
 

 

A  pénztárgép megrendelések ellenőrzésével kapcsolatban 

 

A hagyományos pénztárgépeknek 2 csoportját különbözteti meg a 48/2013 NGM rendelet  

 

   Hagyományos pénztárgépek 

                                            

Elektronikus naplóval nem rendelkező                            Elektronikus naplóval rendelkező  

                                            

 

A   37/2013. (IX.13.) NGM rendelettel megállapított) előírásai teljesítésének elősegítése 
érdekében a NAV az átállással kapcsolatos alábbi  tudnivalókat foglalta össze. 

a)      A 2013. szeptember 1. és 2013. szeptember 30. közötti időszakban az elektronikus 
naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép tovább üzemeltetésének az a feltétele, 
hogy 2013. szeptember 3-át megelőzően új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép 
üzembe helyezése érdekében a pénztárgép használatra kötelezett adóalany regisztrált, azaz a 
PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért. 

b)      2013. október 1-jétől az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos 
pénztárgép üzemeltetésének az a) pontban meghatározotton túl további feltétele, hogy az 
adóalany új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel, 
vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel is rendelkezzen.  

Mindkét határidő az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépekre 
vonatkozik.  

 A 48/2013 rendelet 71.§ paragrafusa vonatkozik  az elektronikus naplóval rendelkező 
pénztárgépekre.  

71. § (1) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak 

meg nem felelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek 2013. december 31-éig 

üzemeltethetőek. 



2013.12.11-én Online pénztárgépek: célirányos ellenőrzésével kapcsolatba a  NAV közleményt adott 

ki.  

http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/Online_penztargepek_c
eliranyos_ellenorzes.html 

A közlemény 4. bekezdése az alábbiakat tartalmazza :  

„Első körben értesíti azokat, akik kértek regisztrációs kódot, de online pénztárgépre leadott 

megrendeléssel nem rendelkeznek. Ennek több oka is lehet. Például az, aki pénztárgéphasználatra 

nem kötelezett, vagy jelenleg elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet használ, annak az 

értesítést követően egyelőre további teendője nincs.” 

Érthetetlen számomra, hogy miért ellenőrzik azokat a vállalkozásokat ezek után, akiknek 
elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépe van. Több megyében vettek fel megállapítást 
tartalmazó jegyzőkönyvet.  

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/penztargep/penzt_erv.html 

A hivatkozott honlapon szerepelnek a 2013.12.31-ig érvényes forgalmazási engedélyek.  

811 
GRAND TOTAL, P16, EN-EU, GRAND 
TOTAL 1.0 szoftverrel 

2010060320140331
SÓLYOMSOFT 
KFT. 

812 
PETROLTANK, P16, EN-EU, PETROLTANK 
1.0 szoftverrel 

2010060320140331
SÓLYOMSOFT 
KFT. 

813 
W CORVAX II., P16, EN-EU, W PRIMULA 
szoftverrel 

2010060720140331CORVAX KFT. 

814 
KASSZA-MIX, SRP-350, Black Cat, EN-EU, 
Kassza-Mix szoftv. 

2010060920130331
MULTI 
INFORMATIKAI 
KFT. 

815 LAU-LKSZ3, P16, EN-EU, LKSZ3 szoftverrel 2010061420140331LAUREL KFT. 

816 
EMKE 8310-3, MF-EJ CT-S310, EN-EU, 
Volán8 szoftverrel 

2010062120130630EMKE KFT. 

817 FISCAL SILVER, EU 2010070720140630
ATC AIRCOM 
KFT. 

818 
WIN gyógyszertári rendsz.,MF-EJ 320,EN-
EU,Gyógyír.Win 3x sz. 

2010072120140630
NOVODATA 
ZRT. 

819 GEISHA UNIVERSAL NS 382B EU  2010080920130630
JAPAN CASH 
COMPANY 
KFT. 

820 GEISHA PROFESSIONAL NM 382B  EU  2010080920130630
JAPAN CASH 
COMPANY 
KFT. 

 

Ha forgalmazási engedély tartalmazza az „EN” vagy az „EJ” jelölést az azt jelenti, hogy 
Elektronikus naplóval ellátott pénztárgépről van szó. Látható, hogy a 819, 820 engedély 
számú kassza nem elektronikus naplóval ellátott. Az EU jelölés arra utal, hogy Euro 
kezelésére alkalmas.  



Kérem az ellenőrzés során a hivatal a 2004. évi CXL. törvény  7.paragrafusában előírtakra 
tekintettel járjon el.  

7. § A közigazgatási hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében úgy 
szervezi meg a tevékenységét, hogy az az ügyfélnek és a hatóságnak a legkevesebb 
költséget okozza, és az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 


