
Elektronikus számla és adózás digitalizáció   

Videókonferencia 
Czöndör Szabolcs NAV főov. előadásában 

 

A vállalati, intézményi digitalizációs folyamatok megugrását már évek óta vártuk, és 

éppen a 2020-as év több szempontból is választóvonalnak tűnik. Az adóztatás területén a 

számlaadat-szolgáltatás, az erre épülő áfa bevallás tervezet kiajánlása egyértelműen utat 

mutat. Amennyiben vállalati, intézményi oldalról közelítjük meg, akkor korántsem 

egyértelmű a kép. Számos kérdőjel jelenik meg még mindig az elektronikus 

dokumentumkezelés területén, az elektronikus számla kiállítása, befogadása még mindig 

számos gazdálkodó számára nem egyértelmű. 

Az előadás egyrészt az elektronikus számlázással kapcsolatban bemutatja a benne rejlő 

lehetőségeket, technikai megoldásokat, azok mindennapi használatát. Ugyanakkor nem 

ragad le az elektronikus számlázásnál, hanem bemutatásra kerülnek azok az adóhivatali 

megoldások is, amelyekkel a gazdálkodók a saját belső folyamataik digitalizációjánál 

tudnak használni, hasznosítani.  

Nem létezik egyetlen jó út, a digitalizációhoz számos út vezet. Talán éppen annyi, amennyi 

vállalkozás, szervezet van. Az előadás ezen utakat próbálja felvázolni és a vállalatok, 

vállalkozások, intézmények számára megmutatni, milyen irányba lehet érdemes 

elmozdulni akár már az idei évben és milyen kihívások, lehetőségek jelenhetnek meg a 

következő években. 

 

Miről lesz szó a képzésen: 

Elektronikus számlázás 

 Elektronikus számla kibocsátási kérdések 

o Adattartalom védelmének módszerei 

o Elektronikus számla megküldésének módszerei 

o Teljes ökoszisztéma áttekintése 

 Elektronikus számlázás technikái 

o Elektronikus aláírás 

o EDI 

o Hash kód alkalmazása 

o Adatszolgáltatás, mint elektronikus számla 

 Elektronikus számla befogadása 

o Elektronikus számla kinyomtatása 

o Elektronikus számla és könyvelés kapcsolata 

 Elektronikus megőrzés 

o Saját megőrzés módszerei 

o Megőrzési megbízások esetei, jellemzően elkövetett hibák 

o Zárt rendszerű megőrzés, hash kód alkalmazása, adóhivatali e-számla 

megőrzés 

Digitális adóhivatali megoldások 

 Számlaadat-szolgáltatás 

o Online Számla rendszerben elérhető információk, azok használati lehetőségei 

o API használatának előnyei 

 eÁfa rendszer 



o Tévhitek és hiedelmek az áfa bevallás kiajánlásával kapcsolatban 

o Lehetőségek az eÁfa rendszerben 

 SAF-T 

o A SAF-T projekt lezárultát követően nem született döntés a bevezetésével 

kapcsolatban. A projekt működése, tapasztalatai azonban értékes 

tapasztalatokkal gazdagította már eddig is az adóhivatalt és a résztvevőket is. 

 Nemzetközi tapasztalatok 

Konzultációs kérdések 

 

Tartalma: 210 perc videó anyag a fenti tematika szerint, valamint oktatási segédanyag 

prezentáció. 

 

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 (27%) / fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    31.900,- Ft + ÁFA (27%) /fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

Gazdálkodási – Pénzügyi – Adózási Digitális Szakmai 

Tudástár előfizetők számára: INGYENES Bővebben: ITT 

 

További kedvezmények: 

ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagság:  

 korlátlan hozzáférés (korlátlan létszám, korlátlan számú képzés) teljes digitális 

szakmai tudástárunkhoz: 100+ téma, több mint 3.900.000+ Ft értékben évente; 

 díjmentes részvételi lehetőség valamennyi tantermi képzésünkön (1 fő/képzés): 70+ 

képzés évente. 

Bővebb információk ITT. 

 

Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas (+1 alkalom grátisz) Hibrid 

bérleteinkkel. 

Bővebb információk ITT. 

 

Látogasson el https://konferenciaszervezo.hu/ oldalra, ahol megtekintheti páratlan, 

folyamatosan bővülő szakmai képzési kínálatunkat. 

 

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 Alap csomag esetén 4 héten 

át; Extra csomag esetén 12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt 

Ön korlátlan számban megtekintheti a képzést. 
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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. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://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: https://konferenciaszervezo.hu/  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

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