV rendszerébe. 

A HIBÁS státuszú bizonylatokat a NAV rendszere befogadja, azok ott 

megtekinthetők, mindössze kapunk egy figyelmeztetést, hogy a 

továbbiakban mire figyeljünk a számláink felküldése során. 

A HIBÁS státuszú bizonylatok jelzése 6-7 napon belül magától eltűnik 

a programból. 

Az ellenőrzés lépései: 

1. Ellenőrizzük, hogy a program legfrissebb verziója van-e telepítve. 

A jelenlegi legfrissebb verzió: 22.03.1176.9701 

2. Ellenőrizzük, hogy a Karbantartás/Beállítások/Rendszer beállítások/Cégadatok 

alatt a Banki adatoknál helyes formátumban van megadva a 



bankszámlaszámunk: 

 
A helyes bankszámla formátumban kizárólag 3x8 karakter szerepelhet 

gondolatjelekkel elválasztva. Pl.: (11111111-22222222-33333333). 

Amennyiben a bank csak 2x8 számjegyet ad meg, akkor az utolsó 8 karakter 

helyére 0-kat kell beírni. Pl.: (11111111-22222222-00000000). 

Az IBAN helyes formátumban az első két betűt, két számnak kell követnie, majd 

ezt kell követnie 11-30 karakternek szóközök és kötőjelek nélkül. 



3. Ha a bankszámlaszámunk nincs megadva, vagy nem a helyes formátumban, akkor a 

Banki adatok szerkesztése gombbal tudjuk módosítani, vagy felvinni azt. 

 
a. Bankszámlaszám megadása: 

➢ A Banki adatok szerkesztésén belül nyomjunk az  gombra. 

➢ A következő ablakban tudjuk megadni a bankszámláinkat. 

 
➢ A kód egy maximum 3 karakteres szabad szöveges mező, mely a 

programon belül fogja meghatározni a bankszámlaszámainkat 

➢ A név a bankszámlánk neve, mely szintén csak a programon belül bír 

jelentőséggel. 

➢ Számlaszám: Az aktuális bankszámla számlaszáma. 

➢ Számlatulajdonos: Az aktuális bankszámla tulajdonosa. 

➢ Bank: Egy legördülő menüből ki tudjuk választani a számlavezető 

bankot. Ha a keresett bank nincs a listában, akkor a Törzsadatokban 

fel lehet rögzíteni. 



➢ IBAN: Az aktuális bankszámla IBAN száma. 

➢ Swift: Az aktuális bankszámla Swift kódja. 

➢ Alapértelmezett: Bejelölésével ez a bankszámla lesz az 

alapértelmezetten megjelenő a bizonylatokon. 

4. Ellenőrizzük, hogy a sablonjainkon a bankszámla adataink megfelelően vannak 

makrózva. Ezt a Karbantartás/Törzsadatok/Bizonylat sablon alatt tudjuk megtenni: 

 
Válasszuk ki az általunk használt számla sablonunkat. (Ha nem tudjuk melyik az, akkor 

kezdjünk el írni egy számlát, és a jobb felső sarokban meg fogjuk találni) 

Ha a Saját profilon belül az alábbit látjuk akkor minden rendben van a beállításokkal: 

 



5. Ha a makró nem megfelelő akkor pótoljuk, az alábbi módon 

a. Ha a teljes makró sor hiányzik, akkor keressük meg a bankszámlaszámunknak 

a megfelelő helyet a sablonon, kattintsunk oda, és a Makró hozzáadása 

gombbal válasszuk ki a <BANKSZAMLASZAM_FELIRAT> majd a 

<BANKSZAMLASZAM> lehetőségeket: 

 
b. Ha szeretnénk a megjelenést szebbé tenni, akkor abban az esetben a 

<BANKSZAMLASZAM_FELIRAT> után üssünk egy ’:’-ot és egy szóközt. 

Több bankszámlaszám esetén a sablonok makrózása máshogyan történik. 

1. A banki adatoknál adjuk meg az összes bankszámlánkat: 

 



2. Ezután a sablonokon a <BANKSZAMLASZAM_FELIRAT>: <BANKSZAMLASZAM> 

sor végére kattintva töröljük vissza a kettőspontig: 

 
3. A kettőspont után érdemes szóközt tenni, hogy a bankszámlaszám jobban 

elválasztódjon a nyomtatási képen. 

4. Ezután kattintsunk a Makró hozzáadása gombra, és válasszuk ki a 

BANKSZAMLASZAM makrót: 

 



5. A felugró Banki adatok kiválasztása ablakban válasszuk ki, hogy melyik 

számlaszámunkat szeretnénk megjeleníteni az adott sablonon, majd kattintsunk az 

OK gombra. 

 
6. Ezután a sablonon megjelenik a <BANKSZAMLASZAM> makró a kiválasztott 

számlaszámra hivatkozva: 

 



7. Mentse el a sablont a jobb alsó sarokban lévő OK gombbal: 

 
8. IBAN szám esetén a folyamat ugyanez, a különbség annyi, hogy ott a bankszámlaszám 

makró helyett az IBAN makrót válasszuk ki. 

 

 

 

 


