
Általános Forgalmi Adó és árukövető, ellenőrző és nyilvántartó 

rendszer. 

 

A találmány célja, az import, az export, a gyártás, valamint a kereskedelem során 

keletkező ÁFA fizetési kötelezettségek, ÁFA visszaigénylések jogosságának 

nyilvántartása, követése cégenként és termékenként, hatékonyan 

megakadályozva a számla nélküli kereskedelmet, jogosulatlan visszaigényléseket.  

Mint ismeretes hazánkban is súlyos problémát jelent a számla nélküli 

kereskedelem, jogosulatlan ÁFA visszaigénylés. Vagyis az ÁFA elkerülés, ÁFA 

csalás. Egyes becslések és a közelmúltban nyilvánosságra került adatok szerint 

ez az összeg eléri az 1000 milliárd forintot. A kereskedelemben töltött több 

évtizedes tapasztalataim, valamint az eddigi számításokba be nem vont tényeket 

és körülményeket is figyelembe véve, nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az 

okozott költségvetési kár a jelenleg nyilvánosságra hozott összegnek minimum a 

kettő, kettő és félszerese. Pesszimistább számítások szerint akár a háromszorosa 

is lehet, vagyis elérheti a 3000 milliárd forintot. Pontos összeg a kereskedelem és 

a gyártás összetettsége miatt jelen pillanatban nem állapítható meg. A rendszer 

alkalmazásával nagy pontossággal előre látható és tervezhető lenne az ÁFA 

bevétel, a jelenleg kimaradó rész 80-90 százaléka is beszedhetővé válna. Nem 

beszélve a számlafegyelem miatti plusz társasági adóbevételről, ami szintén 

jelentős összeg lenne. 

A rendszer használatával elérhető célok: 

- importált termék, vagy alapanyag esetén ÁFA fizetés nélkül, Unión kívüli 

termék esetén ÁFA és vám fizetése nélkül nem kerülhet kereskedelmi 

forgalomba az importált áru 

 

- exportált áruk papíron utaztatása és jogosulatlan ÁFA visszaigénylés 

értelmetlenné és lehetetlenné válik 

 

 

- belföldi forgalmazásnál a gyártást, vagy importot követően számlaadási 

kényszer keletkezik a gyártónál, importőrnél, ami folytatólagos számlaadási 

kényszert okoz a nagy és kiskereskedelem résztvevőinek 

 

- a hatósági ellenőrzéseket könnyebbé, gyorsabbá és egyszerűbbé teszi  

 

- a jelenleg bevezetett online pénztárgépekkel komplett és megkerülhetetlen 

egységet alkotna 

 



- előre látható és tervezhető lesz a költségvetésbe befolyó ÁFA összege 

 

- visszaszorítja a szintén nagy problémát jelentő termék és márkahamísítók 

tevékenységét 

 

- nem terheli a gyártót, importőrt plusz kiadással 

 

- nincs a kereskedelmi szektorra árnövelő hatása 

 

A rendszer rugalmassága megengedi a szakaszos bevezetést, termékenként, 

termék csoportonként, de a hatékonyság érdekében célszerűbb teljes bevezetése. 

 

A találmány a kereskedelemben forgalmazott, a hazai piacra, vagy exportra 

gyártott valamint az importált termékeket, alapanyagokat egyedivé teszi, egyedi 

azonosító számmal látja el. Az azonosító szám lehetővé teszi az adott áru útjának 

követését a gyártótól, importőrtől, a kereskedelmen keresztül a vevőig, 

végfelhasználóig, valamint a fizetendő ÁFA kiszámítható és előre tervezhető a 

használt nyilvántartási és ellenőrző rendszeren keresztül.  Az azonosító kód 

elhelyezhető minden csomagolt élelmiszer és nem élelmiszer, food és non food 

terméken, a továbbiakban termékek, valamint csomagolatlan terméken, feltéve, 

ha annak minőségét, esztétikáját, valamint egyéb szabályokban rögzített 

kritériumokat nem befolyásol. A kódok felhelyezésére a legegyszerűbb 

technológiát lehet alkalmazni, megfelelve annak, hogy jól látható, olvasható és 

nehezen eltávolítható legyen a termékről. 

 

A kód jellemzői, leírása:  

Az azonosító számokat egy véletlen szám generátor állítja elő az angol abc kis és 

nagybetűit, valamint a 0 és 9 közti számokat használva. Használható csak 

kisbetűkből, csak nagybetűkből, csak számokból,  valamint ezek variációjából 

generált kódok. Az előállított kódok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

karakter hosszúak, a teljes karakter tartományban, véletlenszerű sorrendben 

generálva. Egy karakter 26+26+10=62 variációs lehetőséget enged meg a kisbetű, 

nagybetű és a szám kombinációjából. Ebből következik, hogy a 3 karakteres kód 

62 a harmadikon, 62x62x62=238328 db. variációt tartalmaz. A többi karakter 

hasonló módon szintén könnyen kiszámítható. Ebből a számításból látható, hogy a 

kódok száma lehetővé teszi a teljes hazai, import, export termékek egyedivé 

tételét. A kódok külön jelölhetőek úgy, hogy a kiadás évének karaktere a kód első, 

vagy utolsó karaktere elé, vagy mögé kerül, ezzel viszont a karakter 2 számmal 

bővül.  Lehetőség van országonkénti bevezetésre is, ebben az esetben a kód 



kezdő, vagy vég karakterei jelölik az adott ország nevének rövidítését, szintén 

növelve a kód hosszát.  

Kódok igénylése import esetén: 

A külföldön kiállított eredeti számla alapján, termék fajtánként és darabszám 

szerint igényli a kódot, amit ÁFA fizetési kötelezettségének elismerését, vagy 

teljesítését követően, vagy a számlán már fizetett ÁFA igazolása után kap meg. A 

kapott kódokkal ellátott termékeit, alapanyagot forgalomba hozhatja. 

Kódok igénylése terméket gyártó esetén: 

A gyártó egy adott gyártási időszakra, 1 hónap, negyed év, fél év, vagy egész év, 

termékenként és darabszám szerint igényli a kódokat. A kapott kódokat az 

igénylés alapján helyezi a termékre, majd hozza forgalomba. 

 

Export termék esetén: 

Amennyiben ÁFA visszaigénylése van a gyártónak, exportőrnek kóddal nem kell a 

terméket ellátni. Amennyiben utaztatás után ismét a hazai piacon akarja 

értékesíteni a terméket, kód nélkül nem tudja, amennyiben pedig kódot tesz rá 

azonnal ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik. Értelmetlenné és feleslegessé 

válik a termék papíron utaztatása.  

 

Nyilvántartási és ellenőrző rendszer: 

Az igényelt és kiadott kódok egy excel táblázatba kerülnek rögzítésre termék 

csoportonként, fajtánként, darabszám szerint. A kódhoz rendelve a termék nevét, 

rövid leírását, a gyártó, forgalmazó vagy importőr nevét, címét, a kód kiadásának 

dátumát, a termék értékesítési árát, valamint ÁFA tartalmát. Bevallási 

időszakban, vagy ellenőrzéskor könnyen és gyorsan kiszámítható a fizetendő ÁFA 

összege, összevethető a kódigénylő bevallásával. Az esetleges eltérések azonnal 

kiolvashatóak. 

Kereskedelmi egység ellenőrzésekor az ellenőrzést végző rögzíti a táblázat 

ellenőri oldalán az ellenőrzés helyét, dátumát, ellenőri kódját, vagy nevét, amit a 

rendszer tárol az adott terméknél. Így kiszűrhető, ha valahol hamis, vagy többször 

azonos kódot használnak egy adott termékre. Az ellenőrzést végző a táblázat 

keresőjébe beüti a terméken található kódot és a rendszer azonnal mutatja a 

termék nyilvántartásba vett jellemzőit jó kód esetén. Amennyiben a kód még nincs 

kiadva a rendszer nem találja, illetve, amennyiben nem egyezik a kiadott kód az 

ellenőrzést végző által ellenőrzött termékkel azonnal látható az eltérés.  



 

 

Szabadalmi igénypontok  

1. Általános Forgalmi Adó és árukövető, ellenőrző, nyilvántartó rendszer azzal 

jellemezve , hogy az importált, a hazai gyártású  élelmiszer és nem 

élelmiszer, ipari kategóriába tartozó alapanyagok és félkész és 

késztermékek, valamint a hazai kereskedelmi forgalomba hozott élelmiszer 

és nem élelmiszer termékeket /csomagolt és csomagolatlan élelmiszer és 

azok alapanyagai teljes köre, példaként említve a konzervek, palackozott, 

dobozos szénsavas és szénsav mentes, alkohol mentes italok, ásványvíz, 

üdítő, szörp, energiaital, bor, pezsgő, sör, pálinka, likőr, konyak, whisky, 

kevert rövidital, egyéb élvezeti cikkek, mint a szemes és darált kávé, kávé 

granulátum, filteres és filter nélküli teák, vegyi áruk, mosó és 

tisztítószerek, kölnik, parfümök, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, 

gyógyászati segéd eszközök, alsó és felső ruházati termékek, cipők, 

műszaki cikkek és azok tartozékai, alkatrészei, számítástechnikai 

késztermékek, alkatrészei, szoftverek, divattermékek, bizsuk, órák, 

ékszerek,  járművek és azok alkatrészei, tartozékai, adalékai, kenőolajok 

stb./  food és non food/ termékenként, fajtánként és darabonként egyedi 

azonosító kóddal látja el.  

 

2. Az 1. igénypont szerinti Általános Forgalmi Adó és árukövető, ellenőrző, 

nyilvántartó rendszer azzal jellemezve, hogy a kód csak számokból áll, 3 és 

15 karakter közötti tartományban. 

 

3. Az 1. igénypont szerinti Általános Forgalmi Adó és árukövető, ellenőrző, 

nyilvántartó rendszer azzal jellemezve, hogy a kód csak kisbetűkből áll, 3 

és 15 karakter közötti tartományban. 

 

4. Az 1. igénypont szerinti Általános Forgalmi Adó és árukövető, ellenőrző, 

nyilvántartó rendszer azzal jellemezve, hogy a kód csak nagybetűkből áll, 3 

és 15 karakter közötti tartományban. 

 

5. Az 1. igénypont szerinti Általános Forgalmi Adó és árukövető, ellenőrző, 

nyilvántartó rendszer azzal jellemezve, hogy a kód csak kis és nagybetűkből 

áll, 3 és 15 karakter közötti tartományban. 

 

6. Az 1. igénypont szerinti Általános Forgalmi Adó és árukövető, ellenőrző, 

nyilvántartó rendszer azzal jellemezve, hogy a kód csak számokból és 

kisbetűkből áll, 3 és 15 karakter közötti tartományban. 

 



7. Az 1. igénypont szerinti Általános Forgalmi Adó és árukövető, ellenőrző, 

nyilvántartó rendszer azzal jellemezve, hogy a kód csak számokból és 

nagybetűkből áll, 3 és 15 karakter közötti tartományban. 

 

8. Az 1. igénypont szerinti Általános Forgalmi Adó és árukövető, ellenőrző, 

nyilvántartó rendszer azzal jellemezve, hogy a kód számokból, kisbetűkből 

és nagybetűkből ál, 3 és 15 karakter közötti tartományban. 

 

9. Az 1. igénypont szerinti Általános Forgalmi Adó és árukövető, ellenőrző, 

nyilvántartó rendszer azzal jellemezve, hogy a kód a termék, vagy 

alapanyag csomagolásán kerül elhelyezésre. 

 

10.  Az 1. igénypont szerinti Általános Forgalmi Adó és árukövető, ellenőrző, 

nyilvántartó rendszer azzal jellemezve, hogy a kód a terméken, 

alapanyagon, alkatrészen közvetlenül kerül elhelyezésre. 

 

 

 

 

    

   

 

   

 

 

 


