
SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK 

SZABÁLYZATA 

1. A szabályzat kiadásának célja, a hatályos törvényeknek, rendeleteknek megfelelően 
végzett szigorú számadású nyomtatvány értékesítési tevékenység.

2. Mely boltjainkra vonatkozik?

1. Akta Nyomtatványbolt
2. Nyomtatvány Raktár
3. iron.hu webshop

3. Mely jogszabályok az irányadók?

23/2014. évi NGM. rendelet 6. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles az 
általa értékesített nyomtatványt - a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számla 
másodpéldánya alapján - sorszám szerint nyilvántartani.

(2) 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.

(3) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles a 
nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni 
a) az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is, az első 
sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,
b)  nyomtatvány beszerzőjének adószámát.
 

4. Mit köteles a vevő a nyugta- számlatömb vásárlásakor bemutatni?

Az alábbi 3 szituáció fordulhat elő:

4.1. Ha a cég / Kft. Bt. Kkt. Rt./vezető tisztségviselője személyesen vásárol

• Személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány és saját adó azonosító jelet
igazoló kártya

4.2. 

• Cégkivonat vagy cégbírósági végzés

Ha egyéni vállalkozó, alapítvány, egyesület, ügyvéd vásárol

• Személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány és saját adó azonosító jelet
igazoló kártya

• Nyilvántartásba vételi igazolás (legalább 30 napnál nem régebbi és eredeti;
másolati vagy régebbi irat esetében nyomtatvány akkor értékesíthető, ha az
elektronikus ellenőrzés sikeres volt) vagy vállalkozói igazolvány. Adószámos
magánszemély esetén (mivel nincs nyilvántartásba vétel vagy igazolvány),
ehelyett a NAV által kiadott eredeti, 30 napnál nem régebbi adószám igazolása

• Olyan nyilvántartásba vételi igazolás esetén, amely adószámot nem tartalmaz, a
NAV által kiadott eredeti, 30 napnál nem régebbi adószám igazolást is szükséges
bemutatni.



4.3. Ha magánszemély vagy könyvelő megbízás, meghatalmazás alapján vásárol 

• Személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány és saját adó azonosító jelet
igazoló kártya

• A képviselt nevében az adott eljárásra jogosító megbízás, meghatalmazás és
• A megbízó, meghatalmazó képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumok:

▪ Cégkivonat és aláírási címpéldány,

▪ Nyilvántartásba vételi igazolás (legalább 30 napnál nem régebbi és
eredeti; másolati vagy régebbi irat esetében nyomtatvány akkor
értékesíthető, ha az elektronikus ellenőrzés sikeres volt) vagy vállalkozói

igazolvány. Adószámos magánszemély esetén (mivel nincs
nyilvántartásba vétel vagy igazolvány), ehelyett a NAV által kiadott
eredeti, 30 napnál nem régebbi adószám igazolása

▪ Olyan nyilvántartásba vételi igazolás esetén, amely adószámot nem
tartalmaz, a NAV által kiadott eredeti, 30 napnál nem régebbi adószám
igazolást is szükséges bemutatni.

5. A bolt eladási tevékenységet végző dolgozóinak feladatai szigorú számadású 
nyomtatványok értékesítésekor:

A dokumentumok hiánytalan bemutatása és a vásárlói jogosultság megállapítása után a
vevő kiszolgálható!

Cégek, egyéni vállalkozók, stb. elektronikus kontrollja
Lehetőség van a cégeket pl. régebbi dátumozású cégkivonatok esetén ellenőrizni!
Amennyiben a dokumentum nem eredeti, hanem másolat vagy esetleg csak elektronikus
formában kerül bemutatásra (pl. tableten), vagy ha 30 napnál régebbi, a jelen pont szerinti
ellenőrzést elektronikusan is szükséges és kötelező elvégezni. A boltban meglévő internet
kapcsolattal az adatokat online ellenőrizni a következő oldalakon kell attól függően, hogy
milyen típusú vásárlóról van szó:

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses oldal keresője, amit az Igazságügyi  
Minisztérium üzemeltet és legfeljebb heti rendszerességgel frissül, cégkivonat kérhető 
le Kft., Rt., Kkt., Bt., erdőbirtokossági társulat, egyéni cég esetén.  
https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/    Itt adószám alapján megtalálhatók az 
egyéni vállalkozók.
https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke Ezen közhiteles adatbázisban 
megtalálhatóak a civil szervezetek (egyesület, köztestület, alapítvány, stb.) adatai.  
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/index/1/1 Ezen a felületen az egyéni 
ügyvédek (aktív ügyvéd címszó alatt) és az ügyvédi irodák (ügyvédi iroda címszó 
alatt) adatai ellenőrizhetőek.  
További ellenőrzési lehetőség a  Nyomtatványraktár számlázó programjának online 
funkciójának használata. E rendszer a NAV nyilvántartási rendszerének naprakész 
adatait tartalmazza.

E műveleteket az iron.hu webshop vásárlói elektronikus igazolások megküldésével 
teljesíthetik, digitalizált dokumentum, vagy kép fájl formájában!
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A dokumentumban látjuk, hogy van-e a vásárlónak érvényes adószáma. 

Összehasonlítjuk a dokumentumban és elektronikus nyilvántartásban szereplő cég 

nevét és a képviseletre jogosult/képviselő/vállalkozó nevét és személyes adatait az 

aláírási címpéldányon (ha kértük), és a meghatalmazáson (ha meghatalmazással 

vásárolnak) és a jelenlévő vásárló igazolványában szereplő adatokkal (ha nem 

meghatalmazással vásárol).  

A kiszolgálást meg kell tagadni, ha a vevő a dokumentumok bemutatási 

kötelezettségének nem hajlandó eleget tenni, vagy a bemutatott dokumentumok 

alapján a vásárlási jogosultsága egyértelműen nem állapítható meg! 

6. Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése

Értékesítésre nyomtatványt csak attól a szállítótól lehet beszerezni, aki szerepel a NAV/
Adatbázisok / Nyomdai sorszámintervallumok nyilvántartási rendszerében, illetve itt 
lehet ellenőrizni a beszerzett nyomtatványok sorszámintervallumait is.

Az IRON KFT. ügyvezetője ezúton felhatalmazza a 2. pontban meghatározott
nyomtatvány értékesítő boltok vezetőit, illetve vezető helyetteseit, hogy a szállítóktól – 
tovább értékesítés céljából - szigorú számadású nyomtatványokat rendelhessenek és 
átvegyenek.
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