
ONLINE SZÁMLA 1.1 VERZIÓRA ÁTÁLLÁS 2019.06.04-TŐL 

Felfrissítette a NAV az Online Számla rendszerbe beküldendő XML adatformátumot, az ENSO-ban is le kellett követni 
ezt, ez újabb változást okoz a mindennapokban. A bevezetésre a NAV 2019.06.04-éig adott végső haladékot. 

MENNYISÉGI EGYSÉG BESOROLÁS 

Az Online Számla XML struktúra megköveteli, hogy a számlatételeknél a mennyiségi egységet fix típusokba soroljuk. A 
NAV által megadott típusokat próbálja felismerni az ENSO, próbálja besorolni a mi mennyiségi egységeinket: pl. a 
„darab”, vagy „db” vagy „db.” esetben az ENSO a NAV által megadott „PIECE”, vagyis darab értéket tölti fel. Ha viszont 
az ENSO nem ismeri fel az egyik NAV-os kategóriát sem, úgy „EGYEDINEK” (saját, vagy OWN) sorolja be, ami csak abban 
az esetben helyes, ha jogosan nem sorolható be a termékünk egyik NAV-os kategóriába sem. 

Röviden: fontos, hogy az ENSO által ismert rövidítéseket használjuk a NAV-os mennyiségi egységek esetén, különben 
egyedi mennyiségi egységként küldi fel a tételeket. 

Ezek a NAV-os kategóriák, amiknél figyelnünk kell a rövidítésre: 
 

Név NAV érték 
Darab PIECE 
Kilogramm KILOGRAM 
Tonna TON 
Kilowattóra KWH 
Nap DAY 
Óra HOUR 
Perc MINUTE 
Hónap MONTH 
Liter LITER 
Kilométer KILOMETER 
Köbméter CUBIC_METER 
Méter METER 
Folyóméter LINEAR_METER 
Karton CARTON 
Doboz PACK 
Saját OWN 

Az ENSO ékezettől, ponttól, vesszőtől függetlenül ellenőríz, tehát a „Db,” és a „Tétel.” is felismerésre kerül. 

A felismert mennyiségi egység rövidítések a következők: 

• Darab (PIECE): db, darab, drb, tetel 
• Kilogramm (KILOGRAM): kg, kilogramm, kilo, kgramm 
• Tonna (TON): tonna, ton, tn 
• Kilowattóra (KWH): kwh, kwo 
• Nap (DAY): nap, np 
• Óra (HOUR): ora, o, h 
• Perc (MINUTE): perc, prc, pc 
• Hónap (MONTH): honap, hon, hnp 
• Liter (LITER): l, liter, lit, ltr 
• Kilométer (KILOMETER): km, kilometer, kilom, kmtr 
• Köbméter (CUBIC_METER): kobmeter, kobm, m3, m 3, ㎥, m³ 
• Méter (METER): m, meter, mtr, met 
• Folyóméter (LINEAR_METER): fm, f.m., folyometer 
• Karton (CARTON): karton, krtn, kar, kart, # 
• Doboz (PACK): dob, doboz 

A NAV által nem bekategorizált mennyiségi egységek, pl. négyzetméter, bliszter, csomag, év stb. esetén nem kell 
figyelnünk a felismerésre, tehát azokat továbbra is „kedvünk szerint” rövidíthetjük. 



Az árucikkek ablakban ellenőrizhetjük egy új oszloppal (Kiszámolt oszlopok / Me.NAV.), hogy minek ismeri fel az ENSO az 
adott cikk mennyiségi egységét: 

 

Itt látszik, hogy a „db” felismerésre került, viszont a „dar” nem. (Amennyiben az is darabot jelent, annak is „Darab”-ként 
kellene látszania, hogy jó értéket küldjön az ENSO online számla esetén). A példánál maradva a „dar” mennyiségi 
egységet javítanunk kell a felismertek közül valamelyikre, pl. „db”-ra. 

 


