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Törvényi szintű jogszabályok 

• Áfa tv. 178.
 

 (1a) 

• Előírja a rendszeres adatszolgáltatást 

• Felhatalmazó rendelkezés részletszabályokra 

• Art. 

• 172. 
 

 20g az üzemeltetéssel összefüggő 

mulasztásokat rendezi 

• az adóhatóság az MKEH-t, mint engedélyező 

hatóságot tájékoztatja az engedélyezési eljárás 

lefolytatásához szükséges, adótitoknak minősülő 

adatokról 



Rendeleti szintű jogszabályok 

• 48/2013 (XI.15) NGM rendelet  

• A törzsszöveg (1-80. 
 

) és hét fejezetből áll 

• 1 sz. melléklet a pénztárgép használatra 

kötelezettek körét jelöli meg 

• 1-8 és 11. számú mellékletek technikai előírásokat 

rendezik 

• 9-10. számú mellékletek a kiállítható bizonylatok 

mintáját tartalmazzák 



Számla és nyugta kiállítási kötelezettség 

Az Áfa tv. külön is nevesíti azokat az eseteket, amikor az ügyletről 

mindenképpen számlát kell kiállítani: 

• a vevő adóalany, ideértve az előleg fizetését is, 

• a vevő adóalany jogi személy, ideértve az előleg fizetését is, 

• a vevő nem adóalany és nem jogi személy és, 

 a) a fizetés készpénzzel, vagy készpénz helyettesítő fizetési eszközzel, 

vagy pénzhelyettesítő eszközzel történő kifizetése a teljesítésig nem történik 

meg, vagy 

 b) az ellenérték eléri vagy meghaladja a 900.000 Ft-ot még akkor is, 

ha a fizetés  készpénzzel, vagy készpénz helyettesítő fizetési eszközzel, vagy 

pénzhelyettesítő eszközzel történő kifizetése a teljesítésig megtörténik, vagy 

 c) az előlegként fizetett összeg a 900.000 Ft-ot eléri vagy 

meghaladja, vagy  

 d) a vevő a számla kibocsátását kéri. 



Mentesül az adóalany a számla 

kibocsátási kötelezettség alól (Áfa tv. 

165. § (1) b) pont 

Ha a vevő nem adóalany (és nem is jogi személy) és az ügylet ellenértékét a 

teljesítési időpontig készpénzzel, készpénz-helyettesítő eszközzel, vagy 

pénzhelyettesítő eszközzel kiegyenlíti és 

• a bruttó érték nem éri el a 900.000 Ft-ot és 

• a vevő az ügyletről nem kér számlát. 

  

Abban az esetben tehát, ha az adóalany mentesül a számla kibocsátási 

kötelezettség alól, mert a vevő nem adóalany, aki a teljesítésig készpénzzel, 

vagy készpénz-helyettesítő eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel 

maradéktalanul megtérítette az ellenértéket és nem kér számlát, akkor az 

eladónak nyugtát kell kibocsátania. 



Mentesülés a nyugta kibocsátása alól 

• Törvényi mentesülés áll fenn a sajtótermék értékesítése esetén, 

a szerencsejáték szolgáltatás nyújtása esetén, és a 

kezelőszemélyzet nélküli automata útján történő értékesítés, 

szolgáltatás nyújtás esetén 

• Az adóalany nyugta helyett számla kibocsátásáról is 

gondoskodhat, és ha számlát állít ki, akkor mentesül a 

(pénztárgépi) nyugtaadási kötelezettség alól. Fontos 

megjegyezni, hogy az adóalany számlát kizárólag akkor tud 

kiállítani, ha a vevő megadja az ehhez szükséges személyes 

adatait (neve, címe), mivel ezen adatok a számla kötelező 

tartalmi elemei. 
 



Pénztárgép használatra kötelezettek köre 

• A Pénztárgép rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében 

nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel 

teljesíthetik az adóalanyok a Pénztárgép rendelet 1. 

mellékletében meghatározott tevékenységük során. 

(TEÁOR) 

• Ténylegesen végzett tevékenység és TEÁOR 

• A NAV felé be kell jelenteni a tevékenységeket (Art 16.§ 

(3) d) 

• Vitatott esetben a KSH állásfoglalását kell kérni. 
 



Pénztárgép használat alól mentesülés 

• 2013. március 19-én érvényben lévő mentesülések 

2014. december 31-ig érvényesek 

• Átmeneti mentesülések: 

• Meghibásodás 

• Áramszünet 

• Bevonás 

• Eltulajdonítás 

• Megsemmisülés 

• Elvesztés 

Feltétel, hogy ne legyen még egy pénzátvételi hely a 

nyugtaadás aránytalan nehézség nélkül megoldható 

lenne. 



Pénztárgép használat saját döntés alapján 

Amennyiben az adóalanyok saját 

hatáskörben úgy döntenek, hogy mégis 

alkalmaznak pénztárgépet, akkor számukra 

is kötelező a Pénztárgép rendeletben és az 

egyéb szabályozókban foglalt, a pénztárgép 

használatra kötelezettekre előírt 

rendelkezések betartása. 



Kötelezettségek:  



Üzemeltető kötelezettségei  

• Számla és nyugtaadás Áfa tv. szerint 

• Online adatszolgáltatás (Áfa 178.
 

) 

• Úgy helyezze el, hogy működjön 

• Havidíj megfizetése 

• PTGOPTA lap, ha nem működik online és 

CD melléklet is 

• Max 1 év, helyreálla a térerő, zárás után 

1 óra 



Üzemeltető kötelezettségei  

• Helyettesítő számlázás esetén 

• A száma minden adatát tárgyhetet 

követő 4. napig PTGSZLAA 

• Előtte bejelentkezés PTGSZLAB 

• Tevékenység megkezdése előtt 5 

nappal, ill. megszüntetést követő 

5 napig 

 



Üzemeltető kötelezettségei 



Üzemeltető kötelezettségei 

• PTGSZLAA 2014.12.31-ig 

• Nem kell annak beküldeni, aki már 

2013.09.01 előtt is kizárólag 

számlázott 

• 2015.01.01-től havonta kell adatot 

szolgáltatni, itt már nincs mentesülés 

 



Üzemeltető kötelezettségei 

PTGTAXUZ az üzemeltető lapja 
1. a pénztárgép használatának 30 napon túli szüneteltetését, illetve az újbóli 

használatot 

2. a pénztárgép használatból kivonását, 

3. a pénztárgép elvesztését, megsemmisülését, eltulajdonítását, 

4. azt, ha az üzemeltető megtagadta a műszerész pénztárgépnaplóba tett 

bejegyzésének aláírását, 

5. a régi típusú pénztárgépek adómemóriájának kiíratását, ha azt nem szerviz 

végezte, 

6. új típusú pénztárgép üzembe helyezését követően az üzemeltetési hely 

jellegének  megváltozását, illetve az üzemeltetési hely címének 

megváltozását, 

7. az üzemeltető választása szerint az üzlet nevének megváltozását. 

8. Bizonylat fejléc adatainak kezelését PTGTAXUZ_FEJ lapon 
 

 

 



Üzemeltető kötelezettségei 

• Új pénztárgép üzembe állítása (PTGREG) 

és regisztrációs kód 

• Napnyitás, napzárás, készpénz állomány 

rögzítése, napi forgalmi jelentés 

• PTG meghibásodás esetén 

• Bejegyzés, javítás kérése, cseregép 

kérése 

• Bevételkezelés a javítás után: 

• Egy összegben gyűjtőnként 

• Ha túl sok, megbontva 

 
 

 

 

 



Üzemeltető kötelezettségei 

• PTG használatból kivonás 

• PTGTAXUZ-n kivonástól 5 nap 

• PTG selejtezés 

• Kötelező: javíthatatlan, nincs meg 

• Lopás esetén jogerős lezárástól 30 nap 

• Az AEE-t adóelévülésig őrizni kell 

• Régi gépek adómemória kiíratása 

• Nem kifogásolható ha az új 

beüzemelésével egy időben történik 

 
 

 

 

 



Üzemeltető kötelezettségei 
• AEE megőrzése 

• Adókötelezettség elévüléséig 

• Illegális csatlakoztatás tilalma 

• Kötelező éves felülvizsgálat 

• Online kommunikáció biztosítása 

• PTG napló vezetése 

• Formátumra csak ajánlás van, akár sima lap is 

lehet, ha tartalma megfelelő 

• Műszerész bejegyzést a használó szignálja 

• Helyszínen kell tartani 

• Szigorú számadás alá kell vonni 



Üzemeltető kötelezettségei 
• Szerviz jegyzőkönyvét a használó 5 évig őrzi 

• Plomba sértetlenségért a használó felel 

• A nyugta papírja a felhasználástól 8 évig 

olvasható kell legyen 

• Éves felülvizsgálat kezdeményezése (aktuális) 

• Erről adatot (5 nap) PTGTAX-on a szerviz 

szolgáltat. 
 

 

 

 



Szerviz kötelezettségei 
 

 

 

 

• Tevékenység dokumentálása a gépnaplóba 

• Kötelezően jegyzőkönyv felvétele ha: 
- a szervizelés tevékenység megkezdése előtt észlelt rendellenesség, 

- a pénztárgépnapló nincs a helyszínen, 

- a pénztárgép nincs szabályosan plombálva, 

- a pénztárgép javíthatatlan, 

- a plombálást a pénztárgépnaplóban rögzítettek nem tükrözik hűen, 

- selejtezés. 

• Éves felülvizsgálat 

• AEE csere bejelentése 

• Plombálás 

• Cseregép biztosítása 

• 5 napon belül a javítást meg kell kísérelnie 

• Kéréstől számított 8 napon belül cseregépet kell adnia (ha tud) 

• Cseregépről a szerviz szolgáltat adatot 

• Az el- és visszaszállítás OPT-ben látszik 

 
 

 

 

 



Műszerész kötelezettségei 
 

 

 

 

• Érvényes műszerész igazolványa, amit kérésre fel 

kell mutatnia 

• Igazolvány adataiban változás bejelentése 

• Pénztárgépi nyugta és számla fejléc programozása 
 

 

 

 



Forgalmazó kötelezettségei 
 

 

 

 

• Csak érvényes engedélyű OPTG forgalmazható 

• Engedély módosítása, kiterjesztése ill. ezek 

kezdeményezése (MKEH-nál) 

• AP rögzítése az AEE-ben 
 

 

 

 



Ellenőrzés során felmerülő kérdések  



OPTG fizikai jellemzői, térerő 
 

 

 

 

• Jól látható 3 cm-es AP jel. Nem lehet pult mögött. 

Jelzőfények:  

• Zöld: ég, van áram, villog, akku 

• Sárga: ég, van kommunikáció, villog, hiba 

• Piros: hibás működés 

• Vevőkijelzőn: NAV vagy @ jel 

• Tiltott eszköz csatlakoztatása (pl laptop) 

• Régi és online gép egyidejű használata nem 

megengedett 

• Plomba sértetlen legyen 
 

 

 



OPTG fizikai jellemzői, térerő 
 

 

 

 

• Gyakorló üzemmód: kijelzőn GYAK, _ helyén ?,  

küld adatot így is. 

• OPTG blokkolása 
• Saját magát: hibás működés, felnyitási kísérlet, sérült adatkapcsolat az AEE és a 

gép többi része között 

• Kívülről:NAV-tól blokkolási üzenet 

• Blokkolás indulhat a NAV szerverétől, és ellenőrtől is 

• Feloldhatja a NAV, a szerviz, ilyen tevékenysége körében 

• Térerő kérdése 

• Nem az ellenőr dönt, hanem az NMHH 



OPTG bevonása 
 

 

 

 

• Art 176
 

 /F. 15 napra, ha visszaélés gyanúja (!) 

felmerült és máshogy nem tisztázható 

• MKEH bevizsgálja, határozatot hoz, 10 napon 

belül. 

• Ha a hiba javítható, a forgalmazó javítja. 

• Ha nem felel meg a Rendeletnek, nem javítható 

megsemmisíti 

• Bevonás alatt másik pénztárgép vagy kézi nyugta 

használható 

• Bevonásról jegyzőkönyv kerül felvételre 



Csere- és tartalékgép 
 

 

 

 

• Meghibásodás bejelentésétől ha a használó kéri, a 

szerviz 8 napon belül cseregépet kell, hogy adjon. 

• A cseregép a szervizé 

• A cseregép offline módban működik, nem küld 

adatot 

• A cseregép nyugta fejlécében az átmeneti 

használó jelenik meg 

• Visszavételekor: kiolvassa a forgalmat, rögzíti a 

javított vagy új gépbe, pénztárgép naplóba 

bejegyzést tesz 



Csere- és tartalékgép 
 

 

 

 

• A forgalom beütéséhez új adóügyi napot 

kell nyitni, ide csak a javítási időszak kerül 

rögzítésre 

• Gyűjtőnként, ha lehet egy összegben, 

ezeket a nyugtákat meg kell őrizni 

• Napzárás 

• A cseregép, nem használható normál 

működésben 

• Cseregépként régi gép nem használható 



Csere- és tartalékgép 
 

 

 

 

• A tartalékgép nem a szerviz nevére, 

hanem az adózó nevére van élesítve 

• Jellemzően másik gép hibája esetén 

működtetik 

• Ha a tartalékgép legalább 15 napig egy 

adott vagy másik telephelyen fog 

működni, ezt a PTGTAXUZ-n kell 

bejelenteni 



SZAMLAZO nyomtatvány 
 

 

 

 

• 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM 

rendelet) 2014. október 1-jétől hatályos 11. és 13. 
 

-a 

alapján az adóalany köteles az általa használt, illetve 

használatból kivont számlázó programot és/vagy online 

számlázó rendszert az adóhatósághoz bejelenteni. 

• A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. 

október 1-jén még használatban lévő számlázó 

programok adatait 2014. november 15-ig kell 

bejelenteni. 



Szigorú számadású 

nyomtatványok 
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23/2014 (VI.30.) NGM rendelet 
 

 

 

 

• Ellenőrzési és használati szempontok 

• Nyomdai úton előállított nyomtatványt 

nyomtatványfajtánként(!) szigorú számadás alá kell 

vonni úgy: 
1. a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám és az utolsó sorszám 

megjelölésével, 

2. a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát, 

3. a nyomtatvány beszerzésének keltét, 

4. a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az 

utolsó felhasználás keltéig, 

5. a nyomtatvány kiselejtezésének keltét. 

A pénztárgép napló is külön fajtaként szigorú számadás alá vonandó, azonban sorszámot a 

használó adja, ha saját készítésű, a beszerzésről nem kell számla, de kell a használatba vétel 

ideje. 

 



23/2014 (VI.30.) NGM rendelet 
 

 

 

 

• Helyszínen kell-e tartani a nyilvántartást? 

• A gépnaplóval ellentétben nem. 

• Szigorú számadású nyomtatványok elvesztése rendkívül 

súlyos szankciót von maga után (Art. 172. 20a) 

• Magánszemély 200.000 Ft 

• Más adózó 500.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható, 

úgy, hogy a bírság összege a hiányzó nyomtatványok 

(nem tömbök) számával szorzandó 



23/2014 (VI.30.) NGM rendelet 
 

 

 

 

• Számítógép alapú számlázás 

• Kihagyás és ismétlés nélküli sorszámozás 

• A számlázó program bejelentése 

• Ha a szoftver képes számla és nyugta kiállítására is, a 

sorszámtartományt el kell különíteni 

• Rendelkezni kell a szoftver dokumentációjával 

• A SZAMLAZO nyomtatványon adatot kell 

szolgáltatni a vásárolt és saját fejlesztésű program 

esetén is. 

• Ha elektronikusan történik a megőrzés, a hozzáférést 

a használónak biztosítania kell.  

 



Köszönöm a figyelmet! 


