
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás 

 
2016. január 1-től minden számlázó programnak, ill. számlák előállítására is alkalmas 

programnak kell tartalmaznia egy "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkciót. A 

törvény szövege itt található: 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400023.NGM 

A rendeletről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán itt olvashat: 

 

http://nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/A_szamlazo_programok_20151007.html 

A NAV készített két „GYIK”-et adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban, ezek 

az alábbi helyeken érhetők el: 

https://www.commade.hu/doc/GYIK_szamlazo_program.pdf 

https://www.commade.hu/doc/GYIK_II_vegleges.pdf 

A legfontosabb kérdés a vevői címadatok bontásával kapcsolatos. Az adatszolgáltatás a 

kibocsátó és a vevő adatainak címét kerület, közterület neve, közterület jellege, házszám, 

épület, lépcsőház, szint, emelet, ajtó bontásban kéri. A 2015.12.22-én kiadott GYIK II-ben a 

következő olvasható: 

„10. A címadatok között szereplő „Közterület jellege” mezőbe milyen címadat kerülhet? 

Kötelező a címadatokat megbontani? 

 

Azt, hogy a közterület jelleget egy számlán milyen formában kell feltüntetni – például utca/u./u 

stb.  – a jogszabály nem határozza meg, így kizárólag az adózó döntése. Az adatexport során 

az adatszolgáltatásban olyan formában kell megadni a közterület jellege adatot, ahogy az a 

számlán is szerepel. Így például ha a számlán a közterület jellegeként, mint utca az „utca” szó 

szerepel, akkor azt kell feltüntetni az adatszolgáltatásban  is, de ha például  az „u.” fordulat 

szerepel, akkor az lesz a feltüntetendő adat stb. Az XSD sémában a 10 féle címadat közül 

csupán 3, azaz az irányítószám, a település és a közterület neve tartozik az ún. kötelező mezők 

közé. Ezeket szükséges elkülöníteni. Azonban a közterület neve egy 1-100 karakterig terjedő 

szöveges mező, így például az XSD szerint elfogadható az a megoldás, ha az irányítószám és 

város megjelölésén kívül minden címadat ebben a mezőben szerepel, vagyis nem lesz hibás az 

XML állomány. Ugyanakkor az adózóknak törekedniük kell arra, hogy lehetőleg teljes körű 

adatszolgáltatást nyújtsanak.” 

 

Fentiek alapján tehát nem kötelező a címet bontani, de a KELE, VINO és CEFRE programjaink 

már csak így fogadnak adatokat. A Kele3 lehetőséget nyújt a címadat közterület helyén való 

bevitelére is, azonban itt is javasoljuk a címek fentiek szerinti bontását, programunk ezt 

támogatja és segítséget nyújt a meglévő címadatok bontásában is. Ezzel kapcsolatban 

keresse munkatársainkat. 
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