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A gazdasági élet történéseit leíró elemi adatok valós idejű, gépi rögzítése az utóbbi egy-két évtizedben vált 

napi realitássá.  

A technológiai fejlődés ekkor érkezett el abba a fázisába, hogy megfizethető költséggel megvalósítható 

legyen az eseményadatok teljes körű, keletkezéskor történő rögzítése (pl. gyártási adatok, teljes körű 

ügyviteli nyilvántartás, stb.)  

Ezen technológiai lehetőségek adóhatósági célú kiaknázásában Magyarországon különösen dinamikus 

fejlődés ment végbe az elmúlt időszakban (online pénztárgéprendszer, EKÁER, tételes ÁFA, stb.) úgy, hogy a 

keletkezett adatok jogszabályban meghatározott köréről az adóhatóság azonnal, rövid késleltetéssel, vagy 

esetileg tudomást szerez.  

A rögzített elemi adatok tömege minden korábbinál mélyebb és részletesebb elemzési lehetőséget biztosít 

annak, akinek rendelkezésére állnak az adatok: elsősorban az adott vállalkozásnak, de az adóhatóság 

rendelkezésére álló adatok tekintetében az adóhatóságnak is.  

Az előadás során saját élményt szerzünk arról, hogy a valóság véletlenszerű működését meglehetősen nehéz 

úgy reprodukálni, hogy a „mesterségesen rajzolt” kép ne legyen valamilyen módon árulkodó. Közérthetően 

bemutatásra kerül az automatikus adatszolgáltatásokban szereplő adatkörök egyes részleteinek (ahol ugye 

az ördög rejlik) meghatározására széles körben használt XML nyelv.  

Fókuszba állítva az elemzés terén mutatkozó, rendelkezésre álló, de a lehetőségekhez képest kisebb 

mértékben kiaknázott lehetőségeket, ismertetésre kerül két, az utóbbi években megvalósított fejlesztés.  

Elsőként az online pénztárgépek adatszolgáltatásának rendszere (bevezetés: 2013-14) kerül bemutatásra, 

részletezve a struktúrált formában, minden egyes pénztárgépen rendelkezésre álló naplóállományok 

adattartalmát. a működést bemutató ábrá, illetve a számlázó programok „adatexport” funkciója (bevezetés: 

2016).  

Ezt követően a számlázó programok adatexport funkciójának (bevezetés: 2016) létező és lehetséges 

felhasználásairól lesz szó, kitérve a funkció, mint követelmény bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokra is. 

Ezen tapasztalatok különösen érdekessé válnak annak tükrében, hogy a hatályos törvényi szabályozás 2018. 

július 1-től kötelezővé teszi az online adatszolgáltatást minden olyan B2B számla esetén, amelynek 

adótartalma 100 ezer forint feletti, tekintet nélkül a számla létrehozása során használt technológiára (papír 

alapú, elektronikus, kézi vagy gépi).  

Az automatikus adatszolgáltatások minden bizonnyal a nem is túl távoli jövő ellenőrzéseinek alapjául fognak 

szolgálni szerte a világon. Célszerű azon dolgozni, hogy az új modellek kialakításuk folytán minden érdekelt 

szereplő (pl. a vállalkozás, az állam, a könyvvizsgáló, stb.) számára a lehető legnagyobb előnyt realizálják. 


