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Tisztelt Ügyfelünk! 

A hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk. 

A nyomtatványforgalmazóknak a jelenleg hatályos, a számla és a nyugta adóigazgatási 

azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági 

ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 6. § rendelkezései szerint kell eljárniuk. 

A levelében jelzett „igazoltatással” összefüggésben az NGM rendelet 6. § (2) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy a nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő, az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 5. §-a szerinti 

adóalany (a továbbiakban: adóalany) a nyomtatványt kizárólag adóalanynak értékesítheti, 

aki vagy amely köteles adóalanyiságát az értékesítéskor előzetesen igazolni. 

A levelében is hivatkozott hatályon kívül helyezett 45/1995. (XI.22.) PM rendelet 1/C. § (2) 

bekezdése ugyanezt a kötelezettséget írta elő a nyomtatványforgalmazók részére: „A 

nyomtatványt előállítóként, illetőleg forgalmazóként értékesítő, az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 5. § szerinti adóalany a 

nyomtatványt kizárólag adóalanyi minőségben eljáró személynek, szervezetnek 

értékesítheti, aki (amely) köteles e minőségét az értékesítéskor előzetesen igazolni (aláírási 

címpéldány, cégbírósági végzés bemutatásával stb.).” 

A hivatkozott rendelkezésből következően a nyomtatvány értékesítőjének arról kell 

meggyőződnie, hogy a nyomtatvány vásárlója adóalany-e. Ez igazolható aláírási 

címpéldány, cégbírósági végzés, adóbejelentkezési lap bemutatásával, meghatalmazással 

stb. 

A meghatalmazással kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) ügyleti képviseletre vonatkozó szabályaiból kell kiindulni. A Ptk. 6:15. § (1) bekezdése 

szerint a meghatalmazás képviseleti jogot létesítő egyoldalú jognyilatkozat. A 

meghatalmazást a képviselőhöz, az érdekelt hatósághoz, bírósághoz vagy ahhoz a 

személyhez kell intézni, akihez a meghatalmazás alapján a képviselő jognyilatkozatot 

jogosult tenni. A nyomtatvány megvásárlására szóló meghatalmazást elegendő 

magánokiratba foglalni. A meghatalmazás elfogadható, ha a kiállító az okiratot saját kezűleg 

írta és aláírta, két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója előttük írta alá, vagy aláírását előttük 

saját kezű aláírásának ismerte el, igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az 

okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel 

kell tüntetni. Meghatalmazott vásárló esetén a nyomtatvány forgalmazójának nem kell 

vizsgálnia azt, hogy a meghatalmazott és a meghatalmazó milyen kapcsolatban állnak 

egymással. A meghatalmazás lehet egy-egy ügyletre, vagy határozatlan időre szóló is. Ez 

utóbbinál figyelemmel kell lenni a Ptk. 6:16. §-ának második fordulatára is, mely szerint a 

határozatlan vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás öt év elteltével 

hatályát veszti. 

Az eseti meghatalmazást nem kötelező, de célszerű az NGM rendelet 6. § (1) bekezdése 

szerinti, a nyomtatványok értékesítésről szóló számlák másodpéldányai szerint a 

nyilvántartáshoz csatolni. 

Ha a meghatalmazott általi vásárlás során kétség merül fel a meghatalmazott 

személyazonosságát illetően, akkor a meghatalmazáson szereplő meghatalmazotti adatokat 
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lehet összevetni az meghatalmazott adataival pl. személyi igazolvány, lakcímkártya stb. A 

levelében szereplő pedellus is így igazolhatja magát. 

Az eddig leírtak alapján nem értjük a problémáját, melyben szabályozatlanságról, 

iránymutatás hiányáról ír, és ami miatt a nyomtatványforgalmazási tevékenység kockázatos 

lenne. A szabályozásban pusztán annyi változás történt, hogy 2018. január 1-től megszűnt 

az adatszolgáltatási kötelezettség. A papírboltban ugyanúgy kell számlázni a levélpapírt, 

vagy egyéb terméket mint a nyomtatványokat azzal, hogy ez utóbbiak csak adóalanyoknak 

értékesíthetők. Más területen pl. megkötések vonatkoznak a dohányáru és szeszes ital 

értékesítésre, amelyek csak 18 éven felülieknek értékesíthetők, vagy a vadászfegyverekre, 

amelyek csak fegyvertartási engedéllyel rendelkezőknek értékesíthetők és ugyanúgy igazolni 

kell a vásárlásra való jogosultságot. 

Az ESZIG nyomtatvánnyal kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon megtalálható 

Adatlapon csak az adatszolgáltatás időszaka mezőbe nem lehet aktuális időszakot jelölni – 

mivel már nincs adatszolgáltatási kötelezettség -, azonban az Adatlap tartalmi része 

továbbra is kitölthető és menthető, azaz saját nyilvántartás vezetésére alkalmas. (Az eladási 

számla kelte rovatban rögzíthető az aktuális dátum.) 

Bár az adatvédelemmel kapcsolatos eljárás nem a NAV szerveinek hatáskörébe tartozik, a 

kérdéseivel kapcsolatos álláspontunkról az alábbiakban tájékoztatjuk: 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek (GDPR rendelet) az adatkezelés jogszerűségéről szóló 6. cikk (1) bekezdésének 

a) és c) pontjai szerint a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű,

amennyiben - többek között - legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő

kezeléséhez;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A Magyarországon hatályos, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (adatvédelmi tv.) 4. § (1) bekezdése 

szerint személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog 

gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden 

szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és 

kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A (2) bekezdés úgy rendelkezik, 

hogy csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Az adatvédelmi tv. 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben,

különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott

feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok

kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 6. § (2) szerint a nyomtatványt előállítóként,

forgalmazóként értékesítő, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a

továbbiakban: Áfa tv.) 5. §-a szerinti adóalany (a továbbiakban: adóalany) a nyomtatványt

kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles adóalanyiságát az értékesítéskor
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előzetesen igazolni. 

E kötelezettség álláspontunk szerint megfelel az adatvédelmi tv. 5. § (1) bekezdés a) és b) 

pontjaiban megszabott adatkezelési feltételnek, mivel annak törvény felhatalmazása alapján 

(Áfa tv. 260. § (1) bekezdés d) pontjában) meghatározott körben kell eleget tenni. 

Mivel azonban a NAV szervei adatvédelemmel összefüggő ellenőrzéseket nem végeznek, 

így az adatvédelmi, adatkezelési szabályokkal összefüggő kérdések megválaszolására nem 

jogosult, felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelést és az adatvédelmet érintő 

kérdéseivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint autonóm 

államigazgatási szervhez fordulhat. 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, 
kötelező jogi erővel nem bírnak. 

Tisztelettel: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Központi Irányítás 

Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 
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