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2020. július 1. egy fontos mérföldkőnek látszik a számlaadat-szolgáltatás szempontjából. Ettől a 

dátumtól eltörlésre kerül az adatszolgáltatás értékhatára, valamint az Áfa törvényben további 

számlázási változások is hatályba lépnek. Az adóhivatal a COVID-19 által előidézett helyzet 

miatt a 2020. április 1-re tervezett adatszolgáltatási rendszer átállást elhalasztotta 2020. július 1-

re. Így július 1-je egyszerre a számlaadat-szolgáltatás jogszabályi és technikai változásának 

dátuma lett. 

Az előadás áttekinti a változásokkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, elvárásokat és 

bemutatja a lehetőségeket is. Az adóhivatal az adatszolgáltatási értékhatár eltörlésével 

kapcsolatban nem csupán a kötelezettség változásával készül, hanem új szolgáltatásokat is kínál 

és erősíti a digitalizációs lehetőségeket. 

 

Képzés tematikája: 

 Adatszolgáltatásokkal kapcsolatos kihívások és lehetőségek 

 Adóalany fogalmának jelentősége az adatszolgáltatásban 

 Gyakori problémák az adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatban 

 Jellemző számlakiállítási problémák 

 Online Számla rendszer használata 

 NAV Online Számlázó weben és mobil alkalmazásban 

 Teendők hibás adatszolgáltatás esetén 

 Adatszolgáltatás 2.0 adta lehetőségek 

 Számlázási szabályok változása 2020. július 1-től 

 Adatszolgáltatás változása 2020. július 1-től 

 Gyakori kérdések az adatszolgáltatás változásával kapcsolatban 

 Kézi számlatömbök jövője 

 Írásbeli konzultációs kérdések 

 

Előadó(k):  Czöndör Szabolcs, NAV Ellenőrzést Támogató Főosztály vezetője 

 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  
A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

 

Videókonferencia díja:  21.900,- Ft + ÁFA/fő 

Tartalma: 4 tanórás képzés kb. 160 perc videó anyag (két részletben), a fenti tematika szerint, 

valamint oktatási segédanyag prezentáció. 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga 4 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó 

számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 
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Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a www.konferenciaszervezo.hu oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: www.konferenciaszervezo.hu  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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