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Bevezetés 

 

 

1 Bevezetés 

„A jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet 
üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell 
vendéglátó üzletét az NTAK-ba.” 

Bővebben: https://info.ntak.hu/vendeglatas  

A vendéglátó üzletek NTAK-adatszolgáltatása 2023. július 1-jén indul. 

„A vendéglátó üzlet üzemeltetője az NTAK-regisztrációt követően, NTAK adatküldésre 

alkalmas vendéglátó szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja 

adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletenként az adatszolgáltatás körébe tartozó 

adatok továbbítását. 

A vendéglátó szoftver kétféle üzenettípust küld automatikusan az NTAK-ba: eseményvezérelt 

adatküldés során a rendelésösszesítők adatait, valamint a napi zárást.” 

 

Jelen kézikönyv az adatszolgáltatás elindításához szükséges beállítások elvégzéséhez nyújt 

támogatást. 

Mivel itt egy új rendszer indításáról van szó, a bevezetés folyamán mind az NTAK, mind a 

HostWare oldal változhat, ezért a kézikönyvben is előfordulhatnak módosítások. A mindenkori 

legfrisseb kézikönyvet az alábbi oldalról tudja letölteni:  

https://hostware.hu/sites/pdf/HostWare VEN NTAK adatszolgaltatas.pdf 

 

Az NTAK terminológiájában a vendéglátás szakrendszer adatszolgáltatási interfész rövidítése 

az RMS interfész. 
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2 NTAK adatszolgáltatás beállításai 

2.1 NTAK adatszolgáltatást tartalmazó program telepítése 

A program telepítése automatikusan történik az éjszakai zárás folyamán akkor, amikorra a 

HostWare Kft. beütemezi. A program telepítés megtörténtéről az alábbi ablak fogja 

tájékoztatni.  

Az NTAK adatszolgáltatást tartalmazó programverzió telepítését követően 14 nap áll 

rendelkezésükre, hogy a szükséges adatfeltöltéseket elvégezzék, ezt követően a program 

automatikusan elkezdi az adatszolgáltatást. Amennyiben nem kerülnek feltöltésre az NTAK 

adatszolgáltatáshoz szükséges adatok, a program nem fogja engedni a belépést a számlázás 

szolgáltatásba. 

 

Az NTAK adatszolgáltatás kötelező indulási ideje ugyan 2023.07.01, de az NTAK már 

2023.04.01-től képes az adatok fogadására. Cégünk szoftverét több száz helyen használják, 

ezért kérjük, hogy az NTAK adatszolgáltatást tartalmazó programverzió telepítését követő 14 

napban gondoskodjanak az NTAK adatok feltöltéséről és az NTAK adatszolgáltatás 

elindításáról a torlódások elkerülése miatt. Ebben az időszakban elakadás esetén a 

terméktámogató csapatunk minden segítséget megad a felmerülő akadályok elhárításához.  
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Amennyiben az NTAK adatszolgáltatást tartalmazó programverzió telepítve van, akkor 

program indulásakor az alábbi ablak jelenik meg, ha nincs minden beállítva a programban az 

NTAK adatszolgáltatáshoz. Az ablak felsorolja azokat a beállítási, összerendelési 

hiányosságokat, amelyeket el kell hárítani ahhoz, hogy a tényleges NTAK adatszolgáltatás 

működni tudjon. Az ablak már működő NTAK adatszolgáltatás esetén akkor fog újra 

megjelenni, ha a HostWare alapadatokban olyan változás történi, ami NTAK összerendelést 

igényel, vagy lejár az NTAK tanúsítvány. 

A baloldali panelekre rákattintva a jobb oldali panelen megjelenik a probléma részletes leírása. 

 

 
 

Az NTAK adatszolgáltatások legfrissebb kézikönyvei az ablak jobb alsó részében található 

linkekről letölthetők. Kérjük mindig a legfrissebb kézikönyvet használja!  
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2.2 NTAK adatszolgáltatást kezelő menüpontok 

Az NTAK menü tartalmazza az éttermi NTAK adatszolgáltatás beállításához és nyomon 

követéséhez szükséges menüpontokat.  

 

 

 

  



NTAK adatszolgáltatás beállításai 

 

 

Az NTAK menüpontok használatához az érintett felhasználóknak jogosultságot kell adni a 

Szerviz->Ügyintézők, jogosultságok->Jogosultságok szolgáltatás használatával. A Közös adatok 

-  NTAK funkciók alatt az összes NTAK adatszolgáltatáshoz kacsolódó szolgáltatás jogosultságát 

be lehet állítani. Az éttermi (RMS) és az attrakció/fürdőbeléptető (TSS) adatszolgáltatáshoz 

kapcsolódó menüpont jogosultságokat is. 
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2.3 NTAK internetes oldalak elérésének biztosítása 

Az NTAK adatszolgáltatás működéséhez a belső hálózatról az alábbi külső internetes oldalak 

elérhetőségét biztosítani kell. (Rendszergazdai teendő, amennyiben a külső internetes címek 

elérhetősége korlátozva van.) 

 

RMS – éttermi adatszolgáltatáshoz: https://rms.ntak.hu 

 

TSS – attrakció adatszolgáltatáshoz: https://tss.ntak.hu 

 

2.4 NTAK kódok összepárosítása a HostWare VEN kódokkal 

2.4.1 Szükséges NTAK összerendelések  

 

Cikk alcsoportokat az NTAK fő- és 
alkategóriákkal. 

NTAK összerendelések ablak  
vagy  
NTAK kategória összerendelések. 

ÁFA kategóriákat az NTAK ÁFA besorolással. NTAK összerendelések ablak. 

Mennyiségi egységeket az NTAK mennyiségi 
egységekkel. 

NTAK összerendelések 
vagy  
NTAK mennyiségi egység összerendelések 
ablak. 

Speciális egyedi mennyiségi egységeket az 
NTAK mennyiségi egységekkel, 
váltószámmal.   

NTAK összerendelések  
vagy 
NTAK speciális mennyiségi egység 
összerendelések ablak. 

Értékesítési helyeket (üzleteket) az NTAK 
üzlet besorolással. 

NTAK összerendelések ablak. 

Fizetési módokat az NTAK fizetési módokkal. NTAK összerendelések ablak. 
 

A kártyás fizetési módokat az NTAK kártyás 
fizetési módokkal. 

NTAK összerendelések ablak. 
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2.4.2 NTAK összerendelések 

Az NTAK összerendelés ablakon megjelenik minden olyan kód, amely a HostWare rendszerben 

már létezik, és össze kell rendelni valamilyen NTAK kóddal. A kód összerendelések erről az egy 

ablakból kiindulva elvégezhetők, de az NTAK kategória összerendelések, NTAK mennyiségi 

egység összerendelések és az NTAK speciális mennyiségi egység összerendelések a menüből 

külön is elindíthatók. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Az ablakon megjelenik az összes létező HostWare alcsoport, Áfa kategória, mennyiségi egység, 

üzlet, fizetési mód, bankkártya típus. Ezen adatok mindegyikéhez hozzá kell rendelni a megfelelő 

NTAK kódot. 

Szükség van még az NTAK speciális mennyiségi egység összerendelésekre, amellyel egyedi cikkek 

mennyiségi egységéhez lehet hozzárendelni NTAK mennyiségi egységet és váltószámot. A 

hozzárendelő szolgáltatás a menüből, vagy a fenti ablakon elérhető Speciális mennyiségi egység 

gombbal indítható. Amely cikkhez már van rendelve RMS egyedi mennyiségi egység, az a cikk 

már megjelenikk a fenti ablakban is. Lásd még: NTAK speciális mennyiségi egység 

összerendelések.  

Ha VEN és FIT rendszer is létezik a házban, 

akkor ki kell választani, hogy a TSS - FIT 

vagy az RMS - VEN összerendeléseket 

akarjuk megcsinálni. 

A későbbiekben előfordulhat, hogy az NTAK 

változtat az interfészen, ezért verziószámhoz 

kötötten lehet az alapadatokat összerendelni. 

Indulásnál csak egy verzió létezik. 

A kapcsolóval le lehet szűrni az 

összerendeléseket azokra, amelyek még 

hibásak, azaz olyan HostWare alapadatok, 

amelyekhez még nincs NTAK adat rendelve. 
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Az ablak mezőinek jelentései, értékei 

 

Összerendelés típusa: RMS cikk kategória 

   HostWare alcsoport – NTAK kategória összerendelés 

 

Csoport:   HostWare cikk Kategória-Főcsoport megnevezés 

Megnevezés:   HostWare cikk Alcsoport megnevezés 

NTAK:    NTAK Főkategória-Alkategória megnevezés 

 

Összerendelés típusa: ÁFA besorolás 

   HostWare ÁFA besorolás – NTAK ÁFA kategória összerendelés 

 

Csoport:   Áfa kategória konstans 

Megnevezés:   HostWare ÁFA megnevezés 

NTAK:    NTAK ÁFA kód 

 

Összerendelés típusa: RMS mennyiségi egység 

HostWare mennyiségi egység – NTAK mennyiségi egység összerendelés 

 

Csoport:  NTAK mennyiségi egység x váltószám. 

váltószám = 1 HostWare mennyiségi egység, mennyi NTAK mennyiségi 

egységnek felel meg. 

Pl. 1 HostWare Dekagramm esetén a mező értéke KILOGRAMM x 0.010 

lesz. 

Megnevezés:   HostWare mennyiségi egység megnevezés 

NTAK:    NTAK mennyiségi egység megnevezés 

 

Összerendelés típusa: RMS egyedi mennyiségi egység 

Egyedi HostWare cikk mennyiségi egység – NTAK mennyiségi egység 

összerendelés 

 

Csoport:  NTAK mennyiségi egység x váltószám. 

váltószám = 1 konkrét HostWare cikk kiszerelése, mennyi NTAK 

mennyiségi egységnek felel meg. 

Pl. Ásványvíz 0,25 esetén a mező értéke LITER x 0.250 lesz. 

Megnevezés:   Konkrét értékesített HostWare cikk megnevezése. Pl.: Ásványvíz 0,25 

NTAK:    NTAK mennyiségi egység megnevezés 
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Összerendelés típusa: RMS üzemegység 

HostWare értékesítő hely, üzlet – NTAK üzlet besorolás összerendelés 

 

Csoport:   HostWare üzletkód 

Megnevezés:   HostWare üzlet megnevezés 

NTAK:  Hozzá kell rendelni minden üzlethez az NTAK üzlettípus specifikus 

regisztrációt (Étterem, Bár, Cukrászda, stb.) A regisztrációkat előzőleg az 

NTAK regisztráció szolgáltatással létre kell hozni. 

 

Összerendelés típusa: RMS fizetési mód 

HostWare fizetési mód – NTAK fizetési mód összerendelés 

 

Csoport:   Fizetési mód konstans 

Megnevezés:   HostWare fizetési mód megnevezés 

NTAK:    NTAK fizetési mód megnevezés 

Minden olyan HostWare fizetési módhoz, amely nem jelent valóságos 

fizetést az éttermi rendszerben, mert a tényleges fizetés a FRO, FIT vagy 

a FOK/kim rendszerben fog megtörténni, a Szobahitel NTAK fizetési 

módot kell rendelni. (Pl. HostWare: Szobahitel, Kötelező reggeli, panziós 

étkezés, Fürdő átterhelés stb.) 

A Kerekítés NTAK fizetési módot nem szabad hozzárendelni egyetlen 

HostWare fizetési módhoz sem. A Kerekítés NTAK fizetési módot a 

kerekítéshez automatikusan hozzárendeli a HostWare szoftver.  

 

Összerendelés típusa: RMS bankkártya 

HostWare kártyás fizetési mód – NTAK kártyás fizetési mód 

összerendelés 

 

Csoport:   Kártyás fizetési mód konstans 

Megnevezés:   HostWare kártyatípus megnevezés 

NTAK:    NTAK kártyabesorolás megnevezés (BANKKARTYA, SZEPKARTYA) 

 

Összerendelés típusa: RMS Elviteles üzlet 

Be kell állítani, hogy melyik üzlet elviteles ill. nem elviteles 

 

Csoport:   Elviteles üzlet konstans 

Megnevezés:   HostWare üzlet megnevezés  

NTAK:    NTAK Elviteles / Nem elviteles beállítás 
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2.4.3 NTAK kategória összerendelések 

Minden egyes HostWare Alcsoport-hoz hozzá kell rendelni egy darab NTAK Főkategóriát és 

Alkategóriát. Azokhoz az alcsoportokhoz is hozzá kell rendelni NTAK kategóriát, amelyben 

egyébként nincs értékesíthető cikk. Amennyiben egy HostWare Alcsopotban a cikkek nem 

párosíthatók egyetlen NTAK alcsoporttal, akkor létre kell hozni újabb HostWare alcsoporto(ka)t 

és a cikkeket át kell sorolni az új alcsoportba az Alapadatok->Cikktörzs adatok->Cikkszám csere 

szolgáltatással.  
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Az NTAK által elvárt fő- és alkategóriák az alábbi linken elérhetők. A program ezeket a fő- és 

alkategóriák kínálja fel kiválasztásra. 

https://info.ntak.hu/vendeglatas 

A kategória összerendelések elvégezhetők az NTAK összerendelések ablakon is. Az NTAK 

összerendelések ablakon a jobb felső kapcsolóval bekapcsolható, hogy csak azokat a HostWare 

alcsoportokat mutassa, amelyekhez még nincs hozzárendelve NTAK kategória. 

  

https://info.ntak.hu/vendeglatas
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2.4.4 NTAK mennyiségi egység összerendelések 

Minden egyes HostWare Mennyiségi egységhez-hoz hozzá kell rendelni egy darab NTAK 

Mennyiségi Egységet és egy Váltószámot. A Váltószám mezőben azt kell megadni, hogy 1 

HostWare mennyiségi egység, hány NTAK mennyiségi egységnek felel meg. 

 

 
 

A Mennyiségi egység összerendelések elvégezhetők az NTAK összerendelések ablakon is. Az 

NTAK összerendelések ablakon a jobb felső kapcsolóval bekapcsolható, hogy csak azokat a 

HostWare mennyiségi egységeket mutassa, amelyekhez még nincs hozzárendelve NTAK 

mennyiségi egység. 
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2.4.5 NTAK speciális mennyiségi egység összerendelések 

Az NTAK az értékesítéseket a következő mennyiségi egységekben várja: DARAB, LITER, 

KILOGRAMM, EGYSEG. Az adagra értékesített ételek esetén egyszerűen az NTAK mennyiségi 

egység összerendelések szolgáltatásban a HostWare adag mennyiségi egységhez hozzá kell 

rendelni a DARAB NTAK mennyiségi egységet. Italok esetén viszont az NTAK LITER mennyiségi 

egységgel várja az adatot, ezért minden ital esetén, amit nem literben értékesítünk, külön be 

kell állítani, hogy hány liternek felel meg az értékesített mennyiség. 

 

Példák: 

Üveges Ásványvíz 0,25 literes üvegben, (vagy dobozos sör 0,33-as dobozban). 

A HostWare-es értékesítési mennyiségi egység jellemzően üveg, esetleg darab. 

Az NTAK Speciális mennyiségi egység összerendelésekben az Ásványvízhez hozzá kell rendelni, 

hogy az NTAK mennyiségi egység LITER és a váltószám 0,25. 

 

4 cl-es adagban értékesített Unicum. 

A HostWare-es értékesítési mennyiségi egység adag, és a recepttúrában, vagy a cikktörzsben 

van meghatározva, hogy 0,04 liter egy adag. 

Az Unicum-hoz hozzá kell rendelni, hogy az NTAK mennyiségi egység LITER és a váltószám 0,04. 
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Lehetőség van kosaras rögzítésre is, amikor egy adott NTAK mennyiségi egységhez egy adott 

váltószámmal egy menetben, kiválasztással hozzá lehet rendelni a cikkeket.  

 

Első lépésként meg kell adni, hogy milyen NTAK mennyiségi egységhez, milyen váltószámmal 

akarok egy menetben több cikket hozzárendelni. 

A fenti képen a beállítás szerint a 0,25 literes kiszerelésű cikkekhez tudom hozzárendelni az 

NTAK mennyiségi egységet és a kiszerelést.  

A következő képernyőn a cikktörzsből ki kell válogatni azokat a cikkeket, amelyeket 0,25 literes 

üvegben értékesítünk. 
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Amely cikk már rögzítve lett az NTAK Speciális mennyiségi egység összerendelések ablakban, az 

már nem fog megjelenni a kiválasztható cikkek között. 
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2.5 NTAK regisztráció 

Az NTAK adatszolgáltatáshoz szükséges regisztrációt az NTAK rendszerében kell végrehajtani. 

 

https://info.ntak.hu/segedletek 
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2.6 Regisztrációs adatok beállítása 

A szolgáltatással az éttermi (RMS) és az attrakció (TSS) NTAK adatszolgáltatáshoz szükséges 

regisztrációs adatokat kell rögzíteni. 

 
 
Az NTAK rendszerében azokat az egyégeket, üzleteket, amelyeknek különböző a működési 

engedély számuk, külön szolgáltatási helyként kell rögzíteni. Ebből adódóan a fenti ablakba 

annyi sort kell rögzíteni, ahány szolgáltatási hely lett rögzítve az NTAK rendszerében. A 

szolgáltatási hely az NTAK rendszerében kap egy NTAK azonosítót, de sajnos ez az NTAK 

rendszerében a szolgáltatási helynél nem látszik. Az NTAK azonosítót két bevezető betűvel 

kiegészítve az NTAK felületén a szolgáltatási helyhez rögzített első üzletnél fogjuk megkapni.  

 

Az üzlet (RMS vagy TSS) rögzítése után az üzlet kap egy NTAK regisztrációs számot. Például 

ET22001256. Ebből az azonosítóból az utolsó 8 jegy (22001256) a szolgáltató/szolgáltatási hely 

NTAK azonosítója. Mivel ez a számsor csak az üzlet rögzítése után lesz ismert, a 

szolgáltató/szolgáltatási hely HostWare rendszerbe történő rögzítése előtt az NTAK felületén 

az üzletet is rögzíteni kell. 

 

Amennyiben a szolgáltató adott szolgáltatási helyén többféle adatszolgáltatásra is szükség lesz 

(RMS, TSS) akkor, amennyiben a szolgáltatási helyeknek azonos a működési engedély számuk, 

akkor csak egyszer kell berögzíteni az adatot az adott szolgáltató adott szolgáltatási helyére 

vonatkozóan.  
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Amennyiben több szolgáltató üzemelteti az adott szolgáltatási helyen működő üzleteket, vagy 

egy rendszerben egy szolgáltató több NTAK szerinti szolgáltatási helyet (több működési 

engedély) üzemeltet, akkor annyi sort kell felvinni, ahány RMS és TSS szolgáltatási hely az 

NTAK rendszerében rögzítésre került.  

 

A fenti képernyőképen megadott Szolgáltató, Szolgáltatási hely, Adószám adatok a 

szemléltetést szolgálják. Mindenkinek a saját cégadatait kell berögzíteni, nem a 

képernyőképen látható minta adatokat! 
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Szolgáltató regisztrációja az NTAK oldalán: 

 
 
Szolgáltatási hely felvétele az NTAK oldalán: 
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Új vendéglátó üzlet rögzítése az NTAK oldalán: 

 
  



NTAK adatszolgáltatás beállításai 
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A vendéglátó üzlet rögzítése után az üzlet kap egy NTAK regisztrációs számot. A fenti példában 

CU23002110. A 8 jegyű szolgáltató/szolgáltatási hely regisztrációval kapott számsor kiegészül 

a számsor elé tett 2 karakterrel. A fenti példában a vendéglátóhely típusának a cukrászda lett 

kiválasztva, ezért a kezdő 2 karakter CU lett. 
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A szolgáltató és szolgáltatási hely rögzítése után az NTAK Szervezeti egység gomb 

megnyomásával kell rögzíteni az NTAK-nál regisztrált vendéglátó (RMS) üzleteket, valamint, 

ha a szolgáltatási helyen attrakció (TSS) NTAK adatszolgáltatásra is szükség van, akkor attrakció 

üzleteket. 

 

 
 

Az ablakon az egység nevét, a regisztráció során az egyes vendéglátó üzlet típusokhoz kapott 

NTAK azonosítót, valamint az egység típust kell megadni. 
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A Tanúsítványok gomb megnyomásával lehet elérni a tanúsítványok igénylésére, feltöltésére 

szolgáló ablakot. A megjelenő ablakon az előzőekben kijelölt szolgáltató-szolgáltatási hely 

tanúsítványait lehet kezelni. 

 

 
 

Az első lépés a CSR fájl létrehozása. 

A CSR fájl létrehozásának előfeltétele, hogy a szolgáltatási helyhez rögzítve legyen legalább 

1 darab NTAK szervezeti egység. Lásd előző oldal. 

A CSR létrehozása szolgáltatással gomb megnyomására a program kisvártatva elkészíti a csr 

fájlt. A csr fájlt a HIS szolgáltatás generálja le, a folyamat akár 1-2 percet is igénybe vehet. A 

Frissítés gomra legalább egyszer rá kell kattintani, hogy a program 10 másodpercenként 

megnézze, hogy a csr fájl elkészült e. Amikor a csr fájl elkészül a CSR mentése gomb aktív lesz. 

A CSR mentése gombbal egy Ön által kiválasztott helyre le tudja menteni a csr fájlt.  

Ezt a CSR fájlt kell feltölteni az NTAK oldalán abból a célból, hogy az NTAK legenerálja a 

tanúsítvány fájlt, amely az NTAK kommunikációk digitális aláírására szolgál.  
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A CSR fájl feltöltése előtt az NTAK oldalán szoftvert kell választani. 

  

A listából válassza ki a HostWare VEN Vendéglátás programcsomagot. 
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A szoftver kiválasztását követően nyomja meg a TANÚSÍTVÁNYKEZELÉS gombot. 

 

A FÁJL FELTÖLTÉSE gomb használatával tudja feltölteni az előzőekben a HostWare 

programmal generált csr fájlt. A feltöltés után nyomja meg KÉRELEM INDÍTÁSA gombot. 
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Az NTAK oldala kis idő elteltével elkészíti a tanúsítványt: 

 

Ha nem jelenik a tanúsítvány, akkor a böngésző frissítés gombjára időnként rá kell 

kattintani! 

A tanúsítványt a Letöltés gombbal tudja letölteni magának. A letöltést követően térjen vissza 

a Hostware program tanúsítvány kezelő ablakára, és a letöltött tanúsítványt a Tanúsítvány 

importálása gombbal töltse be a HostWare programba. Ügyeljen arra, hogy pontosan arra 

szolgáltató-szolgáltatási helyre töltse fel a tanúsítványt, amelyre előzőleg a CSR fájlt 

legenerálta.  
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Tanúsítvány kiválasztás: 

 

Tanúsítvány feltöltve: 

 

A tanúsítvány igénylését és feltöltését bármikor elvégezheti, az NTAK adatszolgáltatás ettől 

önmagában még nem fog elindulni, de az adatszolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükséges 

lesz. 
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Amennyiben a betöltött tanúsítvány hibásnak bizonyul, akkor új csr fájlt kell generálni és az 

NTAK oldalán új tanúsítványt kell igényelni. Akkor lehet új tanúsítványt igényelni, ha az 

előzmény tanúsítvány az NTAK oldalán visszavonjuk a Visszavonás gombbal. 
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3 NTAK adatszolgáltatás működése 

3.1 NTAK adatszolgáltatás élesítése  

A vendéglátás és attrakció NTAK adatszolgáltatás kötelező indulási napja 2023.07.01., de az 

NTAK már 2023.04.01-től képes fogadni az adatokat. A szoftver telepítésekor a HostWare Kft. 

a telepítés napja +14 napra állítja be az Indítás dátumát.  

Cégünk szoftverét több száz helyen használják, ezért a zökkenőmentes kiszolgálás érdekében 

a program telepítését időben el kell osztani a partnereinknél. 2023.07.01 előtt a HostWare 

Kft.-nek módjában áll a telepítéskor beállított indítási dátumot módosítani, de csak 

kivételesen indokolt esetben fogja megtenni, hogy minden kedves partnerünk megfelelő 

kiszolgálást kaphasson az NTAK adatszolgáltatás zökkenőmentes bevezetéséhez.  

 

Az éles induláshoz hátralévő napok számát a szoftver indulásakor kijelzi, és az alábbi 

képernyőn is megtekinthető az Alapadatok – Közös szótárak – NTAK – NTAK rendszerverziók 

menüpont alatt az Indítás dátuma mezőben. 
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3.2 NTAK adatszolgáltatás 

Az éttermi rendszer által kiállított nyugták, számlák és átterhelés bizonylatok (minden 

értékesítési tranzakció) néhány perc késleltetéssel elküldésre kerül az NTAK felé. 

 

Az alábbi adatok kerülnek beküldésre egy kiállított bizonylatról: 

 

Rendelés kezdete (Az első tétel felütésének időpontja) 

Rendelés vége (A bizonylat kiállításának időpontja 

Elviteles vagy helyben fogyasztott volt a rendelés 

A bizonylat bruttó összértéke 

Fizetési módok és az egyes fizetési módokkal kiegyenlített összegek 

Kerekítés 

 

Cikk megnevezése 

NTAK főkategória és alkategória 

Bruttó egységár 

NTAK mennyiségi egység 

Kiszerelés (pl. 4 dl-es sör esetén 0,4) 

Tétel darabszám 

Tétel felütésének időpontja 

Tételsor összértéke 

 

 

Bizonylat sztornózása esetén a sztornó esemény kerül beküldésre az eredeti beküldött 

bizonylatszámra történő hivatkozással.  
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Minta rendelés: 

 

Minta rendelésről beküldött adatcsomag: 
 
{"rendelesOsszesitok":[{"rendelesBesorolasa":"NORMAL","rmsRendelesAzonosito":"6bc5f7b4-36f1-44ce-be44-
efbb93e9b178","targynap":"2022-12-08","rendelesKezdete":"2022-12-
08T14:51:48.88+01:00","rendelesVege":"2022-12-
08T14:52:42.9+01:00","helybenFogyasztott":true,"osszesitett":false,"fizetesiInformaciok":{"rendelesVego
sszegeHUF":3099,"fizetesiModok":[{"fizetesiMod":"KESZPENZHUF","fizetettOsszegHUF":3100},{"fizetesiMod":
"KEREKITES","fizetettOsszegHUF":-
1}]},"rendelesTetelek":[{"megnevezes":"Szendvics","fokategoria":"ETEL","alkategoria":"SZENDVICS","afaKa
tegoria":"A_5","bruttoEgysegar":350.0,"mennyisegiEgyseg":"DARAB","mennyiseg":1.0,"tetelszam":2.0,"rende
lesIdopontja":"2022-12-08T14:51:48.88+01:00","tetelOsszesito":700},{"megnevezes":"Forró tea (3 
dl)","fokategoria":"ALKMENTESITAL_HELYBEN","alkategoria":"TEA_FORROCSOKOLADE","afaKategoria":"A_5","bru
ttoEgysegar":250.0,"mennyisegiEgyseg":"LITER","mennyiseg":0.3,"tetelszam":1.0,"rendelesIdopontja":"2022
-12-08T14:51:50.63+01:00","tetelOsszesito":250},{"megnevezes":"Rostos üdítő (2,5 
dl)","fokategoria":"ALKMENTESITAL_NEM_HELYBEN","alkategoria":"ROSTOS_UDITO","afaKategoria":"C_27","brut
toEgysegar":320.0,"mennyisegiEgyseg":"LITER","mennyiseg":0.25,"tetelszam":1.0,"rendelesIdopontja":"2022
-12-08T14:51:51.8+01:00","tetelOsszesito":320},{"megnevezes":"Dobozos sör (0,4 
l)","fokategoria":"ALKOHOLOSITAL","alkategoria":"SOR","afaKategoria":"C_27","bruttoEgysegar":499.0,"men
nyisegiEgyseg":"LITER","mennyiseg":0.4,"tetelszam":3.0,"rendelesIdopontja":"2022-12-
08T14:51:55.75+01:00","tetelOsszesito":1497},{"megnevezes":"Szervizdíj A 
(12%)","fokategoria":"EGYEB","alkategoria":"SZERVIZDIJ","afaKategoria":"A_5","bruttoEgysegar":114.0,"me
nnyisegiEgyseg":"DARAB","mennyiseg":1.0,"tetelszam":1.0,"rendelesIdopontja":"2022-12-
08T14:51:59.71+01:00","tetelOsszesito":114},{"megnevezes":"Szervizdíj C 
(12%)","fokategoria":"EGYEB","alkategoria":"SZERVIZDIJ","afaKategoria":"C_27","bruttoEgysegar":218.0,"m
ennyisegiEgyseg":"DARAB","mennyiseg":1.0,"tetelszam":1.0,"rendelesIdopontja":"2022-12-
08T14:52:00.08+01:00","tetelOsszesito":218}]}],"szolgaltatoAdatok":{"adoszam":"11223344122","vendeglato
UzletRegSzam":"ET22001256"},"uzenetAdatok":{"uzenetKuldesIdeje":"2022-12-
08T14:52:43.51+01:00"},"kuldoRendszerAdatok":{"rmsRendszerNTAKAzonosito":"HosWareVEN","rmsRendszerVerzi
oszam":"7.20.0"}} 
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Minden nap le kell zárni a napot a Napi zárás szolgáltatással. Akkor is zárni kell, ha az üzlet az 

adott napon zárva volt. A Napi zárás szolgáltatás NTAK zárás fülén lehet a zárt nap tényét 

beküldeni. Azokat a napokat, amelyeken az üzlet zárva volt és még nem lett beküldve az NTAK-

nak a zárás ténye, a program megjeleníti és az adatokat egy gombnyomással visszamenőleg 

be lehet küldeni, de az NTAK rendszere nem fogadja be a 6 napnál régebbi adatokat. (Az NTAK 

tervezi, hogy az NTAK rendszerében előre be lehessen állítani azokat a napokat, amikor az 

üzlet tervezetten zárva lesz. Ha ez megvalósul, akkor majd nem kell zárva tartott napokon is 

adatszolgáltatást végezni.) 
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A napi zárás az alábbi adatokat küldi az NTAK-nak: 

Tárgynap 

Nyitás időpontja 

Zárás időpontja 

Borravaló (A felütött Tip jellegű cikkek összértéke.) 

 

Napon belüli zárás, zárás visszaállítás és újra zárás esetén több NTAK zárás kerül beküldésre, 

de az időszakok elkülönítésre kerülnek az NTAK felé. 

 

Az NTAK az alábbi napokat különbözteti meg: 

 

Normál nap A zárás adatokat a Napzárta szolgáltatás a zárást követően 

automatikusan küldi. 

Forgalom nélküli nap A zárás adatokat a Napzárta szolgáltatás a zárást követően 

automatikusan küldi. 

Adott napon zárva A Napzárta szolgáltatáson belül az NTAK zárás fülön kell az 

adatszolgáltatást elvégezni minden nap, amikor az üzlet zárva 

tart.  
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4 NTAK karbantartási funkciók 

4.1 NTAK Hibaelhárítás 

Kidolgozás alatt. 
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4.2 NTAK szakrendszerek 

Az adott adatbázisban aktív NTAK szakrendszerek beállítására szolgáló ablak. Az adatok 

megtekinthetők, de csak a HostWare Kft. munkatársai jogosultak módosítani.  

 

 

 
 

A karbantartó és figyelmeztető ablakokon csak az aktívra állított rendszerek adatai jelennek 

meg. 
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4.3 NTAK rendszerverziók 

A telepített NTAK rendszerverziókat tartalmazó ablak. Az adatok megtekinthetők, de csak a 

HostWare Kft. munkatársai jogosultak módosítani. 

 

 

 
 


