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ADÓRAKTÁRI MODUL RÖVID BEMUTATÁSA 

1. Törzsadatok: 

 

Az ENTERSys jövedéki szoftverben törzsadatként lehet rögzíteni a különböző adóraktárakat, 

melyek egy adatbázison belül egyben és külön-külön is kezelhetők jogosultságtól függően. 

 

A raktárak törzs menüpontban 99 adóraktár vehető fel összesen: 

 

A programrendszerben található továbbá egy Fajta kód törzs, ahol külön beállítható, hogy az 

adott fajta kódhoz milyen nyilvántartási mértékegység tartozik. Ennek a beállításnak 

köszönhetően tudja a program, hogy az adóraktári nyilvántartásra milyen mértékegységet 

kell megjelenítenie az adott fajta kódhoz: 
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A Fajta kód törzsadatban a későbbiekben esetleg változó fajta kódokat lehet kezelni, törölni, 

módosítani: 
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A KN kód törzsadat menüpontban tetszőlegesen szerkeszthetőek a KN kódok, lehetőség van 

újak felvételére, módosíthatóak, törölhetőek stb. 
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2. Adóraktár menüpont: 

Az Adóraktári funkciók a programon belül egy menüpontban érhetőek el, melyeknek elérése 

egyesével is jogosultsághoz köthető: 

 
 

1. A Jogcímtörzs karbantartás menüpontban tetszőlegesen szerkeszthetjük és 

rögzíthetjük a hatályos jogcímek kódját és megnevezését. Lehetőségünk van új 

felvételre, törlésre 
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A jogcímekhez kötelező megadni a jogcímkód és a megnevezés mellett, hogy az 

adott jogcím milyen típusú és hogy a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatásban 

szerepelnie kell-e vagy sem, azaz elegendő csak a nyilvántartáson szerepeltetni vagy 

szükséges-e az adatszolgáltatásban is megjeleníteni. 

 

 

 
 

  

http://www.entersys.hu/
mailto:info@entersys.hu
http://www.entersys.hu/editor_up/ALOLDALAK/SZOFTVEREK/JOVEDEKI_PROGRAM/Adoraktar/menu_adraktar7.png


ENTER’93 Számítástechnikai KFT – www.entersys.hu – info@entersys.hu - Tel.: 94/509-777, 30/286-3832, 70/776-54-15 Oldal 6 

 

2. Az Adóraktári nyilvántartás almenüpontban egy listában megjelennek az 

adóraktárban könyvelt készletmozgások külön növekedések és készlet csökkenések 

szerint. Minden egyes növekedéshez és csökkenéshez meg kell adni az adott 

mozgáshoz tartozó jogcím kódot és a hozzá tartozó bizonylat számát, EKO / TKO 

okmányt. 
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3. A Nyilvántartás almenüpontban készíthetjük el az adóraktári nyilvántartást 

nyomtatható lista formájában, illetve itt tudjuk elkészíteni az adatszolgáltatást is 

melyek adattartalma megfelel a 2017-es jövedéki törvény rendeletének 1-es 

mellékletben foglaltaknak KN kódonként bontásban. 

 

A nyomtatható lista nézetben lehetőségünk van a KN kódonkénti bontáson felül egy 

adott termékre is lekérdezni a listát. Ez jelentősen megkönnyíti egy helyszíni szemle 

alkalmával az ellenőrzést a NAV hatóság és az adóraktári engedélyes felhasználó 

számára, mert konkrét termékre is lekérdezhetőek az adóraktárban könyvelt 

mozgások. A nyomtatható listában megjelennek a mennyiségek a KN kódhoz előírt 

mértékegységben, mint pl. HLT, HPA vagy MAL, és az átláthatóság érdekében 

megjelenik darabszám vagy az adott termék alapértelmezett nyilvántartási egysége 

alapján is. 
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Az Adóraktári nyilvántartások külön-külön nyomtatványon jelenik meg a növekedés és a 

csökkenés oldal az előírt kötelező adattartalommal:  
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A programrendszer automatikusan elkészíti az ÁNYK nyomtatványkitöltő program számára a 

NAV_J28-as formanyomtatványt kitöltve a megfelelő adatokkal. A programmal elkészített 

import állományt az ÁNYK program Szerviz menüpontjában található egyedi importálás 

almenüpontban kell beolvasni.  
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A beolvasást követően az ÁNYK programban megnyílik a kitöltött NAV_J28-as nyomtatvány 

melyet már csak be kell küldeni az ügyfélkapun keresztül. Természetesen amennyiben 

szükséges, akkor a NAV_J28 manuálisan is szerkeszthető, módosítható, felülbírálható még. 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Szombathely, 2017. március 6.  
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