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keresztül (amelyet 4,3 milliárd forintos költséggel maga fejlesztett) 3,8 millió magánszemély számára 
készítette el az adóbevallást a NAV – tavaly nem egészen félmillióan kérték az adóhatóság közremű-
ködését az szja-bevalláshoz. Az a 2,5 millió ember, akinek van ügyfélkapus regisztrációja, a NAV elekt-
ronikus felületén hagyhatta jóvá vagy módosíthatta a bevallását; előbbit 430 ezren tették meg, utóbbit 
mintegy 160 ezren. Annak sem kellett félnie, aki nem csinált semmit: a tervezet a határidő lejártakor 
automatikusan érvényes bevallássá vált. Akinek nincs ügyfélkapuja, vagy nem akart foglalkozni a be-
vallással, azt a NAV értesítette befizetési kötelezettségéről vagy visszaigényelhető adójáról. 
Az e-szja rendszer az illetékesek szerint annyira jól vizsgázott, hogy jövőre a jövedéki adóbevallások-
hoz is készít tervezetet a NAV. Az elektronizált jövedéki rendszernek köszönhetően a több mint 17 ezer 
érintett vállalkozó amúgy is elektronikusan intézheti jövedéki ügyeit.
De más területen is fejleszt a NAV. Jelenleg tesztüzemben működik, jövő július 1-től viszont kötelező 
lesz az úgynevezett e-számlázás, vagyis a számlázóprogramok bekötése a NAV-hoz. Azokról a szám-
lákról kell adatot szolgáltatni, amelyekben az áfa értéke eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Az 
adatszolgáltatás automatikus, a számla kiállítását követően azonnal, de legkésőbb 24 óra múlva már 
az adóhivatalnál vannak a számla adatai úgy, hogy ehhez a vállalkozónak semmit nem kell tennie, az 
adatokat a program küldi el. Kapcsolt szolgáltatásként a vállalatok számlakiállítóként és -befogadóként 
is lekérdezhetik az összes, adatszolgáltatással érintett számlájukat. Augusztus közepéig már több mint 
száz cég regisztrált az online számla tesztoldalán.
A NAV és a gazdasági minisztérium a gazdaság kifehérítésének további lépcsőjeként tekint az e-szám-
lázásra – ettől remélik, hogy visszaszorul a fiktív számlázás, illetve a csaló cégek kiürítése. Az előzetes 
tervek szerint a rendszer kifejlesztése 18,5 milliárd forint költségvetési forrást fog igényelni, és éves 
szinten több száz milliós fenntartási költséggel is számolni kell. ■
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Ami nem jött össze
Egyelőre elmarad egy tervezett fejlesztés a 
Magyar Postánál. Márciusban szóltak arról a 
hírek, hogy a „Hivatalos küldeménykövető” 
nevű projekt során online követhetővé teszik az 
úgynevezett könyvelt levélküldemények (belföl-
di és bejövő nemzetközi ajánlott, tértivevényes 
levelek és hivatalos iratok) kézbesítését. Ehhez 
mobil elektronikus kézbesítő készülékekkel 
látnák el a postásokat, a postahivatalokba 
pedig aláírópadok kerülnének. A küldemények 
átvételét így már egyből elektronikus adat-
bázisba tudnák rögzíteni, amelyből a feladók 
megtudhatnák, hogy a címzett átvette-e a 
küldeményt. Áprilisban azonban már kiderült, 
hogy a rendszer kiépítésére kiírt közbeszerzést 
eredménytelennek nyilvánították – sajtóhírek 
szerint azért, mert a Posta nem szánt annyi 
pénzt erre a célra, amennyit a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó vállalkozás kért volna.

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület ok-
tóber 5–6. között várja az infokommunikációs szakem-
bereket, hogy közösen vitassanak meg olyan témákat, 
mint a médiakommunikációs stratégiák változásai, a 
sportesemények média-technológiai tapasztalatai, az 
eSport jelene és jövője, illetve szót ejtsenek a nonline-
áris médiáról, külön hangsúlyt fektetve a YouTube- 
sztárokra.

„Fontosnak tartjuk, hogy olyan események és konferenciák kötőd-
jenek a nevünkhöz, amelyek lehetőséget nyújtanak a hazai és a 
külföldi szakembereknek a találkozásra, a tapasztalatcserére és a 
jövőbeni lehetőségek megvitatására. Büszkék vagyunk arra, hogy 
a szervezőbizottság tagjai egytől egyig gyakorló szakemberek, így 
hiteles forrásként szolgálnak. A fiatal generációknak is segíteni 
akarunk abban, hogy részesei lehessenek ennek a networking 
világnak, biztosítva számukra a részvételt, vagy akár az előadá-
son való bemutatkozás lehetőségét. Éppen ezért, már a szekciók 
témáinak kialakításánál is törekszünk arra, hogy minél aktuálisabb 

kérdésekre keressük a választ” – részle-
tezte Nagy Péter, a HTE operatív igazga-
tója. 
A saját rendezvények mellett a HTE szá-
mos külföldi konferencia szervezésében is 
segédkezik, és törekszik arra, hogy minél 
több rangos, nemzetközi rendezvény lá-
togasson el Magyarországra, ezáltal még 
nagyobb teret biztosítva a hazai szakem-
berek érvényesülésére.  
További információk: 
www.hte.hu/medianet2017
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a szakma újdonságai októberben 
a HTE MediaNet konferencián
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