Az EKÁER rendszerről
Az EKÁER rendszer vagyis Az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer a NAV egy olyan
rendszere, melynek használata kötelező bizonyos termékek közúton való szállítása esetén. A
következő tevékenységek jelentése kötelező útdíj köteles járművel:
1) az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy
egyéb célú behozatalt,
2) belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt,
valamint
3) belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles
termékértékesítést (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) kizárólag
érvényes EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat.
Továbbá a kockázatos termékek szállítása, akár nem útdíjköteles járművek esetén is.
Részletesebb információt ezzel kapcsolatban a NAV oldalán a www.ekaer.nav.gov.hu oldalon találhat.

EKÁER szám kérése bizonylathoz
Amennyiben egy bizonylathoz kell EKÁER számot lekérnie a következő lesz a dolga. Válassza ki a
Bizonylatok menüponton belül az EKÁER lehetőséget. Ekkor egy ablak fog megnyílni, a bizonylatok
listájával. Itt jelöljön ki egy vagy több bizonylatot, majd nyomjon az adatok küldése gombra. Ezt
követően a program magától lekéri a bizonylathoz az EKÁER számokat, majd hozzárendeli azokat a
bizonylatokhoz.
EKÁER szám kérése megrendeléshez
Amennyiben egy megrendeléshez kell EKÁER számot lekérnie a következő lesz a dolga. Válassza ki a
Megrendelések menüponton belül a Karbantartások lehetőséget. Ekkor egy ablak fog megnyílni, a
megrendelések listájával. Itt a felső menüsorból nyomjon rá az EKÁER gombra. Az így megnyíló
ablakban láthatja a EKÁER kötelesnek jelölt megrendelések listája. Itt jelöljön ki egy vagy több
bizonylatot, majd nyomjon az adatok küldése gombra. Ezt követően a program magától lekéri a
megrendelésekhez az EKÁER számokat, majd hozzárendeli azokat a megrendelésekhez.

EKÁER ablak tartalma
Szűrés: Ezzel a gombbal az ablak felső részében beállítottak alapján szűri le a bizonylatok vagy
megrendelések listáját.
Javaslatok: Erre a gombra nyomva javaslatot kérhet a programtól, hogy melyik elemeket
küldje el az EKÁER-nek.
Adatok küldése: Erre a gombra nyomva küldi el a program a NAV-nak a szükséges adatokat,
ahhoz, hogy megkaphassa az EKÁER számot, majd annak megérkezését követően Hozzá is
rendeli azt a megfelelő bizonylathoz vagy megrendeléshez.
Beállítások: Erre a gombra nyomva egy új ablak jelenik meg melyben beállíthatja az EKÁER
szám lekéréséhez szükséges adatokat.
Adatpontosítás: Ezzel a gombbal módosíthatja a kijelölt bizonylat vagy megrendelés adatait.

XML lekérése: Ezzel a gombbal egy XML listát készíthet a látott bizonylatokból.
EKÁER beállítások ablak tartalma
Ezeket a beállításokat csak egyszer kell megadni, a program az OK gomb lenyomása után megjegyzi
őket.
Fájl név: Itt kell megadnia az ideiglenesen szükséges fájl helyét és nevét
PL.: C:\Temp\EKAER-Elso.xml
Felhasználó: Ide kerül a NAV-nál használt felhasználó név.
Jelszó: Ide kerül a Nav-nál használt jelszó.
Kulcs: Ide kerül a Nav-nál használt kulcs.
Adószám: Ide kerül az ön által használt adó szám.
Ellenőrző URL: Ide a következőt kell írnia:
https://importtest.ekaer.nav.gov.hu/TradeCardManagementService/customer/validateTradeCardRequest
Kezelő URL: Ide a következőt kell írnia:
https://import-test.ekaer.nav.gov.hu/TradeCardManagementService/customer/manageTradeCards

