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GREEN ARCHIVE

A GDPR 12 pontba sűrítve

1. személyes adatot csak előre meghatározott célból kezeljen 
(célhoz kötöttség elve),

2. csak a cél megvalósulásáig (korlátozott tárolhatóság elve),

3. csak a cél megvalósításához feltétlenül szükséges mértékben 
kezeljen (adat takarékosság és alapértelmezett adatvédelem 
elve),

4. az adatkezelésnek meg kell felelnie a tisztesség 
követelményének (tisztesség elve),



GREEN ARCHIVE

A GDPR 12 pontba sűrítve

5. jogszerűnek kell lennie (megfelelő jogalappal kell 
rendelkeznie),

6. a kezelt adatoknak pontosaknak és hiánytalanoknak kell 
lennie (pontosság elve),

7. az adatkezelésnek megfelelő, közérthető, részletes, teljes, 
könnyen hozzáférhető és előzetes tájékoztatáson kell 
alapulnia (előzetes tájékoztatás elve),

8. az érintetteknek kérésükre tájékoztatást kell adni adataik 
kezeléséről,



GREEN ARCHIVE

A GDPR 12 pontba sűrítve

9. a jogosultakat jogorvoslati jogok illetik meg: tiltakozhatnak 
adataik kezelésével szemben (tiltakozás joga), kérhetik azok 
törlését (feledés joga), helyesbítését és zárolását,

10. már az adatkezelési eljárások kidolgozásakor kell az 
adatbiztonságról gondoskodniuk,

11. az adatkezelőnek az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban 
nyilvántartási, értesítési és hatósági bejelentési 
kötelezettsége van (adatvédelmi incidenskezelés),

12. elszámolhatóság elve, mindig az adott szoftver 
forgalmazójának kell bizonyítani az adatok sértetlenségét.



Hogyan kezdjünk neki?

Folyamatfelmérés

Ki és beáramló adatok

Ki férhet hozzá az adatokhoz

Milyen típusú adatok keletkeznek

Mit és meddig kell tárolni

?
?



Szakterületi dokumentumok

Aláírt megrendelő – személyes adatokkal

Meghatalmazások – személyes adatokkal

Születési/házassági/halotti anyakönyvi kivonatok

Halottvizsgálati bizonyítvány

Önkormányzati jelentés

Számla – személyes adatokkal

GREEN ARCHIVE



GREEN ARCHIVE

Az adóigazgatás 

szabályainak megújítása, 

a vállalkozások működésére 

gyakorolt hatásai



• 2018. január 1-jével teljes körűen megújult az adóigazgatás szabályrendszere

• Az új szabályozásnak - Kormányzati elvárás alapján - kettős követelménynek kellett megfelelnie:

• Az eddig jól bevált, a költségvetési érdekeket védő szabályok megtartása, az 

adózó-centrikus eljárások erősítése,

• Átlátható, világos, egyértelmű szabályrendszer.

• Fontos eleme az újraszabályozásnak az új közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) és az

adóigazgatási szabályok viszonya: az adóigazgatási eljárás teljes szabályozása, az Ákr. nem

mögöttes szabályrendszer.

Az adóigazgatás szabályainak megújítása



A NAV által nyújtott szolgáltatások

Törvényben garantált szolgáltatások,  így e szolgáltatások nyújtása nem az adóhatóság 
döntésén múlik, hanem köteles e rendelkezéseknek eleget tenni.

Új szolgáltatás: Kezdő vállalkozások támogatása – mentorálás
• az adószám megállapítását követő harminc napon belül
• szóban vagy írásban ingyenes tájékoztatás nyújtása az adókötelezettségekről, az

azok teljesítését segítő információk elérhetőségéről
• az adóhatóság személyes kapcsolatfelvételt (mentorálás) kezdeményez, az adózó

részéről az igénybevétel önkéntes

Minősítés:
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 150. §-ban foglaltak alapján 2018.

január 1-jétől a minősítendő adózói körbe tartoznak a csoportos adóalanyok. A
minősítés a (belső) tagok minősítésétől függ.



Garantált szolgáltatások

• Telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer működtetése - az eddigi
ügyfélazonosító szám mellett részleges kódú telefonos azonosításhoz szükséges
felhasználói azonosítóval és számokból álló jelszóval is

• Meghatározott esetekben bankkártyával történő fizetési lehetőség biztosítása

• A honlapon személyes adónaptár, késedelmi pótlék prognózis, ügyfélszolgálat kereső
felületet működtetése,

• A bejelentési, változás bejelentési kötelezettség teljesítéséhez online felület
biztosítása

• Köztartozásmentes adózói adatbázis

• Az adózó kérelmére szerkeszthető formátumú adószámla-kivonatot készít,

• Mobilalkalmazás használatot biztosít, stb.



A képviselet

Változások a képviseleti szabályok körében
• természetes személy adózót bármely nagykorú, képviseletre alkalmas személy 

képviselheti, akár állandó meghatalmazottként is,
• jogi személy adózót eseti meghatalmazottként szintén bármely nagykorú személy 

képviselheti

Kötelező szakmai képviselet
• Feltételes adómegállapítás
• Feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítása
• Szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás



A képviselet

Kapcsolattartás módja – kötelezően elektronikus
• ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek és jogi képviselőik
• ügyfélként eljáró közigazgatási szervek
• havi adó- és járulékbevallásra kötelezettek
• ÁFA tv. szerinti összesítő nyilatkozat, összesítő jelentés benyújtására kötelezettek



Elektronikus ügyintézés modellje

AZ ADÓZÓK BÁRMELY ÜGYBEN ELEKTRONIKUSAN INTÉZHETIK ÜGYEIKET, IDEÉRTVE AZ ADOTT
ÜGYBEN BENYÚJTANDÓ VALAMENNYI ELEKTRONIZÁLHATÓ IRATOT, NYILATKOZATOT

KÖTELEZŐ A KÉTIRÁNYÚ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
• GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKKEL
• GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÉPVISELŐIVEL

„ADÓÜGYES CÉGKAPU” – ÁTMENETI IDŐSZAK

E-KAPCSOLATTARTÁS AZ ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSBAN

E-PAPÍR SZOLGÁLTATÁS



Elektronikus kommunikáció a NAV-val

2018.12.31-ig 
átmeneti időszak

A képviselők minden 
lehetséges módon 
kommunikálhatnak

2018.12.31. 
után

Képviselő szervezet
tagja/alkalmazottja a
saját vagy a képviselt
Cégkapujáról

Törvényes képviselő
vagy alkalmazottja az
adózó Cégkapujáról

Egyéni 
vállalkozó

Az átmeneti időszak alatt
és azt követően is
használhatja a KÜNY-
regisztrációhoz
kapcsolódó tárhelyet
(nem Cégkapu kötelezett)

Az elektronikus kapcsolattartásra 
kötelezettekkel az adóhatóság minden 

adóügyben elektronikus úton tart 
kapcsolatot! 



Online bevallások – jelen és jövő

E-SZJA

MUNKÁLTATÓI ADÓ-
MEGÁLLAPÍTÁS 

KIVEZETÉSE

MINDENKI 
SZÁMÁRA 

ELÉRHETŐ WEB 
FELÜLET

E-ÁFA

ELEKTRONIKUS 
ADATSZOLGÁLTATÁS 

SZÁMLÁKRÓL

ELSŐ ÜTEM: ADATOK 
LEKÉR-

DEZHETŐSÉGE

E-JÖVEDÉK
KJIR ÉS EMCS 

ADATAIN ALAPUL

ELSŐ ÜTEM: 
KIAJÁNLOTT 

ADATOK

MÁSODIK ÜTEM: 
WEB-ES FELÜLETEN 

MÓDOSÍTÁS

E-…..
JÁRULÉK

KÖNYVELÉS

BÉR-SZÁMFEJTÉS

………



NAV Ellenőrzési tevékenységének megújítása

ART. ÚJ SZABÁLYAI
• ÉRTESÍTÉSSEL KEZD.

• KÉT ELLENŐRZÉSI TÍPUS

• OBJEKTÍV HATÁRIDŐ

• ÉSZREVÉTELEZÉSI HATÁRIDŐ (30 

nap) JOGVESZTŐ

• KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉS (30 nap)

• BÍRSÁGKEDVEZMÉNY A 

FELLEBBEZÉSRŐL LEMONDÁSNÁL

• NAV TÁJÉKOZTATÁSOK 

SZANKCIÓMENTESSÉGE

KOCKÁZATKEZELÉS, KIVÁLASZTÁS
• REAL-TIME KOCKÁZATELEMZÉS 

(EKAER, OPG, NEMZETKÖZI 

INFORMÁCIÓK)

• MENNYISÉG HELYETT CÉLZOTT 

KIVÁLASZTÁS

• KIMENETEL:            TÁMOGATÓ 

ELJÁRÁS ELLENŐRZÉS                  

BŰNÜGYI JELZÉS

UNORTODOX ELLENŐRZÉSI 
MÓDSZEREK
• ADÓTRAFFIPAX

• ALKALMAZOTTAK KÖVETÉSE

• AUTOMATIZMUSOK KIALAKÍTÁSA –

ELEKTRONIZÁCIÓ

• NEMZETKÖZI INFO.CSERE

• E-KERESKEDELEM

• VIRTUÁLIS VILÁG VALÓS 

JÖVEDELME0



Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól (2018.07.01)

Számlakibocsátóként - Az adatszolgáltatás elválik az Áfa-bevallástól (M-lapoktól)!

Kire és mely számlákra vonatkozik?

ü Belföldön nyilvántartásba vett adóalany által egy másik, belföldön regisztrált adóalany 

részére kibocsátott,

ü 100 000 forint összeget elérő vagy meghaladó áfa tartalmú számlákra. 

(az értékhatár változása: 2013-tól 2 MFt, 2015-től 1 MFt)

ü A módosító és érvénytelenítő számlákról is kell adatot szolgáltatni, ha az értékhatárt 

elérő számlákat érinti vagy a módosítással éri el az áfa összege az értékhatárt. 

ü A számla kibocsátásra kötelezett adóalany kötelezettsége (meghatalmazotti – ideértve az 

önszámlázás esetét is – számlázás esetén is).



Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól (2018.07.01)

Kire és mely számlákra vonatkozik?

ü Értékhatár alatt lehetőség, de csak a belföldi adóalanyok közötti számlák tekintetében.

ü Az Áfa tv. 169. § szerinti adattartalomról kell adatot szolgáltatni 

(azaz bővül a kör, jelenleg: sorszám, adóalap, adó, teljesítés időpontja, partner adószáma 

szükséges).

ü Külföldön előállított számlákra is vonatkozik.

ü EVA-alanyoknál nincs adatszolgáltatási kötelezettség, ők az Áfa tv. előírásai szerint 

teljesítik az adatszolgáltatási kötelezettségüket [Eva tv. 16. § (9) bek.].

ü Csak a belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított számlákra vonatkozik az 

adatszolgáltatás, nem adóalany magánszemély felé kiállítottra nem.

[Áfa tv. új 10. sz. melléklet, 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (Számla rendelet)]



Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól (2018.07.01)

Adatszolgáltatás a számlázó programmal előállított számlák adatairól

Számlázó programmal szembeni követelmény:
ü Valós idejű adatszolgáltatás (xml formátumban), azaz a számla kiállítását (lezárását) 

követően azonnal. Automatikus, emberi beavatkozást nem igényel!
ü Internet kapcsolat szükséges.
ü Adatexport funkció marad.
ü PTGSZLAH marad.
ü Felhasználónév, jelszó és tanúsítvány(ok) szerepe.
ü Üzemszünetre vonatkozó tervezett szabály.
ü XML, XSD sémával kapcsolatos tudnivaló.



Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól (2018.07.01)

Nyomdai úton előállított számlák (számlatömb) adatairól adatszolgáltatás
Értékhatártól függ a gyakoriság. 

Az adóalany

Ø ha az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot, de az 500 000
forintot nem éri el a számla kibocsátását követő 5 naptári napon belül,

Ø az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon
belül (másnap) köteles adatot szolgáltatni.

Ø Az adatszolgáltatást az adóhatóság által erre a célra biztosított elektronikus (webes)
felületén kell teljesíteni (soronkénti rögzítéssel!). Az elektronikus felület az adóalany
egyedi azonosítójára szolgáló adatok igénylését követően használható.

Számlánként akár 500.000Ft bírság



Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos változások

Számlabefogadóként

Ø 2018. január 1. és 2018. július 1. között nincs változás.

Ø A befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák adatairól továbbra is szükséges az 
adatszolgáltatás. Azonos időszakban összevonandó!

Ø Az adóértékhatár 1 m Ft-ról ð 100 ezer Ft-ra csökken e körben is.

Ø A szolgáltatandó adatok köre azonban nem változik.

Ø Lekérdezési lehetőség [„új” Art. 259. § d) pont] (jelenleg eBev-szolgáltatásokon belül 
érhető el)



Elektronikus számla

Elektronikus számla amelyet elektronikus formában bocsájtottak ki és fogadtak be. ÁFA tv. 259. § (5)
Az elküldés és befogadás pillanata számít!

ØKiállítás: 
Ø PDF számla
Ø Elektronikus aláírással 

Ø Elektronikus aláírással, időbélyeggel ellátott számla - PKI
Ø EDI számla - kettő ERP között
Ø Elektronikus aláírás nélkül nem e-számla (távnyomtatással fogadó félnél, postai úton, személyesen átadva) 

ØBefogadás: Beleegyezésnek minősül, ha befogadó nem ellenkezik, befogadja a számlát (kifizeti)
Ø Elektronikusan tárolja PKI-vel ellátott számlákat
Ø Elektronikus aláírás nélkül kapott számlák 

Ø Távnyomtatást követően papír alapon tárolja, ellenőrzésnél kijelenti, hogy postai úton, vagy 
személyesen vette át



Elektronikus számla

Az elektronikus számlának meg kell felelnie a következő követelményeknek:

• eredetének hitelességét,
• tartalmának teljességét, megváltoztathatatlanságát, sértetlenségét,
• értelmezhetőségét (olvashatóságát),
• jogosultak általi hozzáférhetőségét, valamint
• a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés elleni védelmét

a kibocsátáskor és a számla, egyszerűsített számla (a továbbiakban együtt: számla) külön 
jogszabályban meghatározott őrzési időszaka alatt folyamatosan biztosítani kell. 



Papíralapú dokumentumok elektronikus megőrzése, archiválás
• Képi, vagy tartalmi megfelelés
• Metaadatok elhelyezése
• Hitelesítő záradék
• Elektronikus aláírás + időbélyeg 
• Megsemmisíthető a papír » Zárt rendszerű megőrzés

Elektronikus dokumentum csak elektronikusan őrizhető meg
• Egy másodpéldány papíron készülhet el (de nem elégséges vizsgálatnál)
• A kibocsátónak kizárólag elektronikus példány marad
• Archiválás

• Elektronikus aláírás és időbélyegző
• Zárt rendszerű megőrzés

Archiválási megoldások – Archiválási rendelet 

GREEN ARCHIVE



GREEN ARCHIVE

Elektronikus számla és  

elektronikus dokumentumok

kezelése és archiválása



GREEN ARCHIVE



GREEN ARCHIVE

Szerződés aláírás
Papírmentes szerződések  - digitális HR



Papírmentesítés – digitális irattár – konverzió vagy eleve digitális



GREEN ARCHIVE



Új szemlélet, Új megközelítés, 
Új kiindulópont

Szakmai alapú tervezés, két év fejlesztés

Cél: a temetkezési szakma valódi kiszolgálása

MODERN



Könnyen kezelhető eszköz

A mindennapi munkát megkönnyítő terméket 
kínálunk, drága bonyolult szoftverek helyett!

MEMORIAL SZOFTVER



Teljeskörű megoldás
a mindennapokban 

Akár üzemeltet, akár szolgáltat, időt 
és munkát takarít meg a program használatával!

TELJESKÖRŰ 



Felhasználóbarát program 
A Memorial Szoftver egyszerű és felhasználóbarát 
szoftver, kezdő számítógép-használók számára is!

KÖNNYEN KEZELHETŐ



Felhő alapú megoldás
§ Nem igényel kezdeti beruházást
§ Telepítés nélkül elérhető
§ Egyszerű böngészővel használható
§ Működtethető régi számítógépeken

és mobil eszközökön is (tablet, mobil telefon)

Ügyfélhez biztonsági mentés

A programot tetszőleges számú irodában használhatja egy vállalkozás!

EGYSZERŰ



Tönkre mehet, ellophatják a számítógépet, de a 
bevitt adatok soha sem vesznek el! 

§ Biztonságos adatkapcsolat
§ Óránkénti biztonsági mentés
§ Minden adat kinyerhető
§ A temetőkönyv papír alapon is kinyomtatható

A program biztonságot nyújt

BIZTONSÁGOS



§ temetőnyilvántartás (elhunyt, 
sírhely és rendelkező kezeléssel),

§ naptár tervezővel az üzemeltetői 
feladatok támogatására,

§ térképes keresővel,
§ nyomtatvány-kitöltő és 
§ dokumentumkezelő,
§ számlázó funkcióval,
§ valamint gyászjelentő szerkesztővel.

Hét funkció egyben



Adatszolgáltatási megfelelés a 2018. július 01-től
100.000Ft áthárított adót tartalmazó számláknál.

HÉT FUNKCIÓ EGYBEN

A Memorial Szoftver teljeskörű informatikai választ nyújt
a 2017. 04. 01-től életbe lépett jogszabályi változásokra,
és a kötelező számlatartalom megfelelésre.
Memorial Szoftverről NAV állásfoglalás



Számlázó programunk az 
új NAV adatszolgáltatásra felkészült!

Ügyfeleinknek ezzel semmilyen dolga nem lesz.



Bevezetés alatt:

ü Elektronikus számla szolgáltatás
ü Memorial ERP
ü Hitelesített archiválás



§ Hűségidő nélküli, havidíjas szolgáltatás

§ Igény esetén oktatás és testre szabás

§ Más temetőnyilvántartó programokból 
az adatok könnyen átemelhetők a 
Memorial Szoftver rendszerébe.

Ha megrendelte, azonnal használhatja

KOCKÁZATMENTES



2023-ig a szoftver díja
befagyasztva

Érdeklődni, megrendelni a www.memorialszoftver.hu honlapunkon
keresztül az online kapcsolatfelvétel űrlap segítségével, 

vagy az info@memorialszoftver.hu címen tud.

http://www.memorialszoftver.hu/
mailto:info@memorialszoftver.hu


Szoftver bemutató


