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Számlaelemek és törvényi hivatkozásaik, valamint a jogcímek feltölté-

se a Nagy Utazás 3 programban 

 

SZÁMLAELEMEK 

Minden iroda, akinél a Nagy Utazás 3 program telepítésre kerül, úgy kapja meg a szoftvert, 

hogy a számlaelemekhez, illetve a jogcímekhez fel vannak töltve a leggyakrabban előforduló 

elemek. Természetesen előfordulhat, hogy hiányzik valamilyen, az iroda számára fontos elem, 

vagy módosításra van szükség.  

Fontos! A NU3 szoftver telepítését követően a számlaelemek és a jogcímek 

karbantartása – a törvényben szabályozott ÁFA változások végrehajtásán kí-

vül – az iroda feladata, a helyes feltöltés is a felhasználó felelősségi körébe tartozik!  

Az ÁFA körök változásait a program a frissítésekkel automatikusan követi, viszont az új szám-

laelemeket minden esetben a felhasználóknak kell rögzíteniük. 

MEGLÉVŐ SZÁMLAELEMEK TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSAINAK BEÁLLÍTÁSA 

Ezeknek a szövegeknek az automatikus beállítására nincs mód, mivel a számlaelemek külön-

bözőképpen vannak feltöltve az egyes irodákban, egyedül az árrés adózás alá tartozó számla-

elemeknél kerül be a törvényi hivatkozás automatikusan. 

A magyar adótörvények illetve az Európai Uniós irányelvek egyaránt előírnak arra vonatkozó 

kötelezettséget, hogy a számla kiállítójának milyen kötelező hivatkozásokat kell feltüntetnie a 

számlán.  

Az Eszköz főmenü – Pénzügy – Számlaelemek menüpontjába belépve lehet az egy egyes 

számlaelemekhez tartozó – a számlán megjelenítendő – törvényi hivatkozásokat feltüntetni 

akár idegen nyelven is. Erre a célra egy külön fül került fel a képernyőre: 

 

FIGYELEM! Az idegen nyelvű számlákon a törvényi hivatkozást magyar nyel-

ven is fel kell tüntetni! 

A rögzítendő törvényi hivatkozást elsősorban az ÁFA kör, másodsorban maga a szolgáltatás / 

termék határozza meg. Ha egy számlán több olyan szolgáltatás szerepel, amelynél a törvényi 

hivatkozás ki van töltve, akkor a számlán az összes hivatkozás megjelenítődik.  

1. Árrés adózás alá tartozó szolgáltatások 

A számlaelemek között szerepel a „Árrés”, ez a számlán nem jelenítődik meg, mint té-

tel, ráadásul védett számlaelem, a felhasználók nem tudják módosítani, így ezzel to-

vábbi teendő nincs. 
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Az árrés adózás alá tartozik az utazásszervezési szolgáltatás, tehát az ilyen 

névvel ellátott számla-

elemek is. Ezek azok a 

számlaelemek, amelyek-

nél a lenti beállítás látha-

tó (ez a jogcím alapján 

kerül beállításra). 

 

 

 

Ezeknél a számlaelemeknél – függetlenül attól, hogy hány ilyen van rögzítve – mind a magyar 

törvények, mind a HÉA irányelv1 speciális hivatkozást ír elő. A törvényi hivatkozás fülön a kö-

vetkező szövegeknek kell szerepelnie: 

Magyar nyelvű számlán Jelen számla az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglal-

tak szerint, a XV. fejezetben előírt, az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó 

szabályoknak megfelelő adattartalommal készült (különbözet szerinti szabályozás - 

utazási irodák). 

Angol nyelvű számlán Jelen számla az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglal-

tak szerint, a XV. fejezetben előírt, az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó 

szabályoknak megfelelő adattartalommal készült (különbözet szerinti szabályozás - 

utazási irodák). 

The margin scheme (Travel Agents) is applied under conditions laid down in Article 

26 of the Sixth Directive (77/388/EEC). 

Német nyelvű számlán Jelen számla az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglal-

tak szerint, a XV. fejezetben előírt, az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó 

szabályoknak megfelelő adattartalommal készült (különbözet szerinti szabályozás - 

utazási irodák). 

Differenzbesteuerung (Reisebüro) nach Artikel 26 der Sechsten Richtlinie 

(77/388/EWG). 

A magyar nyelvű szövegek a programfrissítéssel bekerülnek az árrés adózás alá rendelt szám-

laelemekhez, de az idegen nyelvű szövegek pótlása az iroda feladata. 

 

2. Egyéb ÁFA körök és szolgáltatások 

Attól függően, hogy egy-egy szolgáltatás (termék) milyen ÁFA körbe van rendelve, illetve a 

különböző szabályok alapján eltérő törvényi hivatkozásokat kell feltűntetni a számlán.  

THK ÁFA KÖR (magyar ÁFA tv. területi hatályán kívüli) 

Magyar nyelvű számlán A számla a magyar ÁFA törvény területi hatályán kívüli szolgáltatást tartalmaz.  

                                           

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszer kereteit meghatározó Európai Uniós irányelv 
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Angol nyelvű számlán A számla a magyar ÁFA törvény területi hatályán kívüli szolgáltatást tartalmaz. 

Supply outside territorial application of Hungarian Value Added Tax Act 

AM / AN ÁFA KÖRÖK (adómentes szolgáltatások) 

„Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § szerint 2013. január 1-
jétől a számla kötelező adattartalma a következő:  

m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bár-
mely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól” 

Magyar nyelvű számlán A számla adómentes szolgáltatást tartalmaz 

Angol nyelvű számlán A számla adómentes szolgáltatást tartalmaz 

The supply is exempt. 

Német nyelvű számlán A számla adómentes szolgáltatást tartalmaz 

Für die Leistung gilt eine Steuerbefreiung. 

FA ÁFA KÖR (fordított adózás) 

Magyar nyelvű számlán A számlán a fordított adózási eljárás alá tartozó értékesítést tartalmaz. 

Angol nyelvű számlán Reverse charge 

Német nyelvű számlán Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 

NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATOK (repülőjegy, autóbusz külföldre) 

Magyar nyelvű számlán A számlán szereplő szolgáltatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 105. § alapján mentes az adó alól. 

BIZTOSÍTÁS ÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁS / BIZTOSÍTÁS JUTALÉKA (adómentes) 

Magyar nyelvű számlán A számlán szereplő szolgáltatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 86. § (1) a) bekezdés szerint mentes az adó alól. 

KÖZVETÍTŐI SZOLGÁLTATÁS KÜLFÖLDÖN, EU-N KÍVÜL (!) A „SIMA” BELFÖLDI PARTNEREK KÖ-

ZÖTT ELSZÁMOLT JUTALÉK NEM, AZ TOVÁBBRA IS 27%-OS ADÓ ALÁ TARTOZIK! 

(adómentes, ha a Közösség területén kívül teljesül) 

Magyar nyelvű számlán Az számlán szereplő szolgáltatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 110. § (1) b) bekezdés szerint mentes az adó alól a közvetítői szolgáltatás 
nyújtása, ha a teljesítési helye a Közösség területén kívül van. 

 

GYIK 

1. Ezt minden frissítésnél újra meg kell csinálni? 

Nem, ezt csak egyszer kell megcsinálni, utána a számlaelemeknél bent maradnak a rögzített 

hivatkozások a frissítés után is. Csak akkor kell őket módosítani, ha valamelyik szolgáltatáshoz 

tartozó ÁFA kör a jogszabályok miatt módosul, vagy az iroda könyvelőjének útmutatásai alap-

ján megváltozik. 

2. Minden számlaelemhez kell törvényi hivatkozást adnom? 

Nem, csak azokhoz, amelyeknél a törvényi szabályozás és/vagy a HÉA irányelv előírja, ezeket 

jórészt fel is soroljuk ebben a dokumentumban. 

3. Minden számlaelemhez kell idegen nyelvű hivatkozást adnom? 
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Nem, csak azokhoz, amelyeknél a törvényi szabályozás és/vagy a HÉA irányelv előírja, és ki is 

állítunk az adott nyelven nyomtatványokat. Ha csak magyar nyelvű számlákat állítunk ki, ak-

kor elég csak a magyar hivatkozást kitölteni. 

4. Akkor most a törvényi változásoknál nem fognak automatikusan frissülni azok 

az ÁFA körök, amik megváltoznak? 

De, ha törvényi változás van pl. a 27%-os ÁFA csökken 24%-ra, akkor ezt a frissítéssel auto-

matikusan ki fogjuk küldeni és a 27%-os ÁFA körbe rendelt szolgáltatásoknál mindenhol meg 

fog változni az ÁFA kör az új értékre. 

5. Ha azonos hivatkozású számlaelemből több szerepel egy számlán, akkor hány-

szor kerül fel a törvényi hivatkozás? 

Természetesen csak egyszer fog megjelenni a törvényi hivatkozás. 

6. Ha több különböző törvényi hivatkozással rendelkező számlaelem kerül egy 

számlára, akkor melyiknek a hivatkozása fog szerepelni a számlán? 

A különbözőt, de azonos ÁFA körbe rendelt számlaelemek esetén minden törvényi hivatkozás 

csak egyszer fog megjelenni. 

7. A „Kötbér” nevű számlaelem hivatkozásait hogyan módosíthatom? 

Védett számlaelem, a Módosítás gomb megnyomása után csak a törvényi hivatkozások szer-

keszthetőek. 

8. A „Árrés” nevű számlaelem hivatkozásait hogyan módosíthatom? 

Védett „adminisztratív” számlaelem, amely a számlákon nem jelenik meg, csak az árrés ÁFA 

%-értékének meghatározására szolgál. Mivel nem jelenik meg a számlákon, így az alapértel-

mezett szövegek módosítása nem szükséges.  

A „csomagos” számlákhoz tartozó számlaelemek megnevezése általában „Utazásszervezési 

szolgáltatás…” és a számlaelemek képernyőn is megjelenik, hogy az adott számlaelem az árrés 

adózás alá van rendelve. Ezeknél a számlaelemeknél kell az árrés adózásra vonatkozó törvényi 

hivatkozásokat feltüntetni. 

9. Az EU-n kívüli utazásszervezési szolgáltatás adómentes, ott is fel kell tüntetni 

az adómentességre vonatkozó hivatkozást? 

Nem, ezeknél a szolgáltatásoknál csak azt kell feltüntetni, hogy a speciális…. 

 

ÚJ SZÁMLAELEM RÖGZÍTÉSE 

Új számlaelem az Eszköz főmenü – Pénzügy – Számlaelemek menüpont alatt vihető fel, ennek 

lépéseit ismertetjük a következőkben. 

Új számlaelem rögzítése vagy a meglévők – kivéve a védett számlaelemeket – mó-

dosítása csak megfelelő jogosultság (a jogosultságok beállítását a felhasználók ké-

résére a Foltnet munkatársai végzik el) esetén lehetséges. Érdemes odafigyelni arra, hogy 
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ne módosíthassa tetszés szerint bárki a számlaelemeket az iroda dolgozói közül, illetve, hogy 

akinek jogosultsága van a módosításra, annak a jogcímekhez is rendelkeznie kell megfelelő 

hozzáféréssel, különben a munkavégzése akadályokba ütközhet. 

A Számlaelemek képernyőbe belépve a Felvitel gomb megnyomásával kezdhetjük az új elem 

feltöltését. Nézzük, milyen mezőket kell feltölteni (a kötelező mezőket sárgával jelöltük): 

 

Első lépésként meg kell adnunk az új számlaelem megnevezését, ami kötelező adat.  

TIPP! Érdemes valamilyen általános elnevezésre törekedni, ami több tétel esetén is 

alkalmazható, nem célszerű minden egyes szolgáltatásnak külön számlaelemet rögzíte-

ni, mert az csak nehezíti a munkánkat. 

* * * 

Lehetőség van arra is a programban, hogy a számlaelem nevét a számla elkészítésekor módo-

sítsuk, ez azonban csak a Pénzügy menüben létrehozott számlák esetében lehetséges, a fogla-

lásból generált számláknál nem. 

Ehhez az szükséges, hogy az Eszköz menü – 

Rendszeradatok - Beállítások – Általános 

pénzügy fülön a „Számlaelem neve megváltoz-

tatható” opció engedélyezve legyen. 

Emellett a számlát készítő felhasználónak is rendelkeznie kell a megfelelő jogosultsággal (a jo-

gosultság beállítását a Foltnet munkatársai 

végzik el), csak a két beállítás együttes 

fennállása esetén lehet a számla elkészíté-
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sekor a számlaelem nevét módosítani.  

FIGYELEM! NAGYON FONTOS! A számlaelem nevének módosítását csak abban 

az esetben engedélyeztessük egy adott felhasználó számára, ha megfelelő 

pénzügyi ismeretekkel rendelkezik, mert a módosításból eredő számlázási hibákért a Folt-

net nem vállal felelősséget! Problémákat például okozhat, ha egy számlaelem nevét olyanra 

módosítjuk, amely más ÁFA körbe tartozik, mert az átnevezéssel az ÁFA kör nem módo-

sul! 

* * * 

Folytatva a számlaelem feltöltést feltölthetjük a további kötelező mezőket. 

TIPP! Amennyiben az iroda idegen nyelvű számlákat is kiállít, akkor érdemes az idegen 

megnevezés mezőt is kitölteni. 

Következő lépés a jogcím kiválasztása, illetve amennyiben nem találunk megfelelőt, akkor in-

nen a  gombbal átléphetünk a Jogcímekhez, hogy rögzítsünk egy újat (részletes leírást lásd 

később).  

FIGYELEM! Az árrés adózás csak a jogcímeknél állítható be! Egy számlaelem ak-

kor tartozik az árrés adózás hatálya alá, ha olyan jogcím van beállítva hozzá, ami cso-

magos. 

A jogcím kiválasztása után az ÁFA kört kell megadni, ami az adott számlaelemhez tartozik.  

A VTSZ / SZJ szám megadása nem kötelező, nem is szükséges feltüntetni a számlán, csak az 

ÁFA törvény által leírt speciális esetben. Az SZJ számot érdemes mindig a könyvelőtől megkér-

deni. 

A mennyiségi egység kötelező adat, így ezt mindenképpen meg kell adni. Fontos tudni, hogy 

ez később a számlán nem módosítható, tehát ha semmiképpen nem tudunk egy egységesen 

érvényes adatot megadni, akkor inkább tegyünk egy pontot ebbe a mezőbe. 

A Megjegyzés rovatba nem szükséges írni. Ez nem fog látszani a számlán, tehát inkább csak 

magunknak szóló általános információ, amivel az esetlegesen egyforma elnevezésű számla-

elemeket megkülönböztethetjük. 

Az ÁFA hivatkozást csak abban az esetben kell kitölteni, ha az iroda a NU3-ból közvetlenül ad 

át adatokat könyvelési program számára. 

A képernyő alján található beállítások közül az Aktív pipa a felvitelkor automatikusan bekerül, 

ezt ne is vegyük ki, különben nem lesz használható a számlaelem. 

A „csak a központban látszik” beállítás csak azoknál az irodáknál értelmezhető, akik a NU3-ban 

több fiókirodával dolgoznak, és esetlen nem használnak minden számlaelemet minden irodá-

ban. 

FIGYELEM! A „szolgáltatásoknál választható” beállítást mindenképpen pipál-

juk be, különben a számlaelemet nem lehet majd kiválasztani a számlázásnál. 
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Az „Az okmány közvetített szolgáltatást tartalmaz” hivatkozást csak akkor állítsuk be, 

ha a könyvelő ezt kifejezetten kéri. 

A Belföld / EU / EU-n kívüli beállításoknál az EU-n kívül-t csak a csomagos 

szolgáltatások esetében válasszuk! A nem csomagos szolgáltatások esetén a Bel-

föld vagy az EU-s megjelölést pipáljuk be. 

Természetesen, ha magyar vagy az EU-s szabályozás előírja, akkor a számlaelemhez tartozó 

törvényi hivatkozásokat is fel kell tölteni, legalább magyar nyelven. Nézzük, hogyan néz ki a 

feltöltött számlaelem: 

 

Ha ezzel készen vagyunk nincs más dolgunk, mint menteni a rögzített adatokat a navigátoron 

található Zöld pipával, és máris használhatjuk az új számlaelemet. 

 

ÚJ JOGCÍM RÖGZÍTÉSE 

Új jogcím az Eszköz főmenü – Pénzügy – Jogcímek menüpont alatt vihető fel, ennek lépéseit 

ismertetjük a következőkben. Emellett a Számlaelemek képernyőből is át lehet lépni a jogcí-

mekhez.  

Új jogcím rögzítése vagy a meglévők módosítása csak megfelelő jogosultság (a 

jogosultságok beállítását a felhasználók kérésére a Foltnet munkatársai végzik el) ese-

tén lehetséges. Érdemes odafigyelni arra, hogy ne módosíthassa tetszés szerint bárki a jog-

címeket az iroda dolgozói közül. 

A jogcímek képernyőbe belépve a Felvitel gomb megnyomásával kezdhetjük az új elem feltöl-

tését. Nézzük, milyen mezőket kell feltölteni (a kötelező mezőket sárgával jelöltük): 
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Első lépésként meg kell adnunk a jogcím megnevezését, ami kötelező adat.  

TIPP! A jogcímek rögzítésénél / módosításánál érdemes odafigyelni arra, hogy az iroda 

a későbbiekben milyen struktúrában szeretné lekérdezni a költségeit, illetve a bevétele-

it.  

Következő lépés annak kiválasztása, hogy melyik bizonylattípushoz rendeljük az adott jogcí-

met. A többi mező kitöltése csak abban az esetben szükséges, ha a Nagy Utazás 3 programból 

könyvelésfeladás történik, ilyenkor a felhasználó iroda számára a könyvelésfeladás beállításai-

hoz külön leírást állítunk össze. 

A „csomagos” beállítást csak akkor jelöljük, ha csomagos számlaelemhez tartozó jog-

címet rögzítünk!  


