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1. TELESZÁMLA elektronikus számla szolgáltatás
A TELESZÁMLA rendszer lehetővé teszi, hogy különböző Számlakibocsátók által
kibocsátott számlákat elektronikusan, hitelesített formában juttassa el az erre a
szolgáltatásra igényt tartó ügyfelek részére.
A TELESZÁMLA rendszer által kézbesített elektronikus számlák megfelelnek a törvényi
előírásoknak: fokozott biztonságú aláírással és minősített időbélyeggel rendelkeznek.
Cégek számára, akiknek le kell könyvelni az elektronikus számlát, vagy olyan
ügyfeleknek, akik automatikusan szeretnék feldolgozni az elektronikus számlát, fontos
információ, hogy a TELESZÁMLA rendszerben kézbesített elektronikus számlák esetén a
számlaképen (általában PDF formátumú) kívül a számlaadatokat tartalmazó (általában
XML) adatállomány is kézbesítésre kerül.
Az elektronikus számla szolgáltatásra regisztrált ügyfelek esetén a papír alapú számla
nem kerül kézbesítésre (a törvényi szabályozás alapján vagy elektronikus vagy papír
alapú lehet a számla kézbesítése) és a készpénz átutalási megbízást (csekk) sem
kaphatják meg. Elektronikus számla kézbesítés választása esetén csak banki átutalás,
csoportos beszedés, elektronikus fizetés (bankkártya, mobiltelefon, stb.), illetve
készpénzes pénztári befizetés lehetséges. A rendelkezésre álló fizetési módok az egyes
Számlakibocsátók esetén eltérhetnek, de banki átutalás minden esetben rendelkezésre
áll, amihez a TELESZÁMLA rendszerben a számla megjelenítésekor megjelennek az
átutaláshoz szükséges információk (számlaszám, összeg, közlemény).
Az elektronikus számla szolgáltatás igénybevételéhez kétszintű regisztráció szükséges,
mely a következő lépésekben hajtható végre:
1. Regisztráció kezdeményezése a TELESZÁMLA rendszerbe
2. TELESZÁMLA regisztráció aktiválása az e-mail üzenetben kapott kód (link) alapján
3. Bejelentkezés a TELESZÁMLA rendszerbe
4. Számlakibocsátói regisztráció kezdeményezése a TELESZÁMLA rendszerben
5. Számlakibocsátó jóváhagyja/elutasítja a regisztrációt
6. Sikeres regisztráció után a következő számlát már elektronikusan kapja a
TELESZÁMLA rendszerben, amiről e-mail értesítést is kap
7. TELESZÁMLA rendszerbe bejelentkezés után megjelenik a kezdő oldalon az új
számlák darabszáma
8. Számlalista funkcióban megjelenítheti a kapott számla adatait és a
Számlakibocsátótól függő egyébb kapcsolódó funkciókat hajthat végre.
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2. Törvényi háttér
A TELESZÁMLA rendszer megfelel az elektronikus számlázással kapcsolatos hatályos
törvényeknek és APEH ajánlásoknak.
Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk az elektronikus számlázással kapcsolatos
fontosabb törvényi előírásokat és APEH ajánlásokat. (Bővebb információkért ajánljuk az
APEH honlapon közzétett összefoglalót:
http://www.apeh.hu/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html?query=e-sz
%C3%A1mla)
Elektronikus aláírásról szóló törvény:

•
◦

2001.évi XXXV. tv. (Eat)
E-számlázás szabályai az új ÁFA törvényben:

•
◦

2007.évi CXXVII.tv. 175.§, 2008.évi VII.tv.
Elektronikus számlával kapcsolatos rendeletek:

•
◦

46/2007 (XII.29.) PM rendelet (20/2004 PM rendeletet módosította)
Számla adóigazgatási azonosításáról szóló rendeletek:

•
◦

47/2007 (XII.29.) PM rendelet (24/1995 PM rendeletet módosította)
Digitális archiválás szabályairól szóló rendelet:

•
◦

114/2007 (XII.29.) GKM rendelet
Papír alapú számlák elektronikus archiválása

•
◦

24/1995 PM rend. 1/F § (2) bekezdés
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3. TELESZÁMLA rendszer funkciók
1. Felhasználói regisztráció
Az e-Számla rendszerbe történő regisztrációhoz nyissuk meg a https://teleszamla.vectrum.hu
linket egy böngészőben. A megjelenő oldalon kattintsunk a „Regisztráció” linkre. (1. ábra)

1. ábra: Kezdő oldal
A következő oldalon adjuk meg az adatainkat, majd kattintsunk a „Tovább” gombra.
A regisztrációs oldalon a következő adatokat kéri be a rendszer (2. ábra):
•

Felhasználói név*: Tetszőleges név lehet, a rendszer ez alapján fogja Önt azonosítani.
Csak az angol ábécé kis- és nagybetűit, számokat és aláhúzás karaktert ('_') tartalmazhat.
A hosszának 5 és 20 karakter között kell lennie.

•

Jelszó*: A felhasználói nevét csak a jelszó megadásával tudja használni, ezzel bizonyítja a
rendszernek, hogy Ön a felhasználói név jogos tulajdonosa. Csak az angol ábécé kis és
nagy betűit és számokat tartalmazhat, és az alsó vonást leszámítva mindegyikből legalább
egynek szerepelnie kell benne. Legalább 5 karakter hosszúnak kell lennie

•

Vezetéknév*: Az Ön vezetékneve.

•

Keresztnév*: Az Ön keresztneve.
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•

Lakcím:
◦ Irányítószám*: Az Ön lakhelyének az irányítószáma.
◦ Város*: A város amelyben lakik.
◦ Utca*: Az utca melyben a lakása vagy háza található.
◦ Házszám*: A házszám.

•

Telefonszám: Az Ön telefonszáma, mely bármilyen formában megadható.

•

SMS képes telefonszám: SMS fogadására képes telefonjának a száma, mely bármilyen
formában megadható.

•

E-mail cím*: Az Ön e-mail címe, melyre az értesítéseket fogjuk küldeni.

•

Biztonsági kép*: A biztonsági képen lévő karaktereket kell megadni a szövegmezőben.
Ennek segítségével igyekszünk kiszűrni a webes robotokat.

•

ÁSZF*: Ennek a mezőnek a bejelölésével nyilatkozik arról, hogy elolvasta az Általános
Szerződési Feltételeket és elfogadja az abban leírtakat.

A *-gal jelzett mezők megadása kötelező!
A

jelre kattintva kaphat segítséget az egyes mezők kitöltéséhez.

Ha valamelyik adatot rosszul adtuk meg, akkor hibaüzenetet kapunk (3. ábra), egyébként egy
tájékoztató üzenetet a további teendőnkről. (4. ábra)
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2. ábra. Regisztráció
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3. ábra. Regisztráció - Hiba
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4. ábra. Regisztráció - Üzenet
Ezzel befejeztük a regisztráció első lépését, amely után a rendszer küld egy e-mailt, amely az
aktivációs kódot tartalmazza. (5. ábra) A levélben lévő link megnyitásával tudjuk véglegesíteni a
regisztrációnkat. (6. ábra) Amennyiben rosszul adjuk meg az adatokat, hiba üzenetet kapunk (7.
ábra)

5. ábra. Regisztráció - E-mail üzenet
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6. ábra. Regisztráció - Sikeres aktiválás
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7. ábra. Regisztráció - Sikertelen aktiválás

2. Bejelentkezés funkció:
A teleszámla rendszerbe történő bejelentkezéshez a nyitóoldalon be kell írni a regisztrációkor
megadott felhasználói nevünket és a jelszavunkat. Ha valamelyiket rosszul gépeljük be, akkor a
rendszer hibaüzenetet ad. Ha helyesen adtuk meg az adatokat, akkor viszont a kezdőoldal fogad
minket.

3. Szolgáltatói ügyfél regisztráció
Miután sikeresen regisztráltunk az e-Számla rendszerbe, lehetőségünk nyílik a számla
kibocsátókhoz regisztrálni. Ehhez az ügyfél felületen rá kell kattintanunk a
„Számlakibocsátói regisztráció”-ra, majd ki kell választanunk a kívánt szolgáltatót
és meg kell adnunk az ott bekért adatokat, melyek szolgáltatónként változhatnak. A jelre
kattintva kaphat segítséget az egyes mezők kitöltéséhez. Az oldal alján lévő jelölő négyzet
kipipálásával tanúsítja, hogy elolvasta a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit és elfogadja
az abban foglaltakat. A szolgáltató ÁSZF-e nem azonos a Teleszámla ÁSZF-ével! (8. és 9. ábra)
Hibás formátumú azonosítók megadása esetén a rendszer hibaüzenetet ad. (10. ábra)
Amennyiben olyan azonosítót ad meg, amely nem szerepel az adatbázisunkban, akkor a rendszer
megerősítést fog kérni az adatok helyességéről. (11. ábra) Az adatok helyes megadása után a
számlakibocsátó fogja jóváhagyni, vagy elutasítani a regisztrációját. (12. ábra) Erről e-mail
üzenetben kapunk tájékoztatást (13. és 14. ábra)
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8. ábra: Szolgáltatói regisztráció
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9. ábra: Szolgáltatói regisztráció folytatás
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10. ábra. Számlakibocsátói regisztráció - Hibás azonosítók

© 2008–2011 VECTRUM Kft.

14

11. ábra. Számlakibocsátói regisztráció - Figyelmeztetés
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12. ábra. Számlakibocsátói regisztráció - Siker

13. ábra. Számlakibocsátói regisztráció - Elfogadás

14. ábra. Számlakibocsátói regisztráció - Elutasítás
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4. Számlalista
A rendszerben lehetőség van rá, hogy megtekintsük az eddig kiállított elektronikus számlákat.
Ehhez a menüben kattintsuk a „Számlalistára”. (15. ábra)

15. ábra: Ügyfél oldali számlalista
A megjelenő listát lehetőség van az oszlopok szerint sorba rendezni. Ehhez kattintsunk rá az
oszlop nevére, amely alapján a listát szeretnénk rendezni.
A számlák részleteinek a megtekintéséhez kattintsunk kívánt számla valamelyik mezejére,
vagy a sor végén látható szem ikonra. (16. ábra) Ha le szeretnénk tölteni a számlát valamilyen
formátumban, akkor kattintsunk számla után található megfelelő ikonokra. A második ikon
segítségével az APEH által elfogadott XML formátumban tudjuk megtekinteni a számla adatait.
A harmadik ikonnal a PDF formátumban lévő számla képet tudjuk megjeleníteni. A harmadik
ikonnal a hiteles számlát tudjuk letölteni (17. ábra), amely tartalmazza a XML formátumban lévő
számla adatokat (18. ábra), a PDF formátumban lévő számlaképet (19. ábra) és az időbélyeggel
ellátott digitális aláírást is ES3 formátumban. (20. ábra) Az ES3 formátumot az e-Szignó nevű
programmal lehet megtekinteni, mely letölthető erről a címről: https://srv.eszigno.hu/menu/index.php?lap=letolt. (Ugyanitt útmutatót is talál a program használatához.)
Ebben a fájlban megtalálható a másik két formátum is, melyeket meg lehet nyitni az e-Szignó
programból. Emellett meg található még benne a digitális aláírás is.
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16. ábra. Számla részletek

17. ábra. Számla letöltése
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18. ábra. Számla - XML
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19. ábra. Számla - PDF
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20. ábra. Számla - ES3
A bal oldalon található menü segítségével szűkítheti le a megjelenítendő számlák listáját. A
következő lehetőségek közül választhat:
•

Új számlák: Azon számlák listája, melyeket még nem tekintetett meg.

•

Befizetettnek megjelölt számlák: Azok a számlák, melyeket megjelölünk befizetettként. A
bejelölés nem jelenti a számla tényleg kiegyenlítést, csak saját magunknak szolgál
jelzésül! (21. ábra) A megjelölést lehetőségünk van visszavonni is. (22. ábra)

•

Befizetettnek nem megjelölt számlák: Azon számlák listája, melyeket még nem jelöltünk
meg kiegyenlítettként, de már megtekintettük őket.

•

Összes számla: Az összes számlánk a megjelenítése.

•

Ezenkívül lehetőségünk van még szolgáltatásonként is megjeleníteni a számláinkat.
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21. ábra. Megjelölés befizetettként

22. ábra. Megjelölés visszavonása

5. Saját adatok módosítása
A „Saját adatok módosítása” menüpont alatt van lehetősége a regisztrációs
adatainak a megváltoztatására, amennyiben valamelyikben változás következne be. (23. ábra) Az
az adata nem fog megváltozni, melynek mezőjének a tartalmát nem módosítja, vagy üresen
hagyja. Jelszó módosítás esetén az új jelszót kétszer kell megadni.
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23. ábra: Adatmódosítás
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6. Észrevételek
Amennyiben javaslata, észrevétele vagy panasza lenne az oldal működésével kapcsolatban,
úgy az észrevételek menüpont alatt hozhatja őket a tudomásunkra. (24. ábra)

24. ábra. Észrevételek
Az észrevétel megadásához válasszon egy „Kategóriá”-t, amellyel kapcsolatban
észrevételt kíván beküldeni, adja meg az észrevétel tárgyát (hasonlóan egy e-mail tárgyához),
majd az észrevétel részletes szövegét az „Üzenet” mezőben.
A rendszer a Teleszámla Ügyfélszolgálat munkatársai részére a megadott adatok alapján email üzenetet küld. Az Ügyfélszolgálat munkatársai az Ön regisztráció során megadott e-mail
címére fog válasz üzenet küldeni, melyben az észrevételre adott választ, vagy a feldolgozás
státuszát küldi el.
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7. Elfelejtett jelszó
Amennyiben elfelejtettük a jelszavunkat, lehetőségünk van rá, hogy ideglenes jelszót kérjünk,
amelynek a segítségével a weblapon meg tudjuk változtatni a régi jelszavunkat. (25. ábra) Ehhez
meg kell adnunk a felhasználói nevünket és a regisztrációkor, vagy adatmódosításkor megadott
e-mail címünket, melyre a rendszer automatikusan küld egy e-mail üzenetet. (26. ábra) Az e-mail
üzenetben lévő linket megnyitva és a benne lévő kódot megadva meg tudjuk változtatni a
jelszavunkat. Az e-mailben kapott kód 3 napig érvényes. (27. ábra) Amennyiben rossz kódot
adunk meg, a rendszer hibaüzenetet ad. (28. ábra) Helyes kód és a jelszó kétszeri megadása után
a rendszer megváltoztatja a jelszavát, és innentől kezdve ezzel tudunk bejelentkezni a
Teleszámlába. (29. ábra)

25. ábra. Elfelejtett jelszó

26. ábra. Elfelejtett jelszó e-mail üzenet
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27. ábra. Jelszó megváltoztatása

28. ábra. Elfelejtett jelszó - Hibás kód

29. ábra. Elfelejtett jelszó - Megváltoztatott jelszó

8. Kijelentkezés
A Teleszámla rendszerből történő kijelentkezéshez a „Kilépés” gombra kell kattintanunk.
Amennyiben 10 percig nem csinálunk semmit az oldalon, akkor a rendszer automatikusan
kiléptet minket.

9. Kezdőlap
A „Kezdőlap”-ra kattintva a rendszer visszavisz minket a kezdő oldalra.
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