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Változások 

•Új csatorna: http://nav.gov.hu/EBT/ELLTAM 

•Az ELLTAM csatornán csatolmányok is 

küldhetők 

•A nagyméretű csatolmányok miatt 

darabolásra is szükség lehet 

•A VHR küldhet több megkeresést is egy 

üzenetben 

•A NAV tértivevényben tételes feldolgozási 

eredmények is szerepelnek (VHR, ELLTAM) 
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Csatolmányok 

Xml megkeresés, válasz, nyugta 

Csatolmány1 

Csatolmány2 

XAdES-T Aláírás (Időbélyegzés) 

Üzenetfejléc 
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Csatolmányok 
<EllenorzesiValaszok xmlns = "http://schemas.nav.gov.hu/EBT/ELLTAM/1.0" 
                  xmlns:mf = "http://schemas.nav.gov.hu/ASiC/MANIFEST/1.0"> 
   ... 
   <EllenorzesiValasz> 
      <MegkeresesAzonosito>AN34567890</MegkeresesAzonosito> 
   ... 
   </EllenorzesiValasz> 
   <mf:manifest> 
     <mf:file-entry id = "A1" 
               reference = "AN34567890" 
                category = "ForgalmiKivonat" 
             description = "" 
               full-path = "images/scan.jpg" 
              media-type = "image/jpeg" 
                    size = "12345"/> 
    </mf:manifest> 
</EllenorzesiValaszok> 
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NAV szakrendszer NAV EBT rendszer NAV KKK2 

Pénzintézeti 

kommunikációs 

alkalmazás 
Pénzintézeti 

szakrendszer 

Üzenetek darabolása 

<vp:VPEnvelope><vp:Header> 
  <vp:MessageID>uuid:13E1DCD9-9898-4CEA-82BF-6DE9FCD7660E</vp:MessageID> 
  <vp:Properties> 
    <vp:Property name="OrderTag">uuid:6D653D20-3238-484F-BFF2-
6E348A59CA15</vp:Property> 
    <vp:Property name="Ordinal">2</vp:Property> 
    <vp:Property name="LastMessage">false</vp:Property> 
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VHR változások 

•A VHR több megkeresést is küldhet egy üzenetben 

•Új elem: Bank/SzervezetNeve 

•BankAzonosító (GIRO kód): String [A-Z0-9]{3} 

•VegrehajtasiValasz-ban új elem: Kozlemeny 

•A VHR tértivevényében is tételes feldolgozási 

eredmények 
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Pénzintézeti kliens változásai  

•Több csatorna kezelése (VHR, ELLTAM) 

•Csatolmányok kezelése 

•Darabolás kezelése 

•A metaadatok a file rendszerből adatbázisba kerülnek 

hatékonysági okból 
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KKK-WEB változásai  

•A generált feladóvevényben a csatorna neve szerepel 

az eddigi http://vam.gov.hu/KKK_WEB helyett 

•NAV tanúsítványok letöltése funkció hibajavítás 

http://vam.gov.hu/KKK_WEB
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Ami nem változott (többek között) 

•KKK2 elérhetősége (URL) 

•KKK2 webszolgáltatás 

•Az eddigi tanúsítványok az ELLTAM-nál is használhatók 
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Specifikációk  

•EBT_KKK2_Interfesz_specifikacio_v1_0_5  

•EBT_KKK2_Kripto_Interfesz_specifikacio_v1_0_2  

•Szakmai üzenetek (megkeresés, válasz) specifikációja 

•https://openkkk.nav.gov.hu  

  Specifikációk/EBT Specifikációk 

Fejlesztőkészlet (Java) 

https://openkkk.nav.gov.hu/


Köszönöm a figyelmet! 
 
www.nav.gov.hu 


