Tájékoztató az online pénztárgép forgalmazását, szervizelését érintő változásokról
A 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet 2016. április 2-ai hatállyal módosította a pénztárgépek
műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé
történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet (a továbbiakban: NGM
rendelet). Az online pénztárgépek forgalmazását, szervizelését érintő főbb változások a
következők.
1. Pénztárgép forgalmazásának engedélyezése (MKEH eljárása)
A) Általános szabályok (NGM rendelet 4. § (2) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 7. § (1)-(2)
bekezdés)
A pénztárgép forgalmazásának engedélyezését érintő eljárásokban az ügyintézési határidő 15
munkanap (a korábbi 15 nap helyett), amely egy alkalommal meghosszabbítható.
A pénztárgép forgalmazása csak abban az esetben engedélyezhető, ha a pénztárgéppel
rögzített és tárolt bizonylatok megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
Forgalmazási engedély akkor adható ki, ha a forgalmazó rendelkezik a pénztárgépbe épített
AEE gyártójának igazolásával arról, hogy
• az AEE gyártója rendelkezik az AEE szervizeléséhez szükséges kijelölt székhellyel,
telephellyel vagy fiókteleppel,
• az AEE gyártója munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
keretében foglalkoztat legalább egy fő műszerész, technikus vagy mérnök munkatársat, aki az
AEE javítására jogosult.
Fenti adatokat a forgalmazási engedélybe az engedélyező hatóság (Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal) bejegyzi.
B) Forgalmazási engedély megadására irányuló eljárás kezdeményezése (NGM rendelet 8. §
(2), (4) bekezdés)
A pénztárgép forgalmazási engedélyének megadására irányuló eljárást kezdeményező
kérelemnek – az eddigieken túl – tartalmaznia kell:
• az AEE gyártó nevét, székhelyét, adószámát,
• a forgalmazó, az AEE gyártó és az AEE magyarországi szervizelését ellátó székhely,
telephely vagy fióktelep (a továbbiakban: kijelölt szerviz) közös nyilatkozatát a hatósági
kiolvasás végzésére jogosult szerviz kijelöléséről és a hatósági kiolvasás helyszínéről.
Továbbá a kérelemhez mellékelni kell:
• 1 db AEE-t és AEE gyártói nyilatkozatot arról, hogy a berendezés megfelel a rendeletben
előírt feltételeknek,
• az AEE gyártó igazolását a kijelölt szerviz adatairól.
C) Típusvizsgálat (NGM rendelet 13. § (4) bekezdés)
A típusvizsgálat lefolytatásához a forgalmazó köteles minden olyan feltételt (tehát nem csak a
szerviz- és programozó kulcsot) az engedélyező hatóság számára biztosítani, amely a vizsgált
pénztárgép rendelet szerinti működésének ellenőrzéséhez szükséges.
D) Forgalmazási engedély (NGM rendelet 19. § (2) bekezdés, 20. § (1)-(7) bekezdés, 22. §
(1)-(5) bekezdés)

A forgalmazást engedélyező határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon – illetve a korábban előírtakon –
túl a következőket tartalmazza:
• az AEE gyártó neve, székhelye, adószáma,
• amennyiben a forgalmazható pénztárgép speciális pénztárgép, az erre való utalást és a
jellemző kategória vagy kategóriák megnevezését,
• az AEE gyártója által a forgalmazó részére kiadott igazolásban szereplő, az AEE
szervizelését végző székhely, telephely vagy fióktelep adatait.
A forgalmazási engedély kizárólag az abban foglalt forgalmazóra és a forgalmazási
engedéllyel érintett AEE gyártóra vonatkozik. Az engedély kizárólag az engedélyező hatóság
engedélyével egyszerűsített eljárásban jogosíthat az eredeti kérelmezőtől eltérő forgalmazót.
Az egyszerűsített engedélyezési eljárás az új forgalmazó kérelmére indul, ahhoz a
forgalmazási engedély szerinti forgalmazó és az AEE gyártó írásbeli hozzájárulása szükséges.
A forgalmazási engedély jogutódlását az engedélyező hatóság engedélyezi. A forgalmazó
jogutóddal történő megszűnése esetén – a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős
bejegyzését követő 6 hónapon belül – a jogutód kezdeményezheti a forgalmazási engedély
jogutódlásának engedélyezését.
Az új forgalmazói kérelem, illetve a jogutódlás engedélyezése esetén az engedélyező
határozat jogerőre emelkedésétől a forgalmazási engedélyből fakadó jogok és kötelezettségek
az engedély szerinti új forgalmazót, illetve a jogutódlási engedély szerinti jogutódot illetik
meg, illetve terhelik.
A forgalmazó jogutód nélküli megszűnését követő 45 napon belül az új forgalmazó
kezdeményezheti a forgalmazási engedély megadását. Az engedély megadásához az AEE
gyártó írásbeli hozzájárulása szükséges, amelyet az új forgalmazó a forgalmazási engedély
megadására irányuló kérelemhez mellékel.
Az új forgalmazó kérelmének és a forgalmazási engedély jogutódlásának engedélyezése,
valamint a forgalmazó jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatos eljárás, továbbá az
érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép bármilyen szoftverváltoztatása
esetén a forgalmazási engedély módosítására, illetve hardverváltoztatás esetén a forgalmazási
engedély kiterjesztésére irányuló eljárások vonatkozásában a forgalmazási engedélyezési
eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
• Az új forgalmazó kérelmének és a forgalmazási engedély jogutódlásának engedélyezése,
valamint a forgalmazó jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatos eljárás során az
engedélyező hatóság kizárólag azt vizsgálja, hogy a kérelmező forgalmazó nem áll-e
végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt; nem áll-e
adószám-felfüggesztés, -törlés, vagy fokozott adóhatósági felügyelet hatálya alatt, nincs-e az
állami adó- és vámhatóság felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, társadalombiztosítási
járulék tartozása, ide nem értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek
(a továbbiakban: teljességvizsgálat).
• Az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép bármilyen
szoftverváltoztatása esetén a forgalmazási engedély módosítására, illetve hardverváltoztatás
esetén a forgalmazási engedély kiterjesztésére irányuló eljárásokban az engedély
vonatkozásában − amelynek a módosítását, illetve kiterjesztését kezdeményezték − csak a
szoftverváltoztatással, illetve hardverváltoztatással érintett követelményeket vizsgálja az
engedélyező hatóság.
Ha az engedélyező hatóság a forgalmazási engedélynek szoftverváltoztatás miatti módosítását
engedélyezte, azonban a forgalmazó az engedélyezési eljárás során megszűnik, és az adott
pénztárgép vonatkozásában új forgalmazási engedély kiadására, vagy új forgalmazói
kérelemre, illetve a forgalmazási engedély jogutódlására, vagy a forgalmazó jogutód nélküli

megszűnésével kapcsolatos eljárás szerinti engedély megadására nem kerül sor, a
pénztárgépek szoftvercseréjére vonatkozó kötelezettség a pénztárgépgyártót terheli.
Az engedélyező hatóság legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felhívja a forgalmazót a
jogellenes állapot megszüntetésére, ha
• az engedélyezettől eltérő pénztárgépet hoz forgalomba,
• a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő pénztárgépet hoz forgalomba,
• nem felel meg a teljességvizsgálatnak.
Fenti határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
Az engedélyező hatóság a pénztárgéptípus forgalmazási engedélyét visszavonja, ha
• az engedélyezettől eltérő pénztárgép forgalomba hozatalához kapcsolódó jogellenes
állapot nem szüntethető meg,
• a forgalmazó nem gondoskodik a szoftvercserére vonatkozó kötelezettségének
teljesítéséről.
A visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép a forgalmazási engedély visszavonásáról
szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig üzemeltethető, kivéve, ha a jogellenes
állapot befolyásolja az online pénztárgép adózással összefüggő funkcióinak működését, mert
ez esetben a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép a forgalmazási engedély
visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától nem üzemeltethető.
2. Műszerészi igazolvány
A) Tanúsítvány (NGM rendelet 28. § (2), (4) bekezdés, 78/D. §)
A műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelemhez – a korábban előírtakon túl – mellékelni
kell a pénztárgép forgalmazója és az AEE gyártója által kiállított tanúsítványt, amely igazolja,
hogy az adott pénztárgéptípus, verzió és AEE típus, verzió szervizeléséhez a szükséges
ismereteket a műszerész elsajátította és jogosult a pénztárgép szervizelésére.
A forgalmazó és az AEE gyártó akkor állítja ki a tanúsítványt, ha meggyőződött arról, hogy a
műszerész elsajátította az általa forgalmazott pénztárgéptípus aktuális verziószámának
szervizeléséhez szükséges speciális ismereteket. A forgalmazó a műszerészek részére kiadott
tanúsítványokról a NAV által biztosított Forgalmazói Felületen jogszabályban meghatározott
adattartalommal adatszolgáltatást teljesít.
Figyelem! A 2016. április 2-án érvényes műszerészi igazolványokat – a forgalmazási
engedély módosításáig vagy kiterjesztéséig – érvényesnek kell tekinteni minden érvényes
forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgéptípusra.
B) Hatósági nyilvántartás (NGM rendelet 30/A. §, 34. § (7) bekezdés, 34/A. §)
Az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában a forgalmazó és az AEE gyártó tanúsítványa
alapján szerepelteti, hogy az egyes műszerész igazolványok mely pénztárgéptípusok mely
verziószámának szervizelésére jogosítanak.
Ha a műszerész már rendelkezik érvényes műszerészi igazolvánnyal és további új
pénztárgéptípus vagy új verziószám szervizelésére lesz jogosult, akkor a pénztárgép
forgalmazója és az AEE gyártója által kiállított újabb tanúsítványt már nem kell megküldeni
az állami adó- és vámhatóságnak. A pénztárgép forgalmazója és az AEE gyártója az állami
adó- és vámhatóságot elektronikus úton értesíti a szervizelési jogosultság kiterjesztéséről.
Az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából hivatalból törli a műszerészt, illetve a
műszerész által szervizelhető pénztárgéptípust, ha

• az állami adó- és vámhatóság tudomására jut olyan hitelt érdemlő információ, hogy a
műszerész az adott típus esetében nem a jogszabályoknak megfelelően látja el a pénztárgép
szervizelését,
• a forgalmazó, illetve az AEE gyártó jelzi, hogy a pénztárgép forgalmazó, illetve gyártó
által meghatározott javítási protokollt a műszerész nem tartja be, vagy
• megállapítást nyer, hogy a műszerész maga idézte elő a pénztárgép jogszerűtlen
működését.
C) Határidők változása (NGM rendelet 33. § (1)-(2) bekezdés, 34. § (4)-(5) bekezdés)
A szerviz 5 napon belül (a korábbi 15 nap helyett) köteles az állami adó- és vámhatóságnak az
erre a célra rendszeresített nyomtatványon – PTGTAXSZ nyomtatvány – bejelenteni a
műszerész családi és utónevének változását, valamint a műszerész foglalkoztatásának végét.
A műszerész az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – PTGTAXSZ nyomtatvány – 5
napon belül (a korábbi 15 nap helyett) köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak,
ha nem felel meg a műszerészi igazolvány kiállítására vonatkozó, az Art. 176/E. § (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek.
Ha a műszerészi igazolvány a műszerész azonosítására alkalmatlan, megrongálódott vagy
meghamisították, azt nem az arra jogosult használja fel, megsemmisült, elveszett vagy
eltulajdonították, a műszerész ezen eseményt, annak bekövetkezésétől számított 5 napon belül
(a korábbi 15 nap helyett) köteles jelenteni – PTGTAXSZ nyomtatványon – az állami adó- és
vámhatóságnak.
Ha a műszerészi igazolvány azért vált érvénytelenné, mert a műszerész nem felel meg a
műszerészi igazolvány kiállítására vonatkozó, az Art. 176/E. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételeknek, az igazolványon feltüntetett adatok valamelyike megváltozott,
érvényességi ideje lejárt, a műszerész azonosítására alkalmatlan, megrongálódott vagy
meghamisították, azt nem az arra jogosult használja fel, megsemmisült, elveszett vagy
eltulajdonították, a műszerészt foglalkoztató szervizt az állami adó- és vámhatóság törölte a
szervizek nyilvántartásából, továbbá a megkerült igazolványt a műszerész, a műszerész halála
miatt érvénytelenné vált igazolványt pedig a szerviz felszólítás nélkül, 5 napon belül (a
korábbi 15 nap helyett) köteles leadni az állami adó- és vámhatóság valamelyik
ügyfélszolgálatán.
D) Műszerészi igazolvány újbóli kiállítása (NGM rendelet 34. § (7) bekezdés)
Érvénytelenné vált műszerészi igazolvány újbóli kiállítására vonatkozóan a műszerészi
igazolvány első alkalommal történő kiállítása iránti kérelemre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy azon feltételt igazoló hatósági bizonyítványt, miszerint a
műszerész nem áll a szervizelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, nem kell mellékelni, amennyiben az érvénytelenség oka az igazolványon feltüntetett
adatok valamelyikének megváltozása, és az új műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmet
a változás határidőben történt bejelentését követő 5 napon belül terjesztik elő.
3. Plombanyomó (NGM rendelet 35. § (2) bekezdés)
Ha a műszerész 30 napig nem rendelkezik érvényes műszerészi igazolvánnyal, illetve ez alatt
az idő alatt új igazolvány kiállítása iránti kérelmet a szerviz nem nyújtott be, akkor a
műszerész a plombanyomót legkésőbb a 30. nap lejártát követő munkanapon köteles leadni az
állami adó- és vámhatóság bármelyik ügyfélszolgálatán.

4. Szervizelési tevékenység (NGM rendelet 38. § (3), (8)-(10), 39. § (1) bekezdés, 40. § (2)
bekezdés)
A műszerész a szervizelési tevékenység során észlelt illetéktelen vagy a rendeletben, illetve a
pénztárgép típusáról közzétetteknek meg nem felelő beavatkozásról, az AEE bármilyen
sérüléséről, illetéktelen felnyitási kísérletének észleléséről, egyéb rendellenességről is köteles
jegyzőkönyvet felvenni.
Nem számítógép alapú pénztárgép esetén a műszerész a pénztárgép programot a pénztárgép
meghibásodása esetén sem cserélheti, erre kizárólag a forgalmazó jogosult. Ez esetben a
pénztárgépnek első műveletként el kell végeznie az AEE szoftver és a pénztárgép program
aktualizálását a NAV szerverén keresztül (kivéve azon pénztárgépet, amely vonatkozásában
az adóalany egyedi mentesítésben részesült).
A szerviz a műszerésze által végzett szervizelési tevékenységről, továbbá azokról az
eseményekről, körülményekről, amelyekről a rendelet szerint jegyzőkönyvet kell felvennie, 3
munkanapon belül (a korábbi 5, illetve 3 nap helyett) az erre rendszeresített nyomtatványon –
PTGTAX nyomtatvány – adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság felé.
A szerviz megszűnését követően a rendeletben előírt iratőrzési kötelezettségnek (5 évig)
• a jogi személy jogutódja vagy jogszabályban, határozatban erre kötelezett,
• a közkereseti társaságnál és a betéti társaságnál a jogszabályban meghatározott személy
tesz eleget.
5. Javítás, cserepénztárgép (NGM rendelet 42. § (1)-(4) bekezdés, 42/A. § (2) bekezdés,
42/B. §, 67. § 8a. pont)
Cserepénztárgépnek minősül az a cserepénztárgépként üzembe helyezett pénztárgép, amelyet
nyugtaadási kötelezettség teljesítésére kizárólag a meghibásodott pénztárgép üzemeltetője
használ, kizárólag a javítás ideje alatt.
Az üzemeltető kérésére a forgalmazó (tehát nem a szerviz) köteles a bejelentéstől számított 8
napon belül cserepénztárgépet biztosítani a javítás idejére.
Ezen időtartam a megjavított pénztárgép visszaszolgáltatásáig, a javíthatatlannak minősített
pénztárgép visszaszolgáltatásától számított 8. napig, a pénztárgép visszaszolgáltatása esetén a
pénztárgép más forgalmazó általi azonnali megjavításáig vagy e más forgalmazó által
biztosítandó cserepénztárgép rendelkezésre bocsátásáig, de legfeljebb a pénztárgép
visszaszolgáltatásától számított 15. napig tart.
A forgalmazó köteles a cserepénztárgép adatait az erre a célra szolgáló külön lapon, valamint
a pénztárgépnaplóban feltüntetni. A javítás befejezését követően a forgalmazónak mind a
visszaadott cserepénztárgép, mind a javított pénztárgép bevételi adatait a pénztárgépnaplóba
aláírásokkal igazoltan be kell írnia.
Ha a forgalmazó a pénztárgép javításának idejére cserepénztárgépet biztosít, úgy a
cserepénztárgépet az üzemeltető részére át kell személyesíteni. A cserepénztárgép forgalmazó
részére történő visszaszolgáltatásával egyidejűleg pedig a cserepénztárgépet a forgalmazó
részére kell át(vissza)személyesíteni. A cserepénztárgépek átszemélyesítését csak a módosító
rendeletben meghatározott új engedéllyel és szoftververzióval rendelkező pénztárgépekkel
lehet megvalósítani. (Lásd még 6. pont)

Fentiek alapján a cserepénztárgép biztosítása már nem a szerviz, hanem a forgalmazó
kötelezettsége, melyből következően a szerviznek a cseregép üzembe helyezése, valamint
visszaszolgáltatása tekintetében adatszolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn.
Az AEE burkolatának megbontásával járó javítást kizárólag az AEE gyártója végezhet, a
forgalmazási engedélyben megjelölt telephelyen.
Az AEE fentiek céljából történő kiszerelését a műszerész kizárólag a pénztárgép
forgalmazójának és az AEE gyártó kijelölt szervize képviselőjének jelenlétében végezheti el.
Az AEE kiszereléséről, a javítás megkezdéséről, annak várható időtartamáról és helyszínéről
(a továbbiakban együtt: javítási esemény) a forgalmazó és az AEE gyártó kijelölt szervize – a
javítási esemény időpontját megelőző 5. munkanapig – elektronikus úton értesíti a NAV-ot. A
NAV 3 munkanapon belül jelzi, ha a javítási esemény elvégezhető. A NAV képviselője a
javítási eseményen jelen lehet.
A javítási esemény valamennyi műveletéről – képfelvétel rögzítése mellett – jegyzőkönyvet
kell felvenni. A jegyzőkönyv és a képfelvétel egy példányát a NAV részére a javítás
befejezését követő 3 munkanapon belül elektronikus úton meg kell küldeni.
6. Átszemélyesítés (NGM rendelet 42. § (4) bekezdés, 44. § (3)-(7) bekezdés, 47. § (1a)
bekezdés, 51/B. §, 67. § (6a) bekezdés, 78/F. §)
Az átszemélyesítés az üzembe helyezett pénztárgép más üzemeltetőhöz rendelését jelenti.
A pénztárgép átszemélyesítéséhez szükséges kódra vonatkozó rendelkezések lényegében
megegyeznek az üzembe helyezési kódra vonatkozó előírásokkal.
Bérbeadás céljából üzembe helyezett pénztárgépek esetében, amennyiben a pénztárgép nincs
bérlő részére átszemélyesítve, a pénztárgépet a bérbeadó részére kell átszemélyesíteni. Ezt
csak az adott pénztárgéptípusra engedéllyel rendelkező műszerész végezheti el.
Ha a forgalmazó a pénztárgép javításának idejére cserepénztárgépet biztosít, úgy a
cserepénztárgépet az üzemeltető részére át kell személyesíteni. A cserepénztárgép forgalmazó
részére történő visszaszolgáltatásával egyidejűleg pedig a cserepénztárgépet a forgalmazó
részére kell át(vissza)személyesíteni.
Figyelem! Az átszemélyesítésre az új jogszabályi követelményeknek megfelelően működő
pénztárgépek lesznek képesek. Addig a pénztárgépek üzembe helyezése, illetve a
cserepénztárgépek kihelyezése az eddigi gyakorlatnak megfelelően történik. Cseregép 2016.
december 31-ét követően már csak online üzemmódban működhet. A meglévő cseregépek –
szoftverfrissítést követően – átszemélyesíthetők és az átszemélyesítéshez használt üzembe
helyezési kód igénylésekor megjelölteknek megfelelően akár cseregépként, akár normál
gépként használhatók.
7. Éves felülvizsgálat (NGM rendelet 48. § (1a)-(1b) és (2)-(4) bekezdés)
A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező. Az éves felülvizsgálat forgalmazói szoftverfelülvizsgálatból, valamint szervizes helyszíni vizsgálatból áll.
A forgalmazói szoftver-felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében
elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való
megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását (a módosítást szükségessé tevő
jogszabályban meghatározottak szerint). E tényről a forgalmazó az AEE gyártó által kiállított
egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a
szerviznek kell átadnia az adóalany részére a szervizes helyszíni vizsgálat során. A

forgalmazói szoftver-felülvizsgálatot kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult
műszerész végezheti.
A szervizes helyszíni vizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, átszemélyesítését, illetve
legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. Az éves
felülvizsgálat során a szerviz ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a
pénztárgépen, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a
jogszabályi előírásoknak, illetve szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát. Az éves
felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.
8. Pénztárgép blokkolása (NGM rendelet 50/B. §)
A visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép a forgalmazási engedély visszavonásáról
szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától nem üzemeltethető, ha a jogellenes állapot
befolyásolja az online pénztárgép adózással összefüggő funkcióinak működését.
Ezen ok miatt – a pénztárgép forgalmazási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre
emelkedését követő naptól – a NAV blokkolja a pénztárgépet.
9. Pénztárgépnapló (NGM rendelet 54. § (3)-(4) bekezdés)
A pénztárgépnaplóba bejegyzést – a rendeletben meghatározott esetekben – az üzemeltetőn és
a műszerészen kívül már a forgalmazó is tehet.
A műszerész vagy a forgalmazó az üzemeltetőnek (az üzemeltető részéről jelen lévő
személynek) az aláírásával ismerteti el a bejegyzését. Az aláírás megtagadása esetén a
műszerész vagy a forgalmazó jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölnie az aláírás
megtagadásának okát is.
10. Pénztárgép selejtezése (NGM rendelet 55. § (1)-(3) bekezdés)
Ha a pénztárgép javíthatatlan, akkor a forgalmazónak és az AEE gyártó magyarországi
szervizének ezt a tényt jegyzőkönyvbe kell foglalnia, és a felvett jegyzőkönyv alapján a
pénztárgépet az üzemeltetőnek selejteznie kell, a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon
belül. Egyéb esetekben a pénztárgép selejtezhető.
A selejtezésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. A selejtezés során az AEE-t a szervizzel ki
kell szereltetni. A kiszerelt AEE más pénztárgépbe nem szerelhető be, illetve azt nem lehet
átszemélyesíteni.
11. Tesztelési célú pénztárgép (NGM rendelet 61/A. §)
A forgalmazói tesztelés céljából üzembe állított pénztárgépe tekintetében az AP számot a
forgalmazó kérésére az állami adó- és vámhatóság adja. Az AP szám meghatározásakor első
karakterként „Y” és „Z” betű használható. Az így rendszerbe állított pénztárgép kizárólag
tesztelési célra használható.
A pénztárgép forgalmazója ezen pénztárgép rendszerbe állításáról, üzemeltetési helyéről és
üzemeltetésének megszüntetéséről – az adatszolgáltatásra okot adó körülmény bekövetkezését
követő 5 napon belül – elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság
részére.
12. Fontosabb fogalmak (NGM rendelet 67. § 5a., 13b., 15a., 15b., 16a., 18., 18b. pont)
AEE gyártó: az a szervezet, amely a pénztárgépbe épített AEE adóügyi információkat
(naplóállományokat) tároló és azokat a NAV szerverének továbbító részegységet gyártja; a
nem Magyarországon gyártott AEE-k esetén a gyártó magyarországi, jogi személyiséggel
rendelkező képviselete minősül AEE gyártónak; képviselettel nem rendelkező gyártó

közjegyző által hitelesített meghatalmazással a pénztárgép forgalmazóját jelölheti ki
képviseletre;
NAV szerver: az online pénztárgépekkel kommunikáló, a NAV által üzemeltetett informatikai
rendszer;
pénztárgép: azon hardverelemek és szoftverek összessége, amelyek az ezen rendeletben
megkövetelt vagy engedélyezett funkcionalitást biztosítják;
pénztárgép program: a pénztárgépben működő azon szoftverelemek összessége, melyek az
AEE kiszolgálását, a pénztárgép működtetésének biztosítását, valamint a bizonylatok
összeállítását ellátja, továbbá a külső számítógépes kapcsolat esetén az azzal való
kommunikációban részt vesz;
számítógép alapú pénztárgép: olyan pénztárgép, amely egy blokknyomtató, az abba épített
AEE, illetve egy számítógép és az arra telepített pénztárgép alkalmazás elválaszthatatlan
egységeként teljesíti a pénztárgépekre vonatkozó, rendeletben foglalt követelményeket;
szervizelési tevékenység: a pénztárgép üzembe helyezése, javítása, éves felülvizsgálata,
programozása, az adóügyi ellenőrző egység cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése,
amely szabályosan plombált pénztárgépnél, a plomba megbontását igényli, ide nem értve az
AEE megbontásával járó javítást.
13. Átmeneti rendelkezések (NGM rendelet 78/A. §)
A rendelet módosított 3., 4. és 5. melléklete szerinti rendelkezéseknek való megfelelést a
pénztárgép forgalmazója az AEE szoftver frissítésével köteles az általa forgalmazott
pénztárgépek tekintetében biztosítani.
A megfelelés biztosítása érdekében a pénztárgép forgalmazásának engedélyezése iránti
kérelmet és a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet 2016. április 2-től számított
180 napon belül kell az engedélyező hatóság részére a szükséges dokumentációval, valamint a
típusvizsgálható pénztárgéppel együtt benyújtani, egyidejűleg pedig igazolni, hogy a
forgalmazási engedélybe az engedélyező hatóság az AEE gyártói igazolás adatait bejegyezte.
A kérelem benyújtásának legkorábban 2016. április 2-től számított 91. napon van helye. Ha a
pénztárgép forgalmazására irányuló engedélykérelmet vagy forgalmazási engedély
módosítására irányuló kérelmet a 2016. április 2-től számított 91. napot megelőzően nyújtják
be, az engedélyező hatóság a rendelet 2016. április 2-át megelőzően hatályos
rendelkezéseinek alkalmazásával folytatja le az engedélyezési eljárást. Az így kiadott
engedély azonban nem mentesíti a forgalmazót a fenti előírásoknak való megfelelés alól.
Ha a forgalmazó fenti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy további 15 napon
belül a forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép AEE gyártója kérelemmel fordulhat az
engedélyező hatósághoz a forgalmazási engedély módosítása iránt.
Ha sem a forgalmazó, sem a forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép AEE gyártója nem
kezdeményezi jelen eljárásokat, vagy ha az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély
módosítása iránti kérelmet elutasítja, az engedélyező hatóság a módosított előírásoknak meg
nem felelő pénztárgépek forgalmazási engedélyét visszavonja. A visszavont forgalmazási
engedélyű pénztárgép a forgalmazási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre
emelkedésétől számított 5 évig üzemeltethető. A visszavont forgalmazási engedély jogerőre
emelkedését követően az engedélyező hatóság haladéktalanul közleményt ad ki a visszavont
forgalmazási engedély számáról, a visszavont forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép
típusáról és annak üzemeltetési véghatáridejéről. Az MKEH és az állami adó- és vámhatóság

honlapján közzéteszi a visszavont forgalmazási engedély számát, a visszavont forgalmazási
engedéllyel érintett pénztárgép típusát és annak üzemeltetési véghatáridejét.
A nyomtatványok új változata a NAV honlapján elérhető.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

