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2016. évi IX. törvény
a behajtási költségátalányról*

1. §  E törvény hatálya a  vállalkozások, valamint a  vállalkozás és szerződő hatóság közötti kereskedelmi ügyletek 
ellenértékének kiegyenlítéseként teljesített valamennyi fizetésre kiterjed.

2. §  E törvény alkalmazásában:
1. kereskedelmi ügylet: vállalkozások, illetve vállalkozások és szerződő hatóságok között lebonyolított olyan 

ügylet, amelynek tárgya fizetés ellenében áruk adásvétele vagy szolgáltatások nyújtása;
2. szerződő hatóság: a  közbeszerzésekről szóló törvény szerinti ajánlatkérő, akkor is, ha közbeszerzési eljárás 

lefolytatására nem köteles;
3. vállalkozás: szerződő hatóságnak nem minősülő, önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységet folytató 

szervezet, még ha az adott tevékenységet egyetlen személy is végzi.

3. § (1) Vállalkozások közötti szerződés esetén a  kötelezettet, szerződő hatóságnak vállalkozással kötött szerződése 
esetén pedig a  szerződő hatóságot (a  továbbiakban együtt: kötelezett) terhelő, kereskedelmi ügyletből eredő 
fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a  jogosult a  követelése behajtásával kapcsolatos költségei 
fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a  Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos 
deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (a  továbbiakban: behajtási költségátalány) tarthat 
igényt.

 (2) A behajtási költségátalányt az arra jogosult a késedelem bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn 
belül követelheti. A  követelés esedékességének időpontja önkéntes teljesítés esetén ennek időpontja, önkéntes 
teljesítés hiányában a teljesítésre való első felszólítás időpontja.

 (3) A  kötelezett a  behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha az  erre irányuló igény érvényesítése során 
a késedelmét kimenti.

 (4) A  behajtási költségátalány megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítése nem mentesít a  késedelem egyéb 
jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

 (5) A behajtási költségátalányt kizáró vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés 
semmis.

4. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §  E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően kötött kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
teljesítésének késedelme esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a törvény hatálybalépésekor fennálló késedelem esetén 
a behajtási költségátalány érvényesítésére megszabott jogvesztő határidőt e törvény hatálybalépésétől kell számítani.

6. §  E törvény a  kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 
2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének való megfelelést szolgálja.

7. §  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 177. §-a a következő (56) bekezdéssel egészül ki:
„(56) A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vállalkozó a könyvviteli 
nyilvántartásában (mérlegében) kimutatott, behajtási költségátalányból származó kötelezettséget –  ha  azt ezen 
időpontig tőle a jogosult nem követelte – az egyéb bevételekkel szemben megszünteti.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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8. §  Hatályát veszti
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (2) bekezdése,
b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 

rendelkezésekről szóló 2013.  évi CLXXVII.  törvény „22/B. Behajtási költségátalány megfizetése” alcíme és 
53/B. §-a.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete
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 rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény 260.  § (1)  bekezdés c) és e)–h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) 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 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5) A nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltakor a pénztárgépben 
első tételként a  (2)  bekezdés szerinti esemény bekövetkeztétől a  nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel 
történő teljesítése feltételeinek helyreálltáig bizonylatolt bevételt kell rögzíteni (a továbbiakban: utólagos rögzítés).”

 (2) A Rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az utólagos rögzítéshez külön adóügyi napot kell nyitni. Az utólagos rögzítéssel érintett időszak egy-egy adóügyi 
napjának bevételét egy nyugtán, forgalmi gyűjtőnként egy tételben kell rögzíteni. Amennyiben az összegek nagysága 
vagy egyéb körülmény indokolja, az utólagos rögzítéssel érintett időszak egy-egy adóügyi napjának bevételét több 
nyugtán is lehet rögzíteni. Az utólagos rögzítés elvégzését követően az adóügyi napot le kell zárni, és az így keletkező 
forgalmi jelentést az utólagos rögzítéssel érintett időszak alatt kiállított adóügyi bizonylatokkal együtt meg kell őrizni.”

2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adóalany az  állami adóhatóságtól az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon kérheti az  e  rendeletben 
meghatározott, elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést (a továbbiakban: egyedi 
mentesítés), amennyiben a  pénztárgép állandó üzemeltetési helye olyan helyen található, ahol az  e  rendelet 
szerinti adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre, 
és az  elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem 
biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.”

 (2) A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  egyedi mentesítés iránti kérelem újból benyújtható az  egyedi mentesítés lejáratát megelőzően. Ebben 
az esetben az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

3. §  A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Az  adóalany az  állami adóhatóságtól egyedi mentesítést kérhet, amennyiben az  1.  melléklet szerinti 
tevékenységét közfeladatot ellátó intézményben végzi és a  pénztárgép működése az  intézmény közfeladatainak 
ellátását zavarja, valamint az  intézményen belül nem alakítható ki olyan pénzátvételi hely, ahol a  közvetlen 
adatlekéréssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése a közfeladatok ellátásában nem okoz működési zavart.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelemre a  3.  § (1)–(2)  bekezdését, (3)  bekezdés a)  pontját és (7)–(8)  bekezdését kell 
alkalmazni. A kérelemhez mellékelni kell a közfeladatot ellátó intézmény vezetőjének nyilatkozatát az (1) bekezdés 
szerinti feltételek fennállásáról.
(3) Az  (1) bekezdés szerinti egyedi mentesítés az  (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáig érvényes. 
Amennyiben az (1) bekezdés szerinti feltételek bármelyike már nem áll fenn, az üzemeltető a feltétel megszűnéséről 
a megszűnésétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatja az állami adóhatóságot.”

4. §  A Rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  pénztárgép forgalmazása csak abban az  esetben engedélyezhető, ha a  pénztárgéppel rögzített és tárolt 
bizonylatok megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.”

5. §  A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Forgalmazási engedély akkor adható ki, ha a forgalmazó rendelkezik a pénztárgépbe épített AEE gyártójának 
igazolásával arról, hogy
a) az AEE gyártója rendelkezik az AEE szervizeléséhez szükséges kijelölt székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
b) az AEE gyártója munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztat legalább 
egy fő műszerész, technikus vagy mérnök munkatársat, aki az AEE javítására jogosult.
(2) A forgalmazási engedélybe az (1) bekezdésben szereplő adatokat az engedélyező hatóság bejegyzi.”

6. § (1) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a forgalmazó és az AEE gyártó nevét, székhelyét, adószámát,
b) az engedélyeztetni kívánt pénztárgép, pénztárgéprendszer
ba) egyértelmű megnevezését (25 karakter terjedelemben), amely a  már érvényes forgalmazási engedéllyel 
rendelkező pénztárgépek elnevezésétől különbözik,
bb) gyártójának nevét és székhelyét,
bc) AEE felhasználói programjának megnevezését, verziószámát, ellenőrző számát,
c) számítógép alapú pénztárgép esetén a  felhasználói program megnevezését, gyártójának nevét és székhelyét, 
a program által használt adatbázis-kezelő megnevezését, verziószámát,
d) 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,
e) cégszerű aláírást, elérhetőséget (kapcsolattartó telefonos elérhetősége).”

 (2) A Rendelet 8. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:)
„a) 1 db AEE és AEE gyártói nyilatkozat arról, hogy a  berendezés megfelel az  e  rendeletben előírt feltételeknek, 
a kijelölt szerviz adatait, elérhetőségét,”

 (3) A Rendelet 8. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:)
„i) az AEE gyártó igazolása a kijelölt szerviz adatairól.”

7. §  A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  típusvizsgálat lefolytatásához a  forgalmazó köteles minden olyan feltételt az  engedélyező hatóság számára 
biztosítani, amely a vizsgált pénztárgép e rendelet szerinti működésének ellenőrzéséhez szükséges.”

8. §  A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A forgalmazást engedélyező határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvényben meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:
a) a forgalmazó, illetve az AEE gyártó neve, székhelye, adószáma,
b) a forgalmazható pénztárgép típusának pontos megnevezése,
c) a forgalmazási engedély száma,
d) forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése esetén a módosítás, kiterjesztés száma, a módosítás, kiterjesztés 
mibenlétének egyértelmű megnevezése, valamint az  az időtartam, amely alatt a  korábban üzembe helyezett és 
a módosításkor is üzemelő pénztárgépek szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre,
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e) amennyiben a forgalmazható pénztárgép a 3. melléklet G) alcíme szerinti speciális pénztárgép, az erre való utalást 
és a jellemző kategória vagy kategóriák megnevezését,
f ) az  AEE gyártója által a  forgalmazó részére kiadott igazolásában szereplő, az  AEE szervizelését végző székhely, 
telephely vagy fióktelep adatait.”

9. §  A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) 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.
(2) 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.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem, illetve a (2) bekezdés szerinti 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.
(4) 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.
(5) Az új forgalmazó (1) bekezdés szerinti kérelmének és a forgalmazási engedély (2) bekezdés szerinti jogutódlásának 
engedélyezése, valamint a  (4)  bekezdés szerinti eljárás, továbbá a  forgalmazási engedély 24.  § (1)  bekezdés a) és 
b)  pontja szerinti módosítására és kiterjesztésére irányuló eljárások vonatkozásában a  forgalmazási engedélyezési 
eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni a (6) és (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(6) Az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti eljárások során az engedélyező hatóság kizárólag a kérelmező 5. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak történő megfelelését vizsgálja. A 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti eljárásokban az engedély 
vonatkozásában − amelynek a  módosítását, illetve kiterjesztését kezdeményezték − csak a  szoftverváltoztatással, 
illetve hardverváltoztatással érintett követelményeket vizsgálja az engedélyező hatóság.
(7) Ha az  engedélyező hatóság a  forgalmazási engedélynek 24.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti módosítását 
engedélyezte, azonban a  forgalmazó az  engedélyezési eljárás során megszűnik, és az  adott pénztárgép 
vonatkozásában új forgalmazási engedély kiadására, vagy az  (1)  bekezdés szerinti kérelemre, illetve (2)  bekezdés 
szerinti jogutódlásra, vagy a (4) bekezdés szerinti engedély megadására nem kerül sor, a 24. § (3) bekezdése szerinti 
kötelezettség a pénztárgépgyártót terheli.”

10. §  A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Ha a forgalmazó
a) az engedélyezettől eltérő pénztárgépet hoz forgalomba,
b) a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő pénztárgépet hoz forgalomba,
c) nem felel meg az 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak,
az engedélyező hatóság legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felhívja a jogellenes állapot megszüntetésére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
(3) Ha
a) az (1) bekezdés szerinti jogellenes állapot nem szüntethető meg,
b) a forgalmazó nem gondoskodik a 24. § (3) bekezdésében foglaltak teljesítéséről,
az engedélyező hatóság a pénztárgéptípus forgalmazási engedélyét visszavonja.
(4) A visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép a forgalmazási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 5 évig üzemeltethető.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően 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.”

11. §  A Rendelet 24. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  (3), (4) és (6)  bekezdés előírásait megfelelően alkalmazni kell a  pénztárgép program frissítésére is a  nem 
számítógép alapú pénztárgépek esetén.”
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12. § (1) A Rendelet 28. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A kérelemhez mellékelni kell)
„c) 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.”

 (2) A Rendelet 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) 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.”

13. §  A Rendelet a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A.  § Az  állami adóhatóság az  Art. 176/C.  § (2)  bekezdése alapján vezetett nyilvántartásában a  forgalmazó és 
az AEE gyártó tanúsítványa alapján szerepelteti, hogy az egyes műszerész igazolványok mely pénztárgéptípusok mely 
verziószámának szervizelésére jogosítanak.”

14. §  A Rendelet 34. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Érvénytelenné vált műszerészi igazolvány újbóli kiállítására vonatkozóan a műszerészi igazolvány első alkalommal 
történő kiállítása iránti kérelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy az  Art. 176/E.  § 
(2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott feltételnek való megfelelést igazoló hatósági bizonyítványt nem kell 
mellékelni, amennyiben az érvénytelenség oka az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatváltozás, és az új műszerészi 
igazolvány kiállítása iránti kérelmet a változás határidőben történt bejelentését követő 5 napon belül terjesztik elő.”

15. §  A Rendelet 7. alcíme a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A.  § Az  állami adóhatóság az  Art. 176/C.  § (2)  bekezdése alapján vezetett nyilvántartásából hivatalból törli 
a műszerészt, illetve a műszerész által szervizelhető pénztárgéptípust, ha
a) az állami adóhatóság tudomására jut olyan hitelt érdemlő információ, hogy a műszerész az adott típus esetében 
nem a jogszabályoknak megfelelően látja el a pénztárgép szervizelését,
b) a forgalmazó, illetve az AEE gyártó jelzi, hogy a pénztárgép forgalmazó, illetve gyártó által meghatározott javítási 
protokollt a műszerész nem tartja be, vagy
c) megállapítást nyer, hogy a műszerész maga idézte elő a pénztárgép jogszerűtlen működését.”

16. §  A Rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) A műszerészi igazolványra vonatkozó rendelkezéseket − a 32. § és a 34. § (1) bekezdés a)–c) és i) pontja, 
valamint (7) bekezdése kivételével − a plombanyomóra is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol a rendelkezés 
műszerészi igazolványt említ, azon plombanyomót kell érteni.
(2) 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 adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálatán.”

17. §  A Rendelet 38. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem számítógép alapú pénztárgép esetén a műszerész a pénztárgép programot a pénztárgép meghibásodása 
esetén sem cserélheti, erre kizárólag a forgalmazó jogosult.
(9) A (8) bekezdés szerinti esetben a pénztárgép program cseréje esetén a pénztárgépnek első műveletként el kell 
végeznie az AEE szoftver és a pénztárgép program aktualizálását a NAV szerverén keresztül.
(10) A (9) bekezdést nem kell alkalmazni azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 3. § 
szerinti egyedi mentesítésben részesült.”

18. §  A Rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szerviz a műszerésze által végzett szervizelési tevékenységről, továbbá azokról az eseményekről, körülményekről, 
amelyekről e rendelet szerint jegyzőkönyvet kell felvennie, 3 munkanapon belül az erre rendszeresített nyomtatványon 
adatot szolgáltat az állami adóhatóság felé.”
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19. §  A Rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szerviz megszűnését követően az e rendeletben előírt iratőrzési kötelezettségnek az (1) bekezdésben foglalt 
időpontig
a) a jogi személy jogutódja vagy jogszabályban, határozatban erre kötelezett,
b) a közkereseti társaságnál és a betéti társaságnál a jogszabályban meghatározott személy
tesz eleget.”

20. §  A Rendelet 42. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) 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.
(4) Ha a  forgalmazó a  pénztárgép javításának idejére cserepénztárgépet biztosít, úgy a  cserepénztárgépet 
az  üzemeltető részére kell átszemélyesíteni. A  cserepénztárgép forgalmazó részére történő visszaszolgáltatásával 
egyidejűleg a cserepénztárgépet a forgalmazó részére kell átszemélyesíteni.”

21. §  A Rendelet a következő 42/B. §-sal egészül ki:
„42/B.  § (1) Az  AEE burkolatának megbontásával járó javítást kizárólag az  AEE gyártója végezhet a  forgalmazási 
engedélyben megjelölt telephelyen.
(2) Az AEE (1) bekezdés céljából történő kiszerelését a műszerész kizárólag a pénztárgép forgalmazójának és az AEE 
gyártó kijelölt szervize képviselőjének jelenlétében végezheti el.
(3) Az AEE (2) bekezdés szerinti 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.
(4) 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.”

22. § (1) A Rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell jelölni
a) az adóalany nevét,
b) az adóalany adószámát,
c) az adóalany székhelyét,
d) a pénztárgép üzemeltetési helyét, illetve üzemeltetési módját,
e) a  pénztárgép üzemeltetési helye szerinti üzlet nevét, amennyiben van ilyen, illetve az  üzlet TEÁOR szerinti 
tevékenységét,
f ) az  üzemeltetés célját, amennyiben a  pénztárgépet cserepénztárgépként vagy bérbeadási célból kívánják 
üzemeltetni.”

 (2) A Rendelet 44. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés d) pontja szerinti üzemeltetési helyként, illetve üzemeltetési módként az üzemeltetőnek be kell 
jelentenie, hogy a pénztárgépet
a) állandó üzemeltetési hely esetén egy meghatározott pénzátvételi helyen,
b) változó telephely esetén több meghatározott pénzátvételi helyen,
c) mozgóboltban vagy mozgó szolgáltatóhelyen,
d) tartalék pénztárgépként
kívánja üzemeltetni.”

 (3) A Rendelet 44. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentés alapján az állami adóhatóság)
„b) a bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton megküldi 
a  pénztárgép üzembe helyezéséhez, átszemélyesítéséhez, illetve a  pénztárgép AEE-jének cseréjéhez szükséges 
üzembehelyezési kódot.”

 (4) A Rendelet 44. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az adóalany köteles az üzembehelyezési, illetve átszemélyesítési kódról szóló, állami adóhatóság által megküldött 
értesítést – a  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben kinyomtatott formában – a  pénztárgép értékesítőjének, 
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átszemélyesítés esetén az  átszemélyesítést végző, illetve az  AEE cseréje esetén a  cserét végző műszerész részére 
átadni.
(5) A pénztárgép értékesítője, illetve az átszemélyesítést vagy az AEE cseréjét végző műszerész rögzíti a pénztárgépben 
az  AP számot, valamint az  állami adóhatóság által az  adóalany részére megküldött üzembehelyezési, illetve 
átszemélyesítési kódot.
(6) Az  üzembehelyezési, illetve az  átszemélyesítési kód pénztárgépben történő rögzítését követően az  AEE 
az 5. mellékletben meghatározottak szerint kapcsolatba lép a NAV szerverével. A NAV szervere az 5. melléklet szerinti 
válaszüzenettel
a) üzembe helyezi az AEE-t,
b) üzembe helyezett AEE esetén átszemélyesíti azt,
c) elutasítja az  üzembe helyezést, illetve átszemélyesítést, amennyiben a  rögzített üzembehelyezési vagy 
átszemélyesítési kód érvénytelen, vagy az adott pénztárgép, illetve AEE üzembe helyezésére korábban már sor került, 
vagy más, adategyezőségi hiba okán az üzembe helyezés, átszemélyesítés nem végezhető el.
(7) Érvénytelen az üzembehelyezési, illetve az átszemélyesítési kód, ha azt nem az állami adóhatóság adta ki, illetve ha 
azt korábban más pénztárgép, illetve AEE üzembe helyezéséhez, átszemélyesítéséhez felhasználták.”

 (5) A Rendelet 44. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A bejelentésen megadott, a (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt adatok kizárólag az adóalany azonosítását 
szolgálják, a  pénztárgép üzembe helyezése, átszemélyesítése az  állami adóhatóság nyilvántartásában szereplő 
adatokkal valósul meg.”

 (6) A Rendelet 44. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A változó telephelyen, mozgóboltban vagy mozgó szolgáltató helyen működő pénztárgépként csak hordozható 
pénztárgép helyezhető üzembe, illetve már működő pénztárgép üzemeltetési módja csak hordozható pénztárgép 
esetén változtatható meg ezen módokra.”

23. §  A Rendelet 47. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a pénztárgép üzemeltetőjének személyében az AEE átszemélyesítésével változás következik be, az üzemeltetőt 
az  (1)  bekezdés szerinti megőrzési kötelezettség nem terheli. Az  átszemélyesítést megelőzően az  üzemeltetőnek 
gondoskodnia kell az AEE adatainak kiolvasásáról.”

24. § (1) A Rendelet 48. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az éves felülvizsgálat
a) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint
b) szervizes helyszíni vizsgálatból
áll.
(1b) Az  (1a)  bekezdés a)  pontja szerinti 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, mely tényről az  AEE 
gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a szervizes 
helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles. Ezt a  tevékenységet kizárólag az adott típus 
szervizelésére jogosult műszerész végezheti.”

 (2) A Rendelet 48. § (2)–(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1a)  bekezdés b)  pontja szerinti felülvizsgálatot a  pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves 
szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.
(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz
a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,
b) ellenőrzi, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak,
c) szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát.
(4) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.”

25. §  A Rendelet a következő 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A. § (1) A pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani.
(2) A  pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a  pénztárgépen 
bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével, kivéve, ha az  eltérést az  üzemeltető működési 
sajátosságai okozzák és az eltérés mértéke e működési sajátosságokhoz igazodik.
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(3) A (2) bekezdés, valamint a 49. § (2) bekezdésének alkalmazásában a pénzmozgás, illetve a pénzkészlet összetétele 
a  pénznek a  4.  melléklet 6.  pont 6.2. alpontja szerinti bejegyzésre előírt részletezettséggel történő megbontását 
jelenti.
(4) A  49–49/A.  §-ok alkalmazásában pénznek kell tekinteni a  készpénzt, a  forgatható utalványt és a  papír alapú 
készpénz-helyettesítő fizetési eszközt.
(5) A  TEÁOR ’08.53.1 szerint Postai tevékenységet (egyetemes kötelezettséggel) folytató adóalany, a  napi 
forgalmi jelentés készítés kivételével mentesül a  49.  § és az  e  §-ban előírt kötelezettségek alól, amennyiben 
az  adott pénzátvételi helyen egyidejűleg nyújt a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi  
CCXXXVII.  törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott készpénzátutalást, valamint a Hpt. 
6.  § (1)  bekezdésében meghatározott fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatást és 
készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatást.
(6) Amennyiben az  üzemeltető az  (5)  bekezdésben meghatározott pénzátvételi helyeken olyan tevékenységet is 
végez, melyhez kapcsolódó nyugtaadási kötelezettség kizárólag pénztárgéppel teljesíthető, akkor a pénztárgépben 
csak az  e  tevékenysége keretében végzett szolgáltatásnyújtáshoz, termékértékesítéshez kapcsolódó forgalmat 
köteles rögzíteni.”

26. §  A Rendelet 10. alcíme a következő 50/A. és 50/B. §-sal egészül ki:
„50/A.  § (1) Az  üzemeltetőnek az  erre a  célra rendszeresített elektronikus úton benyújtott kérelmére a  NAV 
elektronikus úton díjmentesen átadja az  AEE-n eltárolt és a  NAV-hoz továbbított forgalmi adatokat gyűjtőnként 
és bizonylattípusonként az  üzemeltető által megjelölt időszak tekintetében. Az  állami adóhatóság az  adatokat 
az  üzemeltető által megjelölt időszak utolsó napjáig elvégzett utolsó, az  adatszolgáltatás napjáig a  NAV-hoz 
továbbított napi zárás adatainak figyelembevételével teljesíti.
(2) Egy adott időszak tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására.
(3) Az  üzemeltető saját adataira vonatkozó, (1)  bekezdéstől eltérő adatigénylése esetén az  üzemeltető köteles 
megtéríteni a NAV részére az adatigénylés teljesítésének önköltségi árát.
(4) A NAV az üzemeltető meghatalmazásából eljáró szerviz vagy forgalmazó részére ingyenesen biztosítja a pénztárgép 
igényelt naplófájljait, ha azokra a pénztárgép hibájának feltárásához vagy javításához van szükség.
50/B. § A NAV blokkolja a pénztárgépet
a) a 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, a forgalmazási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedését 
követő naptól,
b) amennyiben az Áfa tv. 178/A. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító 
hírközlési szolgáltató a  pénztárgép üzemeltetője részére biztosított szolgáltatást szünetelteti vagy korlátozza, 
a szüneteltetés vagy a korlátozás kezdő napjától a szüneteltetés vagy a korlátozás megszüntetésének napjáig,
c) amennyiben az Áfa tv. 178/A. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító 
hírközlési szolgáltató a pénztárgép üzemeltetője részére biztosított szolgáltatást megszünteti, a megszüntetés kezdő 
napjától,
d) a pénztárgép megsemmisülése, elvesztése, eltulajdonítása esetén az üzemeltető 53. § szerinti bejelentését követő 
naptól,
e) a pénztárgép használatának szüneteltetése esetén az üzemeltető 51. § (1) bekezdése szerinti bejelentése alapján 
a bejelentését követő naptól az üzemeltető 51. § (2) bekezdése szerinti bejelentésében megjelölt napig.”

27. §  A Rendelet 51. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1) és (2)  bekezdéstől eltérően a  tartalék pénztárgépként üzemeltetett pénztárgép tekintetében 
kizárólag a  tartalék pénztárgép működésének szüneteltetését kell bejelenteni a  szünetelés megkezdését követő  
3 munkanapon belül.”

28. §  A Rendelet a következő 51/A. és 51/B. §-sal egészül ki:
„51/A. § (1) A pénztárgép üzemeltetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles az állami adóhatósághoz 
adatszolgáltatást teljesíteni, amennyiben azzal a céllal fejezi be a pénztárgép használatát, hogy az adott pénztárgépet 
a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni (a továbbiakban: használatból kivonás). Az adatszolgáltatást a használatból 
kivonás tervezett időpontját megelőző 5. napig kell teljesíteni.
(2) A  pénztárgép üzemeltetője köteles bejelenteni az  állami adóhatóság részére az  erre a  célra rendszeresített 
nyomtatványon, ha a pénztárgép használatának 44. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott célját meg kívánja 
változtatni, az adatszolgáltatásra okot adó körülmény bekövetkezését követő 5 napon belül.
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51/B.  § Bérbeadás céljából üzembe helyezett pénztárgépek tekintetében, amennyiben a  pénztárgép nincs bérlő 
részére átszemélyesítve, a pénztárgépet a bérbeadó részére kell átszemélyesíteni. Ezt csak az adott pénztárgéptípusra 
engedéllyel rendelkező műszerész végezheti el.”

29. §  A Rendelet 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pénztárgép üzemeltetője köteles a  pénztárgép 44.  § (2a)  bekezdése szerint bejelentett adatának 
megváltozását az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon az  adat megváltoztatásának időpontját megelőző  
5. napig az állami adóhatósághoz bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni az adat megváltoztatásának tervezett 
időpontját.”

30. §  A Rendelet 54. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pénztárgépnaplóba bejegyzést az e rendeletben meghatározott esetekben az üzemeltető, a (4) bekezdésben 
foglaltak szerint a műszerész vagy a forgalmazó tehet.
(4) A műszerész vagy a  forgalmazó az üzemeltető (az üzemeltető részéről jelen lévő személy) aláírásával ismerteti 
el bejegyzését. Az  aláírás megtagadása esetén a  műszerész vagy a  forgalmazó jegyzőkönyvet vesz fel, melyben 
meg kell jelölni az  aláírás megtagadásának okát. Az  aláírás megtagadásáról az  üzemeltető az  erre rendszeresített 
nyomtatványon, az aláírás megtagadásától számított 5 napon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.”

31. §  A Rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55.  § (1) 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.
(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben a pénztárgép selejtezhető.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 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. Az  ilyen kiszerelt AEE-t nem lehet 
átszemélyesíteni.”

32. §  A Rendelet 15. alcíme a következő 61/A. és 61/B. §-sal egészül ki:
„61/A. § (1) A forgalmazói tesztelés céljából üzembe állított pénztárgépe tekintetében az AP számot a  forgalmazó 
kérésére az állami adóhatóság adja. Az AP szám meghatározásakor a 61. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 
karakterként „Y” és „Z” betű használható. Az így rendszerbe állított pénztárgép kizárólag tesztelési célra használható.
(2) A  pénztárgép forgalmazója az  (1)  bekezdés szerinti pénztárgép rendszerbe állításáról, üzemeltetési helyéről 
és üzemeltetésének megszüntetéséről elektronikus úton adatot szolgáltat az  állami adóhatóság részére 
az adatszolgáltatásra okot adó körülmény bekövetkezését követő 5 napon belül.
61/B. § Ha a forgalmazó által adott engedélyszámon értékesített AEE-k száma meghaladja a 99 ezret, a jelen alcímben 
foglaltak biztosítása érdekében a  forgalmazó kérelmére az  engedélyező hatóság az  adott pénztárgéptípusra 
díjmentesen új engedélyszámot állapít meg.”

33. § (1) A Rendelet 67. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. 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,”

 (2) A Rendelet 67. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6a. átszemélyesítés: üzembe helyezett pénztárgép más üzemeltetőhöz rendelése,”

 (3) A Rendelet 67. §-a a következő 8a. és 8b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8a. cserepénztárgép: a  cserepénztárgépként üzembe helyezett pénztárgép, amelyet nyugtaadási kötelezettség 
teljesítésére kizárólag a meghibásodott pénztárgép üzemeltetője használ, kizárólag a javítás ideje alatt,
8b. egyes speciális értékesítések bizonylata: azon ügyletekről kiállított nem adóügyi bizonylat, amelyek tekintetében 
az üzemeltetőt számlakibocsátási kötelezettség terheli,”
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 (4) A Rendelet 67. §-a a következő 13a. és 13b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„13a. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló törvény szerinti mozgóbolt,
13b. NAV szerver: az online pénztárgépekkel kommunikáló, a NAV által üzemeltetett informatikai rendszer,”

 (5) A Rendelet 67. §-a a következő 15a. és 15b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15a. pénztárgép: azon hardverelemek és szoftverek összessége, amelyek az  ezen rendeletben megkövetelt vagy 
engedélyezett funkcionalitást biztosítják,
15b. 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,”

 (6) A Rendelet 67. §-a a következő 16a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16a. 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, e rendeletben foglalt követelményeket,”

 (7) A Rendelet 67. §-a a következő 18a. és 18b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18a. szolgáltatóhely: szolgáltatási tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló 
rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség vagy terület, ahol szolgáltatási tevékenységet folytatnak, ideértve 
a  szolgáltatási tevékenység folytatására kialakított járművet, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszközt, 
illetve amennyiben a szolgáltatás jellege nem igényel külön helyiséget, akkor a pénzátvétel helye,
18b. tartalék pénztárgép: az  üzemeltető nevére üzembe helyezett, de csak más, nem tartalék pénztárgépének 
meghibásodása esetén vagy egyéb rendkívüli esetben működtetett pénztárgép.”

34. §  A Rendelet 20. alcíme a következő 78/A–78/F. §-sal egészül ki:
„78/A. § (1) E rendeletnek 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 rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelettel 
(a  továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 3., 4. és 5.  melléklete szerinti rendelkezéseknek való megfelelést 
a  pénztárgép forgalmazója az  AEE szoftver frissítésével köteles az  általa forgalmazott pénztárgépek tekintetében 
biztosítani.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti megfelelés biztosítása érdekében a  pénztárgép forgalmazásának engedélyezése iránti 
kérelmet és a  forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet a  Mód. rendelet hatálybalépésétől számított 
180 napon belül kell az  engedélyező hatóság részére a  szükséges dokumentációval, valamint a  típusvizsgálható 
pénztárgéppel együtt benyújtani, egyidejűleg pedig igazolni a  7.  § (2)  bekezdésének való megfelelést. A  kérelem 
benyújtásának legkorábban a Mód. rendelet hatálybalépésétől számított 91. napon van helye.
(3) Ha a pénztárgép forgalmazására irányuló engedélykérelmet vagy forgalmazási engedély módosítására irányuló 
kérelmet a Mód. rendelet hatálybalépésétől számított 91. napot megelőzően nyújtják be, az engedélyező hatóság 
e  rendelet Mód. rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával folytatja le 
az engedélyezési eljárást. A jelen bekezdés alapján kiadott engedély azonban nem mentesíti a forgalmazót az (1) és 
(2) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés alól.
(4) Ha a forgalmazó nem tesz eleget az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a (2) bekezdés szerinti határidőben, 
úgy további 15 napon belül a  forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép AEE gyártója kérelemmel fordulhat 
az engedélyező hatósághoz a forgalmazási engedély módosítása iránt.
(5) Ha sem a forgalmazó, sem a forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép AEE gyártója nem kezdeményezi a jelen 
§ szerinti eljárásokat, vagy ha az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet elutasítja, 
az  engedélyező hatóság a  Mód. rendelet előírásainak 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.
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78/B. § A 2014. december 31-ig kiadott üzembehelyezési kódok 2016. február 29-én érvényüket vesztik.
78/C. § A közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó adóalany a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de 
az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépet 2017. december 31-éig üzemeltetheti.
78/D. § A Mód. rendelet hatálybalépésekor érvényes műszerészi igazolványokat érvényesnek kell tekinteni minden 
érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgéptípusra a  forgalmazási engedély módosításáig vagy 
kiterjesztéséig.
78/E.  § A  Mód. rendelet 1–2.  melléklete alapján pénztárgép használatra kötelezett adóalany kizárólag a  Mód. 
rendeletben meghatározott követelményeknek is eleget tevő pénztárgépet helyezhet üzembe.
78/F.  § Cserepénztárgép 2016. december 31-ét követően kizárólag online módon működhet. A  forgalmazó 
a  cserepénztárgép átadásakor azt az  üzemeltető részére átszemélyesíti. A  cserepénztárgép visszavételekor 
a  forgalmazó a  cserepénztárgépet magára átszemélyesíti. Az  e  § szerinti eljárás esetén az  utólagos rögzítésre 
vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak.”

35. §  A Rendelet 20. alcíme a következő 78/G. §-sal egészül ki:
„78/G. § Az 1. melléklet szerint taxis szolgáltatási tevékenységet végző adóalany mentesül a pénztárgép használat 
alól, ha az állami adó- és vámhatósághoz e rendelet szerinti tartalommal adatot szolgáltat fuvarairól és bevételeiről.”

36. §  A Rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,
d) 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,
e) 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,
f ) 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

37. §  A Rendelet
  1. 3.  § (2)  bekezdésében az  „egységgel felszerelt” szövegrész helyébe az  „egységgel (a  továbbiakban: AEE) 

felszerelt” szöveg,
  2. 4. § (2) bekezdésében a „15 nap” szövegrész helyébe a „15 munkanap” szöveg,
  3. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a „szoftverváltoztatatás” szövegrész helyébe a „szoftverváltoztatás” szöveg,
  4. 29.  § (1)  bekezdésében a „kiállítja a  műszerészi” szövegrész helyébe a „kiállítja a  – kérelemben megadott 

forgalmazási engedélyszámmal jelölt pénztárgép szervizelésére jogosító – műszerészi” szöveg,
  5. 33. § (1) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
  6. 33. § (2) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
  7. 33. § (5) bekezdésében az „érinti szerviz” szövegrész helyébe az „érinti a szerviz” szöveg,
  8. 34. § (1) bekezdés a) pontjában a „megaműszerészi” szövegrész helyébe a „meg a műszerészi” szöveg,
  9. 34. § (4) és (5) bekezdésben a „15” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
10. 38.  § (3)  bekezdésében a „beavatkozásról, egyéb” szövegrész helyébe a „beavatkozásról, az  AEE bármilyen 

sérüléséről, illetéktelen felnyitási kísérletének észleléséről, egyéb” szöveg,
11. 42. § (1) bekezdésben az „a szerviz köteles” szövegrész helyébe az „a forgalmazó köteles” szöveg,
12. 42. § (2) bekezdés c) pontjában a „szerviz” szövegrészek helyébe a „forgalmazó” szöveg,
13. 44. § (1) bekezdésében a „helyezését, illetve” szövegrész helyébe a „helyezését, üzembe helyezett pénztárgép 

átszemélyesítését, illetve” szöveg,
14. 49. § (2) bekezdésében a „nyitó készpénzállomány értékét.” szövegrész helyébe a „nyitó pénzkészlet összegét és 

összetételét.” szöveg,
15. 53. §-ában a „8” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
16. 54. § (8) bekezdésében a „köteles a” szövegrész helyébe a „köteles erről a” szöveg,
17. 61. § (5) bekezdésében az „a „T” betű” szövegrész helyébe az „az „Y” és „Z” betű” szöveg,
18. 67.  § 2.  pontjában a  „göngyölegjegy,” szövegrész helyébe a  „göngyölegjegy, továbbá a  napnyitás és 

a pénzmozgás bizonylat,” szöveg,
19. 67. § 14. pontjában a „meg,” szövegrész helyébe a „meg, ide nem értve a napnyitás és a pénzmozgás bizonylatot,” 

szöveg,
20. 67.  § 18.  pontjában az „igényli,” szövegrész helyébe az „igényli, ide nem értve az  AEE megbontásával járó 

javítást,” szöveg
lép.
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38. §  Hatályát veszti a Rendelet
  1. 2. § (1) bekezdésében az „1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett” szövegrész,
  2. 2. § (2) bekezdése,
  3. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „pénztárgépet használó” szövegrész,
  4. 9. § (3) bekezdés b) pontja,
  5. 24. § (5) bekezdése,
  6. 24. § (6) bekezdésében az „illetve amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 

teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét,” szövegrész,
  7. 42. § (6) bekezdése,
  8. 42/A. § (2) bekezdésében az „az erre a célra rendszeresített nyomtatványon” szövegrész,
  9. 45.  § (3)  bekezdésében az  „illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az  adóalany 

a  2.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az  Áfa tv. 178.  § (1a)  bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségét,” szövegrész,

10. 46. §-a,
11. 48. § (1) bekezdésében a „szervizes” szövegrész,
12. 52.  § (3)  bekezdésében az  „illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az  adóalany 

a  2.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az  Áfa tv. 178.  § (1a)  bekezdése szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségét,” szövegrész,

13. 56. § (1) bekezdésében a „vagy a pénztárgép üzemeltetőjének személyében változás következik be,” szövegrész,
14. 60. §-a,
15. 67. § 17. pontja,
16. 68. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész,
17. 68. § (2) bekezdése,
18. 11. melléklete.

39. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 36. § a) pontja és az 1. melléklet 2016. szeptember 30-án lép hatályba.
 (3) A 35. §, a 36. § b) pontja és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 36. § d) pontja és a 4. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

40. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

1. melléklet az   /2016. (   .   .) NGM rendelethez 
 

„1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 
 
 

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre 
 
1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag 
pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek: 
 
a) a gyógyszertárak, 
 
b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08  
 

1. a 45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási  
2. a 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelemi,  
3. a 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási,  
4. a 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi,  
5. az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási),  
6. az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatási), 
7. a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési,  
8. 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészeti,  
9. 93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag táncteremi, diszkó működtetési,  
10. a 95.1-95.2 szerinti javítási,  
11. 96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) 
és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási, 
12. 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és 
13. 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási  

tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve: 
 

ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, 
bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme, 
bc) az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő 
tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja, 
bd) a termelői borkimérés, 
be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében, 

 
c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR '08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, 
üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.” 
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2. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez

 

2. melléklet az   /2016. (   .   .) NGM rendelethez 
 
 
1. A Rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontja a következő 4a. ponttal egészül ki: 
 
[Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel 
tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek: a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08] 
 
„4a. 49.32 szerinti taxis személyszállítási” 
 
[tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt.] 
 
2. A Rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontja a következő 6a. ponttal egészül ki: 
 
[Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel 
tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek: a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08] 
 
„6a. 66.12 szerinti értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységből kizárólag a pénzváltási” 
 
[tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt.] 
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3. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez
„3. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

 

3. melléklet az   /2016. (   .   .) NGM rendelethez 
 

„3. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 

 

A) Pénztárgépekre vonatkozó műszaki követelmények 

 

1. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az értékesítés, illetve az egyéb pénzmozgások kimutatására, rögzítésére és 
bizonylatolására. 

2. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a készpénzben és ettől eltérő fizetési módokban eszközölt fizetések és egyéb 
pénzmozgások kimutatására, rögzítésére és bizonylatolására. 

3. A pénztárgépnek e rendelet 9. mellékletében meghatározott bizonylatokat kell nyomtatnia. 

4. A pénztárgép nem rendelkezhet olyan funkcióval, amely révén az üzemeltető, vagy más személy törölheti, módosíthatja, 
vagy kiegészítheti a már rögzített adatokat, ide nem értve, ha erre vonatkozó utasítás a NAV szerveréről érkezik. 

5. A pénztárgép nem lehet alkalmas adóügyi bizonylat nyomtatás nélkül értékesítési tranzakció rögzítésére, ide nem értve az 
önkiszolgáló üzemanyagkút rendszerek e rendeletben meghatározott eseteit. 

6. A pénztárgép lehetőséget biztosíthat a kezelés gyakorlására, a pénztárgép gyakorló üzemmódba kapcsolásával. A gyakorló 
üzemmód be- és kikapcsolására csak zárt adóügyi napnál lehet alkalmas a pénztárgép. A gyakorló üzemmóddal kapcsolatos 
eseményekre és a gyakorló üzemmódban kibocsátott bizonylatokra vonatkozó eseményeket rögzíteni kell a 4. mellékletben 
foglaltak szerint.  

7. A pénztárgép programot el kell látni verziószámmal. A verziószám a szoftver programverziójának egyedi azonosítója, amely 
a szoftver frissítésével, bővítésével megváltozik. 

7.1. A pénztárgépekre telepített pénztárgép programok verziószámát, valamint a program készítőjének nevét rögzíteni kell, az 
adatoknak lehívhatónak kell lenniük. 

7.2. A pénztárgépet tilos csatlakoztatni, illetve egybeépíteni olyan készülékkel, vagy szoftverrel, amely befolyásolja annak e 
rendeletben szabályozott funkcióit, kivéve az e rendeletben kifejezetten nevesített eseteket.  

8. A pénztárgép csak akkor bocsáthat ki adóügyi bizonylatot, ha a pénztárgépben – F) pont FD) alpontja szerinti – AEE 
működik. 

9. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az üzemeltető egy erre a célra szolgáló USB 2.0 csatlakozón keresztül 
kiolvasssa az AEE-ben tárolt valamennyi naplóállományt, illetve a kezelő által megadott időintervallumban keletkezett 
naplóállományokat. Ez a funkció a kezelő számára korlátozás nélkül elérhető kell legyen. Az alkalmazott csatlakozóaljzat USB-
A, USB-B, miniUSB-B vagy microUSB lehet. Amennyiben a kiolvasási művelet végrehajtásához valamilyen speciális 
csatlakozóra, kábelre, egyéb eszközre vagy szoftverre van szükség, az ilyen eszközöket a pénztárgép értékesítése során 
pénztárgéphez az üzemeltető részére biztosítani kell, a szoftvereket hozzáférhetővé kell tenni. A pénztárgépnek alkalmasnak 
kell lennie a naplófájlok kiolvasása során legalább 300 kilobájt/s adatátviteli sebesség biztosítására.  

9.1. A Forgalmazó kötelezettsége, hogy a kiolvasott naplófájlok üzemeltető általi értelmezését segítő programot tegyen 
hozzáférhetővé az üzemeltető számára.  

10. A pénztárgépnek pecsétnyomóval (plomba) lezárhatónak kell lennie. A pénztárgép lezárására kizárólag a NAV által 
biztosított pecsétnyomó használható. A pecsétnyomó anyaga acél. A pecsétnyomó mérete 10 mm. A pecsétanyag 
pecsétviasz, a lenyomat homorú. Számítógép alapú pénztárgépeken kizárólag azt az egységet szükséges plombálni, 
amelyikben az AEE beépítésre került.  

11. A plomba helyét úgy kell meghatározni, hogy felbontása nélkül a készüléken (pénztárgép) illetéktelen beavatkozás, 
adattörlés ne legyen végrehajtható. 

12. A pénztárgép burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a készülék nyílásain keresztül ne legyen lehetőség a tárolt adatok 
módosítására. 

13. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a forgalmi gyűjtőkhöz tartozó áfa kulcsok előre programozott módú kezelésére, 
azaz egy korábbi időpontban beállított áfa tábla megadott dátum szerinti érvénybe léptetésére. 

14. A pénztárgép az AEE rendszerbe állítását megelőzően kizárólag „gyakorló üzemmódban” működhet. Gyakorló üzemmód 
során: 

a) a pénztárgép nem lehet alkalmas adóügyi bizonylat nyomtatására, 

b) valamennyi szóközkarakter helyett „?” karaktert kell nyomtatni. 

15. Az AEE-ben tárolt utolsó „napi forgalmi jelentés” dátumánál korábbi dátumra történő beállítást a pénztárgép nem 
engedélyezhet.  
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16. A napi nyitást követő 24+1,5 óra elteltével a pénztárgép nem adóügyi bizonylat és a napi forgalmi jelentés kivételével 
újabb bizonylat megnyitását nem végezheti el. 

17. A pénztárgépen lehetővé kell tenni értékhatárok beállítását az alábbiakra:  

a) egy tétel egységára, 

b) egy tételsor összértéke, 

c) egy bizonylat összértéke. 

17.1. A pénztárgépnek gyári állapotában tartalmaznia kell a nyugta maximális összegére vonatkozó, ÁFA tv. 165. § (3) b) 
pontjában meghatározott értékhatárt.  

18. Az üzemeltetőnek a tőle elvárható mértékben, a gazdasági tevékenysége sajátosságaihoz illeszkedően alkalmaznia kell a 
17. pontban leírt funkciókat annak érdekében, hogy a téves beütés esélyét minimalizálja. 

 

B) Papír 

1. A pénztárgépben kizárólag jól olvasható, olvashatóságát a felhasználástól számított legalább 8 évig megőrző folytonos 
papírtekercs használható. 

2. A hőpapír használatának további feltétele, hogy a papírtekercs hátoldalán tartalmazza az alábbi adatokat: 

a) „A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.”, 

b) az 1. pontban foglaltaknak megfelelő hőpapírként Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe, 

c) a hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap), 

d) „Olvashatóságát megőrzi 8 évig”, 

e) az olvashatóság megőrzési feltételei. 

 

C) Forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók 

1. A pénztárgépnek legalább az alábbi ötszáz forgalmi gyűjtővel kell rendelkeznie, amelyek az értékesítések és egyéb, a 4-6. 
pontokban meghatározott tranzakciók áfa-csoportonkénti, valamint termék- vagy szolgáltatáscsoportonkénti elkülönített 
regisztrációját biztosítják. 

1.1. Az egyes gyűjtők jele egy betűből és két számjegyből áll. A betű az értékesített termék vagy szolgáltatás ÁFA-kulcsát, a 
kétjegyű szám pedig a termék- vagy szolgáltatáscsoportot jelöli. 

a) 05%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek, első karaktere „A”, 

b) 18%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „B”, 

c) 27%-os áfa kulcsú termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „C”, 

d) adójegyes termékek forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „D”, 

e) az egyéb termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek első karaktere: „E”. Jelen alpont alkalmazásában az egyéb 
termékek, szolgáltatások forgalma: 

ea) az áfa alól mentes termékek, szolgáltatások forgalma, 

eb) az alanyi adómentességet választó adóalany forgalma,  

ec) az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany forgalma,  

ed) az Áfa tv. XV. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás forgalma,  

ee) az Áfa tv. XVI. fejezetében meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, 
gyűjteménydarab vagy régiség értékesítésének forgalma, 

ef) az Áfa tv. hatályán kívüli értékesítések, szolgáltatások forgalma. 

1.2. Az fa) pont alkalmazásában a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz.) 2002. év július hó 31. napján hatályos besorolási rendjét kell 
irányadónak tekinteni. 

2. A forgalmi adatok gyűjtését bizonylat szinten (nyugta, egyszerűsített számla) és napi szinten is biztosítani kell. 

3. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie az áfa-kulcsok A) pont 13. alpont pont szerinti módosítására. 

4. A pénztárgép nyugta, egyszerűsített számla készítésekor az alábbi elemi tranzakció típusokat kezelheti bizonylaton belül: 

a) értékesítés- értékesítés sztornó (jele: „”, illetve „s”), 
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b) felár-felár sztornó (jele: „f”, illetve „fs”), 

c) engedmény-engedmény sztornó (jele: „e”, illetve „es”), 

d) nem üzletpolitikai kedvezmény és ennek sztornója (jele: „k”, illetve „ks”), 

e) göngyöleg visszaváltás és göngyöleg visszaváltás sztornó (jele: „g” és „gs”). 

5. A 4. pontban felsoroltak közül az értékesítés és értékesítés sztornó, illetve a göngyöleg visszaváltás és göngyöleg 
visszaváltás sztornó tranzakció típus alkalmazása kötelező, a többi tranzakció alkalmazása opcionális. 

6. A nyugta, egyszerűsített számla tételsorainak nyomtatásakor a tranzakció típusát jellel, vagy megnevezéssel egyértelműen 
azonosítani kell. A forgalmi gyűjtők tartalmát csökkentő tranzakciók (értékesítés sztornó, engedmény, göngyöleg visszaváltás, 
felár sztornó) értékét „-” előjellel kell kinyomtatni és az AEE-ben rögzíteni. 

7. A pénztárgépnek - az alkalmazott tranzakció típusoktól függően - az alábbi bizonylat szintű és napi szintű tranzakció-
gyűjtőkkel kell rendelkeznie: 

a) felár, 

b) sztornó, 

c) engedmény és 

d) göngyöleg. 

8. A tranzakció típusok, bizonylat szintű forgalmi és tranzakció-gyűjtők kapcsolatait a 7. melléklet tartalmazza. 

9. Sztornó és visszáru bizonylatok vonatkozásában a pénztárgépnek a következő napi szintű gyűjtéseket is el kell végezni: 

a) sztornó bizonylatok értékének gyűjtése és 

b) visszáru bizonylatok értékének gyűjtése. 

10. A pénztárgépnek legalább a következő napi szintű számlálókat kell kezelnie: 

a) kinyomtatott nyugták számlálója, 

b) a pénztárgép nyugtanyomtatóján kinyomtatott egyszerűsített számlák számlálója, 

c) nyugták, egyszerűsített számlák megszakításainak számlálója. 

11. Sztornó és visszáru bizonylatok vonatkozásában a pénztárgépnek az alábbi napi szintű számlálásokat is el kell végeznie: 

a) sztornó bizonylatok számlálása, 

b) visszáru bizonylatok számlálása. 

12. A pénztárgépnek göngyölített forgalomként (GT) az AEE üzembe helyezésétől vagy legutóbbi átszemélyesítésétől 
kezdődően gyűjtenie kell a napi forgalmi gyűjtők összegét. 

13. A pénztárgépnek az AEE üzembe helyezésétől, vagy legutóbbi átszemélyesítésétől kezdődően „napi zárások számlálója” 
globális számlálót kezelnie kell. 

14. A pénztárgépnek legalább az alábbi funkciókat kell kezelnie: 

a) napi funkciók: 

aa) napi nyitás, beleértve a nyitó pénzkészlet rögzítését 

ab) bizonylatnyitás, 

ac) tételsor nyomtatás, 

ad) rész-összesen sor nyomtatás, 

ae) ÖSSZESEN sor nyomtatás, 

af) bizonylat-megszakítás, 

ag) bizonylatzárás, 

ah) napi zárás (napi forgalmi jelentés nyomtatása). 

b) technikai és egyéb funkciók: 

ba) dátum-, időállítás, az e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint naplózva, 

bb) forgalmi gyűjtőkhöz tartozó ÁFA kulcs és 1/a-e. szerinti megjelölésének állítása – a 3. § szerinti egyedi mentesítéssel 
érintett pénztárgépek kivételével – kizárólag a NAV szerverről érkező üzenet alapján, a rendelet 5. mellékletében foglaltak 
szerint, 
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bc) fejléc beállítása, kizárólag az AEE-re érkező üzenet alapján az 5. mellékletben foglaltak szerint, 

bd) pénzmozgás bizonylat nyomtatása, 

be) pénztárjelentés nyomtatás, 

bf) Euró bevezetéséhez kapcsolódó dátumok állítása az AEE-re érkező üzenet alapján az e rendelet 5. mellékletében foglaltak 
szerint, 

bg) érkezett üzenet nyomtatása az e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint. 

15. Az euró bevezetésével kapcsolatos funkciók leírását a H) pont tartalmazza. 

D) A pénztárgép blokkolt állapota 

1. A pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie, amennyiben 

a) az AEE bármilyen okból nem működik megfelelően, különösen amennyiben az AEE nem képes biztonságosan ellátni a 
pénztárgépen lezajlott események rögzítésének és/vagy NAV felé továbbításának feladatát, ide nem értve, ha az adatok NAV 
felé történő továbbítása az elektronikus hírközlő hálózat elérhetőségének hiányából adódik, 

b) az AEE felnyitási kísérletet érzékelt, 

c) a kapcsolat sérül az AEE és a pénztárgép többi egysége között, 

d) a NAV oldaláról blokkolási utasítás érkezett az 5. mellékletben foglaltak szerint. 

2. Blokkolt állapotban a pénztárgép napi funkcióinak végrehajtása tilos, ilyenkor kizárólag szerviz funkciók érhetők el. 

3. Az 1. pont a)-c) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag a szerviz szervizelési tevékenysége keretében oldhatja fel. 

4. Az 1. pont d) alpontja szerinti blokkolt állapotot kizárólag a NAV szerveréről érkező 5. mellékletben foglalt ezirányú utasítás 
oldhatja fel. 

E) 

EA) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok 

1. A pénztárgép nyomtató egysége kizárólag az alábbiakban meghatározott magyar nyelvű bizonylatokat nyomtathatja ki: 

a) nyugta (adóügyi bizonylat), 

b) egyszerűsített számla (adóügyi bizonylat), 

c) napi forgalmi jelentés (adóügyi bizonylat), 

d) nem adóügyi bizonylat, 

e) nyugta, egyszerűsített számla sztornó bizonylata (adóügyi bizonylat), 

f) nyugta, egyszerűsített számla visszáru bizonylata (adóügyi bizonylat), 

g) göngyölegjegy (speciális visszáru bizonylat, adóügyi bizonylat), 

h) pénzmozgás (ki- és befizetés) bizonylat (adóügyi bizonylat), 

i) napnyitás bizonylat (adóügyi bizonylat). 

2. Az 1. pontban felsorolt bizonylatok mintáját a 9. melléklet tartalmazza. 

3. Az euró bevezetésével kapcsolatos bizonylat-változások leírását a 10. melléklet tartalmazza. 

4. A pénztárgéppel negatív végösszegű vagy forgalmi gyűjtőjű nyugta, egyszerűsített számla nem bocsátható ki. 

5. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a legutóbb megnyitott és az azt megelőző adóügyi nap során kibocsátott 
nyugták, egyszerűsített számlák, sztronó bizonylatok, visszáru bizonylatok listájáról bizonylatot nyomtatni, amelyen szerepel a 
bizonylatok sorszáma, a kibocsátás időpontja, a bizonylaton szereplő végösszeg, illetve a bizonylaton szereplő NAV ellenőrző 
kód. Ez a funkció a kezelő számára korlátozás nélkül elérhető kell, hogy legyen. 

EB) A bizonylatokra vonatkozó egyéb szabályok 

1. A kinyomtatott nyugtát és a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlát közös sorszámtartományban 
folyamatosan növekvő, ZZZZ/NNNNN formájú sorszámmal, a kinyomtatott pénzmozgás bizonylatot M/ZZZZ/NNNNN 
formájú, elkülönülten növekvő sorszámmal kell ellátni, ahol: 

a) ZZZZ a legutóbb megnyitott adóügyi nap sorszáma (négy számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva), 

b) NNNNN a bizonylat sorszáma (az adóügyi nap megnyitásakor 1-től induló, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám, öt 
számjeggyel, vezető nullákkal kinyomtatva), 

c) M a pénzmozgás bizonylatot jelölő fix karakter. 
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2. A pénztárgép nyugtanyomtatóján kibocsátott egyszerűsített számla esetén ugyanazon értékesítésről nyugta vagy újabb 
számla nem nyomtatható, kivéve, ha az értékesítésről sztornó bizonylat készült. 

3. Az adóügyi bizonylatok megnevezését – a fejléc és a bizonylat megnevezése között egy üres sor kihagyással (továbbiakban: 
soremelés) – közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell nyomtatni. A bizonylat utolsó soraként a 
stilizált AP jelet és a pénztárgép 9 karakteres azonosítószámát kell kiíratni. A bizonylat utolsó előtti soraként kizárólag a „NAV 
ellenőrző kód” és a 3. melléklet F) pont FD) alcím 9. és 10. pontja szerinti ellenőrző kód szerepelhet. A nyugtán, egyszerűsített 
számlán a reklám, üdvözlő, vásárlást megköszönő üzenetek, a vonalkód a fizetőeszköz sorok és a bizonylat utolsó előtti sora 
közötti részben nyomtathatók. 

4. Az egyéb bizonylatok „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” megnevezését – 
soremeléssel – közvetlenül a fejléc sorok után, vagy a bizonylat kezdősorába kell nyomtatni. Az adott bizonylatot a 
megnevezéssel megegyező „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT”, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” szöveg 
kiírásával kell lezárni. 

5. A pénztárgép által készített bizonylatokon a dátumot az FA) alcím 4. pontjában meghatározottak szerint kell megjeleníteni. 

6. E rendeletben használt 

a) sztornó bizonylat alatt, amennyiben az nem nyugtát érvénytelenít, az Áfa tv.-ben meghatározott érvénytelenítő számlát, 

b) visszáru, speciális visszáru (göngyölegjegy) bizonylat alatt az Áfa törvényben meghatározott módosító számlát 
megfelelően érteni kell. 

7. A pénztárgép által készített bizonylatok esetén fix szélességű karakter nyomtatást kell alkalmazni. A bizonylatok egyes 
elemeihez külön betűtípus és betűméret is tartozhat.  

8. Nyugtaként vagy egyszerűsített számlaként kell naplózni a pénztárgép által nyomtatott olyan dokumentumokat is, amelyek 
ezen adóügyi funkciójuk mellett valamely szolgáltatás igénybevételére való jogosultság igazolására is szolgálnak. Az ilyen 
bizonylatokon az igénybe vehető szolgáltatást leíró adatokat a tételsorok helyén kell szerepeltetni.  

EC) A sztornó és visszáru bizonylatok kezelésének szabályai 

1. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie sztornó bizonylat, visszáru bizonylat, illetve göngyölegjegy nyomtatására.  

2. Visszáru bizonylaton a C rész 4. pont b), c), d) és e ) alpontjában szereplő tranzakció típusokon túl az alábbi tranzakció típus 
is szerepeltethető: visszáru és visszáru sztornó (jele: „v” és „vs”). 

3. Sztornó bizonylat vagy visszáru bizonylat kizárólag nyugtán vagy egyszerűsített számlán rögzített tranzakcióról 
nyomtatható. 

4. Sztornó bizonylaton fel kell tüntetni a vevő adatait, vagy a sztornó bizonylat kiadását alátámasztó jegyzőkönyv 
azonosítószámát. Visszáru bizonylaton fel kell tüntetni a vevő adatait. Ezeket az adatokat az AEE naplóállományában is 
szerepeltetni kell a 4. mellékletben foglaltak szerint.  

5. A sztornó bizonylat tételsor érték és összesítő adatai meg kell, hogy egyezzenek az eredeti értékesítési bizonylat tételsor 
érték és összesítő adataival úgy, hogy a mennyiség adat és a tételsor érték előjele megváltozik. Az egyes tételsorok 
tekintetében az eredeti bizonylaton szereplő tranzakció típus ellentettjét kell szerepeltetni a sztornó bizonylaton. Sztornó 
bizonylaton nem kell szerepeltetni az eredeti bizonylaton sztornózott tételsorokat, és ezek sztornózó tételsorát.  

6. A sztornó és visszáru bizonylatot a pénztárgép nyugtanyomtatóján két példányban kell kinyomtatni. A két példány 
nyomtatását az AEE-ben egy bejegyzéssel kell naplózni.  

7. A sztornó vagy visszáru bizonylat mindkét példányának teljes körű kinyomtatásakor az adott bizonylat számlálóját eggyel, 
értékének gyűjtőjét a bizonylat összesen értékével meg kell növelni. 

8. Egy adott nyugtáról vagy egyszerűsített számláról csak egy sztornó bizonylat nyomtatható. 

9. Egy adott nyugta vagy egyszerűsített számla egy adott tételsoráról legfeljebb a tételsor értékesítési darabszáma szerinti 
visszáru bizonylat nyomtatható. 

10. Amennyiben a sztornó vagy visszáru bizonylat első, vagy második példányának teljes körű kinyomtatása, vagy adatainak 
előírás szerinti gyűjtése nem biztosítható, akkor a bizonylaton „BIZONYLAT-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a 
megszakítás tényét, majd dátum, idő, „SZTORNÓ BIZONYLAT”, vagy „VISSZÁRU BIZONYLAT” szöveg kinyomtatásával kell a 
bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylat bizonylatszámát úgy kell meghatározni, mintha a bizonylat nem volna 
megszakított. 

11. Amennyiben egy sztornó, vagy visszáru bizonylat első példánya teljes körűen kinyomtatásra került, akkor a pénztárgép 
következő nyomtatási műveletként kizárólag a bizonylat második példányának kinyomtatását végezheti el. A két példány 
adatainak azonosságát - eltekintve a különböző példánysorszámtól - biztosítani kell. 
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ED) A bizonylatok teljes körű kinyomtatásakor jelentkező hibák esetén követendő eljárás 

1. Amennyiben a „NYUGTA”, „EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA” teljes körű kinyomtatása, vagy adatainak előírás szerinti gyűjtése 
nem biztosítható (például hardver hiba, papírhiány, mező túlcsordulás, stb.), akkor a bizonylat nyomtatását meg kell szakítani. 

2. A megszakított bizonylaton „NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS”, vagy „EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA-MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni 
kell a megszakítás tényét, majd „ÖSSZESEN: 0 Ft”, bizonylat sorszám, dátum, idő, AP jel és sorszám kinyomtatásával kell a 
bizonylatot lezárni. A megszakított bizonylatokat az EB) alcím 1. pontja szerint kell sorszámozni. 

3. Amennyiben a „NAPI FORGALMI JELENTÉS” teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton „JELENTÉS-
MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, dátum, idő, AP jel és a pénztárgép 9 karakteres azonosítószáma 
kinyomtatásával le kell zárni, majd újra kell kezdeni a bizonylat kinyomtatását. 

4. Amennyiben a nem adóügyi bizonylat teljes körű kinyomtatása nem biztosítható, akkor a bizonylaton „BIZONYLAT-
MEGSZAKÍTÁS” szöveggel jelezni kell a megszakítás tényét, majd dátum, idő és „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” szöveg 
kinyomtatásával kell a bizonylatot lezárni. 

5. Amennyiben egy több példányban nyomtatni kívánt bizonylat első példányának nyomtatása nem biztosítható, úgy a 
bizonylat megszakítására vonatkozó előírások alkalmazása mellett minden példány nyomtatását sikertelennek kell tekinteni 
és ezt a tényt naplózni kell. Amennyiben egy több példányban nyomtatni kívánt bizonylat első példányának nyomtatása 
megtörtént, akkor a pénztárgép következő műveletként csak a következő példányok kinyomtatását végezheti el.  

EE) A forint üzemmódra és a kerekítésre vonatkozó előírások 

1. A pénztárgépnek forint üzemmódban a következő minimális értékhatárokat kell kezelni: 

a) tételsor: 9 999 999, 

b) bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla) forgalmi gyűjtők: 99 999 999, 

c) napi forgalmi gyűjtők, sztornó és visszáru bizonylatok gyűjtői: 999 999 999, 

d) göngyölített forgalom: 999 999 999 999. 

2. Forint üzemmódban a tételsor és összesen értékek egész számként nyomtatandók. Tört mennyiség értékesítése, 
engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értéket a kerekítési szabályok szerint forintra kell kerekíteni. 

3. Az 1 és 2 forintos érmék kivonása miatt a kerekítés értékének megjelenítésére és gyűjtésére vonatkozó szabályok: 

a) készpénzfizetés esetén a nyugtán, egyszerűsített számlán, sztornó és visszáru bizonylaton az „Összesen” érték után az 
alábbiakat kell kinyomtatni: 

aa) a vevő által átadott fizetőeszközök értéke (KÉSZPÉNZ), 

ab) a vevőnek visszaadott készpénz értéke (VISSZAJÁRÓ), 

ac) a kerekítés értéke (KEREKÍTÉS). 

A nullaértékű mezők fizetőeszköz sorát nem kell kinyomtatni. A kerekítések értékét a forgalmi gyűjtőktől független gyűjtőben 
kell összegezni és a pénztárjelentésen meg kell jeleníteni.  

b) Idegen fizetőeszköz használata esetén rögzíteni kell az átadott valuta értékét, annak forintra átszámított értékét 
(KÉSZPÉNZ) és az átváltási árfolyamot. A forintra átszámított értéket egész számra kell kerekíteni.  

4. Tört érték jelölésére tizedes vesszőt, ezres helyi érték jelölésére szóköz karaktert kell használni. 

 

F) A pénztárgép fő egységeivel kapcsolatos követelmények 

FA) Kijelző 

1. A pénztárgépnek – ide nem értve az önkiszolgáló pénztárgépet – két kijelzővel kell rendelkeznie, amelyek közül az egyik 
arra szolgál, hogy a nyugtára, egyszerűsített számlára, sztornó- és visszáru bizonylatra kerülő értékeket a tételek rögzítésével 
egy időben, a vásárló által jól láthatóan megjelenítse (vevőkijelző). 

2. A vevőkijelzőn a megjelenő karakterek magassága legalább 7 mm, szélessége legalább 4 mm, az egy sorban 
megjeleníthető karakterek száma legalább 8 db. 

3. A vevőkijelző meghibásodása esetén a pénztárgép nyugta, vagy egyszerűsített számla megnyitását nem végezheti el. 

4. A kijelzőkön a dátumot és időt év, hó, nap, óra, perc sorrendben, az évet négy számjeggyel jelölve kell megjeleníteni. A 
vevőkijelzőn a dátumot és időt akkor kell megjeleníteni, amikor ez az üzemszerű működtetést nem akadályozza.  

5. A vevőkijelzőn „NAV” felirat vagy „@” jel megjelenítésével folyamatosan jelezni kell, ha az AEE megfelelően működik. 

6. A vevőkijelzőn „GYAK” felirat megjelenítésével folyamatosan jelezni kell, ha a pénztárgép gyakorló üzemmódban működik. 
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FB) Nyomtató 

1. Nyomtatóként olyan eszköz alkalmazható, amely a C) pont 1. alpontjában foglaltak figyelembevételével képes az EA) pont 
1. alpontja szerinti bizonylatok kinyomtatására. 

2. A kinyomtatott karakterek minimális nagysága kisbetű esetén 2,4 mm, nagybetű esetén 3 mm. Az egy sorban 
kinyomtatható karakterek száma legalább 18 db. A nyugta minimális szélessége 37 mm, a nyugtanyomtatón kinyomtatott 
egyszerűsített számla esetén 70 mm. 

3. A nyomtató nyomtatást kizárólag úgy végezhet, hogy a nyomtatott bizonylat tartalma a megfelelő bejegyzéssel eltárolásra 
került az AEE-ben. A nyomtató vezérlését kizárólag az AEE végezheti.  

4. A pénztárgép nyomtatója adóügyi bizonylat készítése közben grafikus nyomtatási parancsot kizárólag abban az esetben 
hajthat végre, amikor az adóügyi bizonylat lezárásakor az AEE a stilizált AP jel, vagy a nyugta, egyszerűsített számla 
azonosítására szolgáló vonalkód kinyomtatására utasítja. Az azonosító vonalkód adóügyi, sztornó és visszáru bizonylaton 
kizárólag az „ÖSSZESEN sor” és a bizonylat utolsó előtti sora közötti részben nyomtatható. Nem adóügyi bizonylat készítése 
közben az AEE grafikus nyomtatási parancsot kizárólag vonalkód nyomtatására adhat ki. 

5. Két utas (nyugta, dokumentum) nyomtató alkalmazása esetén a dokumentum-nyomtatón adóügyi bizonylat nem 
nyomtatható. A két utas nyomtató dokumentum nyomtatóján megvalósuló nyomtatásról is bejegyzést kell készíteni az AEE-
ben a 4. mellékletben foglaltak szerint. Adózással össze nem függő személyes adatokat tilos naplózni, ilyen adatok esetén 
minden betű helyett „X”, minden számjegy helyett „0” naplózandó.  

 

 

FC) Billentyűzet 

1. A pénztárgép billentyűzetén legalább az alábbi billentyűket kell elhelyezni: 

a) számbillentyűk 0-tól 9-ig, 

b) tranzakciók jóváhagyására vagy javítására szolgáló billentyűk, 

c) „összesen” billentyű. 

2. A billentyűket magyar nyelvű felirattal kell ellátni. Számítógép alapú pénztárgép esetén ez a követelmény teljesíthető 
szabványos számítógép billentyűzet használatával is.  

FD) Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) 

1. A pénztárgépet fel kell szerelni AEE-vel. Az AEE rögzíti és az e rendeletben meghatározott szabályok szerint tárolja és 
továbbítja a pénztárgépen keletkező adatokat a NAV felé. 

2. Az AEE-t fizikailag a pénztárgép burkolatán belül kell elhelyezni. Az AEE a számítógép alapú, valamint a mérleggel 
egybeépített pénztárgépnél elhelyezhető a nyomtatóban is.  

2.1. Az AEE-nek meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet előírásainak. 
Az AEE adattartalma UV sugárzással nem lehet törölhető. Az AEE környezetállóságának teljesítenie kell az IEC 60529 szabvány 
szerinti IP54 szintet. 

2.2. Az AEE-t úgy kell kivitelezni, hogy kizárólag az AEE burkolat roncsolásával legyen nyitható. A burkolat nyitására a 
pénztárgépnek/AEE-nek blokkolt állapotba kell kerülnie.  

2.3. Az AEE saját akkumulátorát úgy kell elhelyezi a pénztárgép burkolatán belül, illetve amennyiben az AEE a nyomtatóban 
kerül elhelyezésre, úgy a nyomtató burkolatán belül, hogy annak cseréje az AEE burkolatának roncsolása nélkül is 
megvalósítható legyen. 

3. Az AEE-t úgy kell elhelyezni a pénztárgépben, hogy bizonylat nyomtatása ne legyen lehetséges ezen tény AEE-ben való 
rögzítése nélkül, illetve az e rendelet 4. mellékletében nevesített események bekövetkezése az AEE-ben minden esetben 
rögzítésre kerüljön.  

4.  

a) Az AEE-nek tételsoronként, a kezelői adatbevitellel egyidejűleg rögzítenie és az adómegállapításhoz való jog elévüléséig 
tárolnia kell a pénztárgépen keletkező adatokat a 4. melléklet szerinti tartalomban és szerkezetben, ideértve a törölt tételekre 
és a megszakított bizonylatokra vonatkozó adatokat is. 

b) Amennyiben egy bizonylat készítése annak kinyomtatása nélkül ér véget (ide nem értve a megszakított bizonylatot), az 
AEE-nek a ki nem nyomtatott bizonylat már bevitt adatait megszakított bizonylatként kell eltárolnia a 4. mellékletben 
foglaltak szerint. Jelen pont alkalmazásában a bizonylatkészítés megkezdésének kell tekinteni egy tételsor bevitelének 
megkezdését is.  

c) A bizonylatok adatai között az AEE vonatkozó bejegyzésében minden olyan adatot rögzíteni kell, ami a nyomtatott 
bizonylaton szerepel, kivéve a fejlécben szereplő adatokat. A 4. mellékletben külön nem nevesített, de a bizonylaton szereplő 
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adatok rögzítésére a 4. mellékletben megadott egyedi mezőket kell használni. Egyedi mezők alkalmazása esetén azok 
adattartalmának leírását a pénztárgép dokumentációjában szerepeltetni kell.  

d) Az egyedi mezők használatának módját úgy kell kialakítani, hogy a bizonylatkép a pénztárgép technikai leírása, az általa 
kiadott bizonylatra vonatkozó, AEE-beli bejegyzés, illetve a fejlécben szereplő adatok ismeretében rekonstruálható legyen. 

5. Az AEE-nek a kibocsátott bizonylatokra vonatkozó adatok mellett rögzítenie kell a pénztárgép alábbi adatait és eseményeit 
is: 

a) a pénztárgép be- és kikapcsolása, 

b) a pénztárgép napi nyitása, 

c) gyakorló üzemmódba kapcsolás, gyakorló üzemmód kikapcsolása, 

d) tételsor törlése, 

e) a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése és visszatérése a blokkolt állapotból, 

f) az AEE áramellátásának megszűnése és újraindulása, 

g) a NAV szerverével való kommunikáció, 

h) az AEE belső áramforrásának lemerülése, és az ezt követő első újraindulás, 

i) naplóállomány nyitása és zárása, 

j) az AEE órájának átállítása, 

k) az euró üzemmód beállítása,  

l) a pénztárgép, illetve az AEE működésére, állapotára, illetve kommunikációjára vonatkozó adatok a 4. mellékletben foglaltak 
szerint. 

6. Az AEE-nek akkora tárkapacitással kell rendelkeznie, amely alkalmas legalább 1 000 000 kiadott bizonylat 4. pont szerinti 
adatainak tárolására. Az alkalmazott technológiának legalább 10 000 újraírást kell lehetővé tennie. Az AEE-ben működő 
adattároló SDHC/SDXC Class 6 vagy annál magasabb osztályú kell legyen, vagy meg kell felelnie a JEDEC JESD84-B451 
szabványának. Az AEE adattároló egységének minimális tárkapacitása 16 GB.  

7. Az AEE adattartalmához való hozzáférés, és az adattartalmon végzett bármilyen külső beavatkozás kizárólag az e 
rendeletben foglaltak szerint, illetve a NAV által, vagy annak engedélyével lehetséges. 

8. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a külső áramellátás megszűnését követően 2 órán keresztül 
adatkommunikációt folytasson, valamint a külső áramellátás megszűnését követően az adómegállapításhoz való jog elévülési 
idején belül megőrizze a benne tárolt adatokat. Az AEE mellőzheti  az 5. melléklet szerinti rendszeres bejelentkezést, ha 
teljesül az alábbi feltételek mindegyike, mindaddig, amíg a feltételek fennállnak:  

a) az AEE-nek nincs külső áramellátása,  

b) nincs a pénztárgépen nyitott adóügyi nap,  

c) a legutóbbi lezárt naplóállomány már továbbításra került és sikeres fogadását a NAV szerver az 5. melléklet szerint 
visszaigazolta,  

d) a bejelentkezés mellőzését az AEE az 5. mellékletben foglaltak szerint már jelezte a NAV szerver felé. 

9. Az AEE minden bejegyzésre vonatkozóan e rendelet 4. mellékletében meghatározott adattartalom alapján ellenőrző kódot 
készít. 

10. A pénztárgépnek minden általa kiadott bizonylaton fel kell tüntetnie a pénztárgépen előzőleg kiadott bizonylat 
bejegyzésére vonatkozó ellenőrző kód 8., 24., 32., 48. és 64. karakterét. A több példányban kinyomtatott bizonylatok egyes 
példányaira ugyanazt az ellenőrző kódot kell nyomtatni.  

11. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie adatkapcsolat létesítésére legalább három magyarországi elektronikus hírközlési 
szolgáltató mobil földfelszíni hálózatán, és az így létrejött adatkapcsolattal a pénztárgépen keletkező adatoknak az 5. 
mellékletben részletezett protokoll szerinti továbbítására a NAV szerver számára. 

12. Az AEE-nek a gyártó által beépített, és kizárólagosan a NAV szerverével való, 11. pontban meghatározott adatkapcsolat 
biztosítására alkalmas, áramkörbe eltávolíthatatlanul integrált SIM-modult (MIM , SIM-chip) kell tartalmaznia. 

13.  

a) A pénztárgépen vagy a pénztárgéphez egyértelműen köthetően, a vásárló számára jól láthatóan, legalább 3 cm-es 
betűmagassággal, jól olvashatóan fel kell tüntetni pénztárgép AP számát. 

b) Láthatóvá kell tenni továbbá a pénztárgépen az alábbi jelzőfényeket: 
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ba) tápellátást jelző zöld jelzőfény, ami folyamatosan világít, ha az AEE külső áramforrásról működik, és villog, ha az AEE saját 
áramforrásról üzemel. 

bb) sárga jelzőfény, ami folyamatosan világít, ha az AEE felépített adatkapcsolatban van a NAV szerverrel, villog, a legutóbbi 
kapcsolódási kísérlet sikertelen volt, egyébként nem világít. 

bc) piros jelzőfény, ami hibás működés esetén villog vagy világít. 

14. Az AEE-t alkalmassá kell tenni külső antenna csatlakoztatására. Az antenna csatlakozót a pénztárgép külső burkolatára kell 
elhelyezni, és védett csavarkötéssel kell rögzíteni. 

15.  

15.1. Az AEE-re csak az e rendeletben megengedett eszközöket lehet csatlakoztatni az alábbiak szerint: 

a) a pénztárgépből érkező adatok fogadására és az oda küldött adatok továbbítására használt adatkapura a pénztárgép AEE-n 
kívüli áramköri elemeit, 

b) egy-egy adatkapura a nyomtatót, illetve a pénztárgép egyéb olyan részét, amely az AEE-ből adatot olvas ki, de az AEE-be 
adatokat nem ír,  

c) egy adatkapura az AEE-ben tárolt adatok kódolatlan kiolvasását végző adathordozót/számítógépet, ez az adatkapu 
kizárólag erre a funkcióra lehet alkalmas, 

d) a külső antenna csatlakozóját,  

e) a külső GPS antenna csatlakozóját, amennyiben a készülék alkalmas GPS alapú helymeghatározásra. 

15.2. Az AEE-n további vezérlőket, ki- vagy bemeneti csatlakozókat elhelyezni tilos. 

15.3. Az AEE engedélyezett vezérlő és csatlakozó portjai a pénztárgépről kaphatnak tápellátást, azokat az AEE beépített 
akkumulátora nem táplálhatja. 

16. Az AEE-t saját órával kell ellátni a dátum és a pontos idő mérésére. A pénztárgépen kiadott bizonylatokon és az AEE 
szöveges állományában a bejegyzések időpontját ezen óra szerint kell feltüntetni. Az órát legalább hetente egyszer - ide nem 
értve a 3. § szerinti egyedi mentesítés időtartamát - szinkronizálni kell a mobilhálózattal úgy, hogy a téli és nyári 
időszámítások közötti váltások alkalmával az AEE óra átállítására haladéktalanul, de legkésőbb az óraállítás hivatalos 
időpontját követő első napnyitás előtt sor kerüljön.  

17. Az AEE-be a gyártónak ipari beágyazású, magyarországi mobilhálózaton csomagkapcsolt adatátvitelre alkalmas GSM 
modult kell beépítenie, multi-slot class 12 besorolással.  

18. Az AEE a NAV szerverével titkosított kapcsolatot alakít ki, amelynek privát kulcsát az AEE gyártó kezdeményezésére a NAV 
szolgáltatja. A titkosított kapcsolat kialakításához szükséges privát kulcs rendelkezésre bocsátásának rendjét a NAV hivatalos 
holnapján közleményben teszi közzé. Az AEE és a NAV szerver közötti titkosított kapcsolathoz szükséges kulcskezelő és 
nyilvántartó rendszert (PKI) a NAV biztosítja. Az AEE-nek képesnek kell lennie ezzel a rendszerrel együttműködni.  

19. Az AEE-nek képesnek kell lennie legalább három magyarországi elektronikus hírközlési szolgáltató mobil földfelszíni 
hálózatára felkapcsolódni. Több mobilhálózat elérhetősége esetén az AEE csak akkor kapcsolódhat a nem preferált hálózatok 
egyikére, ha a preferált hálózat térereje nem éri el a -100 dBm jelszintet, és a preferált hálózhat jelszintje legalább 30dBm-el 
alacsonyabb a nem preferált hálózatéhoz képest. Ebben az esetben az AEE-nek a legjobb jelszintet biztosító szolgáltatót kell 
választania. Az AEE-nek naponta egyszer automatikusan végre kell hajtania a szolgáltató ellenőrzést. Az AEE-nek biztosítania 
kell, hogy a szolgáltató keresést a pénztárgép igény szerint bármikor kezdeményezhesse. Az AEE ettől a szabálytól csak akkor 
térhet el, ha a szabály szerint választott szolgáltató nincs adatátvitelre alkalmas állapotban. 

20. Az AEE-nek nem lehet érvényes, nyilvános hálózaton való azonosítást lehetővé tevő IP-címe. Az AEE nem folytathat 
kommunikációt más AEE-ekkel. 

21. Az AEE-vel kapcsolatos egyéb műszaki követelmények: 

a) képesnek kell lennie a NAV által kibocsátott Device Certificate biztonságos tárolására és kezelésére, 

b) képesnek kell lennie a TLS 1.0 vagy újabb verziójú szabvány szerinti titkosítási eljárás támogatásaára. A támogatott 
legfrissebb verzió számát a NAV hivatalos honlapján teszi közzé, 

c) képesnek kell lennie a Device Certificate alapon azonosítania magát, 

d) képesnek kell lennie az adatkapcsolat kiszolgálására a meglévő nyilvános mobilkommunikációs hálózatokon keresztül, 

e) képesnek kell lennie a TCP/IP protokollt alkalmazására az AEE szabványos kommunikációhoz, 

f) Az AEE eszközzel szemben elvárás, hogy a kriptográfiai funkciók (rejtjelezés, hitelesítés, kulcstárolás) megvalósításában 
olyan biztonsági modulra támaszkodjon, amely áramköri (chip) szinten FIPS 140-2 szabvány szerint legalább Level 1 vagy 
common criteria EAL3 minősítéssel rendelkezik. Az AEE kriptográfiai modul képes legyen kezelni legalább 2048 bit 
hosszúságú RSA aszimmetrikus kulcsokat, 
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g) Az AEE-nek képesnek kell lenni a rajta futó szoftver, vagy a naplófájlokat tároló hardverelem megváltozásának érzékelésére, 
ilyen esetben a pénztárgépet az AEE-nak blokkolt állapotba kell hoznia, 

h) Az AEE-ben a naplófájlok és egyéb adatok tárolását titkosítottan kell megvalósítani úgy, hogy azok hatóság számára a 
sértetlen tárolóegységről a pénztárgép, illetve az AEE meghibásodása esetén is kinyerhetőek legyenek a forgalmazási 
engedély iránti kérelemben megjelölt, hatósági kiolvasást végző szerviz által, 

i) Biztosítani kell a pénztárgép és AEE megbonthatatlan egységét és egyedi azonosíthatóságát. A számítógép alapú 
pénztárgép esetén a számítógép és az AEE közötti kapcsolatban az azonosításhoz és hitelesítéshez PKI tanúsítványokat kell 
kiállítani és felhasználni, amely biztosítja az azonosítás után a biztonságos, titkosított információ cserét. Számítógép alapú 
pénztárgépeken a számítógép és az AEE közötti kapcsolat vezetéken, vagy a PKI alapú eszközazonosítást támogató egyéb 
átviteli technológiával valósítható meg, 

j) Amennyiben az saját operációs rendszerrel működik, az eszköz operációs rendszerét, alkalmazásait úgy kell felkészíteni és 
beállítani, hogy a nélkülözhető komponenseket le kell tiltani. A rendszerbeállításokat, fájlrendszereket és a cserélhető 
adathordozók használatát úgy kell kialakítani, hogy a rendszerekhez ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek vagy 
programok. A modulra telepítendő rendszer- és eszközvezérlőket zárolni kell. Az AEE saját operációs rendszerét az AEE 
működtető szoftver részének kell tekinteni , így az operációs rendszerre is kiterjednek ezen melléklet FD) 23. pontja szerinti 
előírások és dokumentációs kötelezettségek, 

k) Az AEE beágyazott GSM moduljával szembeni követelmények: 

ka) Az AEE-nek képesnek kell lennie a magyarországi mobilhálózatokon GPRS technológiával, valamint az EDGE, HSDPA, 
UMTS technológiák egyikével történő adattovábbításra (továbbiakban: csomagkapcsolt adatátvitel), 

kb) A SIM feleljen meg az ETSI M2M UICC standard (TS 102.671) szabványban foglaltaknak. 

kc) az AEE minimum vételi teljesítményszintje -102dBm, a készülék bemeneti kapcsaira vonatkoztatva, valamint a szükséges 
C/I (jel/interferencia viszony) 10dB, az ETSITS0508V050100, valamint az ETSI EN 151.010 szabványoknak megfelelően, 

kd) a SIM hálózatkeresési preferencialistáját, mellékelni kell a pénztárgép engedélyezési dokumentációjához.  

22. Az AEE-ben működő szoftver működésének helyességét és a rejtett funkcióktól való mentességét három független „ISTQB 
Certified Tester Foundation Level” minősítésű szakértővel rendelkező szervezet által kiállított tanúsítvánnyal kell 
alátámasztani, amenyben a kiállítók nyilatkoznak arról, hogy  

a) a szoftver egészén (minden egyes komponensén, ideértve az esetleges operációs rendszert, fordító környezetet, gyártók 
által szállított meghajtókat, firmware-eket, stb.) megbízhatósági vizsgálatot végeztek, amely kiterjedt a felhasznált (más 
gyártók által vagy közösség által fejlesztett) rendszerek eredetének vizsgálatára,  

b) valamint minden, a gyártó által végrehajtott fejlesztésen vagy módosításon (ide értve a felhasznált, nem saját fejlesztésű 
rendszereken végrehajtott módosításokat, valamint a nemhivatalos operációsrendszer-disztribúciókat is) 100%-os forráskód-
lefedettséget elérő, sikeres white-box funkcionális tesztelést végeztek,  

c) a felhasznált rendszerek/komponensek eredetének tekintetében (ide értve az operációs rendszert is) az adott 
rendszer/komponens forráskód vagy bináris formátuma publikusan letölthető vagy hozzáférhető egy általuk megbízhatónak 
elfogadott, a nyilatkozatban megjelölt forrásról, és ezen rendszer/komponens AEE részét képező verziójának SHA-256 hash 
kódja megegyezik az ezen publikus forrásból letölthető verzió SHA-256 kódjával. 

23. Operációs rendszer forráskód esetén az AEE gyártója saját költségén biztosítja az engedélyező hatóság számára az 
engedélyeztetés tárgyát képező AEE egységen működő szoftver teljes fordítási környezetét, és a fordításhoz szükséges teljes 
körű dokumentációt, amely segítségével az AEE-re telepített bináris állomány korlátozás nélkül előállítható, reprodukálható. 

24. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a benne működő szoftver egyes komponenseinek, vagy egészének a NAV szerveréről 
történő távoli frissítésére. A frissítés lehetőségének feltétele a 22. pontban meghatározott tanúsítványok megléte, amelyek az 
AEE-n futó szoftver komponenseinek esetleges frissítését követő állapotára vonatkoznak. Az AEE-n futó hash-kódolt AEE-
szoftver csak egyben frissíthető. 

25. Az AEE-nek képesnek kell lennie a kezelő figyelmeztetésére, ha az AEE szoftver frissítése a kezelővel kapcsolatban 
bármilyen követelményt támaszt vagy támaszthat. Az AEE-nek képesnek kell lennie arra, hogy kizárólag az adott AEE-hez 
tartozó AEE szoftvert töltse le. Az AEE-nek képesnek kell lennie a legfrissebb szoftver verzió letöltését kezdeményezni az 5. 
melléklet szerint.  

26. Nem számítógép alapú pénztárgép esetén az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a pénztárgépi funkciókat megvalósító 
programelemek (beleértve az esetleges egyedi operációs rendszert) egyben történő, távoli frissítésére a NAV szerveréről a 24. 
pontban foglaltak szerint. 

27. Kétvállalkozós pénztárgép esetén adóalanyonként kell érvényesülnie a rendelet valamennyi előírásának, különös 
tekintettel arra, hogy egymástól függetlenül kell vezetni a naplóállományokban az értékesítésre vonatkozó bejegyzéseket, 
kizárólag a saját értékesítésükre vonatkozóan. 

28. Az AEE kezelő által történő újraindítását lehetővé tevő funkció kizárólag akkor helyezhető el a pénztárgépben, ha az AEE 
újraindítása nem okozhat adatvesztést.  
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29. Az AEE alkalmas lehet műholdas helymeghatározó rendszer (Global Positioning System, a továbbiakban: GPS) alapú 
helymeghatározásra. A GPS alapú helymeghatározásra alkalmas pénztárgépnek bekapcsolt állapotában a földrajzi hely 
meghatározását legfeljebb 15 perces időközzel rendszeresen el kell végezni, és ha a pénztárgép földrajzi helye legalább 20 
szögmásodperccel eltér a korábban naplózottól, akkor a földrajzi helyére vonatkozó bejegyzést kell elhelyeznie a 
naplóállományban a 4. mellékletben foglaltak szerint. 

FE) Elektronikus napló-szolgáltatás 

A pénztárgépek elektronikus napló szolgáltatással elláthatóak. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy azon bizonylatok 
tartalma, amelyek adatai az AEE-ben rögzítésre kerülnek, az elektronikus naplóban is változatlan adattartalommal rögzítésre 
kerüljenek. 

G) Speciális pénztárgépek műszaki követelményei 

Az A)-F) pontjában meghatározott műszaki követelmények a speciális pénztárgépek esetében az alábbi eltérésekkel 
irányadóak. 

GA) Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép 

1. Üzemanyag töltőállomáson csak ilyen célra kialakított és a Hatóság által engedélyezett, a kútoszlopok és a pénztárgépek 
közötti kétirányú kommunikációt biztosító pénztárgéprendszer (üzemanyagkút-kezelő pénztárgép) használható. 

2. Az üzemanyag kiadását követően a kútoszlop számlálójának nullázását, és újabb üzemanyag kiadásának engedélyezését a 
nyugta, egyszerűsített számla teljes körű kinyomtatásával egy időben kizárólag a pénztárgép végezheti el. Üzemanyagra a 
sztornó tranzakció nem alkalmazható. Üzemanyag értékesítését tartalmazó nyugtáról számla kiállítására csak a következő 
nyugta megkezdése előtt kerülhet sor. Üzemanyag értékesítése során készült hibás adattartalmú bizonylat sztornírozható. Az 
üzemanyagkút-kezelő pénztárgépnek biztosítania kell azt, hogy a sztornó bizonylat kinyomtatása után következő 
bizonylatként kizárólag a javított adattartalmú értékesítési bizonylat legyen kinyomtatható. 

3. Az üzemanyagkút-kezelő pénztárgép a töltőállomáson működő üzlet egyéb árucikkeinek értékesítésére is használható. Ha 
az üzemanyag és az üzlet egyéb árucikkeinek tulajdonosa két különböző adóalany, akkor adóalanyonként külön pénztárgépet 
kell használni, vagy az alkalmazott speciális pénztárgépnek alkalmasnak kell lenni a két vállalkozás forgalmi adatainak 
elkülönített rögzítésére (kétvállalkozós pénztárgép). 

4.  

4.1. A kétvállalkozós pénztárgépnek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük: 

a) a nyugta, nem adóügyi bizonylat fejléc részében mindkét adóalany nevét, címét és adóigazgatási azonosító számát ki kell 
nyomtatni. Előbb az üzemanyag tulajdonosának adatai, majd az üzlet üzemeltetőjének adatai jelenjenek meg, 

b) a nyugta tételsor részében az üzemanyag tulajdonosához tartozó árucikk megnevezését „*” karakterrel kell kezdeni, 

c) a bizonylat szintű, napi szintű és GT gyűjtőket adóalanyonként külön-külön kell kezelni, 

d) a két adóalany közös fejlécű nyugtáit együtt kell számlálni, 

e) a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számlákat a nyugtákkal együtt folyamatosan kell sorszámozni, és 
adóalanyonként külön-külön kell számlálni, 

f) a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla számlaszámának első jegyeként üzemanyag tulajdonos esetén „A”, 
üzlet üzemeltető esetén „B” betűjelet kell nyomtatni, 

g) sztornó és visszáru bizonylatok bizonylatszámának második jegyeként üzemanyag tulajdonos esetén „A”, üzlet üzemeltető 
esetén „B” betűjelet kell nyomtatni. A bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell sorszámozni, 

h) a sztornó és visszáru bizonylatokat adóalanyonként külön-külön kell kinyomtatni, 

i) a nyugta megszakításokat együtt, a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla megszakításokat adóalanyonként 
külön-külön kell számlálni, 

j) a napi zárást adóalanyonként külön-külön kell elvégezni, a napi forgalmi jelentéseket e szerint kell kinyomtatni, 

k) kétvállalkozós pénztárgép kizárólag úgy állítható át egyvállalkozós üzemmódba, hogy a „B” jelű üzemeltető adatait 
azonosnak állítják be az „A” jelű üzemeltető adataival. 

4.2. A 4.1. a) és b) pontban foglalt kötelezettség teljesíthető úgy is, hogy a pénztárgép a két adóalanyra vonatkozóan külön 
nyugtát állít ki úgy, hogy a nyugta fejlécében csak egy-egy adózó adatai szerepelnek. Ebben az esetben a használt 
fizetőeszközökre vonatkozó információkat az üzlet üzemeltetőjének nyugtáján kell szerepeltetni, amit másodikként kell 
kiállítani. 

5. Kétvállalkozós pénztárgép esetén, az üzlet üzemeltetőjének megváltozásakor a rá vonatkozó adatok – ideértve az adó 
törzsszámát is – az üzemanyag tulajdonos bejelentésére, az 5. mellékletben foglalt „Pénztárgép adózói vagy telephely 
adatainak frissítése” szerint módosíthatók. Az üzemanyag tulajdonos változásakor az AEE cseréje szükséges. Kétvállalkozós 
pénztárgépen átszemélyesítés nem hajtható végre.  
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GB) Az egyes speciális értékesítések bizonylatainak kezelésére vonatkozó szabályok 

1. A pénztárgép alkalmas lehet üzeamanyagkártyás, illetve egészségkártyás értékesítési bizonylat kiadására (együtt: egyes 
speciális értékesítések bizonylatai), illetve az egyes speciális értékesítések bizonylataira vonatkozó sztornó bizonylat és 
visszáru bizonylat kibocsátására.  

2. Az egyes speciális értékesítések bizonylatainak kinyomtatását csak akkor lehet megkezdeni, ha megtörtént a használni 
kívánt üzemanyag vagy egészségkártya központi autorizálása. 

3. Az üzemanyagkártyás, illetve egészségkártyás értékesítés napi összegét a Pénztárjelentés végén meg kell jeleníteni. 

4. Üresváltás, kútteszt esetén a pénztárgépes rendszernek nyugtát kell nyomtatnia, amelyen jelölni kell a nyomtatás speciális 
okát. Ezen tranzakciók összegét a Pénztárjelentés fizetőeszköz részében külön sorban kell megjeleníteni. 

5. Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép esetén, amennyiben a vásárlás ellenértéke átutalással kerül kiegyenlítésre, az 
üzemanyagkút speciális értékesítési bizonylat (üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat) teljes körű kinyomtatásával 
szabadítható fel.  

6. Gyógyszertárakban alkalmazott pénztárgéprendszer esetén azon tranzakciókról, amelyek kiegyenlítését a vásárló 
egészségpénztári kártyával (továbbiakban: egészségkártya) kezdeményezi, egészségkártyás értékesítési bizonylatot kell 
kinyomtatni.  

7. A bizonylatnak (nem adóügyi bizonylat) az értékesítés mennyiségi és érték adatain kívül az alábbi adatokat kell 
tartalmaznia: 

a) szigorúan növekvő sorszám,  

b) a vásárló neve, címe,  

c) 

ca) egészségkártyás értékesítés bizonylat esetén a vevő egészségpénztári azonosítószáma, illetve az egészségpénztár 
azonosítószáma, neve, címe, 

cb) üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat esetén az üzemanyag kártya számának legalább négy számjegye, 

d) engedélyezési azonosítószám, 

e) „A vásárlás ellenértéke számla alapján, banki átutalással kerül kiegyenlítésre”, „A bizonylat készpénz átvételére nem 
jogosít.” szöveg. 

GC) Önkiszolgáló üzemanyagkút rendszerre vonatkozó szabályok 

1. Az önkiszolgáló üzemanyagkút berendezés meg kell, hogy feleljen az önkiszolgáló pénztárgépekre vonatkozó 
követelményeknek. 

2. A pénztárgéprendszernek valamennyi nyomtatást eredményező tranzakció megkezdése előtt ellenőrizni kell a nyomtató 
állapotát. A tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha a nyomtató üzemkész és a nyomtatóban 
lévő papír mennyisége elegendő a tranzakció teljes körű kinyomtatására. 

3. A pénztárgéprendszer nyomtató egységének „re-traktor” alkalmazásával, vagy a nyugta kinyomtatásáról való lemondás 
lehetővé tételével biztosítani kell a vevők által el nem vett bizonylatok biztonságos, zárt térben történő tárolását. Az adott 
tranzakcióra vonatkozó bejegyzést akkor is el kell helyezni az AEE naplóállományában, ha a bizonylat kinyomtatása a vevő 
kérésére nem történt meg, vagy halasztottan történik. Ebben az esetben a példányszám mezőben „0” értéket kell feltüntetni.  

4. A Napi nyitás, Napi zárás, Euró üzemmód beállítása bizonylatot az esemény megtörténtekor nem kell kinyomtatni, annak 
adatait az AEE-ben kell rögzíteni. 

5. A „Napi forgalmi jelentés nyomtatása” paranccsal biztosítani kell a napi zárás bizonylat utólagos kinyomtatását. 

6. Ha az önkiszolgáló üzemanyagkút rendszer üzemeltetési sajátosságai miatt azon tétel vagy bizonylat sztornózására, vagy 
visszáruzásra nincs lehetőség, akkor a tétel sztornó regisztrációjára, a sztornó bizonylat vagy a visszáru bizonylat kibocsátására 
nem kell alkalmasnak lennie a pénztárgépnek, eltérően a A) rész 5. pont rendelkezésétől.  

GD) Hordozható pénztárgépek 

1. Hordozhatónak minősül az a pénztárgép, amely saját akkumulátorról is működtethető, és amelyet a forgalmazó 
„hordozható” pénztárgépként engedélyeztetett.  

2. A hordozható pénztárgépeknek egy akkumulátortöltéssel legalább 300 db (fejlécet és legalább két tételt tartalmazó) 
nyugta kibocsátására kell alkalmasnak lennie. 

3. A pénztárgépnek -5 és +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban hibátlanul kell működnie, figyelembe véve a „csepegő 
víz” elleni védettséget is. 

4. A hordozható pénztárgépbe épített AEE akkumulátorának képesnek kell lennie az AEE működését biztosítani a hordozható 
pénztárgép saját akkumulátorról történő működése alatt. Amennyiben az AEE működése az akkumulátorának alacsony 
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töltöttsége miatt nem biztosítható, a pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie az AEE zavartalan működésének 
helyreállásáig. Az előírt akkumulátoros üzemidők csökkenése nélkül a pénztárgép és az AEE működhet közös akkumulátorról 
is. 

5. A hordozható pénztárgépbe épített AEE mellőzheti az 5. melléklet szerinti rendszeres bejelentkezést, ha nincs külső 
áramellátása, illetve a legutóbbi lezárt naplóállomány már továbbításra került és sikeres fogadását a NAV szerver az 5. 
melléklet szerint visszaigazolta illetve a bejelentkezés mellőzését az AEE az 5.mellékletben foglaltak szerint már jelezte a NAV 
szerver felé. 

6. A hordozható pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a GPS alapú helymeghatározásra, és földrajzi helyzetének adatainak a 
4. mellékletben foglaltak szerinti továbbítására a NAV szerver részére.  

7. Hordozható pénztárgépen elhagyható a külső antenna csatlakozó, eltérően az FD) rész 14. pont rendelkezéseitől.  

8. Hordozható pénztárgépben működő AEE – az FD) rész 12. pontjában foglaltakon túlmenően – ellátható egy második SIM 
modullal, a pénztárgépen levő kártyaolvasó terminál kiszolgálására. A második SIM modulnak nem kell alaplapra integráltnak 
lennie.  

GE) Mobil menetjegykiadó pénztárgépek 

1. A tömegközlekedési járműveken menetjegykiadás céljára kialakított és a Hatóság által engedélyezett mobil 
menetjegykiadó pénztárgép használható. 

2. A mobil menetjegykiadó pénztárgépen kinyomtatott menetjegy újabb menetjegy kinyomtatásának megkezdése előtt, két 
percen belül sztornírozható. 

3. A Mobil Menetjegykiadó pénztárgépeknek meg kell felelni a GD) pontban meghatározott, hordozható pénztárgépekre 
vonatkozó előírások mindegyikének. 

GF) Éttermi pénztárgépek 

1. Azon pénztárgépek, amelyek vendéglátóhelyeken, kizárólag vendéglátói szolgáltatások ellenértékének regisztrálására 
szolgálnak, és alkalmasak a rendelésfelvétel és a fizetés közötti időszakban a rendelések kezelésére, étteremben is 
használható pénztárgépnek (röviden: éttermi pénztárgépnek) minősülnek. 

2. Azokon a nem adóügyi bizonylatokon, amelyek termék, vagy szolgáltatás megnevezést és érték adatot tartalmaznak, 
félkövér betűstílussal ki kell nyomtatni a „KÉSZPÉNZ ÁTVÉTELÉRE NEM JOGOSÍT” és „NOT VALID FOR CASH PAYMENT” 
szöveget. Éttermi pénztárgépek kötelező szolgáltatása a fogyasztási összesítő bizonylat nyomtatási lehetősége, ami az AEE 
naplóállományában a 4. mellékletben előírtak szerint tárolandó. 

3. Az éttermi pénztárgépek által készített Pénztárjelentésen külön sorban kell kinyomtatni a napi felszolgálási díj összegét. A 
pénztárgépnek biztosítani kell a felszolgálási díj havi szintű gyűjtését és listázását. 

4. Éttermekben és egyéb vendéglátóipari egységekben árakat is tartalmazó bizonylat kizárólag akkor adható át a vevőnek, ha 
annak kibocsátása online pénztárgép naplóállományában már rögzítésre került.  

5. Az éttermi pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie több, párhuzamosan nyitott állapotban levő nyugta, egyszerűsített 
számla, illetve fogyasztásösszesítő bizonylat bejegyzés kezelésére úgy, hogy a vonatkozó adatok tárolása az AEE-ben történik 
és a megnyitott rendelések lezárása nem lehetséges fogyasztásösszesítő bizonylat, illetve nyugta vagy egyszerűsített számla 
kibocsátása nélkül. A rendelésből bármilyen okból törölt tételeket a vonatkozó AEE-beli bejegyzésben szerepeltetni kell.  

GG) Önkiszolgáló pénztárgépek 

Az önkiszolgáló üzemmódban működő pénztárgépek felépítésére és működésére az alábbi követelmények vonatkoznak: 

a) vevő és kezelő üzenetek megjelenítésére egy kijelző alkalmazható, 

b) a berendezésben tartalék szünetmentes áramforrást kell alkalmazni, amelynek telítettségét a pénztárgéprendszernek 
folyamatosan ellenőriznie kell, 

c) a tranzakció rögzítését a pénztárgéprendszer csak akkor kezdheti meg, ha az elsődleges hálózati áramforrás rendelkezésre 
áll, és a tartalék szünetmentes áramforrás telítettsége legalább 75%. 

H) Az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás 
szempontjából 

1. Az euró bevezetésének, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamata a 
pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi: 

a) felkészülési időszak, amelynek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelőző tizenkét hónap. Az időszak során 
a hivatalos pénznem a forint, 

b) az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontja, amelynek során a forint, mint hivatalos pénznem megszűnik és ezzel 
egy időben az euró hivatalos pénznemmé válik, 
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c) az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból 
folyamatosan kivonják. 

2. A pénztárgépeknek az 1. a)-c) pontjainak figyelembevételével a 3-6. pontokban meghatározott szabályok szerint kell működni. 

3. A felkészülési időszak szabályai: 

a) a pénztárgépnek forint üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat tételsor és 
összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését 
forintban kell elvégezni, 

b) nyugták, vagy egyszerűsített számlák összesen sorának értékét a 6. pont figyelembe vételével, az alábbiak szerint euróban is ki 
kell nyomtatni: 

ba) ÖSSZESEN: F FFF Ft, ahol F FFF a bizonylat értéke forintban, 

bb) EURÓBAN: E,EE €, ahol E,EE a bizonylat értéke euróban, 

bc) ÁRFOLYAM: XXX,XXX Ft/€, 

c) az euróra átszámított értéket minden esetben két tizedes jeggyel, euró centre kerekítve kell kinyomtatni, 

d) az euró pénznem jelölésére a következő szimbólumok használhatók: „€”, „EUR”, „euró”, „EURÓ”, az ajánlott jelölés: „€”, 

e) az árfolyam értékét hat érvényes számjeggyel kell megadni, 

f) forinttal történő fizetés esetén, az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, a forint 
jelét és az összeg euróra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget euróban kapja meg, 

g) euróval történő fizetés esetén az árfolyamot követő sorban ki kell nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, az euró 
jelét és az összeg forintra számított értékét abban az esetben, ha a vevő a visszajáró összeget forintban kapja meg,  

h) felkészülési időszakban a bizonylatokon a tételsorokban szereplő euró értékeket a 4. melléklet szerinti megjegyzés mezőben 
kell rögzíteni, amennyiben ez a bizonylaton feltüntetésre kerül.  

4. Az euró hivatalos pénznemmé tételének időpontjára vonatkozó szabályok: 

a) az euró pénztárgép alkalmazása során történő hivatalos pénznemmé tételére egy előre meghatározott időpontban kerülhet 
sor. Ekkor egy speciális, kizárólag egyszer végrehajtható pénztárgép funkció, az „Euró üzemmód beállítása” parancs 
végrehajtásával a pénztárgépeket forint üzemmódról euró üzemmódra kell átállítani, 

b) a forint üzemmódban működő pénztárgépnek az adóügyi nap megnyitásakor ellenőrizni kell, hogy az aktuális dátum (év, hó, 
nap) kisebb-e, mint az euró bevezetésének AEE-ben rögzített időpontja. Abban az esetben, ha: 

ba) nincs ilyen adat, vagy nem olvasható, akkor hibaüzenet küldésével el kell utasítania az adóügyi nap megnyitását, 

bb) igen, akkor megtörténhet a forint üzemmódú adóügyi nap megnyitása, 

bc) nem, akkor a pénztárgép kezelő kijelzőjén az euró üzemmód beállításának megerősítésére vonatkozó üzenetet kell küldeni, 

c) az üzemmód átállítási parancsot a pénztárgépnek az alábbi szabályok szerint kell végrehajtani: 

ca) a parancs végrehajtásának eredménye, az euró üzemmód állapot beállítása irreverzibilis, 

cb) a parancs végrehajtását az AEE-ben vezetett naplóállományban az „Euró üzemmód beállítása” esemény bejegyzésével kell 
rögzíteni a 4. mellékletben foglaltak szerint: 

d) a parancs végrehajtásakor az alábbi tartalmú bizonylatot kell kinyomtatni (kétvállalkozós pénztárgép esetén vállalkozónként 
külön fejléccel és külön forgalmi adattal): 

da) fejléc adatok; 

daa) a bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) neve, 

dab) a bizonylatot kibocsátó vállalkozás (vállalkozó) székhelye, 

dac) a vállalkozás (vállalkozó) adószáma, 

db) „EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA”, 

dc) napi zárások száma, 

dd) göngyölített forgalom értéke forintban, 
  



4. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 767

de) Euró üzemmód beállításának kelte (év, hó, nap, óra, perc), 

df) „NAV ellenőrző kód” és az F) pont FD) alcím 9. és 10 pontja szerinti ellenőrző kód, 

dg) stilizált AP jel és ennek folytatásaként a pénztárgép 9 jegyű azonosítója, 

e) a beállítási rekord rögzítését és a bizonylat nyomtatását követően a pénztárgép göngyölített forgalmi gyűjtőjének értékét 
nullára kell állítani, 

f) amennyiben az euró üzemmód beállítása megtörtént, akkor a pénztárgépnek el kell végezni az aktuális adóügyi nap 
megnyitását. 

5. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak szabályai: 

Az euró üzemmód beállítást követő adóügyi nap megnyitása után és azt követően a pénztárgépnek az alábbi szabályok szerint 
kell működni: 

a) a pénztárgépnek euró üzemmódban kell működni, vagyis a pénztárgép által készített valamennyi bizonylat tételsor és 
összesen sor érték adatainak megjelenítését, ezen adatok AEE-ben történő gyűjtését és tárolását, a tárolt adatok megjelenítését 
euróban és euró centben, két tizedesjegy pontossággal kell elvégezni, 

b) tört mennyiség értékesítése, engedmény, vagy felár érvényesítése esetén a tételsor értékét a kerekítési szabályok szerint euró 
centre kell kerekíteni, 

c) a pénztárgépnek az alábbi minimális értékhatárokat kell kezelni: 

ca) tételsor: 99 999,99; 

cb) bizonylat szintű (nyugta, egyszerűsített számla, visszáru és sztornó bizonylat) gyűjtők: 999 999,99; 

cc) napi szintű gyűjtők: 9 999 999,99; 

cd) göngyölített forgalom: 9 999 999 999,99, 

d) forinttal, vagy más pénznemmel történő fizetés esetén a nyugta, vagy egyszerűsített számla összesen sora után ki kell 
nyomtatni az átvett fizetőeszköz típusát, összegét, a pénznem jelét, euróra átszámított értékét, valamint az adott pénznem 
euróra váltásának árfolyamát. Az euróra átszámított érték kinyomtatásakor, az euró pénznem jelölésekor és a váltási árfolyam 
ábrázolásakor a felkészülési időszakra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, 

e) valamennyi bizonylat összesen sor érték adatait meg kell jeleníteni forintban is a kivezetési időszak végéig.  

6. a nyugta vagy egyszerűsített számla euróban számított összegének és az árfolyam értékének kiíratására vonatkozó szabályok: 

a) a kiíratást paraméterezhetővé kell tenni, amely szerint a kiíratás „engedélyezett” vagy „nem engedélyezett”, 

b) a pénztárgép üzembe helyezésekor a paramétert „nem engedélyezett” állapotra kell állítani, 

c) a felkészülési időszak első napi nyitásakor a paramétert „engedélyezett” állapotra kell állítani. 

7. Az euró átállással kapcsolatos dátumokat (felkészülési időszak kezdete, átállás időpontja, kivezetési időszak vége) a NAV 
üzenetben közli az AEE-vel az 5. mellékletben foglaltak szerint. A pénztárgépnek képesnek kell lennie ezen üzenet alapján az 
egyes események időpontját megfelelően beállítani. 

 
 

”
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A Rendelet 3. melléklet C) Forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók alcím 1. pont 1.1. alpontja 
a következő f) ponttal egészül ki: 

 

(Az egyes gyűjtők jele egy betűből és két számjegyből áll. A betű az értékesített termék vagy szolgáltatás ÁFA-kulcsát, a kétjegyű szám 
pedig a termék- vagy szolgáltatáscsoportot jelöli.) 

„f) az a)-e) pont szerinti termékek, szolgáltatások forgalmának gyűjtőinek második és harmadik karaktere: 

fa) a termék (árucikk) esetén a termék vámtarifaszámának első két számjegye, 

fb) szolgáltatás esetén „99”.” 
 

4. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez
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5. melléklet az   /2016. (   .   .) NGM rendelethez 
 

„4. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 
 

Az Adóügyi Ellenőrző Egységben (AEE) tárolt bizonylati adatok tartalmára és szerkezetére vonatkozó előírások 
 

1. Az AEE-nek a pénztárgépben keletkezett adatokat UTF-8-as kódlap szerinti karakterkódolású, digitálisan aláírt XML típusú 
naplóállományokban (p7b) kell tárolnia. Az állomány struktúrájának leírását és a séma ellenőrző állományt (XSD állomány) a 
NAV közleményben teszi közzé. 
 
2. Az AEE-nek a NAV szerverétől kapott, 5. melléklet szerinti utasítás alapján történő adattovábbításkor az AEE-n lévő összes 
adózó nyitott naplóállományát le kell zárnia, azt digitálisan aláírással kell ellátnia, és azt a NAV szervere felé el kell küldenie. Az 
AEE-nek minden állomány lezárását követően új naplóállományt kell nyitnia, és az adott adózóhoz rendelt naplóállományban 
kell folytatnia a bejegyzések rögzítését. Az AEE-nek a naplóállományt – a pénztárgép első üzembehelyezését megelőzően 
keletkezett állományok kivételével – annak megnyitását követő 24 óra elteltével akkor is le kell zárnia és újat kell nyitnia, ha 
ezen idő alatt nem történt adattovábbítás a NAV szervere felé. 
 
3. Az AEE-nek a naplóállományt a naplófájl megnyitásának időpontja szerinti 
AAAAAAAAA_BBBBBBBB_ééééhhnnóóppmm_s.p7b néven kell eltárolnia, ahol 
a) AAAAAAAAA: A pénztárgép AP száma 9 karakteren, 
b) BBBBBBBB: Az adózó törzsszáma 8 karakteren, kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzemanyag forgalmazó vállalkozás adó 
törzsszáma 
c) éééé: az év száma négy számjegyen, 
d) hh: a hónap sorszáma két számjegyen, 
e) nn: a nap sorszáma két számjegyen, 
f) óó: az óra száma két számjegyen, 
g) pp: a perc száma két számjegyen, 
h) mm: a másodperc száma két számjegyen, 
i) s: az állomány 1-től kezdődően, kihagyás és ismétlés nélkül képzett sorszáma az AEE élettartama során. 
 
4. A jelen mellékletben meghatározott bejegyzések (továbbiakban bejegyzés típusok) tartalmára vonatkozó egységes 
szabályok a következők:  
4.1. A bejegyzéseket a digitálisan aláírt XML állományban a NAV által közleményben közzétett XSD állományleíró struktúrának 
megfelelően kell megvalósítani.  
4.2. Az AEE által létrehozott állományokban 32-nél kisebb kódú karakterek a CHR(10) sorvégjel kivételével nem 
szerepelhetnek. 
4.3. Minden bejegyzést az adott naplóállományban 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal kell ellátni. 
4.4. A naplóállományban a numerikus értékeket a szükséges számú számjegyen, vezető nullák nélkül kell ábrázolni, kivéve, ha 
ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. A pénznem adatok bejegyzésének formátuma forint esetében tagolás nélkül 
egészre kerekített értékek tizedes nélkül, kivéve, ha ezzel ellentétes előírás szerepel adott adatnál. Az euróra történő átállást 
követően tagolás nélkül két tizedesre kerekítve, tizedesvesszővel elválasztva. 
4.5. A jelen mellékletben szereplő ellenőrző kódok képzésére az SHA256 algoritmust kell alkalmazni. Az algoritmus 
eredményeképpen előálló 64 karakteres kódban szereplő A-F hexadecimális számjegyeket minden esetben nagybetűkként 
kell értelmezni és feltüntetni. Az SHA256 algoritmus bemenő adata az a karaktersorozat, amely az alábbi részekből tevődik 
össze az alábbi felsorolás sorrendjében: 
a) A bemenő karaktersorozat első hatvannégy karaktere az AEE által legutóbb lezárt szöveges állomány utolsóként bejegyzett 
(LCL) bejegyzésének 64 karakteres ellenőrző kódja. Amennyiben még nem létezik legutóbb lezárt szöveges állomány, akkor a 
bemenő karaktersorozat első 64 karaktere 64 db „F”. 
b) A bemenő karaktersorozat 65-128. karaktere az adott bejegyzést megelőzően rögzített bejegyzésének 64 karakteres 
ellenőrző kódja. Ha nem létezik az adott szöveges állományban előző bejegyzés, akkor a bemenő karaktersorozat 65-128. 
karaktere 64 db „F”. 
c) A bemenő karaktersorozat további karakterei az adott bejegyzés azonosítója, valamint minden mezőjének értéke a jelen 
mellékletben feltüntetett sorrendben, a mezőazonosító kódok nélkül. 
 
4.6. Egy adott bejegyzésben minden mezőben fel kell tüntetni az abban szerepeltetendő adatot, ha az az adott konkrét 
esemény vagy bizonylat tekintetében releváns. 
 
4.7. A naplófájlokban minden dátum/idő adatot az XML 1.0 szerinti „éééé-hh-nnTóó:pp:mm+óó:pp” formátumban kell 
feltüntetni, ahol az év, hónap, nap, óra, perc, másodperc minden esetben a helyi (magyar) idő szerint értendő. Téli időszámítás 
esetén az időzóna jelölésére a „+01:00”, nyári időszámítás esetén a „+02:00” jelölés használandó. 
 
4.8. Az e mellékletben leírt szerkezetű naplóállomány verziószáma „X0006”. Jelen rendelet 2013. XI. 16-án hatályos 
szövegének megfelelő szerkezetű naplóállomány verziószáma „X0005”. Az AEE által létrehozott naplóállományok 
mindegyikének meg kell felelnie az egyik verzió követelményeinek. Az e rendeletben megkövetelt átállást követően kizárólag 
az „X0006” verziónak megfelelő naplóállományok képezhetők.  

5. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez
„4. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez
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4.9. Ha a vonatkozó sémadefinícióban kötelezőként szereplő mező értéke nem áll rendelkezésre vagy a mező az adott 
kontextusban nem értelmezhető, a naplóállományban az adott mezőt üres értékkel kell szerepeltetni.  
 
5. Az AEE naplóállományaiban az egyes, itt felsorolt események bekövetkezését az alábbi bejegyzések naplózzák.  

5.1. Az AEE naplóállomány nyitása 

A pénztárgépben működő AEE a naplóállományok megnyitását – minden esetben a naplóállományok első bejegyzéseként – 
az alábbi bejegyzésekkel naplózza:  

Naplóállomány nyitása esetén a bejegyzés azonosító: LON 

Sorszám Mező 
azonosító 

Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) 
naplófájlon belül (1-től sorszámozva) 

5 karakteres szám 

2. DTS Időbélyeg szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

3. APN Pénztárgép AP száma 9 karakteres szöveg 

4. TSZ 
Üzemeltető törzsszáma (kétvállalkozós 
pénztárgép esetén az üzemanyag 
tulajdonos törzsszáma) 

8 karakteres szöveg 

5. LFN Naplófájl sorszáma 8 karakteres szám 

6. THT 
Kétvállalkozós pénztárgép esetén az 
üzemeltető törzsszáma 8 karakteres szöveg 

7. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

5.2. További eseményekre vonatkozó bejegyzések 

Bejegyzés azonosító: EVT 

Sorszám Mező 
azonosító 

Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR 
Rekordsorszám (bejegyzés sorszáma) 
naplófájlon belül (1-től sorszámozva) 5 karakteres szám 

2. DTS Időbélyeg 
szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

3. EVC Esemény kódja 3 karakteres szöveg 
4. EVD Esemény leíró adata üres / 400 karakteres szöveg 
5. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

A naplózott esemény jellegét az EVC mező kódolja az alábbiak szerint. Egyes eseményeknél az eseményt jellemző adatot is 
szerepeltetni kell az EVD mezőben az alábbiak szerint. Ha az esemény jellegéből következően nincs ilyen, az eseményt 
jellemző adat, akkor az EVD mező üres.  
 
Esemény EVC mező értéke EVD mezőben szereplő adat 
Naplóállomány zárása (a naplóállomány utolsó 
bejegyzése) LCL (üres) 

Pénztárgép bekapcsolása CRI (üres) 
Pénztárgép kikapcsolása CRO (üres) 
Az AEE a saját akkumulátoráról kezd működni 
(áramszünet kezdete) POF (üres) 

Az AEE külső áramforrásról folytatja a működését 
(áramszünet vége) PIN (üres) 

Az AEE saját áramforrása lemerül BDN (üres) 

Az AEE a saját áramforrás lemerülése után újra működni 
kezd vagy működés közben újraindul 

RST 

„B”, ha az újraindulás az 
áramforrás lemerülése után megy 
végbe,  
„O” egyébként 
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A pénztárgépen észlelt hiba miatt a pénztárgép blokkolt 
állapotba került BLS 

„N”, ha a blokkolásra a NAV adott 
utasítást, „E” egyébként.  

A pénztárgép hiba miatt történt blokkolt állapotának 
vége 

BLF „N”, ha a blokkolásra a NAV adott 
utasítást, „E” egyébként. 

Pénztárgép gyakorló üzemmód kezdete TRI (üres) 
Pénztárgép gyakorló üzemmód vége TRF (üres) 
Üzenet küldése a NAV részére MGO Az üzenet szövege 
Üzenet fogadása a NAV-tól MGI Az üzenet szövege 
Euró üzemmód beállítása EUR (üres) 

Pénztárgép szüneteltetés megkezdése STB 
A szüneteltetés végének várható 
dátuma 

Pénztárgép szüneteltetés vége STF (üres) 

Pénztárgép átadása a szerviznek SCB 
A javítási folyamat végének 
várható dátuma (ha ez 
bejegyezhető) 

Pénztárgép visszavétele a szerviztől SCF (üres) 

Felülvizsgálat elvégzése YCH 
A felülvizsgálatot végző 
műszerész igazolványának száma 

Fogyasztásösszesítő bizonylat megnyitása éttermi 
pénztárgépen 

WDO Fogyasztásösszesítő egyedi 
azonosítója 

Fogyasztásösszesítő bizonylat lezárása éttermi 
pénztárgépen 

WDC Fogyasztásösszesítő egyedi 
azonosítója 

NAV szerverről érkezett üzenet sikeres kinyomtatása PRN Az üzenet szövege 
 

A NAV-tól érkező szoftver szeletek naplófájlba történő bejegyzése során a bejegyzés EVD mezőjében a „FW” karaktersorozatot 
és az érkező szoftver szelet sorszámát három karakteren kell szerepeltetni. A NAV szerverről érkező tanúsítványok és kulcsok 
fogadására vonatkozó bejegyzések esetén az EVD mező tartalma a „CERT”, illetve a „KEY” karaktersorozat. 

A NAV szerver részére küldött naplófájl esetén a bejegyzés EVD mezőjének tartalma a küldött állomány teljes neve.  

 

5.3. Pénztárgép működési információi, rendszerállapota és forgalmazási statisztikái és földrajzi helye  

A pénztárgépnek működése során minden naplóállományban legalább egyszer rögzíteni kell a pénztárgép működésére 
vonatkozó alábbi adatokat az alább leírt bejegyzésekben.  

5.3.1. Pénztárgép működési információi bejegyzés azonosítója: INF 

Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től sorszámozva) 5 karakteres szám 

2. DTS Időbélyeg 
szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

3. DTY AEE gyártói típusnév 200 karakteres szöveg 

4. DRV AEE hardver verzió 200 karakteres szöveg 

5. DFW AEE szoftver verzió 5 karakteres szöveg 

6. DFH 
AEE-ben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított 
ellenőrző kódja 64 karakteres szöveg 

7. DFT Az AEE-ben futó szoftver legutóbbi frissítésének 
időpontja. 

szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

8. DMT Az AEE-ben lévő modem kiolvasott típus megnevezése,  32 karakteres szöveg 

9. DMF Az AEE-ben lévő modem kiolvasott szoftver-verziója. 200 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

10. DME Az AEE-ben lévő modem kiolvasott IMEI száma. 50 karakteres szöveg 

11. DMS Az AEE-ben lévő SIM kiolvasott IMSI száma. 50 karakteres szöveg 

12. AKN Akkumulátor gyári száma 50 karakteres szöveg 

13. TSZ Üzemeltető adó törzsszáma 20 karakteres szöveges 

14. NAM Üzemeltető neve 100 karakteres szöveg 

15. IRS Üzemeltető székhely irányítószám 6 karakteres szöveg 

16. TEL Üzemeltető székhely település 50 karakteres szöveg 

17. KZT Üzemeltető székhely közterület neve 50 karakteres szöveg 

18. KZJ Üzemeltető székhely közterület jellege 20 karakteres szöveg 

19. HSZ Üzemeltető székhely házszám 50 karakteres szöveg 

20. VAT Aktuális ÁFA-tábla (a vonatkozó NAV üzenet) 200 karakteres szöveges 

21. GSM A legutóbb használt cella egyedi azonosítója 20 karakteres szöveg 

22. TNA Pénztárgép telephely (üzlet) elnevezése 100 karakteres szöveg 

23. TZC Pénztárgép telephely irányítószám 6 karakteres szöveg 

24. TCY Pénztárgép telephely település 50 karakteres szöveg 

25. TKN Pénztárgép telephely közterület neve 50 karakteres szöveg 

26. TKJ Pénztárgép telephely közterület jellege 20 karakteres szöveg 

27. THH Pénztárgép telephely házszám 50 karakteres szöveg 

28. DPH A pénztárgép hardver gyártói típusmegjelölése 50 karakteres szöveg 

29. DPV A pénztárgép hardververziója 50 karakteres szöveg 

30. DPF A pénztárgépben futó szoftver verziószáma 50 karakteres szöveg 

31. DPS 
A pénztárgépben futó szoftver SHA256 algoritmussal 
kiszámított ellenőrző kódja, AEE-vel felszerelt adóügyi 
nyomtató esetén üres 

64 karakteres szöveg 

32. VCC Legutóbb használt üzembe helyezési kód 16 karakteres szöveg 

33. MIS A pénztárgépen a legutóbbi beavatkozást végző 
műszerész igazolványának száma 

12 karakteres szöveg 

34. APN Pénztárgép AP száma 9 karakteres szöveg 

35. COM 
A pénztárgép által használt kommunikációs protokoll 
verziószáma 

Cnnnn, ahol nnnn a 
kommunikációs 
protokoll verziószáma.  

36. XMV A legfrissebb séma verziószáma, aminek a pénztárgép 
által képzett naplóállományok megfelelnek.   

Xnnnn, ahol nnnn a 
séma verziószáma. 

37. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

Az ezen rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint kommunikáló pénztárgép esetén a COM mezőben „C0002” értéket kell 
szerepeltetni. 

5.3.2. Pénztárgép rendszerállapota bejegyzés azonosító: STA 

Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR 
Bejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon 
belül (1-től sorszámozva) 5 karakteres szám 

2. DTS Időbélyeg 
szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

pontossággal 

3. SST 

Pénztárgép állapot:  
„0”, ha a pénztárgép működik és nincs blokkolva 
„1”, ha a pénztárgép blokkolt állapotban van 
„2”, ha a pénztárgép hibás 

1 karakteres szöveg 

4. SFL 
Az AEE-ben működő adattárolón lévő szabad tároló 
kapacitás (Kbyte) 10 karakteres numerikus 

5. SSG 
Az AEE-ben működő modem által mért hálózati térerőt 
(-1)dBm - (-199)dBm-ig terjedő skálán negatív egész 
számmal ábrázolva. 

4 karakteres numerikus 

6. SAC 
Akkumulátor töltöttség egész számmal, vezető nullák 
nélkül (%) 3 karakteres numerikus 

7. SMT GSM hálózatból kiolvasott pontos idő 
szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

8. SCC Pénztárgépben az utolsó STA rekord küldése óta 
jelentkezett hibák belső kódjainak listája.  

400 karakteres szöveg a 
gyártó által kialakított 
struktúrában 

9. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

5.3.3. Pénztárgép forgalmazási mérőszámai bejegyzés azonosító: OPR 

Sorszám Mező 
azonosító 

Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon 
belül (1-től sorszámozva) 

5 karakteres szám 

2. DTS Időbélyeg 
szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

3. ODS 
A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által küldött 
bájtok száma, beleértve a megszakadt kapcsolatok 
adatait is. 

12 karakteres numerikus 

4. ODR 
A legutóbbi bekapcsolás óta a modem által fogadott 
bájtok számát, beleértve a megszakadt kapcsolatok 
adatait is, 

12 karakteres numerikus 

5. ODF 
A legutóbbi bekapcsolás óta a mobil adatkapcsolat 
kiépítésére tett sikertelen kísérletek száma. 5 karakteres numerikus 

6. OSF 
A legutóbbi bekapcsolás óta az SSL adatcsatorna 
felépítésére tett sikertelen kísérletek száma. 5 karakteres numerikus 

7. NET 

A legutóbbi bejelentkezés során használt átviteli 
technológia:  
0 – GSM 
1 – 2G technológia 
2 – 2,5G technológia 
3 – 3G technológia 
4 – 4G technológia 

1 karakteres szöveg 

8. PRV 

A legutóbbi bejelentkezés során használt 
infrastruktúrát biztosító fizikai mobilszolgáltató:  
0 – Magyar Telekom 
1 – Telenor 
2 – Vodafone 
3 – Egyéb 

1 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

9. OCC 
AEE belső mérőszámai, ahol „N” a belső mérőszám 
azonosítóját, „E” a mért paraméter értékét jelenti. 

400 karakteres szöveg a 
forgalmazó által definiált 
struktúrában 

10. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

5.3.4. Pénztárgép földrajzi helye bejegyzés azonosító: POS 

Ezt a bejegyzést csak az olyan pénztárgépeknek kell elhelyezni a naplóállományokban, amelyek képesek a GPS alapú 
helymeghatározásra.  

 

Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR 
Bejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon 
belül (1-től sorszámozva) 5 karakteres szám 

2. DTS Időbélyeg 
szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

3. GSA 
Pénztárgép földrajzi szélessége fokban, legfeljebb 5 
tizedesjegy pontossággal, előjelet használva, a WGS84 
szabvány szerint 

20 karakteres szöveges 

4. GSB 
Pénztárgép földrajzi hosszúsága fokban, legfeljebb 5 
tizedesjegy pontossággal, előjelet használva, a WGS84 
szabvány szerint 

20 karakteres szöveges 

5. GSH 
Pénztárgép tengerszint feletti magassága méterben, a 
WGS84 szabvány szerint 5 karakteres szöveg 

6. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

5.4. Óraállítás naplózása 

A pénztárgépben működő AEE órájának bármilyen okból történő átállítását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni.  

Óraállítás bejegyzés azonosító: TUD 

Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám max 5 hosszú numerikus 

2. OLD 
Azaz idő, amikor az átállítás régi idő szerint 
bekövetkezik.  

szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

3. NEW Beállított új idő szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

4. CHT 

ha a rendszer nem diszkréten változtatja az 
időt, hanem egy időtávon gyorsítja vagy 
lassítja az időt, akkor az átmenet ideje 
másodpercben 

10 karakteres numerikus 

5. CAS 

az időállítás módja:  
1-GSM szinkronizáció, 
2-Szervizes beavatkozás, 
3-Üzemeltető által módosítva 
4-Számítógép alapú pénztárgépeknél a 
számítógép órájához szinkronizálva 
5-Egyéb automatikus szinkronizáció 

1-5 számok egyike 

6. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
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6. Bizonylatok kibocsátására vonatkozó bejegyzések 

A jelen mellékletben felsorolt bizonylatok kibocsátását az itt meghatározott szerkezetű és adattartalmú bejegyzésekkel kell 
naplózni az AEE naplóállományában. A Rendelet előírásaival összhangban az AEE-nek egy adott bejegyzés naplófájlban 
történő elhelyezésére akkor kell képesnek lennie, ha az adott pénztárgépen készíthető adott típusú bizonylat.  

Gyakorló üzemmódban kibocsátott bizonylatok naplózására akkor kell képesnek lennie az AEE-nek, ha az adott pénztárgép 
gyakorló üzemmódba kapcsolható.  

A bizonylatkibocsátásokra vonatkozó bejegyzésekben szereplő „Bizonylat számláló értéke” kezdeti értéke „1” és minden 
bizonylat AEE-ben való eltárolását követően 1-gyel nő, a kiadott bizonylat típusától függetlenül.  

A több példányban nyomtatott bizonylatok kibocsátását egy bejegyzéssel kell naplózni úgy, hogy a bejegyzés megfelelő 
mezőjében a nyomtatási példányszám kerül elhelyezésre.  

Az önkiszolgáló üzemanyagkút rendszeren a bizonylat példányszámaként nullát kell szerepeltetni, amennyiben a bizonylat 
nyomtatása halasztottan történik, vagy a vevő kérésére nem történik meg. 

 

6.1 Pénztárnyitás bizonylat 

A pénztárnyitás bizonylat az adóügyi nap nyitását kísérő bizonylat. Ennek kibocsátását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az 
AEE naplóállományában.  

Bejegyzés azonosító: CON (gyakorló üzemmódban: COT) 

Sorszám Mező 
azonosító 

Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től 
sorszámozva) 

5 karakteres szám 

2. BSR Bizonylat számláló értéke 10 karakteres numerikus 

3. DTS 
Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az 
AEE órája szerint 

szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

4. TSZ A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma 8 karakteres szöveg 

5. DNO a megnyitott adóügyi nap sorszáma 20 karakteres numerikus 

6. DRC a nyitó pénzkészlet adatai lista 

6.1 > FE1 forint készpénz forintban 20 karakteres numerikus 

6.2 > FEV a valutában befizetett összeg adatai lista, max.  20 

6.2.1 > > CAM a valuta összege (valutában) 10 karakteres numerikus 

6.2.2 > > CTY 
a valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar 
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR) 3 karakteres szöveg 

6.2.3 > > CRA 
a valuta egy egységének forintban kifejezett, adózó 
által alkalmazott értéke (árfolyama) legfeljebb hat 
értékes jegy pontossággal 

20 karakteres numerikus 

6.2.4 > > CFT a valuta összegének értéke egész forintban, a 
feltüntetett árfolyamon számolva 

20 karakteres numerikus 

6.3 > FE3 nyitó készlet egyéb fizetőeszköz tekintetében lista 20 

6.3.1 > > FEN 

Fizetőeszköz neve:  
ERZSU - Erzsébet utalványesetén 
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén 
AJÁND - Ajándék utalvány esetén 
HŰSÉG - Hűségkártya esetén 
SMART - Smartcard esetén 
GÖNGY - göngyölegjegy esetén 
KUPON - Kupon esetén 

20 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni 

6.3.2 > > FES 
nyitó pénzkészlet a fizetőeszköz tekintetében, 
forintban 20 karakteres numerikus 

7.  CPY A bizonylat példányszáma 5 karakteres numerikus 

8. NAV A bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód  5 karakteres szöveg 

9. ZQQ 
A nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok 
eltárolásához használható, bizonylatonként 
maximum 199-szer feltüntethető egyedi mező 

200 karakteres szöveges 

10. CNC  Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás 
tényének jelzése 

megszakítás esetén 1, 
egyébként 0. 

11. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

 

6.2. Nyugta, egyszerűsített számla  

Nyugta kibocsátása esetén a bejegyzés azonosító: NYN (gyakorló üzemmód esetén NYT) 

Egyszerűsített számla kibocsátása esetén a bejegyzés azonosító: ESN (gyakorló üzemmód esetén EST) 

Sorszám Mező 
azonosító 

Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon 
belül (1-től sorszámozva) 

5 karakteres szám 

2. BSR Bizonylat számláló értéke. 10 karakteres numerikus 

3. DTS Időbélyeg, a bizonylat  nyitásának pontos ideje az 
AEE órája szerint 

szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

4. TSZ A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma 8 karakteres szöveg 

5. NSZ 
a bizonylat száma bbbb/ccccc formátumban, ahol  
bbbb: adóügyi nap sorszáma 
ccccc: adott napon kibocsátott bizonylat sorszáma 

20 karakteres szöveg 

6. IID 

Csak egyszerűsített számla esetén a számlaszám,  
n/aaaaaaaaa/bbbb/ccccc formátumban, ahol 
n: kétvállalkozós pénztárgép esetén az üzemeltető 
jele (A vagy B)  
aaaaaaaaa: AP szám 
bbbb: adóügyi nap sorszáma 
ccccc: egyszerűsített számla napi számlálója 

50 karakteres szöveg 

7. ITL 
A bizonylaton szereplő összes tételre vonatkozóan, 
tételenként lista (max. 1.000) 

7.1 > NA a tétel bizonylaton szereplő megnevezése 200 karakteres szöveg 

7.2 > PN a tételhez tartozó cikkszám 50 karakteres szöveg 

7.3 > UN 
a tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, 
tizedesvesszővel elválasztva, legfeljebb négy tizedes 
pontossággal 

8+4 karakteres numerikus 

7.4 > QY 
a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség, 
maximum 4 tizedesjegy pontossággal 8+4 karakteres numerikus 

7.5 > IU a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiségi egység 10 karakteres szöveges 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

7.6 > TY 

Az adott tétel jellege:  
„”: értékesítés 
„s”: értékesítés sztornó 
„e”: engedmény 
„es”: engedmény sztornó 
„k”: nem üzletpolitikai kedvezmény 
„ks”: nem üzletpolitikai kedvezmény sztornó 
„f”: felár 
„fs”: felár sztornó 
„g”: göngyöleg visszaváltás 
„gs”: göngyöleg visszaváltás sztornó 

5 karakteres szöveg 

7.7 > SU a tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban 20 karakteres numerikus 

7.8 > VC 
a tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő 
jele három karakteren 3 karakteres szöveg 

7.9 > RM 
a tételsorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer 
ismételhető megjegyzés mező 50 karakteres szöveg 

8. DRC a fióktartalom változásának adatai lista 

8.1 > FE1 forint készpénz fióktartalom változása forintban 20 karakteres numerikus 

8.2 > FEV a valutás fióktartalom változásának adatai lista, max.  10 

8.2.1 > > CAM a valuta összege (valutában) 10 karakteres numerikus 

8.2.2 > > CTY 
a valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar 
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR) 3 karakteres szöveg 

8.2.3 > > CRA 
a valuta egy egységének forintban kifejezett, adózó 
által alkalmazott értéke (árfolyama) legfeljebb hat 
értékes jegy pontossággal 

20 karakteres numerikus 

8.2.4 > > CFT 
a valuta összegének értéke egész forintban, a 
feltüntetett árfolyamon számolva 20 karakteres numerikus 

8.3 > FE2 
bankkártya fiókegyenleg módosulása egész 
forintban 20 karakteres numerikus 

8.4 > FEE 
egészségpénztári fiókegyenleg módosulása 
forintban, csak egyszerűsített számla esetén 20 karakteres numerikus 

8.5 > FE3 fióktartalom módosulása egyéb fizetőeszköz 
tekintetében 

lista, max. 20 

8.5.1 > > FEN 

Fizetőeszköz neve:  
ERZSU - Erzsébet utalványesetén 
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén 
AJÁND - Ajándék utalvány esetén 
HŰSÉG - Hűségkártya esetén 
SMART - Smartcard esetén 
GÖNGY - göngyölegjegy esetén 
KUPON - Kupon esetén 
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni 
 

20 karakteres szöveg 

8.5.2 > > FES Fióktartalom módosulása a fizetőeszköz 
tekintetében, forintban 

20 karakteres numerikus 

9. RND 
a bizonylaton szereplő kerekítés összege, egész 
forintban számolva, szükség esetén negatív előjellel, 
ha van ilyen adat 

20 karakteres numerikus 

10. TRA Kétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező 
(átvitel) 

20 karakteres numerikus 

11. RCV 
Kétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező 
(áthozat) 20 karakteres numerikus 

12. PNU 
Kétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező (iker 
bizonylat száma) 50 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

13. VED 
Egyszerűsített számla esetén a termék 
beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adatai 
az ÁFA tv. rendelkezései szerint 

lista 

13.1 > NAM Beszerző vagy igénybevevő neve 50 karakteres szöveg 

13.2 > IRS Irányítószám 20 karakteres szöveg 

13.3 > TEL Település 50 karakteres szöveg 

13.4 > KZT Közterület neve 50 karakteres szöveg 

13.5 > KZJ Közterület jellege 20 karakteres szöveg 

13.6 > HSZ Házszám 50 karakteres szöveg 

13.7 > ASZ Adószám 20 karakteres szöveg 

14.  SUM A bizonylaton szereplő tételsorok összege forintban 20 karakteres numerikus 
15. NYL Egyedi vevő azonosító 20 karakteres szöveg 
16. NAV A bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód  5 karakteres szöveg 

17. ZQQ 
A nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok 
eltárolásához használható, bizonylatonként 
maximum 199-szer feltüntethető egyedi mező 

200 karakteres szöveg 

18. CPY A bizonylat példányszáma 5 karakteres numerikus 

19. CNC 
Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás 
tényének jelzése 

megszakítás esetén 1, 
egyébként 0. 

20. CTS Időbélyeg, a bizonylat zárásának pontos ideje az AEE 
órája szerint 

szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

21. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

6.3. Napi forgalmi jelentés (NFN) 

Napi forgalmi jelentés bizonylat kibocsátásával kell kísérni a pénztárgépen az adóügyi nap lezárását. A napi forgalmi jelentést 
közvetlen megelőzően pénztárjelentést is automatikusan nyomtatnia kell a pénztárgépnek. A napi forgalmi jelentés 
kibocsátását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az AEE naplóállományába.  

Napi forgalmi jelentés bejegyzés azonosító: NFN (gyakorló üzemmódban: NFT) 

Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR 
Bejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től 
sorszámozva) 5 karakteres szám 

2. BSR Bizonylat számláló értéke 10 karakteres numerikus 

3. DTS 
Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az 
AEE órája szerint 

szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

4. TSZ A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma 8 karakteres szöveg 

5. ZSZ 
a zárás sorszáma négy karakteren, szükség esetén 
vezető nullákkal feltöltve 4 karakteres szöveg 

6. GYF Napi forgalom forgalmi gyűjtők szerinti összesítése lista 

7. > GYJ Forgalmi gyűjtő jele 3 karakteren (A00..E99) 3 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

8. > GYE 
Az adott forgalmi gyűjtőbe tartozó napi tételek 
bruttó összértéke 20 karakteres numerikus 

9. NSF 
a napi forgalom összesen, bruttó összegben, egész 
forintban számolva 20 karakteres numerikus 

10. NSH 
a napi felár összesen, bruttó összegben, egész 
forintban számolva 20 karakteres numerikus 

11. NSS a napi sztornó összesen, bruttó összegben, egész 
forintban számolva 

20 karakteres numerikus 

12. NSY a napi engedmény összesen, bruttó összegben, 
egész forintban számolva 

20 karakteres numerikus 

13. NSV a napi visszáru összesen, bruttó összegben, egész 
forintban számolva 

20 karakteres numerikus 

14. NDB 
a napi nyugták és egyszerűsített számlák száma 
összesen 20 karakteres numerikus 

15. NNS napi nyugták száma 20 karakteres numerikus 

16. NES napi egyszerűsített számlák száma 10 karakteres numerikus 

17. NPB napi pénzmozgás bizonylatok száma 10 karakteres numerikus 

18. NIR napi megszakítások száma 10 karakteres numerikus 

19. NST a napi sztornó bizonylatok száma összesen 20 karakteres numerikus 

20. STS napi sztornó bizonylatok összértéke összesen, egész 
forintban, pozitív számként 

10 karakteres numerikus 

21. SGY Napi sztornó bizonylatok forgalmi gyűjtőnként lista (max. 500) 

21.1 > GYJ Gyűjtő jele három karakteren 3 karakteres szöveg 

21.2 > GYE Napi sztornó értéke az adott gyűjtőben 20 karakteres numerikus 

22. NSW 
a napi visszáru bizonylatok száma összesen, ide nem 
értve a göngyölegjegyeket 20 karakteres numerikus 

23. VSS 
napi visszáru bizonylatok értéke összesen, egész 
forintban, pozitív számként, ide nem értve a 
göngyölegjegyeket 

20 karakteres numerikus 

24. VGY Napi visszáru bizonylatok értéke forgalmi 
gyűjtőnként 

lista (max. 500) 

24.1 > GYJ Gyűjtő jele három karakteren 3 karakteres szöveg 

24.2 > GYE Napi visszáru értéke az adott gyűjtőben 20 karakteres numerikus 

25. GGY Napi göngyöleg visszaváltás értéke forgalmi 
gyűjtőnként 

lista (max. 500) 

25.1 > GYJ Gyűjtő jele három karakteren 3 karakteres szöveg 

25.2 > GYE Napi göngyöleg visszaváltás értéke az adott 
gyűjtőben 

20 karakteres numerikus 

26. NSG a göngyölített forgalom 50 karakteres numerikus 

27. NAV A bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód  5 karakteres szöveg 

28. ZQQ 
A nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok 
eltárolásához használható, bizonylatonként 
maximum 199-szer feltüntethető egyedi mező 

200 karakteres szöveges 

29. CPY A bizonylat példányszáma 5 karakteres numerikus 

30. CNC  Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás 
tényének jelzése 

megszakítás esetén 1, 
egyébként 0. 

31. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
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6.4. Pénztárjelentés  

Bejegyzés azonosító: PJN (gyakorló üzemmódban: PJT) 

Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR 
Bejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től 
sorszámozva) 5 karakteres szám 

2. BSR Bizonylat számláló értéke 10 karakteres numerikus 

3. DTS 
Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az 
AEE órája szerint 

szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

4. TSZ A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma 8 karakteres szöveg 

5. CRO Nyitó pénzkészlet adatai  lista 

5.1 > FE1 forint készpénz forintban 20 karakteres numerikus 

5.2 > FEV a valuták adatai (többszörözhető rekord) (lista) 

5.2.1 > > CAM a valuta összege (valutában) 10 karakteres numerikus 

5.2.2 > > CTY a valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar 
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR) 

3 karakteres szöveg 

5.3 > FE3 fióktartalom módosulása egyéb fizetőeszköz 
tekintetében 

lista 

5.3.1 > > FEN 

Fizetőeszköz neve:  
ERZSU - Erzsébet utalványesetén 
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén 
AJÁND - Ajándék utalvány esetén 
HŰSÉG - Hűségkártya esetén 
SMART - Smartcard esetén 
GÖNGY - göngyölegjegy esetén 
KUPON - Kupon esetén 
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni 

20 karakteres szöveg 

5.3.2 > > FES Fióktartalom módosulása a fizetőeszköz 
tekintetében, forintban 

20 karakteres numerikus 

6. SEL 
Értékesítéshez, sztornó- és visszáruhoz kapcsolódó 
be- és kifizetések egyenlege fizetőeszközönként lista 

6.1 > FE1 forint készpénz forintban 20 karakteres numerikus 

6.2 > FEV a valuták adatai (többszörözhető rekord) (lista) 

6.2.1 > > CAM a valuta összege (valutában) 10 karakteres numerikus 

6.2.2 > > CTY a valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar 
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR) 

3 karakteres szöveg 

6.3 > FE2 bankkártyás bevételek egész forintban 20 karakteres numerikus 

6.4 > FEE egyszerűsített számlákon feltüntetett 
egészségpénztári bevételek 

20 karakteres numerikus 

6.5 > FE3 egyéb fizetőeszközökben megszerzett bevételek 
fizetőeszközönként 

lista 

6.5.1 > > FEN 

Fizetőeszköz neve:  
ERZSU - Erzsébet utalványesetén 
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén 
AJÁND - Ajándék utalvány esetén 
HŰSÉG - Hűségkártya esetén 
SMART - Smartcard esetén 
GÖNGY - göngyölegjegy esetén 
KUPON - Kupon esetén 
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni 

20 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

6.5.2 > > FES Bevétel a fizetőeszköz tekintetében, forintban 20 karakteres numerikus 

7. CIO Nem értékesítéshez kötődő pénztári ki- és 
befizetések napi egyenlege fizetőeszközönként 

lista 

7.1 > FE1 forint készpénz forintban 20 karakteres numerikus 

7.2 > FEV a valuták adatai (többszörözhető rekord) (lista) 

7.2.1 > > CAM a valuta összege (valutában) 20 karakteres numerikus 

7.2.2 > > CTY 
a valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar 
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR) 3 karakteres szöveg 

7.3 > FE2 
bankkártyás befizetések és banki utalással 
végrehajtott kifizetések egyenlege egész forintban 20 karakteres numerikus 

7.4 > FE3 egyéb fizetőeszközökben teljesített ki- és 
befizetések egyenlege fizetőeszközönként 

lista 

7.4.1 > > FEN 

Fizetőeszköz neve:  
ERZSU - Erzsébet utalványesetén 
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén 
AJÁND - Ajándék utalvány esetén 
HŰSÉG - Hűségkártya esetén 
SMART - Smartcard esetén 
GÖNGY - göngyölegjegy esetén 
KUPON - Kupon esetén 
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni 

20 karakteres szöveg 

7.4.2 > > FES Egyenleg a fizetőeszköz tekintetében, forintban 20 karakteres numerikus 

8. CUS Aktuális fióktartalom fizetőeszközönként lista 

8.1 > FE1 forint készpénz forintban 20 karakteres numerikus 

8.2 > FEV a valuták adatai (többszörözhető rekord) (lista) 

8.2.1 > > CAM a valuta összege (valutában) 10 karakteres numerikus 

8.2.2 > > CTY 
a valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar 
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR) 3 karakteres szöveg 

8.3 > FE2 
bankkártyás bevételek, befizetések, illetve a 
bankszámlára utalással teljesített kifizetések 
egyenlege egész forintban 

20 karakteres numerikus 

8.4 > FEE 
egyszerűsített számlákon feltüntetett 
egészségpénztári bevételek 20 karakteres numerikus 

8.5 > FE3 
egyéb fizetőeszközökben megszerzett bevételek, ki- 
és befizetések egyenlege fizetőeszközönként lista 

8.5.1 > > FEN 

Fizetőeszköz neve:  
ERZSU - Erzsébet utalványesetén 
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén 
AJÁND - Ajándék utalvány esetén 
HŰSÉG - Hűségkártya esetén 
SMART - Smartcard esetén 
GÖNGY - göngyölegjegy esetén 
KUPON - Kupon esetén 
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni  

20 karakteres szöveg 

8.5.2 > > FES Egyenleg a fizetőeszköz tekintetében, forintban 20 karakteres numerikus 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

9. IRN Napi nyugtamegszakítások száma 20 karakteres numerikus 

10. IRV 
Napi megszakított nyugták összértéke (a 
megszakítás előtti állapotok szerint) 20 karakteres numerikus 

11. NSD Napi tételsztornó száma 20 karakteres numerikus 

12. NSE Napi tételsztornó összértéke 20 karakteres numerikus 

13. TIP Napi felszolgálói díj összege 20 karakteres numerikus 

14. INE Egyes speciális értékesítések napi összege 20 karakteres numerikus 

15. INS Egyes speciális értékesítések napi sztornó összege 20 karakteres numerikus 

16. INV Számlával kísért értékesítés napi visszáru összege 20 karakteres numerikus 

17. NAV A bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód  5 karakteres szöveg 

18. ZQQ 
A nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok 
eltárolásához használható, bizonylatonként 
maximum 199-szer feltüntethető egyedi mező 

200 karakteres szöveges 

19. CPY A bizonylat példányszáma 5 karakteres numerikus 

20. CNC  
Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás 
tényének jelzése megszakítás esetén 1 

21. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

6.5. Pénzmozgás bizonylat 

Pénzmozgás bizonylattal kell kísérni minden olyan tranzakciót, ami nem értékesítéshez, illetve sztornó vagy visszáru bizonylat 
kibocsátásához kötődik, de módosítja a fióktartalmat (ideértve a bankkártyás befizetéseket, illetve a bankszámlára utalással 
teljesített kifizetések egyenlegét is). Ugyancsak pénzmozgás bizonylatot kell kibocsátani, ha egy korábban rögzített 
bizonylaton a fizetési eszközök téves rögzítése folytán a fióktartalom összetételének módosítása szükséges.  

 

Pénzmozgás bizonylat bejegyzés azonosító: PMN (gyakorló üzemmódban: PMT) 

Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR 
Bejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től 
sorszámozva) 5 karakteres szám 

2. BSR Bizonylat számláló értéke 10 karakteres numerikus 

3. DTS Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje az 
AEE órája szerint 

szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

4. TSZ A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma 8 karakteres szöveg 

5. PMS 
Pénzmozgás bizonylat sorszáma M/nnnn/sssss 
alakban, ahol nnnn az adóügyi nap sorszáma, sssss 
a pénzmozgás bizonylatok napi számlálója 

10 karakteres szöveg 

6. RSN 

a pénztári befizetés, kifizetés vagy fizetőeszköz 
csere jogcímei:  
Befizetés okok: 
01 - váltópénz bevitel 
02 - pénztáros pénzfelvétel 
03 - díjbeszedés 
04 - sorsjegy eladás 
05 - előleg 
06 - pénztárhiány 
07 - borravaló  
08 – egyéb befizetés 
 
Kifizetés okok: 

2 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

31 - fölözés 
32 - pénztáros levétel 
33 - utalvány kivét 
34 - ajándékkártya kivét 
35 - bérkifizetés 
36 - munkabér előleg 
37 - postaköltség 
38 - egyéb rezsi 
39 - áruvásárlás 
40 - záróösszeg levétel 
41 - egyéb kifizetés 
 
Fizetőeszköz csere:  
60 - fizetőeszköz csere 

7. DRC a fióktartalom változásának adatai (lista) 

7.1 > FE1 forint készpénz fióktartalom változása forintban 20 karakteres numerikus 

7.2 > FEV a valutás fióktartalom változásának adatai  (lista, max 10.) 

7.2.1 > > CAM a valuta összege (valutában) 10 karakteres numerikus 

7.2.2 > > CTY 
a valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a Magyar 
Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR) 3 karakteres szöveg 

7.2.3 > > CRA 
a valuta egy egységének forintban kifejezett, adózó 
által alkalmazott értéke (árfolyama) legfeljebb hat 
értékes jegy pontossággal 

20 karakteres numerikus 

7.2.4 > > CFT 
a valuta összegének értéke egész forintban, a 
feltüntetett árfolyamon számolva 20 karakteres numerikus 

7.3 > FE2 bankkártya fiókegyenleg módosulása egész 
forintban 

20 karakteres numerikus 

7.4 > FEE egészségpénztári fiókegyenleg módosulása 
forintban, csak egyszerűsített számla esetén 

20 karakteres numerikus 

7.5 > FE3 fióktartalom módosulása egyéb fizetőeszköz 
tekintetében 

lista 

7.5.1 > > FEN 

Fizetőeszköz neve:  
ERZSU - Erzsébet utalványesetén 
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén 
AJÁND - Ajándék utalvány esetén 
HŰSÉG - Hűségkártya esetén 
SMART - Smartcard esetén 
GÖNGY - göngyölegjegy esetén 
KUPON - Kupon esetén 
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni 

20 karakteres szöveg 

7.5.2 > > FES Fióktartalom módosulása a fizetőeszköz 
tekintetében, forintban 

20 karakteres numerikus 

8. PBA a bizonylathoz kapcsolódó visszajáró összege egész 
forintban 

20 karakteres numerikus 

9. PRD 
kerekítési különbözet összege forintban (pozitív, ha 
a vevő szempontjából számolt előjellel 20 karakteres numerikus 

10. NAV A bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód  5 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

11. ZQQ 
A nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok 
eltárolásához használható, bizonylatonként 
maximum 99-szer feltüntethető egyedi mező 

200 karakteres szöveges 

12. CPY A bizonylat példányszáma 5 karakteres numerikus 

13. CNC  
Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás 
tényének jelzése 

megszakítás esetén 1, 
egyébként 0. 

14. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

6.6. Egyes speciális értékesítések bizonylata, illetve ennek sztornó és visszáru bizonylata  

Az egyes speciális értékesítések bizonylatával kell kísérni minden olyan értékesítést és szolgáltatásnyújtást, amelyhez 
kötődően az eladó utólag számla kibocsátását fogja eszközölni az adott tranzakcióról a vevő, vagy érdekkörében eljáró más 
személy részére, és az értékesítés helyszínén fizetés nem történik. Az ilyen bizonylatok kibocsátását az alábbi bejegyzéssel kell 
naplózni az AEE naplóállományában.  

Az egyes speciális értékesítések bizonylatának sztornó és visszáru bizonylatát is egyes speciális értékesítések bizonylataként 
kell naplózni, a tételsorok TY mezőjében megfelelően használt jelöléseket alkalmazva.  

Bejegyzés azonosító: IVN (gyakorló üzemmódban: IVT) 

Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR 
Bejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től 
sorszámozva) 5 karakteres szám 

2. BSR Bizonylat számláló értéke 10 karakteres numerikus 

3. DTS 
Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje 
az AEE órája szerint 

szabványos dátum és idő adat 
másodperc pontossággal 

4. TSZ A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma 8 karakteres szöveg 

5. ORN 

Bizonylatszám  
X/aaaa/bbbbb alakban, ahol:  
X: a bizonylat típusának jelölése, 
egészségkártyás bizonylat esetén „EK”, 
üzemanyagkártyás bizonylat esetén „UK” 
aaaa: az adóügyi nap sorszáma 
bbbbb: a bizonylat sorszáma 

20 karakteres szöveg 

6. EPN 
az egészségpénztár neve, amennyiben 
értelmezhető 50 karakteres szöveg 

7. EPA az egészségpénztár címe, amennyiben 
értelmezhető 

200 karakteres szöveg 

8. EPC az egészségpénztár kódja, amennyiben 
értelmezhető 

50 karakteres szöveg 

9. ERN a vevő tagszáma (egészségpénztári 
azonosítószáma) , amennyiben értelmezhető 

50 karakteres szöveg 

10. ECN 
az egészségkártya száma , amennyiben 
értelmezhető 20 karakteres szöveg 

11. VED A vevő adatai  lista 

11.1 > NAM Beszerző vagy igénybevevő neve 50 karakteres szöveg 

11.2 > IRS Irányítószám 20 karakteres szöveg 

11.3 > TEL Település 50 karakteres szöveg 

11.4 > KZT Közterület neve 50 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

11.5 > KZJ Közterület jellege 20 karakteres szöveg 

11.6 > HSZ Házszám 50 karakteres szöveg 

12. > ASZ Adószám 20 karakteres szöveg 

13. FCN 
üzemanyagkártya száma (legalább négy 
számjegy), amennyiben értelmezhető 20 karakteres szöveg 

14. CID 
engedélyezési azonosítószám, amennyiben 
értelmezhető 20 karakteres szöveg 

15. FRN a rendszám, kizárólag betűket és számokat 
feltüntetve, amennyiben értelmezhető 

20 karakteres szöveg 

16. ITL A bizonylat összes tételére vonatkozóan, 
tételenként 

lista (max 1.000) 

16.1 > NA a tétel bizonylaton szereplő megnevezése 200 karakteres szöveg 

16.2 > PN a tételhez tartozó cikkszám 50 karakteres szöveg 

16.3 > UN 
a tétel bizonylaton szereplő egységára 
forintban, tizedesvesszővel elválasztva, 
legfeljebb 4 tizedes pontossággal 

20 karakteres numerikus 

16.4 > QY a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség, 
maximum 4 tizedesjegy pontossággal  

20 karakteres numerikus 

16.5 > IU 
a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiségi 
egység 

10 karakteres szöveges 

16.6 > TY 

Az adott tétel jellege:  
„”: értékesítés 
„s”: értékesítés sztornó 
„e”: engedmény 
„es”: engedmény sztornó 
„k”: nem üzletpolitikai kedvezmény 
„ks”: nem üzletpolitikai kedvezmény sztornó 
„f”: felár 
„fs”: felár sztornó 
"v": visszáru 
"vs": visszáru sztornó 
„g”: göngyöleg visszaváltás 
„gs”: göngyöleg visszaváltás sztornó 

5 karakteres szöveg 

16.7 > SU 
a tételnél a bizonylaton szereplő összérték 
forintban 20 karakteres numerikus 

16.8 > VC 
a tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi 
gyűjtő jele három karakteren 3 karakteres szöveg 

16.9 > RM 
a tételsorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer 
ismételhető megjegyzés mező 50 karakteres szöveg 

17. SUM 
Bizonylat összesen forintban, amennyiben 
értelmezhető 20 karakteres numerikus 

18. SUV Bizonylat összesen valutában, amennyiben 
értelmezhető 

lista (max. 10) 

18.1 > CAM a valuta összege (valutában) 10 karakteres numerikus 

18.2 > CTY 
a valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a 
Magyar Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR) 3 karakteres szöveg 

19. NAV A bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód  5 karakteres szöveg 

20. ZQQ 
A nyomtatott bizonylaton szereplő további 
adatok eltárolásához használható, 
bizonylatonként maximum 199-szer 

200 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

feltüntethető egyedi mező 

21. CPY A bizonylat példányszáma 5 karakteres numerikus 

22. CNC  Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás 
tényének jelzése 

megszakítás esetén 1, 
egyébként 0. 

23. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 

 

6.7. Sztornó bizonylat (SZN) 

Sztornó bizonylatot kell kibocsátani, ha egy korábban kibocsátott bizonylattal bizonylatolt tranzakció nem történt meg. A 
sztornó bizonylat kibocsátását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az AEE naplóállományában.  

Sztornó bizonylat bejegyzés azonosító: SZN (gyakorló módban: SZT) 

Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR 
Bejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től 
sorszámozva) 5 karakteres szám 

2. BSR Bizonylatszámláló értéke 10 karakteres numerikus 

3. DTS 
Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje 
az AEE órája szerint 

szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

4. TSZ A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma 8 karakteres szöveg 

5. SBS 

A sztornó bizonylat száma S/bbbb/ccccc alakban 
(kétvállalkozós pénztárgépeken S/X/bbbb/ccccc 
alakban), ahol:  
X: Az üzemeltető jele (A vagy B) 
bbbb: adónap sorszáma 
ccccc: bizonylat sorszáma 

20 karakteres szöveg 

6. SBN a sztornózott nyugta, egyszerűsített számla vagy 
visszáru bizonylat egyedi azonosítója 

50 karakteres szöveg 

7. RSN 

a sztornózás oka:  
S1 – ügyfél elállása 
S2 – kezelői hiba: téves bevitel 
S3 – kezelői hiba: téves fizetőeszköz bevitel 
S4 – kezelői hiba: termék nincs készleten 
S5 – technikai: téves bizonylattípus kibocsátása 
S6 – technikai: sikertelen fizetőeszköz használat  
S7 – technikai: téves ügyfél adat/hibás bevitel 
S8 – technikai: próbavásárlás 
S0 – egyéb 

2 karakteres szöveg 

8. VED A vevő adatai  lista 

8.1 > NAM Beszerző vagy igénybevevő neve, vagy a sztornó 
jegyzőkönyv egyedi azonosítója 

50 karakteres szöveg 

8.2 > IRS Irányítószám 20 karakteres szöveg 

8.3 > TEL Település 50 karakteres szöveg 

8.4 > KZT Közterület neve 50 karakteres szöveg 

8.5 > KZJ Közterület jellege 20 karakteres szöveg 

8.6 > HSZ Házszám 50 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

8.7 > ASZ Adószám 20 karakteres szöveg 

9. ITL 
A bizonylat összes tételére vonatkozóan, 
tételenként lista  

9.1 > NA a tétel bizonylaton szereplő megnevezése 200 karakteres szöveg 

9.2 > PN a tételhez tartozó cikkszám 50 karakteres szöveg 

9.3 > UN 
a tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, 
tizedesvesszővel elválasztva, legfeljebb négy 
tizedes pontossággal 

8+4 karakteres 
numerikus 

9.4 > QY a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség, 
maximum 4 tizedesjegy pontossággal 

8+4 karakteres 
numerikus 

9.5 > IU 
a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiségi 
egység 10 karakteres szöveges 

9.6 > TY 

Az adott tétel jellege:  
„”: értékesítés  
„s”: értékesítés sztornó 
„e”: engedmény 
„es”: engedmény sztornó 
„k”: nem üzletpolitikai kedvezmény 
„ks”: nem üzletpolitikai kedvezmény sztornó 
„f”: felár 
„fs”: felár sztornó 
„g”: göngyöleg visszaváltás 
„gs”: göngyöleg visszaváltás sztornó 

5 karakteres szöveg 

9.7 > SU 
a tételnél a bizonylaton szereplő összérték 
forintban 20 karakteres numerikus 

9.8 > VC a tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi 
gyűjtő jele három karakteren 

3 karakteres szöveg 

9.9 > RM a tételsorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer 
ismételhető megjegyzés mező 

50 karakteres szöveg 

10. SUM Bizonylat összesen forintban 20 karakteres numerikus 

11. PCR a sztornó bizonylathoz kapcsolódó kerekítési 
különbözet összege forintban 

20 karakteres numerikus 

12. TRA 
Kétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező 
(átvitel) 20 karakteres numerikus 

13. RCV Kétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező 
(áthozat) 

20 karakteres numerikus 

14. PNU Kétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező 
(iker bizonylat száma) 

50 karakteres szöveg 

15. DRC a fióktartalom változásának adatai lista 

15.1 > FE1 forint készpénz fióktartalom változása forintban 20 karakteres numerikus 

15.2 > FEV a valutában fizetett összeg adatai 
(többszörözhető rekord) 

lista, max. 10 

15.3 > > CAM a valuta összege (valutában) 10 karakteres numerikus 

15.3.1 > > CTY 
a valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a 
Magyar Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR) 3 karakteres szöveg 

15.3.2 > > CRA 
a valuta egy egységének forintban kifejezett, 
adózó által alkalmazott értéke (árfolyama) 
legfeljebb hat értékes jegy pontossággal 

20 karakteres numerikus 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

15.3.3 > > CFT a valuta összegének értéke egész forintban, a 
feltüntetett árfolyamon számolva 

20 karakteres numerikus 

15.4 > FE2 
bankkártya fiókegyenleg módosulása egész 
forintban 20 karakteres numerikus 

15.5 > FEE 
egészségpénztári fiókegyenleg módosulása 
forintban, csak egyszerűsített számla esetén 20 karakteres numerikus 

15.6 > FE3 
fióktartalom módosulása egyéb fizetőeszköz 
tekintetében lista, max. 20 

15.6.1 > > FEN 

Fizetőeszköz neve:  
ERZSU - Erzsébet utalványesetén 
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén 
AJÁND - Ajándék utalvány esetén 
HŰSÉG - Hűségkártya esetén 
SMART - Smartcard esetén 
GÖNGY - göngyölegjegy esetén 
KUPON - Kupon esetén 
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni 

20 karakteres szöveg 

15.6.2 > > FES Fióktartalom módosulása a fizetőeszköz 
tekintetében, forintban 

20 karakteres numerikus 

16. NAV A bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód  5 karakteres szöveg 

17. ZQQ 

A nyomtatott bizonylaton szereplő további 
adatok eltárolásához használható, 
bizonylatonként maximum 199-szer 
feltüntethető egyedi mező 

200 karakteres szöveg 

18. CPY A bizonylat példányszáma 5 karakteres numerikus 

19. CNC  
Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás 
tényének jelzése 

megszakítás esetén 1, 
egyébként 0. 

20. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

6.8. Visszáru bizonylat 

Visszáru bizonylat kibocsátását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az AEE naplóállományába.  

Visszáru bizonylat (göngyölegjegy bizonylat) bejegyzés azonosító: VBN (gyakorló üzemmódban: VBT) 

Sorszám Mező 
azonosító 

Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től 
sorszámozva) 

5 karakteres szám 

2. BSR Bizonylat számláló értéke 10 karakteres numerikus 

3. DTS 
Időbélyeg, a bizonylat kiadásának pontos ideje 
az AEE órája szerint 

szabványos dátum és 
idő adat másodperc 
pontossággal 

4. TSZ A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma 8 karakteres szöveg 

5. VBS 

A visszáru bizonylat száma V/bbbb/ccccc 
(kétvállalkozós pénztárgépen V/X/bbbb/ccccc) 
alakban, ahol:  
X: Az üzemeltető jele (A vagy B) 
bbbb: adónap sorszáma 
ccccc: bizonylat sorszáma 

20 karakteres szöveg 

6. VDB 
a visszáruzott nyugta vagy egyszerűsített számla 
sorszáma, a göngyölegjegy esetén "GJ" 50 karakteres szöveg 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

7. RSN 

a visszáruzás oka:  
V1 – hibás áru 
V2 – ügyfél elállása a vásárlástól 
V3 – egyéb 

2 karakteres szöveg 

8. VED A vevő adatai (göngyölegjegy esetén nem 
szerepel) 

lista 

8.1 > NAM Beszerző vagy igénybevevő neve 50 karakteres szöveg 

8.2 > IRS Irányítószám 20 karakteres szöveg 

8.3 > TEL Település 50 karakteres szöveg 

8.4 > KZT Közterület neve 50 karakteres szöveg 

8.5 > KZJ Közterület jellege 20 karakteres szöveg 

8.6 > HSZ Házszám 50 karakteres szöveg 

8.7 > ASZ Adószám 20 karakteres szöveg 

9. ITL 
A bizonylat összes tételére vonatkozóan, 
tételenként lista (max 1.000) 

9.1 > NA a tétel bizonylaton szereplő megnevezése 200 karakteres szöveg 

9.2 > PN a tételhez tartozó cikkszám 50 karakteres szöveg 

9.3 > UN 
a tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, 
tizedesvesszővel elválasztva, legfeljebb 4 tizedes 
pontossággal 

8+4 karakteres 
numerikus 

9.4 > QY 
a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség, 
maximum 4 tizedesjegy  pontossággal 

8+4 karakteres 
numerikus 

9.5 > IU 
a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiségi 
egység 10 karakteres szöveges 

9.6 > TY 

Az adott tétel jellege: 
„v”: visszáru 
„vs”: visszáru sztornó  
„g”: göngyöleg visszaváltás 
„gs”: göngyöleg visszaváltás sztornó  
„f”: felár  
„fs”: felár sztornó  
„e”: engedmény 
„es”: engedmény sztornó 

5 karakteres szöveg 

9.7 > SU a tételnél a bizonylaton szereplő összérték 
forintban 

20 karakteres numerikus 

9.8 > VC 
a tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi 
gyűjtő jele három karakteren 3 karakteres szöveg 

9.9 > RM 
a tételsorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer 
ismételhető megjegyzés mező 50 karakteres szöveg 

10. SUM Bizonylat összesen forintban 20 karakteres numerikus 

11. PCR 
a visszáru bizonylathoz kapcsolódó kerekítési 
különbözet összege forintban 20 karakteres numerikus 

12. TRA Kétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező 
(átvitel) 

20 karakteres numerikus 

13. RCV 
Kétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező 
(áthozat) 20 karakteres numerikus 

14. PNU 
Kétvállalkozós pénztárgépeknél használt mező 
(iker bizonylat száma) 50 karakteres szöveg 

15. DRC a fióktartalom változásának adatai lista 

15.1 > FE1 forint készpénz fióktartalom változása forintban 20 karakteres numerikus 
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Sorszám 
Mező 
azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

15.2 > FEV 
a valutás fióktartalom változásának adatai 
(többszörözhető rekord) lista, max. 10 

15.2.1 > > CAM a valuta összege (valutában) 10 karakteres numerikus 

15.2.2 > > CTY a valuta neme 3 karakteren, nagybetűvel, a 
Magyar Nemzeti Bank jelölése szerint (pl. EUR) 

3 karakteres szöveg 

15.2.3 > > CRA 
a valuta egy egységének forintban kifejezett, 
adózó által alkalmazott értéke (árfolyama) 
legfeljebb hat értékes jegy pontossággal 

20 karakteres numerikus 

15.2.4 > > CFT a valuta összegének értéke egész forintban, a 
feltüntetett árfolyamon számolva 

20 karakteres numerikus 

15.3 > FE2 
bankkártya fiókegyenleg módosulása egész 
forintban 20 karakteres numerikus 

15.4 > FEE 
egészségpénztári fiókegyenleg módosulása 
forintban, csak egyszerűsített számla esetén 20 karakteres numerikus 

15.5 > FE3 
fióktartalom módosulása egyéb fizetőeszköz 
tekintetében lista, max. 20 

15.5.1 > > FEN 

Fizetőeszköz neve:  
ERZSU - Erzsébet utalványesetén 
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén 
AJÁND - Ajándék utalvány esetén 
HŰSÉG - Hűségkártya esetén 
SMART - Smartcard esetén 
GÖNGY - göngyölegjegy esetén 
KUPON - Kupon esetén 
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni 

20 karakteres szöveg 

15.5.2 > > FES 
Fióktartalom módosulása a fizetőeszköz 
tekintetében, forintban 20 karakteres numerikus 

16. NAV A bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód  5 karakteres szöveg 

17. ZQQ 

A nyomtatott bizonylaton szereplő további 
adatok eltárolásához használható, 
bizonylatonként maximum 199-szer 
feltüntethető egyedi mező 

200 karakteres szöveg 

18. CPY A bizonylat példányszáma 5 karakteres numerikus 

19. CNC  
Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás 
tényének jelzése 

megszakítás esetén 1, 
egyébként 0 

20. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

6.9. Fogyasztási összesítő bizonylat 

Éttermi pénztárgépek kötelező szolgáltatása a fogyasztási összesítő bizonylat nyomtatási lehetősége. Kizárólag ezzel a 
bejegyzéstípussal naplózható a vevő részére átnyújtott, fogyasztott tételeket és összegeket tartalmazó nem adóügyi 
bizonylat.  

  



4. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 791
 

Fogyasztási összesítő bizonylat bejegyzés azonosító: FSN (gyakorló üzemmódban: FST) 

Sorszám Mező 
azonosító 

Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR Bejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon 
belül (1-től sorszámozva) 

5 karakteres szám 

2. BSR Bizonylat számláló értéke. 10 karakteres numerikus 

3. DTS Időbélyeg, a bizonylat  nyitásának pontos ideje az 
AEE órája szerint 

szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

4. TSZ A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma 8 karakteres szöveg 

5. NSZ 
a bizonylat száma F/bbbb/ccccc formátumban, ahol  
bbbb: adóügyi nap sorszáma 
ccccc: adott napon kibocsátott bizonylat sorszáma 

20 karakteres szöveg 

6. ITL 
A bizonylaton szereplő összes tételre vonatkozóan, 
tételenként lista (max. 1.000) 

6.1 > NA a tétel bizonylaton szereplő megnevezése 200 karakteres szöveg 

6.2 > PN a tételhez tartozó cikkszám 50 karakteres szöveg 

6.3 > UN 
a tétel bizonylaton szereplő egységára forintban, 
tizedesvesszővel elválasztva, legfelejbb négy tizedes 
pontossággal 

8+4 karakteres numerikus 

6.4 > QY 
a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiség, 
maximum 4 tizedesjegy pontossággal 8+4 karakteres numerikus 

6.5 > IU a tételnél a bizonylaton szereplő mennyiségi egység 10 karakteres szöveges 

6.6 > TY Az adott tétel jellege egységesen: „x”, törölt tétel 
esetés „xs” 

5 karakteres szöveg 

6.7 > SU a tételnél a bizonylaton szereplő összérték forintban 20 karakteres numerikus 

6.8 > VC 
a tételnél a bizonylaton feltüntetett forgalmi gyűjtő 
jele három karakteren 3 karakteres szöveg 

6.9 > RM 
a tételsorra vonatkozó, legfeljebb 40-szer 
ismételhető megjegyzés mező 50 karakteres szöveg 

7. SUM A bizonylaton szereplő tételsorok összege forintban 20 karakteres numerikus 

8. ZQQ 
A nyomtatott bizonylaton szereplő további adatok 
eltárolásához használható, bizonylatonként 
maximum 199-szer feltüntethető egyedi mező 

200 karakteres szöveg 

9. CPY A bizonylat példányszáma 5 karakteres szöveg 

10. NAV A bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód  5 karakteres szöveg 

11. WDN Fogyasztásösszesítő egyedi azonosítója 10 karakteres szöveg 

12. CNC Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás 
tényének jelzése 

megszakítás esetén 1, 
egyébként 0. 

13. CTS 
Időbélyeg, a bizonylat zárásának pontos ideje az AEE 
órája szerint 

szabványos dátum és idő 
adat másodperc 
pontossággal 

14. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
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6.10. Egyéb, a pénztárgépen nyomtatott dokumentum  

A pénztárgépen lehetőség van egyéb dokumentumokat is kinyomtatni, amennyiben arra a pénztárgép kezelése, az 
üzletmenet, e rendelet előírásai vagy egyéb ok miatt szükség van. Az ilyen dokumentumok nem bizonylatolhatnak olyan 
eseményt, ami az adott értékesítési pont adóügyi elszámolását vagy fióktartalmát módosítaná.  

Az egyéb dokumentumok nyomtatását az alábbi bejegyzéssel kell naplózni az AEE naplóállományában.  

Egyéb dokumentum nyomtatása bejegyzés azonosító: EDN (gyakorló üzemmódban EDT) 

Sorszám Mező azonosító Mező tartalmának leírása Formátum 

1. RSR 
Bejegyzés sorszám naplófájlon belül (1-től 
sorszámozva) max 5 hosszú numerikus 

2. BSR Bizonylat számláló értéke 10 karakteres numerikus 

3. DTS Időbélyeg, a bizonylat nyitásának kiadásának pontos 
ideje az AEE órája szerint 

szabványos dátum és iőõ adat 
másodperc pontossággal 

4. TSZ A bizonylatot kiállító adóalany adó törzsszáma 
8 db számjegy sztring 
formátumban 

5. EIT Egyéb dokumentum típusa 20 hosszú szöveg 

6. EIL Egyéb dokumentum típus leírás 20 hosszú szöveg 

7. EDA Egyéb dokumentumon szereplő adatok lista, max 100 

7.1 > ENM Egyéb dokumentumon szereplő adat megnevezése  20 karakteres szöveges 

7.2 > EVL Egyéb dokumentumon szereplő adat értéke 200 karakteres szöveges 

8. CPY A bizonylat példányszáma 5 karakteres numerikus 

9. NAV A bizonylaton szereplő NAV ellenőrző kód  5 karakteres szöveg 

10. CNC 
Bizonylat megszakítása esetén a megszakítás tényének 
jelzése 

megszakítás esetén 1, 
egyébként 0. 

11. HSH Ellenőrző kód 64 HEXA karakter 
 

Bizonylat-összesítő nyomtatása esetén a naplóállományban a dokumentum kivonatát kell az Egyéb dokumentum (EDN) 
típusú naplósorban rögzíteni, melynek tartalma a dokumentum megnevezése, valamint a dokumentumon szereplő 
bizonylatok összesített darabszáma bizonylattípusonként, a mező megnevezésében a bizonylattípus nevét, az 
adattartalmában a darabszámot feltüntetve. Csak azokat a bizonylattípusokat kell feltüntetni, melyek szerepeltek a bizonylat-
összesítő dokumentumon. 
  

”
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6. melléklet az   /2016. (   .   .) NGM rendelethez 
 

„5. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez 
 

Az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) és a NAV szerverei közötti kommunikáció protokolljára vonatkozó előírások 
 
1. Az AEE és a NAV szerver (ezen mellékletben a továbbiakban: NAV) üzenetei az UTF-8-as kódlap szerint kódolt 
karaktersorozatok. Jelen melléklet tekintetében XXXXXXXXX az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát, 
HHHHHHHHHH a szerver által előállított, 10 hexadecimális számjegyből álló munkamenet azonosító kódot jelöli. Amennyiben 
az AEE válaszüzeneteiben a HHHHHHHHHH igazoló kód szerepel, úgy minden esetben a megelőző NAV üzenetben szereplő 
kódot kell alkalmazni. 
 
2. Az SMS üzenetek küldésére, vagy a közvetlen IP kommunikáció biztosítására a mobil szolgáltatóknak HTTPS alapú 
webszolgáltatást kell biztosítaniuk a NAV számára. A szolgáltató kizárólag a NAV szerverétől fogadhat el üzenetküldési 
parancsot. Az üzenetek címzése az IMSI szám vagy IP cím alapján történik, az illesztőfelület jellege szerint. 
 
3. Az AEE-nek képesnek kell lennie tárolni a NAV SSL tanúsítványának publikus kulcsát, kapcsolatot csak ezzel a tanúsítvánnyal 
ellenőrzötten építhet ki. A mobilhálózatra az üzenetek HTTPS/POST metódussal küldi a NAV.  
 
4. Az AEE-nek képesnek kell lennie a NAV-val való kapcsolat felvételre, üzenetküldésre, üzenet fogadására, illetve a NAV-tól 
érkező utasítások végrehajtására az e mellékletben foglaltak szerint.  
 
5. Az ebben a mellékletben jelzett AEE által elküldött fájl nevének formátuma „fájlnév~HHHHHHHHHH”, ahol fájlnév az éppen 
küldött naplófájl neve a 4. mellékletben előírt felépítés szerinti. A beküldés POST metódussal és multipart/form-data 
adatkódolással, minden küldött fájl esetében a továbbítás binary kódolással történik. A naplófájlokat elektronikusan aláírva, 
PKCS#7 formátumban, az elektronikus tanúsítvány csatolása nélkül, bináris adatként kell küldeni a NAV részére. 
 
6. Az AEE-nek be kell jegyeznie a legutóbb megnyitott szöveges állományba a fogadott és a küldött üzenetek tartalmát. Ez 
alól kivétel az elküldött naplófájlok, illetve fogadott tanúsítványok, firmware szeletek tartalma, ami helyett a naplófájl nevét, 
illetve a (cert) vagy (frw)megjelölést kell naplózni.  
 
7. Az AEE-nek bontania kell az SSL kapcsolatot, amennyiben legalább 1 percig semmiféle kommunikáció sem történik a NAV-
val. 
 
8. Az AEE által kezdeményezett kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén az AEE a kommunikációt legkorábban az előző 
kommunikációt követő egy perc múlva ismételheti meg maximálisan két alkalommal. Amennyiben ezen kísérletek 
sikertelenek maradnak, akkor csak a korábbi CONSET üzenet DTNEXT paraméterében meghatározott időtartam elteltét 
követően, CONSET üzenet hiányában 30 perc múlva kísérelheti meg újra az AEE a kapcsolatfelvételt a NAV szerverrel. 
 
9. Folyamatban lévő kommunikáció esetén, ha az külön szabályozásra nem kerül, a kommunikáció sikertelensége vagy az AEE 
által a NAV szerver felé küldött üzenetre vonatkozó jelen mellékletben meghatározott NAV válasz hiányában az AEE minden 
üzenetet legfeljebb három alkalommal küldhet el a NAV-nak. A NAV szerver maximális válaszideje elküldéstől számítva 60 
másodperc, az AEE ennek leteltét követően tekintheti úgy, hogy a NAV szerver nem válaszolt. Az AEE a kommunikációt 
legkorábban az előző kommunikációt követő három perc múlva ismételheti meg. Sikertelen kommunikáció esetén 10 és 30 
perc közötti véletlenszerűen megválasztott szünet megtartása után az AEE újabb egy kísérletet tehet az üzenet elküldésére. 
Amennyiben az is sikertelen, úgy az adott hexadecimális kóddal azonosított kommunikációt sikertelennek kell tekinteni és az 
AEE csak a korábbi CONSET üzenet DTNEXT paraméterében meghatározott időtartam elteltét követően, CONSET üzenet 
hiányában 30 perc múlva kísérelheti meg újra a kapcsolatfelvételt a NAV szerverrel. 
 
I. Az AEE által küldött üzenetek 

I/1. Normál bejelentkezés  
Az AEE a pénztárgép üzembe helyezett állapotában rendszeresen normál bejelentkezést hajt végre a NAV szerveréhez. A 
normál bejelentkezést haladéktalanul végre kell hajtani, ha a következő események közül legalább egy bekövetkezik:  
a) A pénztárgépet bekapcsolják.  
b) A pénztárgépen adóügyi napot nyitnak, az adott naptári napon elsőként.  
c) A legutóbbi normál bejelentkezés óta eltelik a NAV legutóbbi CONSET üzenetében megjelölt időtartam, ilyen üzenet 
hiányában 30 perc.  
Az AEE normál bejelentkezéskor titkosított (SSL) csatornát épít fel a NAV szerverrel való kommunikációra és azon a  
„TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenetet küldi el, ahol  
S – az AEE éppen nyitott szöveges állomány sorszáma, 
N – az AEE éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levő bejegyzések száma, 
T – az AEE által utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidő percben.  
 
 

6. melléklet a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelethez
„5. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez
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I/2. Elsőbbségi bejelentkezés  
 
Az AEE a normál bejelentkezések ciklusától függetlenül, annak ütemezését nem módosítva elsőbbségi bejelentkezést hajt 
végre, ha az e pontban felsorolt események vagy állapot bármelyike bekövetkezik vagy előáll. Az AEE elsőbbségi 
bejelentkezéskor titkosított (SSL) csatornát épít fel a NAV szerverrel való kommunikációra és azon a  
„PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenetet küldi el, ahol  
YY – az elsőbbségi adatszolgáltatás jelzését kiváltó ok kódja, 
S – az AEE éppen nyitott szöveges állomány sorszáma, 
N – az AEE éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levő bejegyzések száma, 
T – az AEE által utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidő percben. 
 
Az elsőbbségi adatszolgáltatás jelzését kiváltó ok kódja:  
a) YY=02 – abban az esetben, ha az AEE külső áramellátása megszűnik 
b) YY=03 – a pénztárgép blokkolt állapotba hozza magát, ide nem értve a NAV üzenete által történő blokkolást 
c) YY=04 – a naplófájlba bejegyzésre került az alábbi események egyike:  
– pénztárgép szüneteltetésének kezdete 
– pénztárgép szüneteltetésének vége 
– pénztárgép átadása szerviznek 
– pénztárgép visszavétele szerviztől 
– éves felülvizsgálat elvégzése 
d) YY=05 – a pénztárgép jelzi, hogy mivel nincs külső áramellátása, nincs a pénztárgépen nyitott adóügyi nap, a legutóbbi 
napzárásra vonatkozó bejegyzést tartalmazó naplóállomány sikeres fogadását a NAV visszaigazolta, ezért az AEE ezen állapot 
fennállásáig mellőzni fogja a rendszeres bejelentkezést, 
e) YY=06 – a hordozható pénztárgép jelzi, hogy mivel nincs külső áramellátása, a legutóbbi lezárt naplóállomány sikeres 
fogadását a NAV visszaigazolta, ezért az AEE ezen állapot fennállásáig mellőzni fogja a rendszeres bejelentkezést 
f) YY=07 – a pénztárgép azonnali bejelentkezésre vonatkozó felszólítást kapott.  
g) YY=08 – az AEE saját áramforrásról üzemel, és annak töltöttsége a kritikus szint (10%) alá csökkent. 
 
I/3. A NAV szerver által kijelölt feladat elvégzéséről szóló visszaigazolás 
 
A NAV szerver e mellékletben részletezett utasításainak végrehajtásáról az e mellékletben részletezett forgatókönyvek szerint 
az AEE az  
„ANS~XXXXXXXXX~YY~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi, ahol  
YY – a NAV legutóbbi üzenetében foglaltakra vonatkozó visszajelzés kódja 
 
Az YY lehetséges értékei:  

1. YY=01 – blokkolás utasítás végrehajtva, 

2. YY=02 – blokkolás feloldás utasítás végrehajtva, 

3. YY=03 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás fogadva, 

4. YY=04 – Áfa gyűjtő átállítás utasítás végrehajtva, 

5. YY=05 – szoftverfrissítésre kész, 

6. YY=06 – szoftverfrissítés letöltve, 

7. YY=07 – szoftverfrissítés végrehajtva, 

8. YY=08 – adózói adat frissítési utasítás fogadva, 

9. YY=09 – SSL tanúsítvány letöltve 

10. YY=10 – kapcsolat felvételi gyakoriság beállítva 

11. YY=11 – az euró átálláshoz kapcsolódó dátumok fogadása sikeres 

12. YY=12 – az átszemélyesítés sikeres 

13. YY=14 – maximális naplóállomány méret beállítva 

14. YY=15 – átszemélyesítés adózói adatok igénylése 
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15. YY=17 – nem küldhető több lezárt naplóállomány 

16. YY=18 – adózói adatok frissítése megtörtént 

17. YY=20 – Euró átállás megtörtént 

18. YY=22 – Üzemeltetés szünetel 

19. YY=31 – Blokkolás végrehajtása sikertelen 

20. YY=32 – Blokkolás feloldása sikertelen 

21. YY=33 – adózói adatok frissítése sikertelen 

22. YY=34 – adózói adatok fogadása sikertelen 

23. YY=35 – ÁFA tábla frissítése sikertelen 

24. YY=36 – az üzenet értelmezhetetlen 

25. YY=37 – naplófájl küldése ötszöri próbálkozás után is sikertelen 

26. YY=38 – kapcsolat felvételi gyakoriság beállítás végrehajtása sikertelen 

27. YY=39 – euró átálláshoz kapcsolódó dátumok fogadása sikertelen 

28. YY=40 – az átszemélyesítés sikertelen 

29. YY=41 – UPDCLR utasítás végrehajtva 

30. YY=42 – UPDCLR utasítás végrehajtása sikertelen 

31. YY=43 – tanúsítvány fogadása sikertelen 

32. YY=44 – maximális naplóállomány méret beállítása sikertelen 

33. YY=45 – nyomtatandó üzenet vétele sikeres 

34. YY=46 – nyomtatandó üzenet vétele sikertelen 

35. YY=47 – korábbi üzemeltető naplóállományainak törlése megtörtént 

36. YY=48 – korábbi üzemeltető naplóállományainak törlése sikertelen 

37. YY=49 – euró átállás végrehajtása sikertelen 

38. YY=50 – Szoftverszelet CRC hiba másodszor 

39. YY=51 – Szoftver SHA256 hiba másodszor 

40. YY=52 – Sikertelen szoftver frissítés, az AEE visszaáll az előző verzióra 

41. YY=53 – UPDCLR utasításban megjelölt folyamat nem létezik 

 
I/4. A következő szoftver szelet igénylése a NAV szervertől 
A működtető szoftver frissítése során az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint az AEE az  
„UPDREQ~NNN~XXXXXXXXX~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi, ahol  
NNN – a következő szoftver szelet sorszáma három számjegyen 
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I/5. A működtető szoftver adott verziójának elkérése 
Az AEE a pénztárgép rendszerbe állítását követően a  
„REQFW~V~XXXXXXXXX” üzenet elküldésével kezdeményezheti a NAV-nál a működtető szoftver adott verziójának 
telepítését, ahol  
V – az igényelt szoftver verziószáma.  
 
Ennek hatására az e mellékletben leírt forgatókönyv szerint megtörténik a szoftverfrissítés, amennyiben az lehetséges. A „V” 
helyén álló „L” az üzenetben a szoftver legfrissebb verzióját jelenti.  
 
 
I/6. Első hitelesített bejelentkezés az AEE üzembe helyezésének folyamatában 
Az AEE az üzembe helyezési folyamat részeként, az e mellékletben részletezett forgalmazás során a  
„HELO~XXXXXXXXX~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi. 
 
I/7. Üzembe helyezési folyamat megindítása 
Az AEE a rendszerbe állítását követően a  
„DEFFST~XXXXXXXXX~UHK~HHHHHHHHHH” üzenettel, az üzemeltetés befejezését követően a 
„DEFMOD~XXXXXXXXX~UHK~S~HHHHHHHHHH” üzenet elküldésével kezdeményezheti a NAV-nál az új üzembe helyezési 
folyamat megindítását, ahol  
UHK – az üzembe helyezéshez előzőleg beszerzett 16 számjegyből álló üzembe helyezési kód 
S – a legutóbbi napzárásra vonatkozó bejegyzést tartalmazó naplóállomány sorszáma.  
 
Az új üzembe helyezési folyamat kizárólag a pénztárgép szervizmenüjéből indítható akkor, ha a pénztárgép hálózati 
áramforrásról üzemel, nincs nyitott adóügyi nap és a legutóbbi adóügyi nap zárását tartalmazó naplóállomány, valamint 
minden korábbi naplóállomány külső adathordozón az üzemeltető birtokában van. Az első vagy az új üzembe helyezés az e 
mellékletben részletezett forgalmazás eredményeként történhet meg.  
 
 
I/8. Üzemeltetés befejezése 
Az AEE a pénztárgép üzembe helyezett állapotában a  
„SUSPEND~XXXXXXXXX” üzenettel kezdeményezi az üzemeltetés befejezését.  
 
Az üzemeltetés befejezésének folyamata kizárólag akkor indítható, ha a pénztárgép hálózati áramforrásról üzemel. Az 
üzemeltetés befejezése az e mellékletben részletezett forgalmazás eredményeként valósulhat meg.  
 
 
I/9. Üzemeltetés folytatása 
Az AEE az üzemeltetés befejezését követően a  
„SUSPUNDO~XXXXXXXXX” üzenettel kezdeményezi az üzemeltetés folytatását a meglévő üzemeltető vonatkozásában.  
 
Az üzemeltetés folytatása az e mellékletben részletezett forgalmazás eredményeként valósulhat meg.  
 
 
I/10. Az AEE-NAV kommunikáció tesztelése 
Az AEE a pénztárgép rendszerbe állítását követően a  
„PING~XXXXXXXXX” üzenet elküldésével tesztelheti az AEE-NAV kommunikációt.  
 
Ezt az üzenetet kizárólag erre irányuló kezelői beavatkozás válthatja ki. A pénztárgépen lehetővé kell tenni olyan kezelői 
beavatkozást, ami ezen üzenet küldését váltja ki. A kommunikáció tesztelését az AEE egy percen belül legfeljebb kettő, egy 
napon belül legfeljebb száz alkalommal kezdeményezheti.  
 
 
I/11. A NAV szerver által kért állapotjelentés üzenet 
 
Az AEE a NAV szerver e mellékletben megjelölt utasítására az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a  
„STATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~DEF=Q3~VAT=Q4~FRW=Q5~EUR=Q6~CON=Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10~
HHHHHHHHHH” üzenetet elküldésével jelenti az itt megjelölt folyamatok mindegyikének aktuális állapotát a pénztárgépen.  
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Folyamatjelölő Q lehetséges értékei és jelentésük 
UZE Rendszerbe állítás és üzembe helyezés állapota:  

0 – Nincs rendszerbe állítva 
1 – Rendszerbe állítva, első üzembe helyezés nem történt meg 
2 – Üzembe helyezve 
3 – Üzemeltetés befejezve 

BLO Blokkolás állapota:  
0 – normál állapot (nincs blokkolva és nincs sikertelen blokkolás) 
1 – NAV által blokkolva 
2 – NAV általi blokkolás sikertelen 
3 – NAV általi blokkolás feloldása sikertelen 
4 – A pénztárgép önmagát blokkolta 

DEF Adózói és telephely adatok (fejléc) állapota:  
0 – Fejléc nincs 
1 – Fejléc rendben 
2 – Fejléc frissítése végrehajtásra vár 
3 – Fejléc frissítés sikertelen 

VAT ÁFA tábla frissítés állapota:  
0 – ÁFA tábla nincs 
1 – ÁFA tábla beállítva 
2 – ÁFA tábla frissítése végrehajtásra vár 
3 – ÁFA tábla frissítése sikertelen 

FRW Szoftver frissítés állapota:  
0 – nincs szoftver frissítési folyamat 
1 – felszólítás megérkezett 
2 – fejléc megérkezett 
3 – szeletek letöltése folyamatban 
4 – szoftver sikeresen letöltve az AEE-be 
5 – szoftver frissítésre átadva 
6 – szoftver frissítés végrehajtásra vár 
7 – szoftver frissítés sikertelen 

EUR Euró átállás állapota:  
0 – nincs ilyen folyamat 
1 – dátumok fogadva 
2 – felkészülési időszak megkezdődött 
3 – euró átállás megtörtént 
4 – kivezetési időszak vége 
 

CON Bejelentkezési gyakoriság beállítási folyamat állapota:  
Q értéke a bejelentkezési gyakoriság, percben 

UDC Folyamat törlés folyamat állapota:  
0 – nincs folyamat törlés folyamat 
VAT/FRW/DEF/EUR/CON/FIL/PRN/ALL – felszólítás érkezett 
1 – folyamat sikeresen zárult  

PRN Üzenet nyomtatási folyamat állapota:  
0 – nincs üzenet nyomtatási folyamat 
1 – üzenet nyomtatási folyamat ütemezve 
2 – üzenet nyomtatási folyamat sikeres 
3 – üzenet nyomtatási folyamat sikertelen 

STS A gyártó által meghatározott, legfeljebb 20 karakter hosszú állapotjelzés 
 
 
I/12. AEE állapotjelentés üzenet 
 
Az AEE az üzenetben szereplő folyamatok állapotának változásakor az e mellékletben leírt forgatókönyv szerint a  
„STATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~DEF=Q3~VAT=Q4~FRW=Q5~EUR=Q6~CON=Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10” 
üzenetet elküldésével jelenti az itt megjelölt folyamatok mindegyikének aktuális állapotát a pénztárgépen. A Q1-Q10 
lehetséges értékei és jelentésük azonos az I/11. üzenetnél leírtakkal.  
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II. Az AEE által fogadott üzenetek 

II/1. Felszólítás azonnali bejelentkezésre  
 
Az AEE részére küldött „CMSSL~XXXXXXXXX” üzenet szólítja fel a pénztárgépet azonnali elsőbbségi bejelentkezés 
végrehajtására.  
Az üzenetet a bekapcsolt pénztárgépben működő AEE-nek nek mindenkor fogadnia kell, az üzenet fogadását követően 
haladéktalanul elsőbbségi bejelentkezést kell végrehajtania az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint.  
 
 
II/2. Utasítás adatszolgáltatásra 
Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul a NAV a  
„TRMNOW~F~HHHHHHHHHH” üzenet elküldésével utasítja az AEE-t azonnali adatszolgáltatásra, ahol  
F – az a naplófájl sorszám, aminél nagyobb sorszámú naplóállományok küldésére vonatkozik az utasítás.  
 
Erre az AEE haladéktalanul:  
a) lezárja minden adózó aktuálisan nyitott naplóállományát 
b) egyesével, növekvő sorszám szerint, az e mellékletben részletezett forgatókönyv alapján elküldi a NAV részére az összes 
olyan naplóállományt, aminek sorszáma nagyobb, mint F.  
 
 
II/3. Az AEE legutóbbi üzenetéről szóló visszaigazolás 
 
A NAV az AEE egyes üzeneteire válaszul az „ACK~YY~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az e mellékletben részletezett 
forgatókönyvek szerint, ahol  
YY – a visszaigazolás jellegét jelölő kód, 
 
Az YY lehetséges értékei:  

a) YY=00 – Általános hiba az üzenetben, kommunikációban, naplófájl fogadásban. Az így nyugtázott események nem 
voltak sikeresek, a munkamenet sikertelenül zárult. Utasítás az SSL kapcsolat bontására.  

b) YY=02 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta és következő naplófájl küldési utasítás, 

c) YY=03 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta további adási utasítás nélkül, melynek fogadását követően az AEE-nek 
azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot, 

d) YY=04 – sikeresen fogadott üzenet nyugta, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL 
kapcsolatot 

e) YY=05 – A REQFW kérés jelenleg nem hajtható végre, az AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot 

f) YY=06 – Az üzembe helyezési folyamat adott lépése sikeres volt.  

g) YY=07 – Az üzembe helyezési, megszemélyesítési, átszemélyesítési folyamat egésze sikeres volt, az AEE-nek azonnal 
bontania kell az SSL kapcsolatot. 

h) YY=08 – üzemeltetés befejezése lefolytatható 

i) YY=09 – sikeresen fogadott üzenetről szóló nyugta, melynek fogadását követően az AEE-nek azonnal egy normál 
bejelentkező üzenetet (TRMRDY) kell küldenie 

j) YY=10 – Utasítás a DEFMOD üzenet S paraméterében megadott sorszámú, valamint minden kisebb sorszámú 
naplóállomány olvashatatlanná tételére (a 0. sorszámú regisztrációs állománytól eltekintve), továbbá az SSL 
kapcsolat bontására.  

k) YY=50 – Nem érvényes üzembe helyezési kód 

l) YY=51 – Az üzembe helyezési kódot már felhasználták 

m) YY=52 – Nem nyilvántartott AEE 

n) YY=53 – Az AP szám már regisztrálva van másik AEE-hez 
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o) YY=54 – Ez az AEE már regisztrált másik AP számmal 

p) YY=55 – Ez az AEE már regisztrált másik üzembe helyezési kóddal 

q) YY=56 – Az IMEI nincs párban az IMSI-vel 

r) YY=57 – Az AEE már megszemélyesítve. 

s) YY=58 – Érvénytelen engedélyszám vagy szoftver verzió 

t) YY=60 – Az üzemeltetés befejezése nem hajtható végre 

u) YY=61 – Üzemeltetés befejezése folyamat sikertelen, utasítás az SSL kapcsolat bontására.  

v) YY=64 – Az üzemeltetés befejezése nyugtázva 

w) YY=65 – A művelet nem hajtható végre, utasítás az SSL kapcsolat bontására 

 
 
II/4. Utasítás a pénztárgép blokkolt állapotba hozására 
A NAV az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul a „PTGBLCK~HHHHHHHHHH” üzenet elküldésével utasítja az 
AEE-t a pénztárgép blokkolt állapotba hozására.  
Ennek hatására az AEE blokkolja a pénztárgépet és az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ küldi.  
 
 
II/5. Utasítás a pénztárgép blokkolásának feloldására 
A NAV az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az „UNBLCK~HHHHHHHHHH” üzenet elküldésével utasítja az 
AEE-t a pénztárgép blokkolt állapotának feloldására.  
Ennek hatására az AEE feloldja a pénztárgép blokkolt állapotát és az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ 
küldi.  
 
 
II/6. A pénztárgép működtető szoftver frissítése (firmware update) 
 
A NAV az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul, vagy az AEE ezirányú igényére a 
„FRWUPD~ééééhhnnóóppmm~HHHHHHHHHH” üzenettel ad utasítást a működtető szoftver frissítésére, ahol  
ééééhhnnóóppmm – a működtető szoftver telepítésére kijelölt végső időpont.  
 
A működtető szoftver akkor telepítendő, ha nincs nyitott adóügyi nap a pénztárgépen. A pénztárgép nem teheti lehetővé 
adóügyi nap megnyitását a működtető szoftver sikeres telepítése nélkül az üzenetben megjelölt időpont után.  
 
Az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a NAV az egyes szoftver szeletek tulajdonságait az  
„UPDDTL~NNN~CCCC~KKKKK~HHHHHHHHHH” üzenettel jelzi, ahol  
NNN – a szoftver szeletek száma  
CCCC – az adott szoftver szelet 32 bites CRC ellenőrző kódja 8 karakteren 
KKKKK – a szoftver egészének SHA256 algoritmussal képzett ellenőrző kódja 64 karakteren 
Az üzenetben a ~CCCC szakasz értelemszerűen ismétlődik annyiszor, ahány szeletből áll a szoftver.  
 
 
II/7. Utasítás az egyes forgalmi gyűjtőkhöz kapcsolódó ÁFA kulcsok és jelölő címkék módosítására 
Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a NAV az egyes 
forgalmi gyűjtőkhöz tartozó ÁFA kulcsok módosítására a  
„VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~A-AAAA-BBBB-CCCC~B-AAAA-BBBB-CCCC~C-AAAA-BBBB-CCCC~D-AAAA-BBBB-
CCCC ~E-AAAA-BBBB-CCCC~HHHHHHHHHH” üzenet elküldésével ad utasítást az AEE részére, ahol  
ééééhhnnóóppmm – Azon időpont éve, hónapja, napja, órája, perce, másodperce, amit követően az üzenetben megadott 
kulcsokat és kategória címkéket alkalmazni kell a pénztárgépen. 
A, B ,C ,D ,E  – a változással érintett forgalmi gyűjtők első karaktere  
AAAA – a megadott időponttól az adott karakterrel kezdődő jelű forgalmi gyűjtőkre érvényes ÁFA-kulcs, százalékban 
kifejezve, százalékjel nélkül, szükség esetén tizedesvesszőt alkalmazva 
BBBB – az adott ÁFA kulcshoz tartozó ÁFA tartalom, százalékban kifejezve, százalékjel nélkül, szükség esetén tizedesvesszőt 
alkalmazva 
CCCC – az érintett forgalmi gyűjtőkre érvényes címke, aminek hossza maximálisan 8 karakter.  
Egy gyűjtőhöz minden esetben egy „AAAA”, egy „BBBB” és egy „CCCC” érték tartozik.  
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A VATUPD üzenet minden esetben a gyűjtők teljes készletét tartalmazza függetlenül attól, hogy egy-egy gyűjtő adatai 
módosultak-e.  
Az ÁFA kulcsok és kategória címkék módosítása a NAV üzenet alapján történik, azt a pénztárgépen más módon csak az egyedi 
mentesítéssel rendelkező gépeken lehet beállíthatóvá tenni.  
Az ÁFA tábla frissítését a pénztárgépnek zárt adóügyi napnál kell végrehajtania úgy, hogy az üzenetben megjelölt időpontot 
követően nem végezheti el a pénztárgép új adóügyi nap megnyitását, ha nem került sor a frissítés érvényesítésére.  
 
 
II/8. Utasítás üzemeltetői vagy telephely adatok frissítésére a pénztárgépen 
A NAV az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a  
„DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P4ddd~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHHHHHHHH” üzenettel ad utasítást a 
pénztárgép üzemeltetői vagy telephely adatainak módosítására. Az egyes paraméterek lehetséges értékeit és jelentését az 
alábbi táblázat foglalja össze:  
 
Az üzenetben szereplő P1 paraméter értékétől függően a P2-P8 paraméterek jelentése az alábbi:  
 
 

P1-nél 
szereplő 
’a’ értéke 

Változás tárgya bbb jelentése 
(P2) 

ccc 
jelentése 

(P3) 

ddd jelentése 
(P4) 

eee 
jelentése 

(P5) 

fff 
jelentése 

(P6) 

ggg 
jelentése 

(P7) 

hhh 
jelentése 

(P8) 

1 

Pénztárgép 
üzemeltető 
adatai, 
üzemanyagkúton 
használt 
kétvállalkozós 
pénztárgép 
esetén az 
üzemanyag 
tulajdonos adózó 
adatai változnak 

Adózó 
adószáma 
12345678- 
1-12 
formátumban 

Adózó 
neve 

Adózó 
székhelyének 
új irányító-
száma 

Adózó 
székhely 
település 

Adózó 
székhely 
közterület 
neve 

Adózó 
székhely 
közterület 
jellege 

Adózó 
székhely 
házszám 

2 

Üzemanyagkúton 
használt 
kétvállalkozós 
pénztárgépen az 
üzemeltető 
adózó adatai 
változnak 

Adózó 
adószáma 
12345678- 
1-12 
formátumban 

Adózó 
neve 

Adózó 
székhelyének 
új irányító-
száma 

Adózó 
székhely 
település 

Adózó 
székhely 
közterület 
neve 

Adózó 
székhely 
közterület 
jellege 

Adózó 
székhely 
házszám 

3 
a pénztárgép 
üzemeltetési 
helye változik 

(üres) 
Üzlet 
neve 

Üzlet 
irányítószáma 

Üzlet 
település 

Üzlet 
közterület 
neve 

Üzlet 
közterület 
jellege 

Üzlet 
házszáma 

 
A pénztárgépnek az egyes paraméterek vonatkozásában az alábbi maximális hosszúságú értékeket kell kezelnie, figyelemmel az 
adatokban szerepeltethető karakterek tárigényére:  
 
Paraméter Maximális 

hossz 
(karakter) 

P1 1 
P2 20 
P3 100 
P4 6 
P5 50 
P6 50 
P7 20 
P8 50 
 
Az érkezett fejlécadatok nyomtatásakor a pénztárgép nyomtatója egy-egy sortörés, illetve sorvégi kötőjel karaktert szúrhat be a 
megfelelő megjelenítés érdekében. A bizonylat fejlécére nyomtatott adatoknak meg kell egyezni az üzenetben elküldött 
adatokkal, az így beszúrt karakterektől eltekintve. 
 
Az üzenet fogadását követően az AEE-nek gondoskodnia kell a jelzett módosítások érvényesítéséről a pénztárgépen úgy, hogy a 
módosítás végrehajtására zárt adóügyi nap mellett, az üzenet fogadását követő első napnyitás előtt kerüljön sor. A 
pénztárgépnek a módosítás végrehajtásáról az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ kell küldenie a NAV-nak.  
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pénztárgépnek a módosítás végrehajtásáról az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ kell küldenie a NAV-
nak.  
II/9. Utasítás az euró átálláshoz kapcsolódó dátumok beállítására 
Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a NAV az  
EURD~XXXXXXXXX~D1~D2~D3~aaa~HHHHHHHHHH" üzenet megküldésével ad utasítást az euró átálláshoz kapcsolódó 
dátumok módosítására, ahol  
D1 – a felkészülési időszak kezdete ééééhhnnóóppmm formátumban 
D2 – az átállás időpontja ééééhhnnóóppmm formátumban 
D3 – a kivezetési időszak vége ééééhhnnóóppmm formátumban 
aaa – a rögzítésre kerülő HUF/EUR árfolyam hat értékes jegy pontossággal, tizedesvesszőt alkalmazva, legfeljebb 12 
karakteren 
 
Az üzenet fogadását követően az AEE-nek gondoskodnia kell a jelzett módosítások átvezetéséről a pénztárgépen és az e 
mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ kell küldenie a NAV-nak. 
 
 
II/10. Utasítás az AEE normál bejelentkezési gyakoriságának módosítására 
Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint a NAV a 
„CONSET~XXXXXXXXX~DTNEXT~DTCONT~HHHHHHHHHH” üzenettel határozza meg az AEE következő normál 
bejelentkezésének időpontját és az azt követő bejelentkezési gyakoriságot, ahol  
DTNEXT – Az AEE következő normál bejelentkezésének elvárt időpontja az üzenet fogadásától számítva, percben. Lehetséges 
értékei 1 és 9999 közötti egész számok.  
DTCONT – Az AEE normál bejelentkezési gyakorisága az üzenet fogadását követő első normál bejelentkezést követően, 
percben. Lehetséges értékei 1 és 9999 közötti egész számok.  
Az üzenet fogadását követően az AEE-nek gondoskodnia kell a jelzett módosítások átvezetéséről a pénztárgépen és az e 
mellékletben részletezett forgatókönyv szerinti választ kell küldenie a NAV-nak. 
 
 
II/11. Utasítás az AEE alaphelyzetbe állítására 
Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére, illetve egyéb üzeneteire válaszul az e mellékletben részletezett 
forgatókönyvek szerint a NAV az  
„UPDCLR~XXXXXXXXX~R~HHHHHHHHHH” üzenettel ad utasítást az AEE-ben futó frissítési folyamatok egyikének vagy 
mindegyikének lezárására, illetve a jelzett paraméterek alapértelmezésre állítására, az alábbiak szerint: 
 
R értéke Elvárt művelet 
VAT Lezárja és sikertelennek tekinti a futó ÁFA tábla frissítési folyamatot 
FRW Lezárja és sikertelennek tekinti a futó szoftverfrissítési folyamatot 
DEF Lezárja és sikertelennek tekinti a futó adózói adat frissítési folyamatot 
EUR Lezárja és sikertelennek tekinti a futó euró átállási dátum frissítési folyamatot a jövőbeni 

dátumokra vonatkozóan 
PRN Lezárja és sikertelennek tekinti a futó technikai tájékoztatás bizonylat nyomtatás folyamatot 
CON Az alapértelmezett 30 percre állítja a normál bejelentkezések időközét 
FIL Az alapértelmezett 1024 kilobájtra állítja a naplóállomány méretkorlátot 
ALL A fenti műveletek mindegyikét elvégzi.  
 
 
Az üzenet fogadását követően az AEE-nek végre kell hajtania az elvárt műveleteket.  
 
 
II/12. Utasítás a naplófájl méretkorlát megváltoztatására 
Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyvek szerint a NAV a 
FILESIZE~XXXXXXXXX~N~HHHHHHHHHH, üzenettel ad utasítást az AEE-ben vezetett naplóállomány méretkorlátjának 
beállítására, ahol 
N – az új méretkorlát, kilobájtban megadva.  
 
Amennyiben az AEE-ben vezetett naplófájl mérete eléri a megadott méretkorlátot, azt az AEE-nek le kell zárnia és a naplózást 
egy újonnan nyitott naplófájlban kell folytatnia. Az első FILESIZE üzenet fogadását megelőzően ez a méretkorlát 1024 kilobájt.  
Az AEE működési sajátosságainak megfelelően alkalmazhat a FILESIZE utasításban megadottnál alacsonyabb méretkorlátot is.  
 
 
II/13. Utasítás technikai tájékoztatás bizonylat nyomtatására 
Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul az e mellékletben részletezett forgatókönyvek szerint a NAV a 
PRNT~XXXXXXXXX~SZOVEG~HHHHHHHHHH, üzenettel ad utasítást az adott üzenet kinyomtatására a pénztárgép 
nyugtanyomtatóján, ahol  
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SZOVEG – az üzenet legfeljebb 1024 karakter hosszúságú szövege, ami kizárólag betűket, számokat, valamint a szóköz, 
kérdőjel, felkiáltójel, pont, vessző, kötőjel, zárójel, alulvonás(_), csillag (*), százalék (%), egyenlő (=), plusz (+), bekezdésjel (§), 
törtvonal (/), visszaperjel (\) és kukac (@) karaktereket tartalmazhat.  
 
Az üzenet fogadását követő első napzárást követően a pénztárgépnek ki kell nyomtatnia a kapott üzenetet a pénztárgép 
nyomtatóján. Az üzenetben szereplő „\n” karaktersorozatot „új sor” karakterként kell értelmezni a nyomtatáskor.  
 
II/14. Utasítás állapotjelentésre 
Az AEE normál vagy elsőbbségi bejelentkezésére válaszul a NAV a  
„STSREQ~HHHHHHHHHH” üzenet elküldésével utasítja az AEE-t állapotjelentés küldésére.  
 
Erre az AEE haladéktalanul elküldi a teljes körű állapotjelentést az e mellékletben részletezett forgatókönyv szerint.  
 
 
III. Az AEE-NAV forgalmazások forgatókönyvei 

A forgalmazási forgatókönyvek irányának oszlopában alkalmazott rövidítések és az egyes szerverekkel folytatott 
kommunikáció  
MSG: A NAV üzenet szervere (https://opg.nav.gov.hu/msg) 
NFL: A NAV naplófájl szervere (https://opg.nav.gov.hu/nfl) 
SWU: A NAV szoftverfrissítés szerver (https://opg.nav.gov.hu/swu) 
RMS: A NAV regisztrációs folyamathoz kapcsolódó üzenetszervere (https://opgreg.nav.gov.hu/msg) 
REG: A NAV regisztrációs eljárás szervere (https://opgreg.nav.gov.hu/reg) 
SSG: A NAV üzembe helyezési szervere (https://opgreg.nav.gov.hu/ssg) 
 
Az egyes szerverekkel váltott üzenetek belső felépítése:  
 
Az AEE→MSG, AEE→RMS, AEE→SWU, AEE→SSG irányú üzenetnél a tartalom típusa „urlencoded”, az üzenet karaktersorozatot 
tartalmazó form paraméter neve: „MSG”. 
 
AEE→REG irányban a tartalom típusa „content type= multipart/form-data”, a fájlt azonosító elem neve: „REG”. Ekkor egy 
pkcs#7 formátumú fájl kerül továbbításra mely tartalmazza a regisztrációs fájlt, annak aláírását és a tanúsítványt. 
 
AEE→NFL irányban a tartalomtípus „content type= multipart/form-data”, a fájlt azonosító elem neve: „NFL”. Ekkor egy pkcs#7 
formátumú fájl kerül továbbításra mely tartalmazza a naplófájlt és annak aláírását. Ikervállalkozós pénztárgép esetén a 
második fájlt „NFL2” néven kell azonosítani és egy másik boundary-ba kell elhelyezni. 
 
REG→AEE irányában, a pénztárgép rendszerbe állításakor leküldésre kerül az autentikációs tanúsítvány. A tartalom típusa 
„content type=application/octet-stream”, a leküldendő fájl tartalma közvetlen beleírásra kerül. 
 
SWU→AEE irányban, szoftver frissítésekor leküldésre kerül(nek) a szoftver bináris fájl(ok). A tartalom típusa „content 
type=application/octet-stream”, a leküldendő szoftver  fájl tartalma közvetlen beleírásra kerül. 
 
MSG→AEE, NFL→AEE, SSG→AEE illetve RMS→AEE irányú kommunikáció során, a küldött üzenetre kapott válasz esetén, a 
tartalom típusa text/plain, az érkezett üzenet paraméternevet nem tartalmaz. 
 
 
Az egyes forgatókönyvek közötti átmenet lehetősége 
 
Az e mellékletben megadott forgatókönyvekben szereplő „ACK~03~HHHHHHHHHH” vagy „ACK~04~HHHHHHHHHH” 
visszaigazolás helyett a NAV szervernek lehetősége van az „ACK~09~HHHHHHHHHH” üzenetet küldeni. Ezt az üzenetet az 
addig lezajlott forgalmazásra vonatkozóan az AEE-nek úgy kell értelmezni, mint az „ACK~03~HHHHHHHHHH” vagy 
„ACK~04~HHHHHHHHHH” üzenetet, de az SSL kapcsolat bontása helyett haladéktalanul egy normál bejelentkezés üzenetet 
(TRMRDY) kell küldenie az MSG-nek.  
 
 
Kommunikációs hiba kezelése a NAV szerver oldalon. 
 
Ha az alább ismertetett forgatókönyvek szerinti forgalmazások során a NAV által küldött üzenetre az üzenet elküldését követő 
30 percen belül az AEE nem küldi el a lehetséges válaszok egyikét, vagy a lehetséges válaszok helyett normál vagy elsőbbségi 
bejelentkező üzenetet küld, akkor a NAV szerver az adott üzenetet elveszettnek tekinti. A NAV szerver az elveszettnek 
tekintett üzenetet újra megkísérli elküldeni. Kétszeri sikertelen ismétlést követően az adott folyamatot a NAV szerver 
meghiúsultnak tekinti, a NAV szerver az AEE következő bejelentkezésekor UPDCLR utasítást küld. 
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1. eset: AEE bejelentkezik, a NAV nem kér adatszolgáltatást 
 
Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 

AEE→MSG 

3.  NAV elutasító válasz ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
4.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
 

2. eset: AEE bejelentkezik, a NAV kér adatszolgáltatást 

Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  

Az AEE 
bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 

AEE→MSG 

3.  Utasítás 
adatszolgáltatásra 

TRMNOW~F~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

Az AEE lezárja az aktuálisan vezetett naplóállományt és az „F” értéknél nagyobb sorszámú naplófájlokat elküldi egyesével, 
sorszám szerint növekvő sorrendben.  
4.  Naplófájl küldése (fájlnév~HHHHHHHHHH) és tartalom AEE→NFL 
5.  A naplófájl fogadását a NAV az 5a., az 5b., vagy az 5c. üzenettel nyugtázza.  

5a.  
NAV visszaigazolás és 
utasítás a következő 
fájl küldésére 

ACK~02~HHHHHHHHHH NFL→AEE 

5b. NAV visszaigazolás  ACK~03~HHHHHHHHHH NFL→AEE 
5c. NAV hibajelzés ACK~00~HHHHHHHHHH NFL→AEE 

6.  

Az AEE az 5a. üzenet fogadása esetén a 4. lépéssel folytatja. Amennyiben nincs újabb lezárt naplófájl, akkor a 
6b. üzenetet küldi el az AEE és a folyamat a 7. lépéssel folytatódik. Az 5b. üzenet fogadása esetén az AEE a 
folyamatot a 7. lépéssel folytatja. Az 5c. üzenet fogadása esetén az AEE újraküldi a 4. lépésben legutóbb küldött 
naplófájlt. Ha az AEE egy fájl küldése kapcsán ötödször is az 5c. üzenetet kapja, akkor az AEE elküldi a 6a. 
üzenetet és a folyamat a 7. lépéssel folytatódik.  

6a.  Sikertelen fájlküldés ANS~XXXXXXXXX~37~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

6b.  Nincs több lezárt 
naplóállomány 

ANS~XXXXXXXXX~17~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

7.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 

3. eset: A NAV blokkolja a pénztárgépet 

Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T AEE→MSG 

3.  Blokkoló üzenet PTGBLCK~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

4.  
Az AEE megkísérli blokkolt állapotba hozni a pénztárgépet. Sikeres végrehajtás esetén az 5a. üzenetet, 
sikertelen végrehajtás esetén az 5b. üzenetet küldi.  

5a.  Blokkolás végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~01~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

5b. Blokkolás végrehajtása 
sikertelen  

ANS~XXXXXXXXX~31~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

6.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
7.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
 

4. eset: A NAV feloldja a pénztárgép blokkolását 

Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 

AEE→MSG 

3.  Blokkolást feloldó üzenet UNBLCK~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

4.  
Az AEE megkísérli feloldani a pénztárgép blokkolt állapotát. Sikeres végrehajtás esetén az 5a. üzenetet, 
sikertelen végrehajtás esetén az 5b. üzenetet küldi. 
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5a.  
Blokkolás feloldása 
végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~02~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

5b. Blokkolás feloldás 
végrehajtása sikertelen  

ANS~XXXXXXXXX~32~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

6.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
7.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
 

5. eset: ÁFA-tábla módosítása 

Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy 
normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T AEE→MSG 

3.  Utasítás az ÁFA-kulcsok 
módosítására 

VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~A-AAAA-BBBB-
CCCC~B-AAAA-BBBB-CCCC~C-AAAA-BBBB-CCCC~D-AAAA-
BBBB-CCCC~E-AAAA-BBBB-CCCC~HHHHHHHHHH 

MSG→AEE 

4.  Ha az AEE fogadta és értelmezni képes az üzenetet, a 4a. üzenetet küldi, egyébként a 4b. üzenetet küldi.  

4a.  
Visszaigazolás az 
utasítás fogadásáról ANS~XXXXXXXXX~03~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

4b. 
Üzenet nem 
értelmezhető ANS~XXXXXXXXX~36~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

5.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
6.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
Ha a 4. lépésben a 4a. üzenet került elküldésre, akkor későbbi időpontban, amikor a módosítás beállítása a 
pénztárgépen megtörténik, az AEE a 7. lépéssel folytatja.  
7.  Az AEE gondoskodik a megfelelő módosítások végrehajtásáról.  
8.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 
Sikeres módosítás esetén az AEE a 9a. üzenetet, sikertelenség esetén a 9b. üzenetet küldi el. 

9a.  Visszaigazolás a 
módosítás elvégzéséről 

ANS~XXXXXXXXX~04~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

9b. ÁFA tábla frissítése 
sikertelen 

ANS~XXXXXXXXX~35~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

10. NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
11.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
 

 

6. eset: Pénztárgép adózói vagy telephely adatainak frissítése 

Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 

AEE→MSG 

3.  
Utasítás az adózói vagy 
telephelyadatok 
módosítására 

DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P4ddd 
~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

4.  
Az adózói adatok módosítására vonatkozó üzenet fogadásáról az AEE visszaigazolást küld. Sikeres fogadás 
esetén az AEE a 4a. üzenetet küldi. Sikertelenség esetén az AEE a 4b. üzenetet küldi, bontja az SSL kapcsolatot 
és a folyamat sikertelenül zárul.  

4a.  Adózói adatok fogadása 
sikeres 

ANS~XXXXXXXXX~08~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

4b. 
Adózói adatok fogadása 
sikertelen ANS~XXXXXXXXX~34~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

5. A folyamat a 3. vagy a 6. lépéssel folytatódik.  
6.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
7.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
Ha a 4. lépésben a 4a. üzenet került elküldésre, akkor későbbi időpontban, amikor a módosítás beállítása a pénztárgépen 
megtörténik, az AEE a 8. lépéssel folytatja.  
8.  Az AEE gondoskodik a tárolt adózói adatok módosításáról.  
9.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 
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10. Sikeres módosítás esetén az AEE a 10a. üzenetet, sikertelenség esetén a 10b. üzenetet küldi el. 

10a.  Adózói adatok frissítése 
megtörtént 

ANS~XXXXXXXXX~18~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

10b. Adózói adatok frissítése 
sikertelen 

ANS~XXXXXXXXX~33~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

11. NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
12.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
 

Egy adózói vagy telephely adat frissítési folyamaton belül a NAV legfeljebb kettő, kétvállalkozós pénztárgépen legfeljebb 
három DEFUPD üzenetet küld úgy, hogy az üzenetek P1 paraméterének értéke különbözik. A pénztárgép adózói vagy 
telephely adatainak frissítésére irányuló üzenet fogadását a pénztárgép akkor és csak akkor tekintheti sikeresnek, ha a 6. 
lépésben jelölt visszaigazolás megtörtént, egyébként teljes egészében sikertelennek kell tekintenie.  
 

7. eset: Euró átállás dátum módosítása  

Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T AEE→MSG 

3.  Utasítás az euró átállás 
dátumának módosítására 

EURD~XXXXXXXXX~D1~D2~D3~aaa~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

4.  Az AEE megkísérli a módosítás végrehajtását. Siker esetén az AEE a 4a. üzenetet küldi. Sikertelenség esetén az 
AEE a 4b. üzenetet küldi.  

4a.  Visszaigazolás a módosítás 
végrehajtásáról 

ANS~XXXXXXXXX~11~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

4b. Sikertelen fogadás jelzése ANS~XXXXXXXXX~39~HHHHHHHHHH AEE→MSG 
6.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
7.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
Ha a 4. lépésben a 4a. üzenet került elküldésre, akkor későbbi időpontban, amikor az euró átállás a pénztárgépen 
megtörténik, az AEE a 8. lépéssel folytatja.  
8.  Az AEE az üzenetben küldött időszak életbe lépésekor gondoskodik a szükséges módosítások elvégzéséről.  
9.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 
10. Időszak sikeres aktiválása esetén az AEE a 10a. üzenetet, sikertelenség esetén a 10b. üzenetet küldi el. 
10a.  Euró átállás megtörtént ANS~XXXXXXXXX~20~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

10b. 
Euró átálláshoz 
kapcsolódó időszak 
beállítása sikertelen 

ANS~XXXXXXXXX~49~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

11. NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
12.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
 

8. eset: Utasítás a következő bejelentkezési időpont és a bejelentkezési gyakoriság módosítására 

Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 

AEE→MSG 

3.  Utasítás a bejelentkezési 
gyakoriság módosítására 

CONSET~XXXXXXXXX~DTNEXT~DTCONT~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

4.  Az AEE megkísérli a következő normál bejelentkezési időpont és a bejelentkezési gyakoriság megfelelő 
beállítását. Siker esetén az 4a. üzenetet, sikertelenség esetén az 4b. üzenetet küldi.  

4a.  
Visszaigazolás a módosítás 
végrehajtásáról ANS~XXXXXXXXX~10~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

4b.  
Sikertelen végrehajtás 
jelzése ANS~XXXXXXXXX~38~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

5.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
6.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
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9. eset: Az AEE működtető szoftverének frissítése 

Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T AEE→MSG 

3.  
Utasítás a működtető 
szoftver frissítésére FRWUPD~ééééhhnnóóppmm~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

4. 
Az AEE az új szoftver 
fogadására kész ANS~XXXXXXXXX~05 ~HHHHHHHHHH AEE→SWU 

5. A szeletek adatai UPDDTL~NNN~CCCC~KKKKK~HHHHHHHHHH SWU→AEE 
6. Az egyes szeletek letöltése. A 7-8. lépések ismétlődnek mindaddig, amíg az az AEE a 9. pontban felsorolt üzenetek 
egyikét nem küldi. Átviteli hiba esetén az AEE ugyanazt a szoftverszeletet legfeljebb kétszer kérheti el.  

7.  Az AEE az NNN sorszámú 
szelet küldését kéri 

UPDREQ~NNN~XXXXXXXXX~HHHHHHHHHH AEE→SWU 

8. Szoftverszelet küldése (Szoftver szelet) SWU→AEE 
9. Amennyiben a szoftverszelet fogadása sikeres volt, az AEE újabb szeletet kér a 7. pontban szereplő üzenet elküldésével, 
ha még van hiányzó szelet.  
Ha a teljes szoftver sikeresen letöltésre került, az AEE a 9a. üzenetet küldi. Amennyiben egy adott szoftver szelet CRC 
ellenőrző kódjának ellenőrzése az adott szelet második letöltésekor is hibát jelez, az AEE a 9b. üzenetet küldi, a folyamat a 
10. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul. Ebben az esetben az AEE-nek a hiányzó szeletek letöltését 4 órán belül meg 
kell kísérelnie.  
Amennyiben az adott szoftver összes szeletének letöltése után a teljes szoftver SHA256 ellenőrző kódjának ellenőrzése 
másodszor is hibát jelez, az AEE a 9c. üzenetet küldi, a folyamat a 10. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul. Ebben az 
esetben az AEE-nek a teljes letöltési folyamatot 4 órán belül meg kell kísérelnie.  
9a. A szoftver fogadása sikeres ANS~XXXXXXXXX~06~HHHHHHHHHH AEE→SWU 

9b. Szoftverszelet CRC hiba 
másodszor 

ANS~XXXXXXXXX~50~HHHHHHHHHH AEE→SWU 

9c. Szoftver SHA256 hiba 
másodszor 

ANS~XXXXXXXXX~51~HHHHHHHHHH AEE→SWU 

10.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH SWU→AEE 
11.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
Legkésőbb a 3. lépés üzenetében szereplő „ééééhhnnóóppmm”’ karaktersorozatban megjelölt napon, zárt adóügyi 
napnál az AEE telepíti a letöltött szoftvert.  
A működtető szoftver új verziójának telepítésének sikerességéről vagy sikertelenségéről az AEE jelentést küld a NAV-nak.  
12.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 
13. Ha a szoftver frissítése sikeres volt, akkor az AEE a 13a. üzenetet küldi el, egyébként a 9b. üzenetet. 

13a.  
AEE visszaigazolja a 
szoftver telepítését ANS~XXXXXXXXX~07~HHHHHHHHHH AEE→SWU 

13b.  Sikertelen szoftverfrissítés 
jelzése 

ANS~XXXXXXXXX~52~HHHHHHHHHH AEE→SWU 

14.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH SWU→AEE 
15.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
A folyamat során a NAV elküldi a kért szoftver adatszeletet; a szeleteket a sikeres CRC-ellenőrzés után az AEE-nek össze kell 
raknia, majd ellenőriznie kell az adatállomány SHA256 algoritmussal képzett ellenőrző kódjának megfelelőségét.  
Amennyiben a működtető szoftver letöltése nem kezdődött meg az FRWUPD üzenet fogadását követően 60 percen belül, az 
AEE-nek meg kell ismételnie a folyamatot az SSL csatorna kiépítése után a 4. lépéstől kezdve a FRWUPD üzenet fogadását 
követő 4 órán belül.  
Szoftver frissítés elakadása esetén a már letöltött szeleteket nem kell újra letölteni, hacsak a NAV erre vonatkozóan az UPDCLR 
parancs kiadásával utasítást nem ad. 
 

10. eset: Pénztárgép rendszerbe állítása 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  
Az AEE elküldi a 
regisztrációs fájlt a NAV-
nak 

(regisztrációs állomány) AEE→REG 

Ha a NAV szerver hibát észlel az AEE által küldött regisztrációs fájlban, akkor a 2. számú lépéssel folytatja, majd lezárja a 
folyamatot. Megfelelő regisztrációs fájl esetén a NAV szerver a 3. számú lépéssel folytatja. 

2.  
NAV hibajelzés, az üzembe 
helyezés meghiúsult 

ACK~YY~HHHHHHHHHH 
YY=52 – „Nem nyilvántartott AEE”  
YY=53 – „Az AP szám már regisztrálva másik AEE-hez.”  

REG→AEE 
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YY=54 – „Ez az AEE már regisztrált másik AP 
YY=56 – Az IMEI nincs parban az IMSI-vel. 
YY=57 – Az AEE már megszemélyesítve. 
YY=58 – Érvénytelen engedélyszám vagy firmware verzió.” 

3. Autentikációs tanúsítvány 
elküldése az AEE-nek (prv) 

(prv fájl) REG→AEE 

4. 
Amennyiben a prv fájl fogadása sikeres volt, az AEE a 4a. üzenetet küldi és a folyamat az 5. lépéssel folytatódik. 
Egyébként az AEE a 4b. üzenetet küldi és bontja a kapcsolatot. A 4a. és 4b. lépésben HHHHHHHHHH értéke 
„0000000000”.  

4a.  Autentikációs tanúsítvány 
fogadva 

ANS~XXXXXXXXX~09~HHHHHHHHHH AEE→RMS 

4b.  Autentikációs tanúsítvány 
fogadása sikertelen 

ANS~XXXXXXXXX~43~HHHHHHHHHH AEE→RMS 

5.  Autentikációs tanúsítvány 
elküldése az AEE-nek (cer) 

(cer fájl) RMS→AEE 

6. 
Amennyiben a cer fájl fogadása sikeres volt, az AEE a 6a. üzenetet küldi és a folyamat a 7. lépéssel folytatódik. 
Egyébként az AEE a 6b. üzenetet küldi és bontja a kapcsolatot. 

6a.  
Autentikációs tanúsítvány 
fogadva ANS~XXXXXXXXX~09~HHHHHHHHHH AEE→RMS 

6b.  
Autentikációs tanúsítvány 
fogadása sikertelen ANS~XXXXXXXXX~43~HHHHHHHHHH AEE→RMS 

7.  NAV nyugtázás ACK~06~HHHHHHHHHH RMS→AEE 
8.  Az AEE bontja a (nem titkosított) kapcsolatot 
9.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

10.  
Az AEE normál 
bejelentkezése 
(autentikáltan) 

HELO~XXXXXXXXX~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

11. Sikeres bejelentkezésre válaszul a NAV a 11a. üzenetet, sikertelen bejelentkezés esetén a 11b. üzenetet küldi.  

11a.  Visszaigazolás sikeres 
bejelentkezésről 

ACK~07~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

11b. Visszaigazolás sikertelen 
bejelentkezésről 

ACK~00~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

12.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
 

A regisztrációs fájlt az AEE tárolójára „0” sorszámmal, a naplóállományok elnevezésére vonatkozó előírás szerint elnevezve kell 
eltárolni. A regisztrációs állomány adatmezőinek feltöltésekor a rendelkezésre nem álló adózói adatokat megfelelő számú „0” 
karakterrel kell kitölteni. Az üzembe helyezési kód mezőjében 16 db „0” szerepeltetendő.  
Amennyiben a 4a. lépésben szereplő üzenet elküldése már megtörtént, a sikertelenül zárult rendszerbe állítási folyamatot 
csak ugyanazokkal az adatokkal kísérelheti meg újra az AEE, amelyeket a sikertelenül zárult folyamatban küldte el. Ha a 11a. 
lépésben szereplő üzenet küldését követően az AEE újabb rendszerbe állítási folyamatot nem indíthat.  
 
 
11/a. eset: Pénztárgép első üzembe helyezése 

Lépés Leírás Üzenet Irány 
A folyamat elindítására akkor kerülhet sor, ha a pénztárgép rendszerbe van állítva, de még nem történt üzembe helyezés.  

1.  
Az AEE lezárja az aktuálisan vezetett naplóállományt és új naplóállományt nyit, majd felépíti az SSL 
kapcsolatot 

2.  
Az AEE elindítja az 
üzembe helyezési 
folyamatot 

DEFFST~XXXXXXXXX~UHK~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

Ha a NAV szerver hibát észlel az AEE által küldött regisztrációs fájlban, akkor a 3. számú lépéssel folytatja, majd lezárja a 
folyamatot. Megfelelő üzembe helyezési kód esetén a NAV szerver a 4. számú lépéssel folytatja. 

3.  
NAV hibajelzés, az 
üzembe helyezés 
meghiúsult 

ACK~YY~HHHHHHHHHH 
YY=50 – „Nem érvényes üzembe helyezési kód.” 
YY=51 – „Az üzembe helyezési kódot már felhasználták.”  
YY=52 – „Nem nyilvántartott AEE.”  
YY=53 – Az AP szám már regisztrálva van másik AEE-hez 
YY=54 – „Ez az AEE már regisztrált másik AP számmal” 
YY=55 – „Ez az AEE már regisztrált másik üzembe helyezési 
kóddal.” 

SSG→AEE 

4. 
A NAV elküldi az AEE részére az üzemeltetői és működési hely adatokat az 5-6 lépések megfelelő számú 
ismétlésével 
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5.  
Üzemeltetői és működési 
hely adatok 

DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P4ddd 
~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

6. 

Az AEE megkísérli azonnal átvezetni az érkezett adatokat. Amennyiben ez sikeres, a 6a üzenetet küldi, és a 
folyamat a 7. lépéssel folytatódik.  
Sikertelen átvezetés esetén az AEE a 6b. üzenetet küldi, a folyamat az 12. lépéssel folytatódik és 
sikertelenül zárul.  

6a.  Adatok eltárolásának 
visszaigazolása 

ANS~XXXXXXXXX~08~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

6b.  Adatok eltárolása 
sikertelen 

ANS~XXXXXXXXX~33~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

7.  
Utasítás az ÁFA-kulcsok 
módosítására 

VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~A-AAAA-BBBB-
CCCC~B-AAAA-BBBB-CCCC~C-AAAA-BBBB-CCCC~D-AAAA-
BBBB-CCCC~E-AAAA-BBBB-CCCC~HHHHHHHHHH 

SSG→AEE 

8.  
Ha az AEE fogadta az üzenetet, és végrehajtotta az abban foglaltakat, akkor a 8a. üzenetet küldi és a 
forgalmazás a 9. lépéssel folytatódik. Egyébként az AEE a 8b. üzenetet küldi, a majd a folyamat a 11. 
lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul.  

8a.  
Visszaigazolás az utasítás 
fogadásáról ANS~XXXXXXXXX~03~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

8b. 
Üzenet fogadása 
sikertelen vagy az üzenet 
értelmezhetetlen 

ANS~XXXXXXXXX~35~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

9.  
Utasítás az euró átállás 
dátumának módosítására EURD~XXXXXXXXX~D1~D2~D3~aaa~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

10.  
Ha az AEE sikeresen fogadta az üzenetet és végrehajtotta a benne foglalt utasítást, akkor az AEE a 10a. 
üzenetet küldi és a forgalmazás a 11. lépéssel folytatódik. Egyébként a 10b. üzenetet küldi, a majd a 
folyamat a 12. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul. 

10a.  
Visszaigazolás a 
módosítás 
végrehajtásáról 

ANS~XXXXXXXXX~11~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

10b. 
Sikertelen végrehajtás 
jelzése ANS~XXXXXXXXX~39~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

11. A folyamat sikeres lezárásáról a NAV a 11a. üzenetet küldi, sikertelen lezárásáról a 11b. üzenetet küldi. 

11a. Visszaigazolás a folyamat 
sikerességéről 

ACK~07~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

11b.  Visszaigazolás a folyamat 
sikertelenségéről 

ACK~00~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

12.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
 

Az üzembe helyezési folyamat kizárólag akkor tekinthető sikeresen befejezettnek, ha sikeresen megtörtént minden olyan 
módosítás, amire a NAV utasítást adott, majd az AEE fogadta a 12a. lépésben szereplő visszaigazoló üzenetet. A pénztárgép 
adóügyi nap nyitását kizárólag a sikeresen lezárult üzembe helyezési folyamatot követően teheti lehetővé.  
 
11/b. eset: Pénztárgép befejezett üzemeltetést követő új üzembe helyezése (átszemélyesítés) 

Lépés Leírás Üzenet Irány 
A folyamat elindítására akkor kerülhet sor, ha a pénztárgép üzemeltetésének befejezése sikeresen lezajlott. (12. eset) 

1.  Az AEE lezárja az aktuálisan vezetett naplóállományt és új naplóállományt nyit.  
Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AEE elindítja az 
átszemélyesítési 
folyamatot 

DEFMOD~XXXXXXXXX~UHK~S~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

Ha a NAV szerver hibát észlel az AEE által küldött regisztrációs fájlban, akkor a 3. számú lépéssel folytatja, majd lezárja a 
folyamatot. Megfelelő üzembe helyezési kód esetén a NAV szerver a 4. számú lépéssel folytatja. 

3.  
NAV hibajelzés, az 
üzembe helyezés 
meghiúsult 

ACK~YY~HHHHHHHHHH 
YY=50 – „Nem érvényes üzembe helyezési kód.” 
YY=51 – „Az üzembe helyezési kódot már felhasználták.”  
YY=52 – „Nem nyilvántartott AEE.”  
YY=53 – Az AP szám már regisztrálva van másik AEE-hez 
YY=54 – „Ez az AEE már regisztrált másik AP számmal” 
YY=55 – „Ez az AEE már regisztrált másik üzembe helyezési 
kóddal.” 

SSG→AEE 

4. 
A NAV elküldi az AEE részére az üzemeltetői és működési hely adatokat az 5-6 lépések megfelelő számú 
ismétlésével 
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5. 
Üzemeltetői és működési 
hely adatok 

DEFUPD~XXXXXXXXX~P1a~P2bbb~P3ccc~P4ddd 
~P5eee~P6fff~P7ggg~P8hhh~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

6. 

Az AEE megkísérli átvezetni az érkezett adatokat. Amennyiben ez sikeres, az AEE 6a. üzenetet küldi, majd a 
folyamat a 7. lépéssel folytatódik.  
Sikertelen frissítés esetén az AEE a 6b. üzenetet küldi, a folyamat a 13. lépéssel folytatódik és sikertelenül 
zárul.  

6a.  Adatok eltárolásának 
visszaigazolása 

ANS~XXXXXXXXX~08~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

6b.  Adatok eltárolása 
sikertelen 

ANS~XXXXXXXXX~33~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

7. 

Utasítás az S-nél nem 
nagyobb sorszámú 
naplóállományok 
törlésére 

ACK~10~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

8.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 

9. 
Az AEE törli a legutóbbi napzárást tartalmazó és az annál korábbi naplóállományokat. Ha ez sikeresen 
lezajlott, akkor az AEE a 9a. üzenetet küldi. Egyébként az AEE a 9b. üzenetet küldi, bontja a kapcsolatot és a 
folyamat sikertelenül zárul le.   

9a. 
Az átszemélyesítés 
sikeres ANS~XXXXXXXXX~12~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

9b. 
Az átszemélyesítés 
sikertelen ANS~XXXXXXXXX~40~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

10. Blokkolást feloldó üzenet UNBLCK~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

11.  
Az AEE megkísérli feloldani a pénztárgép blokkolt állapotát. Sikeres végrehajtás esetén a 11a. üzenetet, 
sikertelen végrehajtás esetén az 11b. üzenetet küldi. 

11a.  
Blokkolás feloldása 
végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~02~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

11b. Blokkolás feloldás 
végrehajtása sikertelen  

ANS~XXXXXXXXX~32~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

12. A folyamat sikeres lezárásáról a NAV a 12a. üzenetet küldi, sikertelen lezárásáról a 12b. üzenetet küldi. 

12a.  
Az átszemélyesítési 
folyamat sikeresen 
lezárult 

ACK~07~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

12b.  Visszaigazolás a folyamat 
sikertelenségéről 

ACK~00~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

13.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot  

Az átszemélyesítés kizárólag akkor tekinthető sikeresen befejezettnek, ha sikeresen megtörtént minden olyan módosítás, 
amire a NAV utasítást adott, majd az AEE fogadta a 10a. lépésben szereplő visszaigazoló üzenetet. A pénztárgép adóügyi nap 
nyitását kizárólag a sikeresen lezárult üzembe helyezési folyamatot követően teheti lehetővé. Átszemélyesítés után a 
naplóállományok sorszámozása ismétlés és kihagyás nélkül folytatódik.  
Sikertelenül zárult átszemélyesítés újra megkísérelhető.  

 
12. eset: Pénztárgép üzemeltetésének befejezése 

A pénztárgép üzemeltetésének befejezése során az AEE-ben tárolt naplóállományok feltöltésre kerülnek a NAV szerverére és a 
NAV blokkolja a pénztárgép működését. Ebből az állapotból a pénztárgép üzemeltetésének folytatásával (16. eset) vagy új 
üzembe helyezéssel (11/b. eset) kerülhet ki a pénztárgép.  

Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  

Az AEE jelzi a kezelői 
szándékot a az üzemeltetés 
befejezési folyamat 
megindítására 

SUSPEND~XXXXXXXXX AEE→SSG 

3. 
Amennyiben az üzemeltetés befejezése megvalósítható, a NAV a 3a. üzenetet küldi és a folyamat a 4. lépéssel 
folytatódik. Egyéb esetben a NAV az 5b. üzenetet küldi, ennek fogadását követően az AEE bontja a kapcsolatot 
és a folyamat sikertelenül zárul. 

3a. Üzemeltetés befejezése 
lefolytatható 

ACK~08~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

3b. Üzemeltetés befejezése nem 
hajtható végre 

ACK~60~HHHHHHHHHH SSG→AEE 
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4. Normál bejelentkezés  
PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T AEE→MSG 

5.  Blokkoló üzenet PTGBLCK~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

6.  
Az AEE megkísérli blokkolt állapotba hozni a pénztárgépet. Sikeres végrehajtás esetén a 6a. üzenetet küldi és a 
folyamat a 7. lépéssel folytatódik. Sikertelen végrehajtás esetén az AEE a 6b. üzenetet küldi, bontja az SSL 
kapcsolatot és a folyamat sikertelenül zárul.  

6a.  Blokkolás végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~01~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

6b. Blokkolás végrehajtása 
sikertelen  

ANS~XXXXXXXXX~31~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

7.  Utasítás adatszolgáltatásra TRMNOW~F~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

8. 
Az AEE lezárja az éppen nyitott naplóállományt és az „F” értéknél nagyobb sorszámú naplóállományokat 
egyesével, sorszám szerint növekvő sorrendben elküldi a 9-10. lépések megfelelő számú ismétlésével.  

9.  Naplófájl küldése (fájlnév~HHHHHHHHHH) és tartalom AEE→NFL 
10.  A naplófájl fogadását a NAV a 10a., a 10b. vagy a 10c. üzenettel nyugtázza.  

10a.  
NAV visszaigazolás és 
utasítás a következő fájl 
küldésére 

ACK~02~HHHHHHHHHH NFL→AEE 

10b. 
Az üzemeltetés befejezése 
nyugtázva ACK~64~HHHHHHHHHH NFL→AEE 

10c. NAV hibajelzés ACK~00~HHHHHHHHHH NFL→AEE 

11.  

A 10a. üzenet fogadása esetén az AEE a folyamatot a 9. lépéssel folytatja. A 10b. üzenet fogadása esetén az AEE 
bontja az SSL kapcsolatot és a folyamat sikeresen lezárult. A 10c. üzenet fogadása esetén az AEE újraküldi a 9. 
lépésben legutóbb küldött naplófájlt. Ha az AEE egy fájl küldése kapcsán ötödször is a 10c. üzenetet kapja, 
akkor a folyamat a 12. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul.  

12.  Sikertelen fájlküldés ANS~XXXXXXXXX~37~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

13.  Üzemeltetés befejezési 
folyamat sikertelen 

ACK~61~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

13.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
 

Ha az üzemeltetés befejezése folyamat sikeresen lezárul, akkor újabb üzembe helyezésig, illetve az üzemeltetés folytatása 
folyamat lezárultáig a pénztárgép nem lehet alkalmas adóügyi nap megnyitására.  

 
13. eset: Utasítás azonnali elsőbbségi bejelentkezésre 

Lépés Leírás Üzenet Irány 

1.  
A NAV azonnali elsőbbségi 
bejelentkezésre utasítja az 
AEE-t (nem SSL csatornán) 

CMSSL~XXXXXXXXX 
Mobilszolgáltat
ó→AEE 

2.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 
3.  Az AEE bejelentkezése PRIOR~07~XXXXXXXXX~S~N~T AEE→MSG 
A forgalmazás az e mellékletben részletezett forgatókönyvek egyike szerint folytatódik az egyik olyan üzenettel, amit az 
MSG szerver adhat az AEE elsőbbségi bejelentkezésére válaszul.  
 

14. eset: Működtető szoftver frissítése az AEE kezdeményezésére 
 
Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  Az AEE szoftverfrissítést 
igényel 

REQFW~V~XXXXXXXXX AEE→SSG 

3.  
Amennyiben a NAV a szoftver frissítésére kész, a 3a. üzenetet küldi és a folyamat az e mellékletben foglalt 9. 
eset 4. lépésével folytatódik. Ha a szoftver frissítése aktuálisan nem lehetséges, a NAV a 3b. üzenetet küldi. 
Ilyenkor a folyamat a 4. lépéssel folytatódik és sikertelenül zárul le.  

3a.  Utasítás a működtető 
szoftver frissítésére 

FRWUPD~ééééhhnnóóppmm~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

3b. 
Szoftver frissítése most 
nem lehetséges ACK~05~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

4. 
A 3a. üzenet fogadása esetén az AEE a forgalmazást az e melléklet 9. esetében foglaltak szerint folytatja. A 3b. 
üzenet fogadása esetén az AEE bontja az SSL kapcsolatot és 4 órán belül nem ismétli meg a REQFW kérést.  
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15. eset: A NAV folyamatot töröl az AEE-n 
 
Lépés Leírás Üzenet Irány 
1. Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 

AEE→MSG 

3.  Utasítás egy vagy több 
folyamat törlésére 

UPDCLR~XXXXXXXXX~R~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

4.  

Az AEE végrehajtja az utasításban foglaltakat. Sikeres végrehajtás esetén a 4a. üzenetet, sikertelen végrehajtás 
esetén a 4b. üzenetet küldi. Ha a 3. lépésben szereplő üzenetben R=”ALL”, akkor a sikeres végrehajtást az 
összes utasítás sikeres végrehajtása jelenti. Ha a megjelölt folyamat nem létezik, akkor az AEE a 4c. üzenetet 
küldi.  

4a.  Alaphelyzetbe állítás 
végrehajtva 

ANS~XXXXXXXXX~41~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

4b.  Alaphelyzetbe állítás 
sikertelen 

ANS~XXXXXXXXX~42~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

4c. Megjelölt folyamat nem 
létezik 

ANS~XXXXXXXXX~53~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

5. NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
6. Az AEE bontja az SSL kapcsolatot.  
 
 
16. eset: Üzemeltetés folytatása 
 
Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Üzemeltetés 
folytatásának 
kezdeményezése 

SUSPUNDO~XXXXXXXXX AEE→SSG 

3. Amennyiben az üzemeltetés folytatása megvalósítható, a NAV a 3a. üzenetet, egyébként a 3b. üzenetet küldi. 
A 3b. üzenet fogadása esetén az AEE bontja az SSL kapcsolatot és a folyamat sikertelenül zárul.  

3a.  Blokkolást feloldó üzenet UNBLCK~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

3b. Üzemeltetés folytatása 
nem lehetséges 

ACK~65~HHHHHHHHHH SSG→AEE 

4.  Az AEE megkísérli feloldani a pénztárgép blokkolt állapotát. Sikeres végrehajtás esetén a 4a. üzenetet, 
sikertelen végrehajtás esetén a 4b. üzenetet küldi. 

4a.  Blokkolás feloldása 
végrehajtva 

ANS~XXXXXXXXX~02~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

4b. Blokkolás feloldás 
végrehajtása sikertelen  

ANS~XXXXXXXXX~32~HHHHHHHHHH AEE→SSG 

5.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH SSG→AEE 
 
A sikertelenül zárult folyamat megismételhető.  
 
 
17. eset: Utasítás a naplófájl maximális méretének beállítására 
 
Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T AEE→MSG 

3.  
Utasítás a maximális méret 
beállítására FILESIZE~XXXXXXXXX~N~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

4.  Az AEE megkísérli a méretkorlát beállítását. Sikeres végrehajtás esetén az 5a. üzenetet, sikertelen végrehajtás 
esetén az 5b. üzenetet küldi.  

5a.  Méretkorlát beállítás 
végrehajtva 

ANS~XXXXXXXXX~14~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

5b. Méretkorlát beállítás 
sikertelen 

ANS~XXXXXXXXX~44~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

6.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
7.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
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18. eset: Utasítás technikai tájékoztatás bizonylat nyomtatására  
 
Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 

AEE→MSG 

3.  Utasítás üzenet 
nyomtatására 

PRNT~XXXXXXXXX~SZOVEG~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

4.  Az AEE az üzenet szövegét eltárolja későbbi kinyomtatáshoz. Sikeres eltárolás esetén az 5a. üzenetet, 
sikertelen eltárolás esetén az 5b. üzenetet küldi.  

5a.  Nyomtatás végrehajtva ANS~XXXXXXXXX~45~HHHHHHHHHH AEE→MSG 

5b. Nyomtatás végrehajtása 
sikertelen  

ANS~XXXXXXXXX~46~HHHHHHHHH AEE→MSG 

6.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
7.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
 
A technikai tájékoztatás bizonylat nem adóügyi bizonylat.  
 
 
19. eset: Az AEE-NAV kommunikáció tesztelése 
 
Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  
Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) PING~XXXXXXXXXX AEE→MSG 

3.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

4.  A pénztárgép operátori kijelzőjén megjelenik a „Kommunikációs csatorna él” felirat, majd 60 másodperc 
múlva az AEE bontja az SSL kapcsolatot.  

 
 
20. eset: A NAV állapotjelentést kér 
 
Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  Az AEE bejelentkezése 
(elsőbbségi vagy normál) 

PRIOR~YY~XXXXXXXXX~S~N~T vagy 
TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T 

AEE→MSG 

3.  Utasítás állapotjelentés 
adására 

STSREQ~HHHHHHHHHH MSG→AEE 

4.  Állapotjelentés adása 
STATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~DEF=Q3~VAT=Q4~F
RW=Q5~EUR=Q6~CON=Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10~HH
HHHHHHHH 

AEE→MSG 

5.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH MSG→AEE 
6.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 
 
 
21. eset: Állapotjelentés 
 
Lépés Leírás Üzenet Irány 
1.  Az AEE felépíti az SSL kapcsolatot 

2.  Állapotjelentés adása STATUS~XXXXXXXXX~UZE=Q1~BLO=Q2~DEF=Q3~VAT=Q4~F
RW=Q5~EUR=Q6~CON=Q7~UDC=Q8~PRN=Q9~STS=Q10 

AEE→SSG 

3.  NAV visszaigazolás ACK~04~HHHHHHHHHH SSG→AEE 
4.  Az AEE bontja az SSL kapcsolatot 

” 
 
 
 



4. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 813

A Kormány 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelete
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. 
(XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2.  § (1)  bekezdés 7a.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő 7b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„7a. megelőlegezési szerződés: a  15.  § (1a)  bekezdése szerinti célból, likviditás biztosítása érdekében a  megyei 
önkormányzat részére nyújtott visszatérítendő hazai támogatás (a  továbbiakban: megelőlegezés) folyósítása és 
visszafizetése tárgyában kötött támogatási szerződés,
7b. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai 
Halászati Alapból, valamint az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések 
pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv,”

2. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„5. Az  EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat, valamint 
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat 
felhasználási szabályai”

3. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat célja 
a Nemzeti Fejlesztési Terv, az Új Széchenyi Terv, az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok, az EGT, Norvég 
Alap támogatásból megvalósuló projektek, a Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektek, valamint az Európai 
Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódó, közreműködő szervezetek által ellátott tevékenységek 
finanszírozása lebonyolítási vagy támogatási szerződés útján.”

4. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„6. A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat felhasználási szabályai”

5. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: előirányzat) célja a  Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében 
el nem számolható költségeinek finanszírozása a  fővárosi önkormányzat és az  állam közötti – a  budapesti 4-es  – 
Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló  
2005. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: 2005. évi LXVII. törvény) 5. §-a szerint – módosított finanszírozási szerződés 
alapján.
(2) Az előirányzat
a) a  Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek 
finanszírozására, és
b) az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozására
használható fel.”

6. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  előirányzat célja a  2014–2020 programozási időszakban a  megyei önkormányzatok részére a  272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. és 3.12.1. pontja szerinti tevékenység ellátása érdekében megelőlegezési 
szerződés keretében megelőlegezés biztosítása.”

7. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § (1) A megyei önkormányzat a megelőlegezést kérelemmel igényelheti.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a megyei önkormányzat
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) fizetési számla számát,
b) a megelőlegezéssel érintett tevékenységet,
c) a megelőlegezéssel érintett tevékenység időtartamát és a megelőlegezés felhasználásának határidejét,
d) a megelőlegezés igényelt összegét,
e) a pénzügyi tervet, valamint
f ) a megelőlegezés igénylése indokainak részletes, számszerűsített bemutatását.
(3) A megelőlegezés összege nem haladhatja meg megyei önkormányzatonként az évi 200 000 000 forintot.
(4) A megelőlegezési szerződést írásba kell foglalni.
(5) A megelőlegezés rendelkezésre bocsátása egy összegben történik.
(6) A megelőlegezés vonatkozásában nem kell biztosítékot nyújtani.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására és a megelőlegezési szerződés megkötésére sor kerülhet a megyei 
önkormányzat részvételével, a  települési önkormányzat által megvalósított közfeladat fejlesztési projekt európai 
uniós támogatási szerződése megkötését megelőzően is. Ebben az  esetben a  megyei önkormányzat köteles 
az európai uniós támogatási szerződés másolatát – annak megkötését követő 30 napon belül – a megelőlegezést 
nyújtó támogató részére benyújtani.
(8) A  megyei önkormányzat köteles a  települési önkormányzat közfeladat fejlesztési projektjének megvalósítása 
érdekében fel nem használt, valamint a  felhasznált, de a  közfeladat fejlesztési projekt európai uniós támogatási 
szerződése terhére el nem számolható megelőlegezést a  megelőlegezés nyújtása évének december 31. napjáig 
visszafizetni a megelőlegezést nyújtó támogató részére.
(9) Ha a megelőlegezés összege vagy annak egy része a települési önkormányzat közfeladat fejlesztési projektjének 
európai uniós támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, továbbá azt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
szerinti támogató kifizette, ennek összegét a kedvezményezett megyei önkormányzat köteles a támogatási előleg 
kedvezményezetti számlára történő megérkezését követő öt munkanapon belül a megelőlegezést nyújtó támogató 
részére visszafizetni.
(10) Szabálytalansággal érintett összeg visszafizetésére és el nem számolható költségek finanszírozására 
a megelőlegezés nem használható fel.”

8. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím  
8. jogcímcsoport) vonatkozásában]
„c) teljesítés igazoló:
ca) az érintett, európai uniós forrással rendelkező program irányító hatóságának vezetője vagy az általa írásban kijelölt 
személy,
cb) a kijelölt közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy
cc) a 15. § (1a) bekezdése szerinti esetben a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,”

9. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 15.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „előirányzat” szövegrész helyébe az  „előirányzat (ezen alcím 

alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat)” szöveg,
b) III. Fejezete címében az „ÖNERŐ-TÁMOGATÁS” szövegrész helyébe a „TÁMOGATÁSOK” szöveg,
c) 32.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „bekezdésben” szövegrész helyébe a  „bekezdésben, valamint 

a 40/A. §-ban” szöveg,
d) 40/A. § nyitó szövegrészében a „6. alcím 7. jogcímcsoport” szövegrész helyébe a „9. alcím 8. jogcímcsoport” 

szöveg,
e) 42. § nyitó szövegrészében a „Közreműködői intézményrendszer” szövegrész helyébe a „Széchenyi Programiroda 

Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak” szöveg, valamint
f ) 46. § nyitó szövegrészében a „Budapest 4-es metróvonal építésének” szövegrész helyébe a „Tömegközlekedési 

hálózat továbbfejlesztésének” szöveg
lép.
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10. §  Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 14. § (4) bekezdésében a „budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal 

megépítésének állami támogatásáról szóló” szövegrész,
b) 15. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti” szövegrész.

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

2016. évi XIII. törvény
az uniós vámjog végrehajtásáról*

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az ennek 
végrehajtására kiadott európai uniós jogi aktusok rendelkezéseiből eredő nemzeti feladatok ellátása érdekében, az Európai Unió 
belső piacának működése, valamint a vámbevételek biztosítása céljából, figyelembe véve az uniós vívmányokat, az Országgyűlés 
a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET 
A TÖRVÉNY HATÁLYA

1. § (1) Az uniós vámjogot – annak elsőbbsége mellett – az e törvényben foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.
 (2) E törvényt, valamint a Magyarországon alkalmazásra kerülő – behozatali vagy kiviteli eljárásra vonatkozó – nemzetközi 

szerződések rendelkezéseit kell alkalmazni az  európai uniós jog által nem szabályozott kérdésekben az  e  törvény 
hatálya alá tartozó területen folytatott nemzetközi áruforgalommal kapcsolatos ügyekben, ha az  a  vámhatóság 
hatáskörébe tartozik.

 (3) E törvény területi hatálya – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – Magyarország területére terjed ki.
 (4) E törvény területi hatálya szempontjából nemzetközi szerződés alapján

a) külföldön létesített magyar vámhivatalt Magyarország területén működőnek,
b) Magyarország területén külföldi vámhatóság által létesített szolgálati helyet Magyarország területén kívül 

működőnek
kell tekinteni.

 (5) E  törvény személyi hatálya – a  III. Fejezetben meghatározott kivétellel – a  vámhatóságra és az  Uniós Vámkódex 
létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 
hatálya alá tartozó személyre terjed ki – ha rájuk a magyar jog irányadó –, ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott valamennyi szervezeti formát is.

2. § (1) Ha a  Vámkódex 5.  cikk 2.  pontja szerinti vámjogszabályok (a  továbbiakban: vámjogszabályok) valamely eljárási 
kérdésben nem rendelkeznek, vámigazgatási eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) A Ket. végrehajtásról szóló rendelkezései, továbbá az eljárás megindítására, az ügyintézési rendelkezésre, elektronikus 
irat előterjesztése esetén az  ügyintézési határidő kezdetére vonatkozó szabályai az  e  törvény hatálya alá tartozó 
eljárásokban nem alkalmazhatók.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) Ha az  ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az  eljárás más szerv hatáskörébe 
tartozik, vagy az ügyben eljáró adó- és vámhatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése 
nélkül megalapozottan nem dönthető el, a  vámhatóság az  eljárást felfüggeszti. Ha a  más szerv előtti eljárás 
megindítására az  ügyfél jogosult, erre őt a  vámhatóság megfelelő határidő kitűzése mellett felhívja. Ha az  ügyfél 
a felhívásnak nem tesz eleget, a vámhatóság az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

 (4) Az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokban az eljáró vámhatóság vezetője az ügyintézési határidőt annak letelte előtt 
kivételesen indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás időtartama – ha e  törvény 
eltérően nem rendelkezik – legfeljebb 30 nap. A határidő meghosszabbításáról rendelkező végzésben a határidő-
hosszabbítás indokait meg kell jelölni.

 (5) Ha a  vámhatóság a  vámigazgatási eljárásban az  előírt határidőn belül nem hoz határozatot, az  nem jár azzal 
a következménnyel, hogy az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása.

 (6) Az  egyéb terhekre a  vámra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, ha azok kiszabását, illetve beszedését 
jogszabály a vámhatóság hatáskörébe utalja.

 (7) Ha vámjogszabály az áru tulajdonosáéhoz hasonló rendelkezési jogot említ, a rendelkezési jog tekintetében a Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (8) A postai küldemények vámeljárás alá vonásának részletes szabályait az adópolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) rendeletben állapítja meg.

II. FEJEZET 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

3. §  E törvény alkalmazásában
 1. adószabályok: adót, adófizetési kötelezettséget, költségvetési támogatást a  központi költségvetés javára 

megállapító törvények,
 2. egyéb terhek: valamennyi olyan, az áru behozatalához kapcsolódó fizetési kötelezettség, amelynek kiszabása, 

beszedése, ellenőrzése a vámhatóság hatáskörébe tartozik, így különösen a jövedéki adó, az általános forgalmi 
adó, a regisztrációs adó, energiaadó,

 3. jövedéki termék: a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
törvényben (a továbbiakban: Jöt.) ekként meghatározott termék,

 4. postai küldemény: a  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes 
rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 
2446/2015/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a  továbbiakban: FJA) 1.  cikk 24.  pontja szerinti 
küldemény,

 5. tartozás: a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a  továbbiakban: NAV) által az  adós részére közölt és az  adós által 
– engedély nélkül – határidőre meg nem fizetett összeg,

 6. ügyfél: az a személy, akit a vámjogszabályok alapján jogok illetnek meg, illetve kötelezettségek terhelnek, ügyfélnek 
kell tekinteni továbbá e feladata ellátása során a vagyonfelügyelőt, a felszámolót és a végelszámolót is,

 7. vámhiány: a jogszerűen keletkezett vám és egyéb terhek és az azoknál kisebb értékben tévesen kiszabott vám 
és egyéb terhek különbözete, továbbá a jogszerűen keletkezett, ki nem szabott vám és egyéb terhek összege, 
ha az nem abból eredt, hogy a vámhatóság jogszabályt sértett, vagy a rendelkezésre álló adatokat helytelenül 
értékelte, ide nem értve az ellenőrzés nélküli elfogadás esetét, a vámigazgatási bírság kiszabása szempontjából 
vámhiánynak minősül továbbá a  szabályok be nem tartása miatt lefoglalt és elkobzott termékek esetében 
a keletkezett behozatali vámok, valamint a kapcsolódó egyéb terhek összege, továbbá a 85. § (7) bekezdése 
alapján megállapított egyéb teher különbözete,

 8. vámhivatal: a  NAV megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságai és azok kirendeltségei, valamint a  Kormány 
rendeletében meghatározott igazgatóságok,

 9. vámigazgatási eljárás: a  vámhatóság által a  vám- és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek érvényesítése 
érdekében ügyféli kérelemre vagy hivatalból végzett cselekmények összessége,

10. vámszerv: a NAV vámigazgatási feladatot is ellátó szerve.
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MÁSODIK RÉSZ 
AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMJOGÁNAK VÉGREHAJTÁSA

III. FEJEZET 
A VÁMJOGSZABÁLYOK ALKALMAZÁSI KÖRE, A VÁM KÜLDETÉSE ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. A Vámkódex 5. cikkéhez

4. § (1) A  Vámkódex 5.  cikk 1.  pontja szerinti vámhatóság alatt Magyarország tekintetében a  NAV-ot és jogszabályban 
a vámjogszabályok alkalmazására hatáskörrel rendelkező más hatóságot kell érteni.

 (2) A Vámkódex 5. cikk 4. pontjában szereplő, nemzeti jog által elismert ügyleti képességgel rendelkező nem jogi személy 
személyegyesülés az  egyéni cég, a  szakcsoport, a  polgári jogi társaság, a  társasház, a  társasüdülő, a  társasgarázs, 
az építőközösség és minden más, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülés.

 (3) A Vámkódex 5. cikk 31. pont a) alpontja alkalmazásában a természetes személynek akkor van Magyarország területén 
szokásos tartózkodási helye, ha az adott naptári évben – a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve – legalább 
183 napot belföldön tartózkodott.

 (4) E törvény, illetve a Vámkódex 39. cikk a) pontja alkalmazásában a kérelmező gazdasági tevékenységével összefüggő 
súlyos bűncselekmény alatt a  2013. június 30-ig hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi 
IV.  törvény 216/B.  § (2)  bekezdésében, 218.  § (1)–(3)  bekezdésében, 224/A.  §-ában, 253.  § (1)–(3)  bekezdésében, 
254.  §-ában, 256/A.  § (1)  bekezdésében, 258/B.  § (1)–(3)  bekezdésében, 258/C.  § (2)–(4)  bekezdésében, 258/E.  § 
(2)  bekezdésében, 261/A.  § (1)–(3)  bekezdésében, 263.  § (2) és (3)  bekezdésében, 263/A.  § (1)–(3)  bekezdésében, 
263/B.  § (1) és (3)  bekezdésében, 263/C.  § (1)  bekezdésében, 264.  § (1)–(3)  bekezdésében, 264/C.  §  
(1)–(3) bekezdésében, 274. § (1) bekezdésében, 277/A. §-ában, 280. § (1)–(3) bekezdésében, 281. § (1) bekezdésében 
és a  (3)  bekezdés a)  pontjában, 281/A.  § (1) és (2)  bekezdésében, 282.  § (1) és (2)  bekezdésében, (3)  bekezdés 
b)  pontjában és (4)  bekezdésében, 282/A.  § (1)–(3)  bekezdésében, 283/A.  § (1)  bekezdésében, 283/B.  §-ában, 
303.  § (1)–(4)  bekezdésében, 317.  § (1) és (4)–(7)  bekezdésében, 318.  § (1) és (4)–(7)  bekezdésében, 326.  §  
(1) és (3)–(6)  bekezdésében, valamint a  XVII. Fejezetében meghatározott bűncselekményeket, illetve a  Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény 176.  § (1)–(3)  bekezdésében, 178.  § (1)–(3)  bekezdésében, 182.  §  
(1)–(3)  bekezdésében, 183.  § (1)  bekezdésében, 184/B.  § (1)–(3)  bekezdésében, 184/C.  § (1)–(3)  bekezdésében, 
186. § (1)–(3) bekezdésében, 241. § (1) bekezdésében, 242. § (1) és (2) bekezdésében, 248. § (1) és (2) bekezdésében, 
249. § (1) bekezdésében, 250. § (1) és (2) bekezdésében, 290. § (1)–(4) bekezdésében, 293. § (1)–(4) bekezdésében, 
295.  § (1) és (2)  bekezdésében, 298.  § (1), (1a) és (3)  bekezdésében, 321.  § (1)  bekezdésében, 324.  § (1) és 
(2) bekezdésében, 325. § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 326. § (1)–(5) bekezdésében, 327. § (1)–(3) bekezdésében, 329. §  
(1)–(3)  bekezdésében, 330.  § (1) és (2)  bekezdésében, 342.  § (1)  bekezdésében, 347.  § (1) és (2)  bekezdésében, 
353.  § (1)–(5)  bekezdésében, 358.  § (2)  bekezdésében, 372.  § (1) és (3)–(6)  bekezdésében, 373.  § (1) és 
(3)–(6)  bekezdésében, 374.  § (1) és (3)–(6)  bekezdésében, 375.  § (1)–(5)  bekezdésében, 379.  § (1) és  
(3)–(6)  bekezdésében, valamint a  XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekményeket kell érteni. Jogi 
személy gazdálkodó esetén további feltétel, hogy a fenti bűncselekmények elkövetése az engedélyezett gazdálkodó 
státusz iránti kérelmet benyújtó gazdasági szereplő javára a  jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.  törvény 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott előny szerzését célozta 
vagy eredményezte és a bűncselekményt az engedélyezett gazdálkodó státusz iránti kérelmet benyújtó gazdasági 
szereplő
a) ügyvezetésre vagy képviseletre feljogosított tagja vagy tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, 

illetve ezek megbízottja az  engedélyezett gazdálkodó státusz iránti kérelmet benyújtó gazdasági szereplő 
tevékenységi körében követte el,

b) tagja vagy alkalmazottja az  engedélyezett gazdálkodó státusz iránti kérelmet benyújtó gazdasági szereplő 
tevékenységi körében követte el, és azt a vezető tisztségviselő felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettségének 
teljesítése megakadályozhatta volna.
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IV. FEJEZET 
A SZEMÉLYEK VÁMJOGSZABÁLYOK SZERINTI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2. A Vámkódex 6. cikkéhez

5. §  A  gazdálkodó a  számítógépesített rendszerének működési zavarát köteles a  vámhatóságnak haladéktalanul 
bejelenteni.

3. A Vámkódex 9. cikkéhez

6. § (1) A  vámjogszabályok és az  e  törvény hatálya alá tartozó személyek nyilvántartásba vételével és nyilvántartásával 
kapcsolatos ügyben – ha e  törvény másként nem rendelkezik – a  NAV jár el. Az  adószabályok hatálya alá 
tartozó tevékenységgel kapcsolatban a  vámazonosító számra (a  továbbiakban: VPID szám) történő hivatkozást 
a  vámjogszabályok szerinti uniós vámazonosító számra (a  továbbiakban: EORI szám) történő hivatkozásként kell 
értelmezni.

 (2) Az FJA 6. cikk (2) bekezdésének kivételével – az (5) bekezdésre figyelemmel – valamennyi, a Vámkódex 5. cikk 5. pontja 
szerinti gazdálkodónak (a továbbiakban: gazdálkodó) nem minősülő, a Vámkódex 5. cikk 4. pontja szerinti személynek 
nyilvántartásba kell vetetnie magát azon esetekben, amikor a  vámhatóságok előtt elektronikus úton vagy papír 
alapon vám-árunyilatkozatot, vagy a Vámkódex 22. cikke szerinti kérelmet nyújt be.

 (3) A vámhatóság az FJA 4. cikke alapján az EORI nyilvántartásba vételhez szükséges adatok benyújtását elektronikus 
adatfeldolgozási módtól eltérő módon a természetes személyeknek, illetve azon gazdálkodóknak engedélyezi, akik 
a vámhatóság vonatkozó számítógépes rendszeréhez való közvetlen hozzáféréssel nem rendelkeznek.

 (4) Az  elektronikus adatfeldolgozási módtól eltérő adatközlés a  NAV honlapján közzétett formanyomtatvány 
felhasználásával történik. A vámhatóság kérheti a bejelentett adatok hitelességét bizonyító okiratok bemutatását.

 (5) A  vámhatóság az  FJA 6.  cikk (2)  bekezdése alapján a  nyilvántartásba vétel mellőzésének indokoltságát az  ügy 
körülményeire tekintettel alkalmanként állapítja meg.

7. § (1) A vámhatóság az FJA 7. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján érvényteleníti az EORI számot, ha
a) az érintett személy cégbírósági bejegyzés, törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelmét a cégbíróság, illetve 

a kincstár elutasította, kivéve, ha az ügyfél igazolja a cégbíróság elutasító végzésének kézhezvételét követő 
30  napon belül, hogy a  cégbejegyzési kérelmének elutasítását követő 8  napon belül kérelmét ismételten 
benyújtotta és a bejegyzés iránti eljárás folyamatban van,

b) az érintett személy cégbejegyzési eljárását a cégbíróság megszüntette,
c) az  érintett személynek a  cégjegyzékből való törlését a  cégbíróság jogerős végzésével elrendelte, vagy 

az érintett személyt a törzskönyvi nyilvántartásból törölték, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásából 
törölték,

d) az érintett személy által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett székhelye nem valós cím,
e) az  érintett személy vámellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a  bejelentett 

szervezeti képviselő nem valós személy, vagy
f ) a gazdálkodónak nem minősülő személy meghal.

 (2) A vámhatóság az EORI szám érvénytelenítéséről határozattal dönt, a határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 
15  napon belül lehet előterjeszteni a  határozatot hozó vámhatósághoz. A  fellebbezést az  ügy összes iratával 
a felettes szervhez a fellebbezés megérkezésétől számított 8 napon belül kell felterjeszteni, kivéve, ha a vámhatóság 
a megtámadott határozatot a fellebbezésnek megfelelően módosítja, visszavonja, kijavítja vagy kiegészíti. A felettes 
szerv a fellebbezésről az iratok hozzá történő megérkezését követő 15 napon belül dönt.

 (3) Ha cégbírósági bejegyzésre kötelezett ügyfél esetében az  érvénytelenítés elrendelésére az  (1)  bekezdés d) vagy 
e)  pontja alapján került sor, a  vámhatóság a  határozat jogerőre emelkedésének megállapítását követő  napon 
a  cégbíróság elektronikus úton történő értesítésével kezdeményezi az  EORI szám érvénytelenítésével érintett 
ügyfélnyilvántartásból való törlését. Az  EORI szám (1)  bekezdés d) vagy e)  pontja szerinti érvénytelenítése 
esetén, az  egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő ügyfelek esetében a  vámhatóság a  jogerőre emelkedés 
megállapítását követő  napon megkeresi az  egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet az  érvénytelenítés 
tényének és időpontjának az  egyéni vállalkozók nyilvántartásába való bejegyzése érdekében, más, cégbírósági 
bejegyzésre nem kötelezett ügyfél esetében az  érvénytelenítésről értesíti az  ügyfél nyilvántartását vezető egyéb 
szervet.
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 (4) A  vámhatóság az  (1)  bekezdés d) vagy e)  pontjában meghatározott esetekben az  EORI szám érvénytelenítését 
elrendelő határozatot hirdetményi úton közli az ügyféllel. A hirdetményt 15 napra a vámhatóság internetes honlapján 
közzé kell tenni. A hirdetmény tartalmazza a határozatot hozó vámhatóság megnevezését, az ügy számát és tárgyát, 
az ügyfél elnevezését, székhelyét és adószámát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a vámhatóság az EORI szám 
törléséről határozatot hozott, amelyet az ügyfél vagy képviselője a határozatot hozó vámhatóságnál átvehet, továbbá 
utalást arra, hogy a határozat nem emelkedett jogerőre. Az e bekezdés szerint közlendő határozatot a hirdetmény 
közzétételét követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

 (5) A  vámhatóság az  EORI szám érvénytelenítését elrendelő határozatot megsemmisítő határozatról és a  határozat 
jogerőre emelkedésének időpontjáról értesíti a  cégbíróságot, az  egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet 
vagy az ügyfél nyilvántartását vezető egyéb szervet.

8. § (1) Az  FJA 7.  cikk (1)  bekezdés b)  pont szerinti tudomásra jutástól az  EORI szám várható érvénytelenítésével érintett 
ügyfél EORI számát tartalmazó árunyilatkozat, értesítés, kérelem feldolgozását fel kell függeszteni a 7. § (2) bekezdése 
szerinti, az érvénytelenítési eljárás során hozott határozat jogerőre emelkedéséig. A vámhatóság a másodfokú döntés 
jogerőre emelkedésének megállapítását követő napon intézkedik
a) a felfüggesztés lezárásáról, ha az EORI szám érvénytelenítését elrendelő határozatot megsemmisítették,
b) az árunyilatkozat, értesítés és kérelem elutasításáról, ha az EORI szám érvénytelenítését helyben hagyták.

 (2) Az EORI szám érvénytelenítésére irányuló kérelemre vagy hivatalból induló eljárás során az EORI szám érvénytelenítésére 
vonatkozó határozat akkor hozható meg, ha az  adott EORI számon nyilvántartott ügyfél vonatkozásában az  FJA 
7. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti tudomásra jutás vagy az érvénytelenítésre irányuló kérelem befogadása előtt 
indult vámigazgatási eljárások lezárulnak, a vámhatóság az esedékes vám és egyéb terhek megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségeket előírja a folyószámlán, és a lejárt tartozások beszedése iránti intézkedéseket végrehajtja.

 (3) Az EORI szám érvénytelenítése az adószabályok szerinti VPID számként való alkalmazást közvetlenül nem szünteti 
meg. A VPID számként való alkalmazás megszüntetését a NAV az adóigazgatási eljárások lezárását és az adótartozás 
beszedését követően végezheti el.

4. A Vámkódex 12. cikkéhez

9. § (1) Vámtitok a vámjogszabályok alkalmazásával összefüggő feladatai elvégzése során a vámhatóság tudomására jutott 
minden információ, függetlenül annak megjelenési formájától.

 (2) A  vámhatóság, valamint alkalmazottja, volt alkalmazottja, az  ellenőrzésbe vagy az  eljárásba bevont minden más 
személy a feladatai ellátása során tudomására jutott minden, jogszabály által védett titkot köteles megőrizni.

10. § (1) A vámhatóság feladatának ellátásához, valamint a tudomására jutott információk ellenőrzéséhez, a személy és az áru 
azonosítása érdekében a következő nyilvántartásokból igényelhet adatot:
a) a személy azonosítása érdekében a természetes személy adatainak és lakcímének nyilvántartásából, útlevélszám 

alapján az útlevél-nyilvántartásból, a cégbírósági nyilvántartásból és az egyéni vállalkozói nyilvántartásból,
b) az áru és gépjármű azonosításához a gépjármű-nyilvántartásból,
c) a  Vámkódex 39.  cikk a)  pontjában meghatározott feltételek ellenőrzése céljából, a  4.  § (4)  bekezdésében 

meghatározott gazdasági tevékenységgel összefüggő súlyos bűncselekmény kérelmező általi elkövetésének 
ténye vonatkozásában (időpont, bűncselekmény megjelölése, kiszabott büntetés és mellékbüntetés) 
a bűntettesek nyilvántartásából a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai 
által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény szerinti rendszerből,

d) a  Vámkódex 39.  cikk a)  pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésével összefüggésben az  FJA 
28.  cikk (2)  bekezdésében meghatározottak végrehajtásának biztosítása céljából, a  4.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott gazdasági tevékenységgel összefüggő súlyos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt 
a kérelmezővel szemben indult büntetőeljárás vonatkozásában (eljáró szerv megjelölése, tagállam, az eljárás 
kezdő időpontja) a büntetőeljárás alatt állók nyilvántartásából, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai 
Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, 
valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény szerinti rendszerből,

e) egyéb jogszabályi felhatalmazás alapján az abban meghatározott nyilvántartásokból.
 (2) A  vámhatóság megkeresésére a  hitelintézet a  vámérték valódiságának, a  vámtartozás, valamint az  egyéb terhek 

befizetésének ellenőrzéséhez pénzforgalmi adatokat térítésmentesen szolgáltat.
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 (3) A  vámhatóság a  személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervétől természetes személyazonosító adatokkal vagy 
a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerve által képzett kapcsolati kóddal vehet át adatokat.

 (4) A  vámtitkot a  hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek statisztikai célra felhasználhatják, ha a  titoktartási 
kötelezettség megtartását a  feldolgozás során biztosítják és – ha a  statisztikáról szóló törvény másként nem 
rendelkezik – azt a későbbi egyedi azonosításra alkalmatlanná teszik.

11. § (1) A vámhatóság megkeresésre vagy hivatalból tájékoztatja a vámtitokról
a) a nemzetbiztonsági szolgálatokat törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából,
b) a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó 

szervet és a terrorizmust elhárító szervet törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében,
c) az ügyészt, valamint a nyomozó hatóságot törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából,
d) a bíróságot az igazságszolgáltatási tevékenysége ellátása céljából,
e) engedélyezési, ellenőrzési, felügyeleti, nyilvántartási, hitelesítési és piacfelügyeleti feladataik ellátása céljából,

ea) a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervet,
eb) a kábítószer-prekurzorok kivitelének és behozatalának engedélyezésére kijelölt hatóságot,
ec) a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságot,
ed) a közraktározás-felügyeleti hatóságot,
ee) az  Európai Unióba irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerével kapcsolatos 

feladatok ellátására kijelölt hatóságot,
ef ) a piacfelügyeleti hatóságot,
eg) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet,
eh) a piaci árinformációs rendszert működtető szervet,
ei) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokat,
ej) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet,
ek) a borászati hatóságot,
el) az egyes árukra vagy országokra vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyezésre, felügyeletre kijelölt 

hatóságot,
f ) az agrárpolitikáért felelős minisztert az agrárrendtartással és a piacvédelmi elemzéssel összefüggő feladatok 

ellátása céljából,
g) a minisztert, ha a tájékoztatás jogszabályban meghatározott feladata ellátásához szükséges,
h) az  egészségügyért felelős minisztert, illetve a  külpolitikáért felelős minisztert ellenőrzési feladatai ellátása 

céljából,
i) a  kereskedelemért felelős minisztert és a  külgazdasági ügyekért felelős minisztert vámpolitikai, 

kereskedelempolitikai elemzési célokból összesített adatokról,
j) a kereskedelemért felelős minisztert dömping- és szubvencióellenes, piacvédelmi elemzési célokból, valamint 

az  igazságügyért felelős minisztert az  Európai Unió felé fennálló kötelezettség teljesítése céljából ezen 
intézkedésekkel kapcsolatos adatokról,

k) az Állami Számvevőszéket, továbbá a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervet a hatáskörükbe tartozó 
ellenőrzések lefolytatása céljából,

l) a Magyar Nemzeti Bankot a fizetési mérleg összeállítása céljából,
m) a Központi Statisztikai Hivatalt statisztikai célból,
n) a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt az  energiastatisztikai adatok összeállítása érdekében, 

valamint az engedélyesként nyilvántartott gazdálkodók adatairól, hatósági feladatainak ellátása céljából,
o) a  kőolaj, kőolajtermék és földgáz biztonsági készletezésével összefüggő feladatokat ellátó szervezetet 

e feladatainak ellátása céljából,
p) a  közös jogkezelést végző szervezeteket a  szerzői jogi törvényben meghatározott igény érvényesítésével 

összefüggő feladatok ellátása céljából,
q) a hagyatéki eljárásban eljáró közjegyzőt a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás során és annak lefolytatása 

céljából,
r) a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és a  Magyar Exporthitel Biztosító 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kereskedelmi 
forgalomban történő kiviteli tevékenység folytatására jogosultnak az általa igénybe vehető szolgáltatásokról 
történő tájékoztatása céljából,
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s) a közlekedési hatóságot az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 
2015. november 24-i 2447/2015/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: VA) 28. cikk (3) bekezdése és 30. cikk 
(2) bekezdése szerinti feladatok ellátása céljából.

 (2) A  vámtitokról való tájékoztatás azon adatokra terjedhet ki, amelyek kezelésére az  (1)  bekezdés szerinti szervek 
jogosultak.

 (3) A  vámtitok körébe tartozó adatok az  Európai Unió és tagállamainak szervei részére a  vámjogszabályok, valamint 
az e törvényben foglaltak alapján adhatók át.

 (4) A vámtitok körébe tartozó adatok harmadik ország hatósága részére a vonatkozó, közigazgatási hatóságok közötti 
kölcsönös vámügyi segítségnyújtás tekintetében irányadó nemzetközi szerződésekben, valamint az  e  törvényben 
foglaltak alapján adhatók át.

 (5) A  vámhatóságok együttműködésére vonatkozó nemzetközi szerződések alapján harmadik országba továbbított, 
természetes személlyel kapcsolatba hozható egyedi adatok kizárólag az  információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló törvényben foglaltak betartásával továbbíthatók.

 (6) Az adatok átadásáról az érintettet kérelmére az adatvédelemre vonatkozó törvény szabályai szerint tájékoztatni kell.
 (7) A  vámtitkot képező, személyes adatnak nem minősülő egyedi adatok adatfeldolgozási technikával kezelhetők és 

továbbíthatók, ha az adatbiztonság feltételeinek a fogadó állam eleget tesz.

12. § (1) A vámhatóság és
a) a 11. § (1) bekezdés e) pont ea)–ee) alpontjában meghatározott hatóságok, továbbá az e) pont ef ) alpontja 

szerinti hatóság közül a gazdasági célú felhasználásra szánt egyes termékek (berendezések, készülékek, gépek 
és rendszerek), illetve a  kötelező hitelesítés körébe tartozó egyes mérőeszközök piacfelügyeletére kijelölt 
hatóság, valamint az e) pont el) alpontja szerinti hatóság a vámeljárásokhoz, az áruk nemzetközi forgalmának 
ellenőrzéséhez köthető,

b) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az engedélyezési, a bizonylatolási és export-visszatérítési,
c) az egyes tagállamok vámhatóságai a vámunióból eredő,
közös feladataik teljesítése érdekében – ha az  adatvédelem technikai feltételei biztosítottak – adatkezeléseiket 
összekapcsolva egyedi adatkezelést végezhetnek.

 (2) A  11.  § (1)  bekezdés r)  pontja szerinti adatigénylés teljesítését az  érintett a  vámhatósághoz intézett, írásban vagy 
elektronikus úton tett nyilatkozatban megtilthatja.

 (3) Az adatigénylés teljesítésének a (2) bekezdés szerinti megtiltása esetén a vámhatóság a 11. § (1) bekezdés r) pontja 
szerinti adatigénylés teljesítését megtagadja.

 (4) Ha az  érintett a  11.  § (1)  bekezdés r)  pontja szerinti adatigénylés teljesítését követően tiltja meg az  adatainak 
továbbítását, a vámhatóság a nyilatkozat megtételét követő, további adatigénylés teljesítését megtagadja és értesíti 
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot az adattovábbítás megtiltásáról.

13. § (1) Az ügyfél jogosult a saját forgalmára vonatkozó adatok lekérésére.
 (2) Piackutatásra vagy egyéb célra díjfizetés ellenében adható át olyan forgalmi adat, amely személlyel nem azonosítható, 

azonban nem adható át adat stratégiai termékekről, így különösen az  állami tartalék célú áruforgalomról, 
a nemzetbiztonsági és honvédelmi célú áruforgalomról, továbbá ha a  forgalmazásban az exportőr, importőr vagy 
gyártó száma háromnál kevesebb. A fizetendő díj mértékének meghatározó szempontjait a miniszter rendeletben 
állapítja meg.

 (3) A  vámtitok megőrzésének kötelezettsége nem áll fenn abban az  esetben, ha a  pénzügyi információs egységként 
működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben 
meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése 
céljából közvetlen hozzáféréssel lekérdez vagy írásbeli megkeresés útján kér vámtitoknak minősülő adatot 
a vámhatóságtól.

5. A Vámkódex 15. cikkéhez

14. § (1) A vámhatóság kérésének módja lehet írásbeli vagy szóbeli közlés, valamint a vámhatóság informatikai rendszere által 
küldött elektronikus üzenet.
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 (2) A  rendelkezésre bocsátott eredeti okmányokról bevonásuk előtt a  vámalakiságok elvégzésében vagy 
a vámellenőrzésekben közvetve vagy közvetlenül érintett személy saját költségére másolatot készíthet.

 (3) Ha a vámellenőrzésekben közvetve vagy közvetlenül érintett személy kéri, a vámhatóság az eredeti okmányok helyett 
e személy által készített és általa az eredetivel egyezőként elismert másolatot veszi át, ha azt a vámhatóság a tényállás 
tisztázásához elégségesnek ítéli.

15. § (1) Ha a vámhatóság kérését elektronikus úton juttatja el az általa e célra működtetett elektronikus rendszeren keresztül 
a  pénzügyi intézmény, a  pénzforgalmi intézmény és a  befektetési vállalkozás részére, a  megkeresés, illetve annak 
teljesítése tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.  törvény (a  továbbiakban: Art.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

 (2) Ha a vámellenőrzésekben közvetve vagy közvetlenül érintett személy a vámhatóság részére a vámalakiságok vagy 
vámellenőrzések végrehajtásához szükséges segítséget nem adja meg, vagy a vámhatóság kérésére az okmányokat 
vagy információkat nem, vagy nem az előírt határidőn belül, vagy nem megfelelő formában bocsátja rendelkezésre, 
a vámhatóság a szükséges segítséget, okmányokat, információt – e személy költségére – szakértővel elkészíttetheti.

16. § (1) A  vámhatóság a  vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i  
1186/2009/EK tanácsi rendelet (a  továbbiakban: vámmentességi rendelet) 107.  cikke alapján történő vámmentes 
üzemanyag-behozatal esetén a vámmentességi rendelet 110. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettség ellenőrzése, 
valamint a  vámmentességi rendelet 110.  cikk (2)  bekezdése szerinti vámfizetési kötelezettség teljesítésének 
biztosítása érdekében a szabad forgalomba bocsátás vámeljárás alanyát kötelezheti a természetes személyazonosító 
adatai, továbbá a gépjármű belépésének és – ha történt ilyen – a kilépésének időpontjára, rendszámára, üzemmódjára 
vonatkozó adatok szolgáltatására.

 (2) A vámhatóság a vámhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom ellenőrzése során, érkező légi járat esetén az utasok 
repülésre történő bejelentkezése befejezésének időpontjától, induló légi járatok esetén a járatra történő utasfelvétel 
megkezdése előtt egy órával a  légiközlekedésről szóló törvény alapján jogosult a  személyszállítást végző légi 
fuvarozótól, a légiközlekedésről szóló törvényben meghatározott utas-nyilvántartási adatokat kérni.

 (3) A  vámhatóságnak a  (2)  bekezdés szerint kapott adatokat az  átvételüktől számított 24 óra elteltével törölnie kell, 
kivéve, ha megállapítást nyer, hogy azokra a vámhatóságnak a bűnüldözési feladatai végrehajtásához szüksége van.

6. A Vámkódex 16. cikkéhez

17. §  A  vámhatóság és a  gazdálkodók elektronikus rendszerében tárolt adatokat, illetve azok bármilyen módosítását 
az adatok keletkezésének, illetve módosításának évétől számított tíz évig kell megőrizni.

7. A Vámkódex 18. cikkéhez

18. § (1) Más tagállamban letelepedett és a Vámkódex 39. cikk a)–d) pontjában megállapított feltételeknek megfelelő személy 
vámjogi képviselőként való, a Vámkódex 18. cikk (3) bekezdése szerinti eljárásához
a) érvényes engedélyezett gazdálkodói engedély, vagy a  Vámkódex 39.  cikk a)–d)  pontjában megállapított 

feltételeknek való megfelelésről a letelepedés helye szerinti vámhatóság által kiadott igazolás bemutatása és
b) a NAV által kiadott adószám, vagy a letelepedés helye szerinti tagállam által kiadott közösségi adószám
szükséges.

 (2) Magyarországon letelepedett és a Vámkódex 39. cikk a)–d) pontjában megállapított feltételeknek megfelelő személy 
más tagállamban vámjogi képviselőként való, a Vámkódex 18. cikk (3) bekezdése szerinti eljárásához igazolásként 
az  érvényes engedélyezett gazdálkodói engedély vagy a  Vámkódex 39.  cikk a)–d)  pontjában megállapított 
feltételeknek való megfelelésről a vámhatóság által kiadott igazolás szolgál.

19. § (1) Magyarországon a Vámkódex 18. cikk (3) bekezdés alapján a Vámkódex 5. cikk 6. pontja szerinti, Magyarországon 
letelepedett vámjogi képviselőként – a (2) és (3) bekezdés kivételével – a Vámkódex 38. cikk (2) bekezdés a) pontja 
szerinti engedéllyel rendelkező gazdálkodó, továbbá vámtanácsadó vagy vámügynökség járhat el. E §-t a Vámkódex 
18. § (4) bekezdése alapján az Európai Unió vámterületén nem letelepedett vámjogi képviselőre is alkalmazni kell.

 (2) A  vámhatóság előtt a  Vámkódex 22.  cikk (1)  bekezdése szerinti kérelem benyújtása során a  megbízó érdekében 
vámjogi képviselőként a Vámkódex 18. cikk (3) bekezdése alapján a 38. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti engedéllyel 
rendelkező gazdálkodó, továbbá vámtanácsadó járhat el.
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 (3) A vámügyekben biztosított jogorvoslati jog gyakorlása során az ügyfelet a Vámkódex 18. cikk (3) bekezdése alapján 
a 38. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti engedéllyel rendelkező gazdálkodó, továbbá vámtanácsadó, valamint ügyvéd, 
jogtanácsos, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász is képviselheti.

8. A Vámkódex 19. cikkéhez

20. § (1) A vámjogi képviseletre vonatkozóan állandó meghatalmazás vagy megbízás is adható. Az állandó meghatalmazás 
vagy megbízás a vámhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az ügyfél vagy a képviselője a vámhatóság által 
rendszeresített – a NAV honlapján közzétett – formanyomtatvány alkalmazásával jelenti be.

 (2) Ha az  állandó meghatalmazást vagy megbízást, illetve annak megszűnését a  képviselő jelenti be, a  vámhatóság 
a bejelentésről a meghatalmazót vagy megbízót írásban értesíti. A megbízó az állandó meghatalmazás vagy megbízás 
visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését 
a képviselő is bejelentheti a vámhatóságnál. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése a vámhatósággal szemben 
a  vámhatósághoz történő bejelentéstől hatályos azzal, hogy a  képviseleti jog megszűnésének bejelentése  napján 
a képviselőt még a vámhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.

9. A Vámkódex 22. cikkéhez

21. § (1) Ha a Vámkódex 22.  cikke szerint a  vámjogszabályok alkalmazásához kapcsolódó, a  határozat iránti kérelmet azért 
nem lehet befogadni, mert nem az illetékes vámhivatalhoz nyújtották be, a szóban forgó kérelmet az ügyfél egyidejű 
értesítése mellett, haladéktalanul, de legkésőbb a  kérelem megérkezésétől számított 8  napon belül az  illetékes 
vámhivatalhoz át kell tenni. Ha az  illetékes vámhivatal más tagállamban található, a  kérelmet el kell utasítani és 
tájékoztatni kell az ügyfelet arról, hogy melyik tagállam vámhatósága illetékes.

 (2) A  vámjogszabályok eltérő rendelkezése hiányában a  papír alapon vagy elektronikus úton benyújtott kérelemre, 
valamint a  vámáru-nyilatkozat, átmeneti megőrzési árunyilatkozat, belépési gyűjtő árunyilatkozat, kilépési gyűjtő 
árunyilatkozat, újrakiviteli árunyilatkozat vagy újrakiviteli értesítés benyújtásával kezdeményezett eljárásban 
a  vámhatóság jóváhagyó döntését vagy áruátengedésre vonatkozó döntését a  papíralapú kérelmen záradék 
formájában is feltüntetheti vagy elektronikus üzenet formájában is közölheti.

 (3) Ha a  vámhatóság az  előírt határidőn belül nem hoz érdemi döntést, az  nem jár azzal a  következménnyel, hogy 
a kérelmezőt az előírt határidő leteltét követően megilleti a kérelmezett jog gyakorlása.

 (4) Az iratok kézbesítése, a kézbesítési vélelem megdöntése tekintetében az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. § (1) A vámhatóság a meghallgatáshoz való jog gyakorolása során az ügyben érintett személyről, az általa tett nyilatkozatról 
és a  nyilatkozattétel során az  ügyfél által felhozott bizonyítási eszközökről kép- és hangfelvételt készíthet. 
A vámhatóság által készített kép- és hangfelvétel, továbbá az abban szereplő személyes adat
a) a vámellenőrzés és az azt követő hatósági eljárás,
b) a vámjogszabályok megsértésével összefüggésben kezdeményezett büntető- vagy szabálysértési eljárás, vagy
c) a vámhatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárás során vagy az érintett jogainak gyakorlása
céljából használható fel.

 (2) A  meghallgatáshoz való jog gyakorlásának megkezdésekor az  ügyfelet tájékoztatni kell a  kép- és hangfelvétel 
készítéséről és annak törvényi feltételeiről, a felvétellel kapcsolatos megtekintési lehetőségről.

 (3) A vámhatóság a kép- és hangfelvételt elektronikus adattárolási rendszerében tárolja, és a 17. § szerinti megőrzési idő 
elteltével törli.

10. A Vámkódex 39. cikkéhez

23. § (1) A  vámjogszabályok és adószabályok ismételt megsértésének minősül, ha a  kérelmezővel szemben a  VA 24.  cikk 
(1)  bekezdése szerint vizsgált időtartamon belül a  vámjogszabályokban és az  adószabályban foglalt, gazdasági 
tevékenységével összefüggő kötelezettségeinek megszegéséért vagy elmulasztásáért együttesen tíznél több 
alkalommal adóbírságot, mulasztási bírságot vagy vámigazgatási bírságot (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban 
együtt: bírság) jogerősen szabtak ki, és az így kivetett bírságok együttes összege meghaladja a kérelmező tekintetében 
szintén az ezen időtartamon belül keletkezett vám- és adófizetési kötelezettség 20%-át.
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 (2) A  vámjogszabályok és adószabályok súlyos megsértésének minősül, ha a  kérelmezővel szemben a  VA 24.  cikk 
(1) bekezdése szerint vizsgált időtartamon belül
a) a  bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével összefüggően jogerősen 

bírságot szabtak ki, vagy
b) a vámjogszabályokban és adószabályokban foglalt, gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettségeinek 

megszegéséért vagy elmulasztásáért alkalmanként jogerősen 20 millió forintot meghaladó összegű bírságot 
szabtak ki, és

az a) és b) pont szerint keletkezett bírságok együttes összege meghaladja a kérelmező tekintetében szintén az ezen 
időtartamon belül keletkezett vám- és adófizetési kötelezettség 20%-át.

 (3) A Vámkódex 39. cikk d) pontja és a VA 27. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti gyakorlati jellegű szakértelem teljesülését 
a kérelem benyújtását megelőző legalább 3 éves időintervallumra, de legfeljebb 2004. május 1-ig visszamenőleg kell 
vizsgálni.

 (4) A Vámkódex 39. cikk d) pontja és a VA 27. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti gyakorlati jellegű szakértelem igazolásául 
a kérelmező, valamint a kérelmező alkalmazásában álló vagy a megbízásából tevékenykedő személy vonatkozásában 
elfogadható szempontokat a miniszter rendeletben állapítja meg.

 (5) A Vámkódex 39. cikk d) pontja és a VA 27. cikke (1) bekezdés b) pontja szerinti képzés alatt a vámjogi szakértői hatósági 
képzést és hatósági vizsgát kell érteni. A hatósági vizsga sikeres teljesítését tanúsítvány igazolja.

 (6) A  vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító képző szervek, valamint a  hatósági vizsga lebonyolítására 
megbízással foglalkoztatható vizsgabiztosok nyilvántartását nyilvántartásba vételt végző szervezet vezeti.

 (7) A vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító képző szervek nyilvántartása tartalmazza a képző szerv
a) nevét, adószámát,
b) cégnyilvántartási vagy bírósági nyilvántartási számát,
c) képviselőjének nevét,
d) székhelyét, levelezési címét, és
e) telefonszámát, elektronikus elérhetőségét.

 (8) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a képző szervek nyilvántartásában szereplő adatokat a hatósági képzés és 
a hatósági vizsga ellenőrzése, valamint egyéb hatósági és bírósági eljárásban történő felhasználás céljából a képző 
szerv nyilvántartásból való törlését követően öt évig megőrzi.

 (9) A vizsgabiztosok nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím, levelezési cím,
c) telefonszám, elektronikus elérhetőség,
d) a felsőfokú képzettséget igazoló oklevél száma, a kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte,
e) egyéb szakképesítések megnevezése, az  ezen képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány száma, a  kiállító 

intézmény neve, a kiállítás kelte,
f ) az államilag elismert, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga típusa, valamint fokozata.

 (10) A  (9)  bekezdés szerinti nyilvántartásba vett vizsgabiztos neve, levelezési címe, nyilvántartási száma, valamint 
hozzájárulása esetén egyéb, a nyilvántartásba vett adata nyilvános. A tárgyévben nyilvántartásba vettek nyilvános 
adatait, illetve a  nyilvántartásba vett nyilvános adatokban bekövetkezett változásokat a  miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján a nyilvántartást végző szervezet évente – a tárgyévet követő év március 31-ig – közzéteszi, 
továbbá a  nyilvántartásba vételt végző szervezet honlapján valamennyi nyilvántartásba vett személy nyilvános 
adatait nyilvánosságra hozza.

 (11) A  vizsgabiztosok nyilvántartásából törölt természetes személyek adatait a  nyilvántartásba vételt végző szervezet 
a törlést követő 5 évig őrzi meg.

24. §  A  VA 24.  cikk (2)  bekezdése szerinti csekély jelentőségű jogsértés vámhatósági megállapítására – a  kérelmező 
jóhiszeműsége mellett – akkor kerül sor, ha a Vámkódex 39. cikk a) pontja szerinti feltétel vizsgálatakor figyelembe 
vett, a  gazdálkodó vámjogszabályokban és adószabályokban foglalt, gazdasági tevékenységével összefüggő 
kötelezettségeinek megszegéséért vagy elmulasztásáért kivetett bírságok együttes összege a VA 24. cikk (1) bekezdése 
szerint vizsgált időtartamon belül keletkezett vám- és adófizetési kötelezettségének 20%-át nem haladja meg.
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11. A Vámkódex 42. cikkéhez

25. § (1) Az  eljáró vámhivatal vámigazgatási bírságot szab ki az  alábbi tárgykörökbe tartozó, a  vámjogszabályokban 
meghatározott
a) árunyilatkozat-adással, értesítéssel, okmánymegőrzéssel összefüggő,
b) vámfelügyelettel, vámellenőrzéssel kapcsolatos,
c) vámeljárásokhoz kapcsolódó,
d) vámjogszabályok alkalmazásához kapcsolódó határozatokkal összefüggő,
e) vámmentességekkel összefüggő,
f ) vámszabad területtel, tranzitterülettel összefüggő
jogsértés esetén.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti jogsértések vagy ezekkel összefüggő mulasztás eredményeként vámhiány keletkezik, 
vámigazgatási bírságként – a (6) és (7) bekezdésben, a 26. § (1), (3) és (4) bekezdésében és a 27. §-ban meghatározott 
kivétellel – a vámhiány összegének 50%-át kell megállapítani.

 (3) Ha a  gazdálkodó az  általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott, termék importjához kapcsolódó 
járulékos költséget azért nem vette figyelembe a termékimport esetén fizetendő általános forgalmi adó alapjának 
megállapításkor, mert az  egyúttal a  részére nyújtott szolgáltatás adóalapjául is szolgált, és ez  után a  szolgáltatást 
nyújtó által rá áthárított adót megfizette vagy fizetendő adóként megállapította és bevallotta, a jogszerűen kiszabható 
és a  tévesen közölt, termékimport esetén fizetendő általános forgalmi adó ezen okból fennálló különbözete nem 
minősül vámhiánynak.

 (4) Ha az (1) bekezdés szerinti jogsértések vagy ezekkel összefüggő mulasztás eredményeként nem keletkezik vámhiány, 
vámigazgatási bírságként – a (6) és (7) bekezdésben, a 26. § (1), (3) és (4) bekezdésében és a 27. §-ban meghatározott 
kivétellel –
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogsértés esetén természetes személy esetében 100 ezer forintig, minden más 

személy esetében 500 ezer forintig,
b) az  (1) bekezdés b), c) és e) pontja szerinti jogsértés esetén természetes személy esetében 125 ezer forintig, 

minden más személy esetében 850 ezer forintig,
c) az (1) bekezdés d) és f ) pontja szerinti jogsértés esetén természetes személy esetében 150 ezer forintig, minden 

más személy esetében 1 millió forintig
terjedő összeget kell megállapítani.

 (5) A (4) bekezdés szerinti bírság kiszabásakor a vámhatóság mérlegeli az eset összes körülményét, az ügyfél, illetve eljáró 
képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja magatartásának súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az ügyfél, 
illetve eljáró képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel 
járt-e el.

 (6) Ha az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogsértést oly módon követik el, hogy az Európai Unió vámterületére 
jövedéki terméket szállítanak be és a belépést követően azt nem állítják vám elé, a vámigazgatási bírság mértéke 
az árut terhelő vám és egyéb terhek összegének 200%-ával megegyező összeg, de legalább 40 ezer forint.

 (7) Ha az  EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt vagy származási nyilatkozatot tartalmazó számlát a  külföldi 
vámhatóság a rajta lévő adatok ellenőrzése céljából visszaküldi Magyarországra, illetve külföldi megkeresés nélkül 
a  magyar vámhatóság az  előzőekben nevesített okmányokat, valamint a  „Beszállítói Nyilatkozat”-okat vizsgálat 
tárgyává teszi és az  utólagos vizsgálat során az  adatok valótlannak bizonyulnak, az  exportőr vagy a  beszállító 
az eladási ár, annak hiányában az áru vámhatóság által megállapított értékének egy százalékát, de legalább 50 ezer 
forint, legfeljebb 1 millió forint vámigazgatási bírságot köteles fizetni. A vámigazgatási bírságot származást igazoló 
okmányonként kell kiszabni. Hosszú távú beszállítói nyilatkozat esetén beszállítói nyilatkozatonként legalább 500 ezer 
forint, legfeljebb 1 millió forint vámigazgatási bírságot kell megállapítani.

26. § (1) Ha a vámhatóság megállapítja, hogy
a) a jogsértést vagy ezzel összefüggő mulasztást nem a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, 

megsemmisítésével követték el,
b) a  kötelezettségszegés vagy mulasztás következményeként nem keletkezik vámhiány, vagy a  keletkező 

vámhiány összege természetes személy esetében a 30 ezer forintot, jogi személy esetében 150 ezer forintot 
nem haladja meg, és

c) az érintett személy a 25. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kötelezettségszegést vagy mulasztást 
első ízben követi el,

a vámhatóság a bírság kiszabását mellőzi és figyelmezteti az érintett személyt.
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 (2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a 25. § (6) bekezdése szerinti jogsértés esetén.
 (3) Nem lehet vámigazgatási bírságot megállapítani, ha a  nyilatkozattevő a  Vámkódex 173.  cikk (3)  bekezdése 

szerint a közölt vámokat és egyéb terheket is érintő információ alapján még a vámhatóság áruátengedést követő 
ellenőrzésének megkezdése előtt kérelmezi a vám-árunyilatkozat módosítását.

 (4) Ha a  25.  cikk (1)  bekezdése szerinti jogsértések megtörténtéről az  érintett személy – a  vámhatóság erre irányuló 
áruátengedést követő ellenőrzésének megkezdését követően, de még az  áruátengedést követő ellenőrzés 
megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv közlése előtt – maga értesíti a vámhatóságot, és kezdeményezi a jogszerű 
állapot helyreállítását, vámigazgatási bírságként – az (1) bekezdésben és a 27. §-ban meghatározott kivétellel – a 25. § 
(2), (4), (6) és (7) bekezdése szerint megállapítható bírságösszeg 50%-át kell kiszabni.

 (5) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy ha vám vagy egyéb teher fizetési kötelezettség keletkezik, azt 
az adós megfizeti, vagy arra a vámhatóság jogerősen fizetési könnyítést engedélyez.

 (6) A (3) és (4) bekezdést nem lehet alkalmazni, ha az utólagos könyvelésbe vétel, valamint az egyéb terhek utólagos 
kiszabása a vámtartozás megállapításához szükséges adatok eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások 
meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.

27. §  Ha a  jogsértést vagy mulasztást a  bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével 
követik el, és annak eredményeként vám- és egyéb teherfizetési kötelezettség keletkezik, a  vámigazgatási bírság 
összege a kötelezettségszegés vagy mulasztás eredményeként keletkezett vám és egyéb teherfizetési kötelezettség 
200%-a. Ha a  rosszhiszeműen elkövetett kötelezettségszegéssel vagy mulasztással nem keletkezik vám és egyéb 
teherfizetési kötelezettség, a vámigazgatási bírság összege természetes személy esetében minimum 15 ezer forint, 
maximum 300 ezer forint, minden más személy esetében minimum 50 ezer forint, maximum 3 millió forint.

28. § (1) A vámigazgatási bírság összegét 1000 forintra kerekítve kell megállapítani.
 (2) A  vámigazgatási bírság egy eljárásban többször, a  25.  § (1)  bekezdése szerinti jogsértés esetén jogsértésenként 

külön-külön is kiszabható. Az egy vám-árunyilatkozaton belüli ismétlődő hiba egy esetnek minősül.
 (3) A  30.  § (1)  bekezdésében meghatározott kivétellel, a  közölt vámigazgatási bírságot a  döntés jogerőre 

emelkedésének napjától számított tizenöt napon belül kell megfizetni.
 (4) A  vámigazgatási bírság késedelmes megfizetése esetén a  Vámkódex 114.  cikke szerinti késedelmi kamatot kell 

felszámítani. A  Vámkódex 114.  cikke alkalmazása során a  nemzeti központi bank kamatlábaként a  jegybanki 
alapkamatot kell figyelembe venni.

 (5) A vámigazgatási bírság mérséklésére, elengedésére az Art. adómérséklésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

29. § (1) Nem lehet vámigazgatási bírságot kiszabni vámhiányt okozó jogsértés esetén, ha a  szankcionálandó jogsértés 
tekintetében a  vámok és egyéb terhek utólagos könyvelésbe vételére nyitva álló határidő eltelt. Nem lehet 
vámigazgatási bírságot kiszabni vámhiányt nem okozó jogsértés esetén, ha a  szankcionálandó jogsértés 
elkövetésének napjától számított három év eltelt.

 (2) A  vámigazgatási bírság végrehajthatósága az  arról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított három  év 
elteltével évül el.

 (3) Nyugszik az elévülés a végrehajtási eljárás felfüggesztésének és szünetelésének, a bírság megfizetésére kötelezett 
vagyonának egészére elrendelt bűnügyi zárlatnak, továbbá törvényben biztosított fizetési kedvezménynek vagy 
feltételhez kötött adómentességnek az időtartama alatt. A jelzálogjog bejegyzése az elévülés nyugvása szempontjából 
a végrehajtási eljárás felfüggesztésével esik egy tekintet alá.

30. § (1) Ha a vámjogszabályoknak a 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogsértését oly módon követik el, hogy az Európai 
Unió vámterületére nem uniós árut juttatnak be és a  keletkezett vámhiány az  50 ezer forintot nem haladja meg, 
az eljáró vámhivatal gyorsított eljárás keretében a helyszínen vámigazgatási bírságot szabhat ki és szedhet be, ha 
a nem uniós áru birtokosa, szállítója a jogsértés tényét elismeri, továbbá a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást 
tudomásul veszi, és jogorvoslati jogáról lemond. A gyorsított eljárás csak akkor alkalmazható, ha a kiszabott bírságot 
a helyszínen megfizetik. Ebben az esetben a 25. § (2) vagy (6) bekezdése szerint megállapítható vámigazgatási bírság 
50%-át kell kiszabni, de legalább 4 ezer forintot, jövedéki termékre elkövetett jogsértés esetén legalább 25  ezer 
forintot.

 (2) A  gyorsított eljárás során a  magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgár esetében a  tolmács alkalmazása 
mellőzhető, ha az érintett a NAV vezetője által tájékoztatásban kiadott, a gyorsított eljárás folyamatáról szóló idegen 
nyelvű tájékoztató átvételét követően, írásban lemond a tolmács igénybevételéről.
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31. § (1) A 25. § (6) bekezdése szerinti jogsértés esetén a vámhatóság az érintett jövedéki termékeket és az azok felhasználására, 
tárolására és szállítására használt eszközt lefoglalja.

 (2) A felhasználásra, tárolásra és szállításra használt eszköz lefoglalása mellőzhető, ha a jövedéki termék mennyisége nem 
haladja meg a Jöt.-ben meghatározott kereskedelmi mennyiséget, és az eszközön a vámjogszabályok megsértését 
lehetővé tevő átalakítást nem végeztek, továbbá a jogsértő személy első ízben követte el a jogsértést.

 (3) A felhasználásra, tárolásra és szállításra használt eszköz lefoglalását a vámhatóság mellőzi, ha a vámigazgatási bírság 
kiszabására, beszedésére és a jövedéki termék elkobzására a helyszínen, a felderítéssel egyidejűleg kerül sor.

 (4) Ha a  25.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jogsértését oly módon követik el, hogy az  Európai Unió vámterületére 
jövedéki terméknek nem minősülő nem uniós árut juttatnak be, a  vámhatóság a  közölt vámok és egyéb terhek, 
valamint a  kiszabott vámigazgatási bírság összegének megfizetéséig biztosítékként – a  nélkülözhetetlen dolgok, 
a romlandó áruk és az élő állatok kivételével – lefoglalhatja azt az árut, amelyre a kötelezettségszegést elkövették, 
valamint az annak felhasználására, tárolására, szállítására használt eszközt, különösen akkor, ha
a) valószínűsíthető, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van,
b) az ügyfélnek vám és egyéb teher vagy vámigazgatási bírság tartozása van, vagy
c) a lefoglalással, tárolással, szállítással, értékesítéssel várhatóan felmerülő költségek nem jelentenek aránytalan 

terhet a tartozáshoz vagy az áru, eszköz értékéhez képest.
 (5) A  vámhatóság a  lefoglalásról jegyzőkönyvet készít. A  lefoglalással szemben jogorvoslattal a  lefoglalást követő 

vámigazgatási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni. A  lefoglalással érintett 
vámigazgatási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést a  döntés közlésétől számított nyolc  napon 
belül kell előterjeszteni a lefoglalást végző vámhivatalnál, amely azt köteles a másodfokú eljárást lefolytató szervhez 
a  beérkezéstől számított három  napon belül megküldeni. A  lefoglalással érintett vámigazgatási eljárásban hozott 
döntés ellen benyújtott fellebbezést a másodfokú eljárást lefolytató szerv a megküldéstől számított tizenöt napon 
belül bírálja el. A  lefoglalással érintett vámigazgatási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezésnek 
a lefoglalás végrehajtására nincs halasztó hatálya.

 (6) A lefoglalást meg kell szüntetni, ha
a) a  vámigazgatási ügyben közölt vámok és egyéb terhek összegét, továbbá a  jogerősen megállapított 

vámigazgatási bírságot megfizették,
b) a lefoglalt, szállításra használt eszköz nem a jogsértést elkövető tulajdona, és a tulajdonos írásban nyilatkozik 

arról, hogy a szóban forgó jogsértés időpontjában nem volt tudomása arról, hogy az eszközt vámjogszabályok 
megsértése céljából használják fel, és ezt követően a  tényállás a  lefoglalás fenntartása nélkül is tisztázható, 
vagy

c) a vámjogszabályok megsértésével összefüggésben indult büntetőeljárásban lefoglalásnak van helye, és ennek 
érdekében a büntetőügyben eljáró hatóság a vámhatóságot megkereste.

 (7) A lefoglalt áru és eszköz – a (6) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével – annak adható vissza, aki a tulajdonjogát 
minden kétséget kizáróan igazolja vagy annak, akitől azt a vámhatóság lefoglalta, feltéve, hogy a jogszerű birtoklás 
tényét igazolta. A visszaadás feltétele az, hogy az e törvény végrehajtási rendelete alapján megállapított raktárdíjat 
megfizetik. A  (6)  bekezdés c)  pont szerinti esetben a  lefoglalt dolgot a  büntetőeljárást lefolytató hatóságnak kell 
átadni a lefoglalás megszüntetésével egyidejűleg.

 (8) A (7) bekezdés szerinti személyek részére visszaadni rendelt nem uniós árut és eszközt a lefoglalás megszüntetéséről 
rendelkező döntés közlését követő 30 napon belül vámeljárás alá kell vonni, vagy ki kell szállítani az Európai Unió 
vámterületéről.

 (9) Ha
a) a (7) bekezdésben meghatározott személy a (6) bekezdés a) és b) pontja szerint kiadni rendelt nem uniós árut 

és eszközt a lefoglalás megszüntetéséről rendelkező döntés közlését követő 30 napon belül nem veszi át, vagy
b) a lefoglalt, szállításra használt eszköz tulajdonosa a (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatát a vámhatóság 

felhívására sem teljesíti,
a lefoglalt nem uniós árut és eszközt a vámhatóság értékesíti. Az értékesítésből befolyt ellenérték a kiadni rendelt, de 
át nem vett áru és eszköz helyébe lép és elsődlegesen a vámok és egyéb terhek kiegyenlítésére szolgál. Az értékesítés 
meghiúsulása esetén a vámhatóság a kiadni rendelt nem uniós árut és eszközt megsemmisíti.

 (10) A  lefoglalt áru és eszköz elszállításával, tárolásával, őrzésével kapcsolatos költségek az  ügyfelet terhelik, ha őt 
jogerősen vámigazgatási bírság megfizetésére kötelezték. Ellenkező esetben a felmerült költségeket az állam viseli.

 (11) Ha az ügyfél a közölt vámokat és az egyéb terheket vagy a vámigazgatási bírságot nem fizette meg, a biztosítékként 
lefoglalt nem uniós árut, valamint annak felhasználására, tárolására és szállítására használt eszközt el kell kobozni, és 
– az FJA 243. cikkében meghatározott kivétellel – értékesíteni kell.
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 (12) Az (1) bekezdés szerint lefoglalt jövedéki terméket a lefoglalással egyidejűleg el kell kobozni, majd ezt követően meg 
kell semmisíteni, ha jogerősen vámigazgatási bírság kerül megállapításra. A lefoglalásról és azzal egyidejű elkobzásról 
a  vámhatóság egyidejűleg rendelkezik. A  lefoglalást és elkobzást elrendelő döntés ellen benyújtott jogorvoslati 
kérelemnek a döntés végrehajtása tekintetében nincs halasztó hatálya.

 (13) A  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel az  (1)  bekezdés szerint lefoglalt, felhasználásra, tárolásra és szállításra 
használt eszközt a lefoglalással egyidejűleg el kell kobozni, ha azon a 25. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségszegés 
elkövetését lehetővé tevő átalakítást végeztek. Az ilyen eszközt értékesíteni kell, feltéve, hogy a vevő az értékesítéskor 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jogsértést lehetővé tevő átalakítást három hónapon belül megszünteti és az eszközt 
a vámhatóságnál bemutatja. A lefoglalás és az azzal egyidejű elkobzás során a (12) bekezdést alkalmazni kell.

 (14) Az  elkobzott közúti, vízi és légi járművek értékesítés helyett a  NAV szervei részére, feladatuk ellátásához történő 
használatra – a NAV vezetőjének jóváhagyásával – átadhatók.

 (15) A lefoglalt és azzal egyidejűleg vagy azt követően elkobzott árukat terhelő vám és egyéb teher fizetési kötelezettséget 
vámhiányként a vámigazgatási bírság megállapítása szempontjából figyelembe kell venni.

32. § (1) Ha a  25.  § (1)  bekezdése szerinti jogsértést a  vámhatóság által kiadott engedély alkalmazásával összefüggésben 
követik el, a  vámigazgatási bírság kiszabásával egyidejűleg a  vámhatóság megvizsgálja a  szóban forgó engedély 
visszavonásának, felfüggesztésének vagy módosításának szükségességét.

 (2) A vámhatóság visszavonja az adott ügyben érintett személy részére kiadott azon engedélyét, amellyel kapcsolatban 
a  25.  § (1)  bekezdése szerinti jogsértést elkövették, ha a  feltárt jogsértéssel összefüggésben az  engedélyes vagy 
alkalmazottja ellen indított büntetőeljárás a bíróság büntetőjogi felelősséget megállapító jogerős ítéletével zárult.

 (3) Az  engedély visszavonható minden egyéb olyan esetben is, amikor a  vámhatóság a  kötelezettségszegés vagy 
mulasztás feltárását követően megállapítja, hogy az engedély érvényben tartása a vámfelügyelet gyakorlását vagy 
az engedélyhez kapcsolódó vámellenőrzés lefolytatását súlyosan veszélyeztetné.

 (4) A vámhatóság – az FJA 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivétellel, az ott meghatározott időszakra – felfüggeszti 
az adott ügyben érintett személy részére kiadott azon engedélyét, amellyel kapcsolatban a 25. § (1) bekezdése szerinti 
jogsértést elkövették, ha megállapítja, hogy az  engedély alkalmazásával összefüggő mulasztásnak eredménye 
a  jogsértés, de a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn. A  vámhatósági engedély 
felfüggesztését mindaddig nem lehet megszüntetni, amíg az engedély birtokosa a jogsértésre okot adó körülményt 
el nem hárítja.

 (5) Ha a 26. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel 
– a vámhatóság határidő tűzésével felszólítja az engedély birtokosát a jogsértésre okot adó körülmény elhárítására. 
Ha a megadott határidőn belül a körülményt megfelelően elhárítják, és erről a vámhatóság meggyőződik, eltekint 
az  engedély felfüggesztésétől. Ha a  határidő leteltével a  jogsértésre okot adó körülmény továbbra is fennáll, 
a vámhatóság a (4) bekezdés szerint intézkedik az engedély felfüggesztéséről vagy a (6) bekezdés szerint az engedély 
módosításáról.

 (6) A 24. § szerinti csekély jelentőségű jogsértés megállapítása esetén a vámhatóság az engedély (4) bekezdés szerinti 
felfüggesztése helyett dönthet úgy is, hogy az engedélyt a következők szerint módosítja:
a) a Vámkódex 166. cikkén alapuló egyszerűsített árunyilatkozat alapján történő vámeljárás alá vonásra vonatkozó 

engedély kapcsán további adatok vagy alátámasztó okmányok benyújtását írja elő,
b) a  Vámkódex 182.  cikk (3)  bekezdése alapján engedélyezett vám elé állítás alóli mentesítést részben vagy 

egészben visszavonja, vagy
c) a  csökkentett összegű összkezesség nyújtása vagy a  biztosítéknyújtás alóli mentesség helyett az  érintett 

engedélyekhez a teljes biztosítékösszeg nyújtását írja elő.
 (7) Az  engedély (6)  bekezdés szerinti módosítása esetén a  visszavont könnyítésekre okot adó körülmények újbóli 

teljesítésének feltételeit a módosítás hatálybalépésétől kell vizsgálni.

12. A Vámkódex 44. cikkéhez

33. § (1) A vámigazgatási eljárásban eljáró felettes szerv felügyeleti intézkedésére az Art. felügyeleti intézkedésre vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (2) Az Art. 7. § (6) bekezdése szerinti kötelező szakmai képviseletet az (1) bekezdés szerinti eljárásban kizárólag ügyvéd, 
jogtanácsos vagy vámtanácsadó láthatja el.

 (3) A vámhatóság a jogszabálysértő határozatát – ha azt a felettes szerv vagy bíróság nem bírálta el – a vámjogszabályokban 
meghatározott elévülési időn belül módosíthatja vagy visszavonhatja.
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 (4) Ha a jogorvoslati kérelemmel megtámadott határozat részben jogszabálysértő, a felettes szerv – ha az ügy körülményei 
ezt lehetővé teszik – csak a jogszabálysértő megállapítások tekintetében semmisíti meg a határozatot, egyebekben 
azt helybenhagyja vagy megváltoztatja.

 (5) Ha a személyi, tárgyi vagy a tényállásbeli elemek bármelyike megváltozik az alapeljáráshoz képest, a vámhatóság által 
hozott határozat nem módosításnak, hanem új határozatnak minősül.

 (6) A  vámhatóság az  áruátengedést követően végzett ellenőrzés szakszerűségének és törvényességének vizsgálata 
céljából felülellenőrzést folytathat le.

13. A Vámkódex 46. cikkéhez

34. § (1) A vámellenőrzésre vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell, ha jogszabály a vámhatóság vámigazgatási hatáskörébe 
utal árura vonatkozóan ellenőrzési feladatot.

 (2) A vámhatóság a vámhatósági intézkedés során az érintett személyről, a környezetről, illetve a vámhatósági intézkedés 
szempontjából lényeges körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. A  vámhatóság által készített kép- 
és hangfelvétel, illetve az  abban szereplő személyes adat az  esemény helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy 
szabálysértés miatt kezdeményezett eljárás, illetve a vámhatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárás 
során vagy az érintett jogainak gyakorlása céljából használható fel.

 (3) Ha a  kép- vagy hangfelvételen rögzített cselekmény miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás nem indul, és 
a vámhatóság vámellenőrzés céljából indított eljárás során vagy az érintett jogainak gyakorlása céljából nem kívánja 
felhasználni, a kép- és hangfelvételt legkésőbb a rögzített cselekmény időpontjától számított 30 nap elteltével törölni 
kell.

35. § (1) A  vámhatóság a  vámellenőrzési tevékenységét a  vámjogszabályok szerinti szempontok alapján a  NAV vezetője 
által  évenként február 20-ig közzétett ellenőrzési tájékoztatás alapján végzi. A  vámellenőrzési irányokat úgy kell 
meghatározni, hogy az ellenőrzöttség tudata az ügyfeleket az önkéntes jogkövetésre ösztönözze.

 (2) A  NAV vezetőjének ellenőrzési tájékoztatása az  aktuális gazdasági folyamatokra, a  vámpolitikai célkitűzésekre, 
a  jogszabályváltozásokra, a  vám- és adóbevételi érdekeket leginkább sértő magatartásformákra, illetve a  feltárt 
kockázatokra figyelemmel rögzíti a vámhatóság ellenőrzési kapacitásának felhasználását.

 (3) Az ellenőrzési tájékoztatás tartalmazza különösen az adott év kiemelt vizsgálati céljait, a vámellenőrzések tervezett 
arányszámait.

36. §  A  vámellenőrzés megindításának módja lehet írásbeli vagy szóbeli közlés, valamint a  vámhatóság informatikai 
rendszere által küldött elektronikus üzenet. Az eljárás írásbeli közlés esetén annak postára adásával, postai kézbesítés 
mellőzése esetén annak személyes átadásával kezdődik. Szóbeli közlés esetén az eljárás a vámellenőrzésre irányuló 
eljárásról szóló közléssel indul. Elektronikus üzenet formájában történő közlés esetén az eljárás az elektronikus üzenet 
küldésével kezdődik.

37. § (1) A vámhatóság a vámellenőrzést annak megindítását követően késedelem nélkül és 90 napon belül lefolytatja.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárási határidőt indokolt esetben az eljárást lefolytató vámszerv vezetője egyszer, legfeljebb 

90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. A meghosszabbított eljárási határidőt rendkívüli körülmények 
által indokolt esetben, az eljárást folytató vámhivatal kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő 
időtartammal meghosszabbíthatja. Az így meghosszabbított határidőt rendkívüli körülmények által indokolt esetben 
az eljárást folytató vámhivatal felettes szerve által jóváhagyott kérelmére a NAV vezetője egyszer, legfeljebb 120 napig 
terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. Ha a  NAV vezetője felettes szervként határidőt hosszabbított, további 
határidő hosszabbításnak nincs helye.

 (3) A vámellenőrzés során a Ket.-nek az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamra vonatkozó rendelkezéseit 
alkalmazni kell.

 (4) Ha a vámellenőrzésekben közvetve vagy közvetlenül érintett személy a vámellenőrzést bármely módon akadályozza, 
az akadály fennállásának időtartama az ellenőrzés határidejébe nem számít bele.

38. §  A  vámellenőrzés során feltárt adatokat a  vámhatóság jogosult az  ellenőrzött személlyel közvetlen vagy közvetett 
kapcsolatban állt vagy álló más személy vámellenőrzésénél a tényállás tisztázása céljából felhasználni.
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39. § (1) Ha az  eljáró vámszerv illetékességi területén kívül válik szükségessé eljárási cselekmény elvégzése, azt az  eljárást 
lefolytató vámszerv folytatja le, vagy indokolt esetben az eljárás lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános 
szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámszervet.

 (2) A megkeresésről és a válasz megérkezéséről az ellenőrzött személyt az eljárást lefolytató vámszerv 5 napon belül 
értesíti.

40. § (1) Ha a  vámhatóság jogsértést állapít meg a  vámellenőrzés során, e  törvény eltérő rendelkezése hiányában 
a megállapításokat jegyzőkönyvbe foglalja. Ha a vámellenőrzést lefolytató vámszerv nem azonos a további intézkedés 
megtételére jogosult vámszervvel, a vámellenőrzést lefolytató vámszerv a tisztázott tényállásról szóló megállapításait 
szintén jegyzőkönyvbe foglalja.

 (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a) az ellenőrzést végző vámszerv megnevezését,
b) a jegyzőkönyv iktatószámát,
c) az ellenőrzött személy megnevezését, székhelyét, lakóhelyét, adószámát vagy adóazonosító jelét, EORI számát,
d) az ellenőrzés alapját képező jogszabályok megjelölését,
e) az ellenőrzés kezdő időpontját,
f ) az ellenőrzés tárgykörét,
g) az  ellenőrzést lefolytató vámszerv megállapításait, a  tisztázott tényállást a  vonatkozó jogszabályok 

megjelölésével és annak bizonyítékait, az ellenőrzött személy által felajánlott és visszautasított bizonyítékok 
felsorolását és a visszautasítás indokolását,

h) a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó esetleges javaslatokat,
i) az észrevételezés lehetőségéről és határidejéről szóló tájékoztatást,
j) az  ellenőrzést végző személy nevét és aláírását, az  ellenőrzést lefolytató vámszerv bélyegzőlenyomatát és 

a keltezést.
 (3) Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet az ellenőrzött személlyel közölni kell.
 (4) Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv megállapításaival kapcsolatban az ellenőrzött személy észrevételt tehet, amelyet 

az ellenőrzést lefolytató vámszervnél a közléstől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül nyújthat be.
 (5) Az észrevételi jogot nem kell biztosítani azon megállapítással összefüggésben, amelynél az eljárás a vámtartozás vagy 

egyéb terhek beszedését veszélyezteti.
 (6) Az ellenőrzött személy az észrevétel megtételére nyitva álló határidőn belül észrevételi jogáról szóban vagy írásban 

lemondhat. A szóban történő lemondást az ellenőrzési jegyzőkönyvre fel kell vezetni. Az észrevételi jogról történő 
lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

 (7) A  jegyzőkönyv postára adásától, postai kézbesítés mellőzése esetén annak személyes átadásától az  észrevétel 
benyújtásáig vagy az észrevételi jogról történő lemondásig, vagy az észrevételezésre nyitva álló határidő leteltéig 
eltelt időtartam az ellenőrzés határidejébe nem számít bele.

 (8) Ha az ellenőrzött személy által tett észrevételben felhozott tények és bizonyítékok megvizsgálása vagy a tényállás 
tisztázása érdekében szükséges, az  ellenőrzést lefolytató vámszerv folytatja az  ellenőrzést, amelyről kiegészítő 
jegyzőkönyvet készít.

 (9) A  kiegészítő jegyzőkönyvre az  ellenőrzésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal 
az eltéréssel, hogy az ellenőrzött személy észrevételt a kiegészítő jegyzőkönyv közlésétől számított 8 napos jogvesztő 
határidőn belül tehet.

41. § (1) Ha a  vámellenőrzés eredményeként a  tényállás tisztázott, a  vámellenőrzést lefolytató vámszerv a  vámellenőrzést 
befejezi.

 (2) A  vámellenőrzés befejezésének formája lehet írásbeli vagy szóbeli közlés, valamint a  vámhatóság informatikai 
rendszere által küldött elektronikus üzenet. Az eljárás írásbeli közlés esetén annak postára adásával, postai kézbesítés 
mellőzése esetén annak személyes átadásával fejeződik be. Szóbeli közlés esetén az eljárás a vámellenőrzésre irányuló 
eljárásról szóló közléssel fejeződik be. Elektronikus üzenet formájában történő közlés esetén az eljárás az elektronikus 
üzenet küldésével fejeződik be.

42. §  Ha a  vámellenőrzést lefolytató vámszerv nem azonos a  további intézkedés megtételére jogosult vámszervvel, 
a vámellenőrzést lefolytató vámszerv a  jegyzőkönyvet és a kiegészítő jegyzőkönyvet, valamint a megállapításokat 
alátámasztó bizonyítékokat a  helyzet rendezése érdekében haladéktalanul megküldi az  intézkedés megtételére 
jogosult vámszerv részére.
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43. § (1) Ha az  ellenőrzési cselekményeket a  vámhatóság az  áru birtokosa vagy annak képviselője, az  áruval kapcsolatos 
műveletekben üzleti minőségben közvetlenül vagy közvetve érintett valamilyen más személy, vagy az árukat érintő 
kereskedelmi ügyletekre vonatkozó dokumentumokat és adatokat üzleti célból birtokában tartó valamilyen más 
személy helyiségében vagy területén helyszíni ellenőrzés keretében végzi el,
a) a helyszíni ellenőrzés lefolytatására a vámhatóság szolgálati igazolvánnyal és a helyszíni ellenőrzésre jogosító 

felhatalmazással bíró alkalmazottja jogosult,
b) a helyszíni ellenőrzésről az eljáró vámhivatal jegyzőkönyvet készít.

 (2) Ha az ellenőrzött személy a gazdasági tevékenységéhez más személy ingatlanát veszi igénybe, az ingatlan tulajdonosa 
köteles tűrni a vámhatóság helyszíni ellenőrzését.

44. § (1) Az ellenőrzött személy jogosult
a) a vámhatóság részéről eljáró személy azonosságáról és megbízásáról meggyőződni,
b) a nála folytatott eljárási cselekménynél jelen lenni,
c) megfelelő képviseletről gondoskodni,
d) az  eljárás során keletkezett minden olyan iratba betekinteni, illetve arról másolatot készíteni, vagy saját 

költségére készíttetni, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.
 (2) Nem tekinthet be az ellenőrzött személy

a) a vámhatóság belső levelezésébe,
b) a döntés tervezetébe,
c) a  tanú vagy az  eljárásban részt vevő más személy természetes személyazonosító adatait tartalmazó 

jegyzőkönyvbe (iratba), ha a vámhatóság ezen adatokat zártan kezeli,
d) azon iratba, illetve az iratnak azon részébe, amely az ellenőrzött személyre nem, hanem kizárólag más személyre 

vonatkozik, és annak megismerése adó- vagy vámtitkot érintő rendelkezésbe ütközik,
e) törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja.

 (3) Az  ellenőrzött személy, ha megítélése szerint az  eljárás határidejének túllépése az  eljárást lefolytató vámszervnek 
felróható okból történik, a határidő lejártát követően kifogással fordulhat e vámszerv felettes szervéhez. A felettes 
szerv az ellenőrzött személy észrevételeinek figyelembevételével végzésben dönt a kifogás elutasításáról, az eljárási 
határidő meghosszabbításáról, vagy utasítást ad az eljárás lezárására.

14. A Vámkódex 47. cikkéhez

45. § (1) A  határátkelőhely tulajdonosa, üzemeltetője, valamint a  postai szolgáltató köteles a  telephelyén, az  állomásán, 
kikötőjében vagy repülőterén létesített vámhivatal részére – térítés nélkül – megfelelő iroda- és – szükség esetén – 
raktárhelyiséget biztosítani, azok fenntartásáról és karbantartásáról gondoskodni, a  kommunális szolgáltatásokat 
pedig térítés ellenében biztosítani.

 (2) A  fuvarozó, szállítmányozó köteles a  nemzetközi forgalomban közlekedő járművek vámhatáron való tartózkodási 
idejének menetrendjét a vámellenőrzéshez szükséges idő figyelembevételével megállapítani.

 (3) A  vasúton közlekedő utasok menet közben történő vámellenőrzése esetén a  vállalkozó vasúti társaság köteles 
a vizsgálatot végzők részére szolgálati fülkét, továbbá díjtalan utazást biztosítani.

 (4) A nemzetközi közforgalmú repülőtér üzemben tartója a vámellenőrzés ellátásának biztosítása érdekében a repülőtéren 
működő vámhatóság elhelyezését, továbbá az  elhelyezésére szolgáló épületek fenntartását és karbantartását 
térítésmentesen, a kommunális szolgáltatásokat térítés ellenében biztosítja.

15. A Vámkódex 48. cikkéhez

46. § (1) Az  áruátengedést követő ellenőrzésre a  vámellenőrzésre vonatkozó uniós és nemzeti szabályokat kell alkalmazni, 
azzal az eltéréssel, hogy – a Vámkódex 173. cikk (3) bekezdése szerinti, a vám-árunyilatkozat módosítására irányuló 
kérelemmel összefüggésben lefolytatott áruátengedést követő ellenőrzés esetét kivéve – írásbeli értesítéssel indul és 
kerül befejezésre.

 (2) Az áru átengedését követően végzett áruvizsgálat és mintavétel tekintetében a Vámkódex 189. és 190. cikkét kell 
alkalmazni.
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16. A Vámkódex 49. cikkéhez

47. § (1) A vámhatóság a tranzitterület létesítését vámellenőrzési szempontból engedélyezi, ha megállapítja, hogy az áru- és 
személyforgalom vámellenőrzéséhez szükséges feltételeket az üzemeltető maradéktalanul biztosítja.

 (2) A tranzitterület üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségeket az engedélyező vámhivatal az engedélyben határozza 
meg.

17. A Vámkódex 51. cikkéhez

48. § (1) A Vámkódex 51. cikkében foglaltak az egyéb jogszabályokból – így különösen az Art., valamint a számvitelről szóló 
törvény rendelkezéseiből – eredő megőrzési kötelezettségekre nem terjednek ki.

 (2) Az  okmányok és információk megőrzése azok eredeti megjelenési formájában történhet olyan módon, hogy 
a vámellenőrzéshez kapcsolódó adatok kinyerhetőek legyenek.

18. A Vámkódex 52. cikkéhez

49. § (1) A Vámkódex 52. cikke szerinti díjat és költséget – ha vámjogszabályok ettől eltérően nem rendelkeznek – a vámhatóság 
külön eljárásban határozattal közli és szedi be.

 (2) Kérelemre indult eljárásban a felmerülő díjat – ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképp nem rendelkezik – 
a kérelmezőnek kell megfizetnie. Hivatalból indult eljárások esetén felszámítható díjak megfizetésére az adott ügyben 
érintett személy köteles.

 (3) A díjat vagy költséget a határozat közlésétől számított 10 napon belül kell megfizetni, amelynek tényét a díjat vagy 
költséget megállapító vámhivatalnál igazolni kell a fizetési határidő lejártát követő munkanapig.

 (4) A  vámhivatal engedélyezheti, hogy a  díjat vagy költséget hónaponként összesítve fizesse meg az  a  személy, aki 
számára rendszeres házi szemlét engedélyezett. Ebben az esetben a vámhivatal a tárgyhónapban végzett eljárásai 
után fizetendő díjról vagy költségről szóló határozatát a  tárgyhónapot követő öt  napon belül közli a  fizetésre 
kötelezettel.

 (5) A  díjak és költségek késedelmes megfizetése esetén a Vámkódex 114.  cikke szerinti késedelmi kamat mértékével 
megegyező mértékű késedelmi kamatot kell fizetni. A Vámkódex 114. cikke alkalmazása során a nemzeti központi 
bank kamatlábaként a jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni.

 (6) A díjak meg nem fizetése esetén a vámhatóság a 73. § alapján jár el.

50. § (1) A  vámhatóság által vámraktárban raktározott áruk esetében – jogszabályban meghatározott esetek kivételével  – 
raktárdíjat kell fizetni.

 (2) A Vámkódex 52. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti esetekben szemledíjat kell fizetni.
 (3) A szemledíj felszámítása tekintetében vámhivatali helyiségnek vagy területnek minősül

a) a vámhivatal székhelye,
b) az I. típusú vámudvar, ahol a vámhatóság által előzetesen egységesen meghatározott valamennyi szükséges 

feltétel biztosított a  vámigazgatási eljárások lefolytatására és ahol vámigazgatási eljárás lefolytatását bárki 
kérheti a vámhatóságtól.

 (4) A szemledíj felszámítása tekintetében nem minősül vámhivatali helyiségnek vagy területnek
a) a II. típusú vámudvar, ahol a vámigazgatási eljárás lefolytatását csak az üzemeltető kérheti,
b) a házi szemle helye, ahol a vámhivatal a házi szemlét kérő írásbeli kérelmére mindazokat az eljárási mozzanatokat 

végzi el, amelyek az  adott vámeljárás tekintetében a  vámellenőrzés sérelme nélkül elvégezhetők, és amely 
lehet
ba) eseti jellegű (eseti házi szemle), vagy
bb) rendszeres jellegű (rendszeres házi szemle).
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V. FEJEZET 
VALUTAÁTSZÁMÍTÁS ÉS HATÁRIDŐK

19. A Vámkódex 53. cikkéhez

51. § (1) A Vámkódex 53. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó árfolyam alatt a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 
hivatalos deviza-középárfolyamot kell érteni.

 (2) A Vámkódex 53. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján tarifális célból meghatározott átváltási árfolyam tekintetében, 
ha az éves kiigazítás időpontjában a szóban forgó összegnek az átváltása a nemzeti pénznemben kifejezett értéknek 
kevesebb, mint 5%-os változását eredményezi, az euróban meghatározott összeg nemzeti valutában kifejezett értéke 
változatlan marad.

 (3) A Vámkódex 53.  cikk (2)  bekezdése szerint rögzített értéket  évente egyszer, a  NAV vezetője tájékoztatásban teszi 
közzé.

20. A Vámkódex 58. cikkéhez

52. §  Az Európai Bizottság által nemzeti hatáskörbe utalt feladatok – a kedvezményre vonatkozó kérelmek összegyűjtése, 
ellenőrzése és továbbítása az Európai Bizottsághoz – végrehajtásáról a Vámtarifa Bizottság gondoskodik. A Vámtarifa 
Bizottság összetételét és ügyrendjét e törvény végrehajtásáról szóló rendelet határozza meg.

VI. FEJEZET 
AZ ÁRUK VÁMÉRTÉKE

21. A Vámkódex 70. cikkéhez

53. §  A  nyilatkozattevő az  54.  § szerinti jóváhagyás birtokában igazolhatja, hogy a  bevallott ügyleti érték a  Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Konvenciójának, az  ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyveknek és 
a csatlakozási nyilatkozatnak a kihirdetéséről szóló 1998. évi XV. törvénynek megfelelően a nemzetközi vállalkozások 
és az adóhatóságok részére készült, a kapcsolt vállalkozások közötti árak módosítására vonatkozó iránymutatás szerinti 
szokásos piaci árképzésen alapul, feltéve, hogy az egyszerűsítésre vonatkozó 54. § szerinti kérelemmel egyidejűleg 
bemutatja, hogy az ár milyen módon tesz eleget a Vámkódex 70. cikk (2) bekezdésben megadott feltételeknek vagy 
másképp bizonyítja, hogy az értékelendő áru árát nem befolyásolta a kapcsolat.

22. A Vámkódex 73. cikkéhez

54. § (1) A vámhatóság jóváhagyhatja, hogy az ügyleti érték elemei és a vámértékbe nem beszámítandó elemek – ha ezek 
a  vám-árunyilatkozat elfogadásakor nem számszerűsíthetők – a  gazdálkodó kérelmében meghatározott számítás 
szerint kerüljenek megállapításra.

 (2) A gazdálkodónak nyilatkoznia kell a számítási módszerről. A számítási módszernek a kérelmező könyvelési adataival 
alátámasztottnak kell lennie, amelynek igazolására vonatkozó dokumentációt a kérelemmel egyidejűleg a vámhatóság 
részére be kell nyújtani. A számítási módszer mellett átlagérték vagy százalékos érték is meghatározható.

VII. FEJEZET 
VÁMTARTOZÁS KELETKEZÉSE

23. A Vámkódex 86. cikkéhez

55. § (1) A  nem tarifális behozatali és kiviteli vámmentességeket a  vámjogszabályok és a  Magyarországon alkalmazandó 
nemzetközi szerződések határozzák meg.

 (2) Ha az árukat az FJA 141. cikke szerinti cselekménnyel jelentik be, az egyidejűleg a vámmentesség iránti kérelemnek 
tekintendő. Ha a vámhatóság a bejelentést elfogadja, azt a vám-árunyilatkozat elfogadásával egyenértékűnek kell 
tekinteni.
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 (3) Ha a vámjogszabályok a nem tarifális vámmentességek alkalmazása vonatkozásában különleges felhatalmazást vagy 
engedélyt írnak elő, az engedélyt vagy a felhatalmazást a meghatározott feltételeket teljesítő személy részére lehet 
megadni.

 (4) A (2) és (3) bekezdést alkalmazni kell a kiviteli vámköteles áruk exportjára. Ezekben az esetekben elegendő a szóbeli 
bejelentés.

56. § (1) A  vámmentességi rendelet 41.  cikke alkalmazásában a  harmadik országokból beutazó személyek által importált 
termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről szóló, 2007. december 20-i 2007/74/
EK tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban kiadott nemzeti jogszabály alatt az utasok személyi poggyászában 
importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló törvényt kell érteni.

 (2) A vámmentességi rendelet 107. cikke alapján a magán- és kereskedelmi gépjárművek és motorkerékpárok szabványos 
tartályaiban az Európai Unió vámterületére vámmentesen behozott üzemanyag Magyarország területén a vám és 
egyéb terhek megfizetése nélkül nem idegeníthető el.

VIII. FEJEZET 
BIZTOSÍTÉK A LEHETSÉGES VAGY MEGLÉVŐ VÁMTARTOZÁSRA

24. A Vámkódex 89. cikkéhez

57. § (1) A  vámhatóság kérelemre engedélyezi az  általános forgalmi adó biztosítása alóli mentességet a  vámigazgatási 
eljárásban annak a saját nevében eljáró adóalanynak,
a) aki nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás alatt,
b) akinek a kérelem elbírálásának időpontjában nincs és folyamatos működés mellett a tárgyévet megelőző két 

egymást követő naptári éven belül nem keletkezett a vámhatóság hatáskörébe tartozó vám és egyéb terhek 
tekintetében tartozása,

c) aki a tárgyévben és az azt megelőző két évben nem állt és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt, és
d) aki a tárgyévben és az azt megelőző két évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül tartozásnak
a) az  a  fizetési kötelezettség, amely tekintetében a  kérelem jogerős elbírálásának  napjáig az  érintett személy 

önellenőrzést végzett,
b) a tárgyévet megelőző két egymást követő naptári éven belül

ba) az adóalany általános forgalmi adó jogcímen nyilvántartott, késedelmesen megfizetett tartozása, ha 
nem haladta meg az ezen időszakban e jogcímen keletkezett kötelezettségeinek 3%-át, és

bb) az adóalany a vámhatóság hatáskörébe tartozó fizetési kötelezettségek tekintetében nyilvántartott, 
késedelmesen megfizetett tartozásainak összege, ha nem haladta meg az  ezen időszakban 
e jogcímeken mindösszesen keletkezett és fel nem függesztett kötelezettségeinek 3%-át, vagy

c) az a  tartozás, amelynél a vámhatóság igazolási kérelem alapján megállapítja, hogy a késedelmes fizetés vis 
maior eredménye.

 (3) A  vámhatóság kérelemre engedélyezi, hogy az  általános forgalmi adó összegének 50%-át kell biztosítania 
a  vámigazgatási eljárásban annak a  saját nevében eljáró adóalanynak, akire folyamatos működés mellett csak 
a tárgyévet megelőző naptári évre teljesül az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott feltétel.

 (4) A (3) bekezdés alkalmazásában a (2) bekezdés b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a vizsgálandó időszak 
a tárgyévet megelőző naptári év.

 (5) Mentes továbbá az általános forgalmi adó biztosítása alól a vámigazgatási eljárásban a Vámkódex 38. cikk (2) bekezdés 
a) pontja szerinti engedéllyel rendelkező gazdálkodó.

 (6) Az (1) és (3) bekezdés szerinti engedély alapján az általános forgalmi adó biztosítása alóli mentesség vagy kedvezmény 
nem engedélyezhető, ha a  szabad forgalomba bocsátásra bejelentett áruk vonatkozásában a  vámeljárás során 
a vámhatóság a megállapított általános forgalmi adó megfizetésének felfüggesztéséről rendelkezik.

 (7) Az (1) és (3) bekezdés szerinti biztosítéknyújtás alóli mentesség, illetve kedvezmény engedélyezése iránti kérelmet 
március 31-ig kell benyújtani. A  meghatározott feltételek fennállása esetén a  vámhatóság által kiadott engedély 
a jogerőre emelkedést követő egyéves időtartamra érvényes.

 (8) Az (1)–(3) és (5) bekezdés szerinti mentesség, illetve kedvezmény vonatkozik az energiaadó biztosítására is.
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58. § (1) A Vámkódex 89.  cikk (7)  bekezdése alkalmazásában nem lehet biztosítékot megkövetelni az  állam, hatóság vagy 
Magyarország Alaptörvénye által, valamint az  annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján 
közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott közhatalmi tevékenységgel kapcsolatban.

 (2) Közhatalmi tevékenységnek minősül e  § alkalmazásában különösen a  jogszabály-alkotási, az  igazságszolgáltatási, 
az ügyészi, a védelmi, a rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági 
ellenőrzési és pénzügyi ellenőrzési, a  törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az  államháztartási, európai uniós és 
egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység.

25. A Vámkódex 90. cikkéhez

59. §  A  Vámkódex 90.  cikk (1)  bekezdés második albekezdése alkalmazásában a  vámhatóság a  nyújtandó biztosíték 
összegét – a biztosítéknyújtási kötelezettség felmerülésekor – a kérelmező forgalmi adatait és üzleti tervét figyelembe 
véve állapítja meg.

26. A Vámkódex 92. cikkéhez

60. § (1) A vámbiztosíték az annak nyújtására kötelezett személy választása szerint lehet
a) a vámhatóság által kiadott kezességvállalási engedély alapján harmadik személy által vállalt kezesség,
b) hitelintézet által vállalt bankgarancia,
c) banki fedezetigazolás,
d) biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény (a továbbiakban: biztosítói kötelezvény),
e) készpénz letétbe helyezése.

 (2) Vámbiztosítékként azt az eredeti bankgaranciát kell elfogadni, amely tartalmazza
a) a garanciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát,
b) a megbízó nevét, címét, pénzforgalmi számlaszámát és adószámát, EORI számát,
c) a megbízó által képviselt harmadik személy nevét, címét és adószámát, EORI számát,
d) annak a  tevékenységnek (célnak) a  megnevezését, amelynek alkalmazásával kapcsolatban 

a garancianyilatkozatot kiadták,
e) a garancia összegét – számmal és betűvel – és devizanemét,
f ) a lejárat végső időpontját,
g) a kedvezményezett vámhivatal megnevezését,
h) a garanciavállaló feltétel nélküli kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett első írásbeli 

felszólítására – az  alapjogviszony vizsgálata nélkül – a  kézhezvételtől számított három banki munkanapon 
belül az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlára megfizeti megbízója, illetve megbízója által 
képviselt harmadik személy lejárt esedékességű tartozását, és

i) külföldi hitelintézet által kibocsátott garancia esetén a  jogvita felmerülésekor alkalmazandó joggal, illetve 
a joghatósággal kapcsolatos kikötést.

 (3) A hitelintézet garanciavállalási kötelezettségének határidő előtti visszavonásáról hitelt érdemlő módon, tértivevényes 
levélpostai küldeményben köteles értesíteni a kedvezményezett vámhivatalt. A visszavonás az arról szóló értesítés 
átvételétől számított 16.  napon lép hatályba. A  hitelintézet a  garanciavállalási kötelezettség alól akkor mentesül, 
ha a garancia érvényességi ideje alatt az annak alapján nyújtott biztosíték indokoltsága megszűnik vagy már nem 
merülhet fel.

 (4) A  vámhatóság vámbiztosítékként olyan eredeti fedezetigazolást fogadhat el, amely szerint elkülönített számlán 
meghatározott összeg a  vámtartozás kiegyenlítésére rendelkezésére áll és a  vámhatóság az  igényét a  számlával 
szemben benyújtott, a fedezetigazolásra hivatkozó azonnali beszedési megbízással érvényesítheti.

 (5) Vámbiztosítékként azt az eredeti biztosítói kötelezvényt kell elfogadni, amely a (2) és (3) bekezdésben meghatározott 
feltételeknek megfelel.

 (6) A  biztosító a  kötelezettségének határidő előtti visszavonási szándékáról tértivevényes levélpostai küldeményben 
köteles értesíteni a kedvezményezett vámhivatalt. A visszavonás az arról szóló értesítés átvételétől számított 16. napon 
lép hatályba. A biztosító kötelezettségvállalása alól akkor mentesül, ha megszűnik a biztosítéknyújtás indokoltsága.

 (7) Ha a vámhatóság bankgaranciát, fedezetigazolást, biztosítói kötelezvényt vámbiztosítékként elfogad, az arról szóló 
okmányok eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát bevonja, és nyilvántartása mellékleteként 
kezeli.
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 (8) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kezes mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha annak a vámeljárásnak a lezárásától 
számított 60 napon belül, amelyre a kezességi nyilatkozat biztosítékként szolgál, a biztosítékul szolgáló nyilatkozatot 
a vámhatóság nem érvényesíti.

 (9) Ha a  hitelintézet és a  vámhatóság között kötött megállapodás szerint a  hitelintézet az  ügyfél által a  nála 
visszavonhatatlanul befizetett összegről elektronikus úton értesíti a  vámhatóságot, vagy valós idejű elektronikus 
lekérdezési lehetőséget biztosít a vámhatóság számára, a közölt vámot és egyéb terheket biztosítottnak kell tekinteni, 
és az áru kiadható.

 (10) Garancialehívás esetén az írásbeli felszólításnak, igénybejelentésnek tartalmaznia kell a fizetésre kötelezett azonosító 
adatait – név, cím, adószám, EORI szám, a jogutódlással kapcsolatos adatok –, a tartozás összegét, az előírt és nem 
teljesített fizetési határidőt, a tevékenységi engedély típusát és a határozat számát.

61. § (1) A vámhatóság vámbiztosítékként azt a készpénz letétbe helyezést fogadja el, amely a vámhatóság kezelésében lévő 
központi vámletét számlán a vámhatóság által meghatározott egyedi azonosítással a vámhatóság rendelkezése alá 
került. A készpénz formájában nyújtott vámbiztosítékot kizárólag forintban lehet teljesíteni.

 (2) A  vámhatóság vámbiztosítékként azt a  banki fedezetigazolást fogadja el, amelyen a  kibocsátó hitelintézet 
kötelezettséget vállal arra, hogy az azon feltüntetett összegről kizárólag a vámhatóság rendelkezhet.

 (3) A  60.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kezességet az  vállalhat, akit a  vámhatóság a  Vámkódex 9.  cikke alapján 
nyilvántartásba vett, és rendelkezik a  vámhatóság által a  (4)  bekezdésben meghatározott feltételekkel kiadott 
érvényes kezességvállalási engedéllyel.

 (4) A vámhatóság a 60. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kezességvállalásra az engedélyt annak a kérelmezőnek adja ki, aki
a) biztosítékot nyújt bankgarancia, banki fedezetigazolás, biztosítói kötelezvény vagy készpénz formájában, és
b) kérelméhez csatolja a  képviseletre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-

hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát.
 (5) A  (4)  bekezdés szerinti engedélyben meg kell határozni – a  nyújtott biztosítékkal összhangban – a  kezességgel 

összességében vállalható legmagasabb összeghatárt, valamint az engedély érvényességi idejét.
 (6) A vámhatóság az engedély kiadásának feltételeit bármikor vizsgálhatja.

IX. FEJEZET 
A BEHOZATALI VAGY KIVITELI VÁM ÖSSZEGÉNEK BESZEDÉSE, MEGFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE 
ÉS ELENGEDÉSE

27. A Vámkódex 101. cikkéhez

62. §  A Vámkódex 101. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdése alkalmazásában a fizetendő behozatali vagy kiviteli vám 
összegét 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

28. A Vámkódex 102. cikkéhez

63. § (1) A Vámkódex 102. cikk (1) bekezdése alkalmazásában a vám-árunyilatkozat benyújtásával kezdeményezett eljárások 
esetén – a Vámjegy alkalmazásának esetét kivéve – a vám és egyéb terhek összegét a vámhatóság határozattal közli. 
E határozat nem minősül a Vámkódex 22–29. cikke szerinti kérelemre hozott határozatnak.

 (2) A  könyv szerinti nyilvántartásba vett vámösszegről és egyéb terhekről szóló, a  kérelemnek helyt adó döntés 
egyszerűsített határozatba foglalható.

 (3) Az adatfeldolgozási technika alkalmazásával benyújtott árunyilatkozatok esetében, ha a technikai feltételek adottak, 
a  vámhatóság a  vám és egyéb terhek összegét közlő határozatát elektronikus dokumentum formájában hozhatja 
meg. Az  e  bekezdésben meghatározott döntések kiadmányozása személy által felügyelt automatizált aláírással, 
elektronikus formában történik.

29. A Vámkódex 103. cikkéhez

64. § (1) A Vámkódex 103.  cikk (2)  bekezdése alkalmazásakor a  vámtartozás a  cselekmény elkövetésétől számított 10  évig 
közölhető.
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 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a 3 éven túl megállapított vámtartozás könyvelésbe vételére, beszedésére 
és megszűnésére a vámjogszabályok erre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (3) Az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni az egyéb terhek, a hitelkamat, továbbá a késedelmi kamat esetében is.

65. §  Az  egyéb terhek és a  hitelkamat, továbbá a  késedelmi kamat végrehajtásához, a  túlfizetés, illetve a  tartozatlanul 
megfizetett vám és egyéb terhek, valamint a  hitelkamat, továbbá a  késedelmi kamat visszaigényléséhez való jog 
elévülésére az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.

30. A Vámkódex 104. cikkéhez

66. § (1) A  Vámkódex 104.  cikk (3)  bekezdése végrehajtásakor az  Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 
2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: Euratom rendelet) előírásait kell alkalmazni.

 (2) Jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában a  felettes szerv által hozott döntés alapján az  Euratom rendelet 6.  cikk 
(3) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített számlákról (a továbbiakban: elkülönített számlák) – a Vámkódex 
119. cikkében meghatározott kivételekkel – kizárólag akkor törölhetők a könyvelésbe vett vámösszegek, ha
a) a vámszerv döntését a felettes szerv új eljárás lefolytatására való kötelezés nélkül semmisíti meg, vagy
b) a vámszerv döntését a felettes szerv új eljárás lefolytatására való kötelezéssel semmisíti meg és az új eljárás 

várhatóan nem eredményez fizetési kötelezettséget.
 (3) Felülvizsgálati kérelem elbírálása tárgyában bíróság által hozott döntés alapján az elkülönített számlákról – a Vámkódex 

119. cikkében meghatározott kivételekkel – kizárólag akkor törölhetők a könyvelésbe vett vámösszegek, ha
a) a vámhatóság döntését a bíróság új eljárás lefolytatására való kötelezés nélkül semmisíti meg és a vámhatóság 

a bíróság ítéletét nem vitatja,
b) a vámhatóság döntését a bíróság új eljárás lefolytatására való kötelezés nélkül semmisíti meg és a vámhatóság 

valamennyi rendes és rendkívüli jogorvoslati lehetőségét kimerítette, vagy
c) a  vámhatóság döntését a  bíróság új eljárás lefolytatására való kötelezéssel semmisíti meg és az  új eljárás 

várhatóan nem eredményez fizetési kötelezettséget.
 (4) Ha a  vámszerv döntését a  felettes szerv vagy bíróság új eljárás lefolytatására való kötelezéssel semmisíti meg, de 

az új eljárás az eredetinél alacsonyabb vámösszeg könyvelésbe vételét eredményezi, a különbözetként jelentkező 
vámösszeg az elkülönített számlákról kizárólag az új eljárás keretében meghozott döntéssel egyidejűleg törölhető.

31. A Vámkódex 108. cikkéhez

67. §  A  közölt vámösszeg és egyéb terhek megfizetésének időpontja az  a  nap, amikor a  teljes összeg az  előírásnak 
megfelelően a  vámhatóság által kezelt államháztartási számlán jóváírásra került. A  hitelintézet és a  vámhatóság 
megállapodást köthet a  készpénzben megfizetett vámbiztosíték, a  vám és az  egyéb terhek kincstáron át történő 
összevont átutalásának teljesítéséről.

32. A Vámkódex 109. cikkéhez

68. § (1) A  vámot az  adós a  letétbe helyezett vámbiztosíték elszámolásával, átutalással, illetve ahol a  technikai feltételek 
adottak, POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel, továbbá – 2 millió forint összeg erejéig – készpénzben 
fizetheti meg.

 (2) Megfizetésnek minősül – az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl – az  adós állami adó- és vámhatóság által 
nyilvántartott adó- vagy vámfizetéssel kapcsolatosan fennálló követelésének az  adós vámfizetéssel kapcsolatos 
kötelezettségeibe történő átkönyvelése vagy beszámítása. Ebben az esetben a vámtartozás megfizetésének napja 
az  adós kérelme elfogadásának  napja, hivatalból végzett átkönyvelés vagy átvezetés esetén az  átkönyvelés vagy 
átvezetés napja.

 (3) A  vámhatóság hatáskörébe tartozó közvetlen uniós bevételi számlát érintő nyilvántartás vezetése során 
az  (1)  bekezdés szerinti átutalással történő teljesítésnek kell tekinteni a  vámhatósághoz teljesítendő befizetések 
vonatkozásában jogszabályban meghatározott elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren 
keresztül átutalással történő elektronikus fizetést is, valamint bankkártya felhasználásával történő teljesítésnek 
kell tekinteni a  jogszabályban meghatározott, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren 
keresztül POS terminál útján történő bankkártyás fizetést.
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 (4) Az  állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, vámhatósági jogkörben előírt kötelezettségre, de téves bevételi 
számlára, illetve nem azonosítható módon teljesített befizetést – ideértve a  túlfizetést is – addig meg nem 
fizetettnek kell tekinteni, ameddig az adós a tartozást előíró vámhatóságtól a befizetés számlák közötti átvezetését, 
beazonosítását nem kéri, illetve a  tétel hivatalból való beazonosítása meg nem történt, függetlenül attól, hogy 
a fizetés egyébként határidőben történt. Ez esetben a vámhatóság az adós rendelkezése alapján a számlák közötti 
átvezetésről, beazonosításról kamatmentesen intézkedik.

 (5) A vámhatóság által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként kis összegű, tíz eurónál vagy az 51. § (1) bekezdése 
szerinti árfolyamon átszámított forintösszegnél kevesebb egyéb terhek összegét – kivéve a  jövedéki termék után 
kiszabott egyéb terheket – nem kell megfizetni, illetve visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási 
eljárás lezárásával egyidejűleg törölni kell, a  vissza nem térítendő összeget pedig bevételként köteles elszámolni 
a  vámhatóság. Nem kell megfizetni, illetve visszafizetni azt a  tíz euró alatti, egyéb teher különbözetet, valamint 
visszafizetni azt a  tíz euró alatti vámtúlfizetést, amely az  egy határozatban egy vagy több jogcímen kiszabott és 
megfizetett összeg különbségéből keletkezett. Az  így keletkezett tartozást a vámhatóság utólag törli, a  túlfizetést 
pedig köteles bevételként adónemenként belső bizonylattal előírni és elszámolni.

 (6) A túlfizetésként vagy tartozatlan befizetésként nyilvántartott pénzösszeg visszafizetését az állami adó- és vámhatóság 
a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül kamatmentesen teljesítheti.

 (7) A vámhatóság megkövetelheti, hogy a vám és egyéb terhek megfizetését az adós – a pénzforgalmi bizonylat eredeti 
példányának bemutatásával – igazolja.

 (8) A vám és egyéb terhek megfizetésére szolgáló és azt igazoló okmányoknak a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 
MNB rendeletben meghatározott adatokon túl tartalmazniuk kell a vámadós
a) EORI számát, adószámát vagy adóazonosító jelét, külföldi személy esetében a személyi okmány számát,
b) a terhelendő számla számát,
c) az átvevő hitelintézet adatait,
d) a vámhatóság bevételi számlaszámát,
e) a fizetendő összeget,
f ) a befizetés vagy terhelés dátumát,
g) a fizetési kötelezettséget közlő határozat számát, valamint
h) a fizetési kötelezettséghez tartozó pénzügyi azonosítószámot.

 (9) A  befizetési bizonylatnak nem kell tartalmaznia a  (8)  bekezdés e) és h)  pontjában meghatározott adatokat, 
ha a halasztott vámfizetésről szóló engedély – az ügyfél kérelmére – az összevont fizetés lehetőségét tartalmazza.

33. A Vámkódex 110. cikkéhez

69. §  A Vámkódex 110. cikke szerinti halasztott fizetés szabályait kell alkalmazni a vámmal együtt fizetendő egyéb terhekre 
is.

34. A Vámkódex 111. cikkéhez

70. §  A vámhatóság kérelem alapján engedélyezheti, hogy az adós a közölt vámtartozást a Vámkódex 111. cikk (6) bekezdése 
szerint, ha
a) az időtartam egy naptári hét, az e naptári hetet követő negyedik hét péntekéig, vagy
b) az időtartam egy naptári hónap, az e naptári hónapot követő 16. napig
a halasztott vámfizetés szabályai szerint fizesse meg.

35. A Vámkódex 112. cikkéhez

71. § (1) Fizetési halasztás és részletfizetés (a  továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az  adós kérelmére a  vámhatóságnál 
nyilvántartott vámokra és egyéb terhekre engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha 
a fizetési nehézség
a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben 

általában elvárható, továbbá
b) átmeneti jellegű, tehát a kötelezettség későbbi megfizetése valószínűsíthető.

 (2) A  kérelem elbírálása és a  feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a  fizetési nehézség kialakulásának 
okait és körülményeit.
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 (3) Magánszemély esetében a fizetési könnyítés akkor is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja, hogy a vámok és egyéb 
terhek azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel 
aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

 (4) Ha a  fizetési könnyítés megadásának feltételeit vagy az  esedékes részletek befizetését az  ügyfél nem teljesíti, 
a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik.

72. § (1) A  Vámkódex 112.  cikk (2)  bekezdés harmadik albekezdése alkalmazásában a  hitelkamatláb megállapítása során 
a jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni.

 (2) A  Vámkódex 112.  cikk (3)  bekezdésével összhangban a  vámhatóság akkor tekinthet el az  engedélyezett fizetési 
könnyítéssel összefüggésben vámbiztosíték megkövetelésétől vagy hitelkamat felszámításától, ha annak megfizetése 
a kérelmezőnek súlyos gazdasági vagy szociális nehézséget okozna.

 (3) A kérelmező a (2) bekezdés szerinti súlyos gazdasági nehézségének vizsgálatához köteles benyújtani
a) a tárgyévet megelőző három évre vonatkozó auditált mérleget a mérlegbeszámolóval,
b) a tárgyévre vonatkozó kimutatást a szállító- és vevőállományról, az egyéb befektetésekről és részesedésekről, 

a megelőző három évre vonatkozó vagyonváltozásáról,
c) a 30, 60 és 90 napos, továbbá a folyamatban lévő peresített követelésállomány kimutatását,
d) az  Art. szerinti általános adóigazolást, ha tartozása van, a  tartozások átütemezéséről szóló megállapodást, 

kivéve, ha a  kérelem benyújtásának időpontjában a  kérelmező szerepel a  köztartozásmentes adózói 
adatbázisban,

e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy folyik-e a  kérelmező ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy 
kényszertörlési eljárás.

 (4) A természetes személy szociális nehézségének vizsgálatához a vámhatóság a kérelemben felhozott indokok igazolására 
szólítja fel a kérelmezőt, és a szociális körülmények feltárása érdekében megkeresheti a helyi önkormányzatot.

 (5) Az  engedélyezett fizetési könnyítéshez kapcsolódóan a  vámhatóság különösen indokolt esetben dönthet úgy is, 
hogy a kérelmezőt a vámbiztosíték megkövetelése alól és a hitelkamat felszámításától egyaránt mentesíti.

36. A Vámkódex 113. cikkéhez

73. § (1) Ha az  esedékes vám és egyéb terhek összegét, a  hitelkamatot, a  késedelmi kamatot, illetve a  megállapított 
vámigazgatási bírságot az előírt időtartamon belül nem fizették meg, illetve bármely tagállam vámhatósága a tartozás 
végrehajtása érdekében megkeresést küld, a vámhatóság haladéktalanul intézkedik a következők szerint:
a) ha a  tartozást a  vámigazgatási eljáráshoz nyújtott biztosíték teljes egészében fedezi, a  vámhatóság azt 

érvényesíti,
b) ha a  tartozást a vámigazgatási eljáráshoz nyújtott biztosíték teljes összegében nem fedezi, a  rendelkezésre 

álló biztosítékot elszámolja, és a  fennmaradó összeg vonatkozásában, továbbá, ha nem kellett biztosítékot 
nyújtani, a végrehajtási eljárás megindítása iránt haladéktalanul intézkedik.

 (2) A  végrehajtási eljárás lefolytatására az  állami adó- és vámhatóság jogosult. A  végrehajtási eljárásra az  Art.-nak 
az  adótartozás végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve az  elévülésre vonatkozó 
rendelkezéseket.

 (3) A vámhatóság az adós számára visszatéríthető vámot és egyéb terheket az adós NAV által nyilvántartott tartozásának 
összegéig visszatarthatja.

 (4) Az  egy határozattal megállapított vámtartozás és az  egyéb terhek, a  hitelkamat, késedelmi kamat, továbbá 
a  vámigazgatási bírság tartozás részbeni teljesülése esetén a  befizetett összeget először a  vámtartozásra kell 
elszámolni. Az  így végzett elszámoláson felül fennmaradó összegnek legalább olyan arányú részét kell az  egyéb 
terhek, hitelkamat, késedelmi kamat, továbbá a vámigazgatási bírság tartozásra elszámolni, amilyen a megállapított 
egyéb terhek, a hitelkamat, késedelmi kamat, illetve vámigazgatási bírság tartozás aránya az előírt fizetendő összegen 
belül. Az elszámolásról az adóst értesíteni kell.

37. A Vámkódex 114. cikkéhez

74. § (1) A  Vámkódex 114.  cikk (1)  bekezdése alkalmazása során a  nemzeti központi bank kamatlábaként a  jegybanki 
alapkamatot kell figyelembe venni.

 (2) A Vámkódex 114. cikk (3) bekezdése alkalmazásában a súlyos gazdasági vagy szociális nehézség vizsgálatához a 72. § 
(3) és (4) bekezdését kell alkalmazni.



840 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám 

38. A Vámkódex 116. cikkéhez

75. § (1) Ha a  vámot és egyéb terheket, hitelkamatot, késedelmi kamatot, vámigazgatási bírságot megállapító határozat 
kijavításáról rendelkező döntés, illetve bírósági ítélet alapján a  megállapított fizetési kötelezettség (vagy a  fizetési 
kötelezettség összegének egy része) követelésének jogcíme megszűnik, a  kijavításról rendelkező döntésben, 
illetve a  bírósági ítélet végrehajtása érdekében hozott döntésben az  eljáró vámhivatal rendelkezik az  összegnek 
a  vámhatóság általi visszafizetéséről vagy elengedéséről. Ez  a  visszafizetési vagy elengedési kötelezettségről való 
rendelkezés a Vámkódex 116. cikk (4) bekezdése szerinti saját kezdeményezésnek minősül.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetekben a  vámhatóság a  visszafizetésről rendelkező határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 30 napon belül köteles a visszafizetendő összeget visszautalni.

X. FEJEZET 
VÁMTARTOZÁS MEGSZŰNÉSE

39. A Vámkódex 124. cikkéhez

76. § (1) A  kiadni rendelt, ezt megelőzően lefoglalt vagy lefoglalt és előzetesen értékesített vagy elkobzott nem uniós áru 
vámjogi státusának rendezésére – beleértve a vámtartozás keletkezését, valamint az adós személyének megállapítását 
– a vámjogszabályok előírásait kell alkalmazni, a vonatkozó büntetőeljárási és adószabályok figyelembevételével.

 (2) A  nem uniós áru értékesítéséből befolyt összeg és az  elkobzott nem uniós áru értékesítése esetén, valamint, 
ha a  lefoglalás hatálya alatt előzetesen értékesített nem uniós áru helyébe lépő ellenérték elkobzásra kerül, 
az értékesítésből befolyt összeg elszámolására az uniós saját forrás elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket követően 
az Art.-nak a végrehajtott összeg elszámolására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (3) A  vámhatóság által vámigazgatási eljárásban kiszabott egyéb terhek végrehajtásához való jog elévülésére a  vám 
elévülésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 (4) A túlfizetés, illetve a tartozatlanul megfizetett vám és egyéb terhek visszaigényléséhez való jog elévülésére az Art. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

XI. FEJEZET 
AZ ÁRUK ÉRKEZÉSE

40. A Vámkódex 133. cikkéhez

77. §  A  vámhatóság értesítését az  Európai Unió vámterületére belépő légi jármű érkezéséről a  Vámkódex 133.  cikk 
(2) bekezdése alapján, a repülőtéri rendszerek adatainak felhasználásával a repülőtér üzemben tartója a vámhatósággal 
kötött együttműködési megállapodásban vállalhatja.

41. A Vámkódex 134. cikkéhez

78. §  A  vámfelügyelet biztosítása érdekében a  vámhatóság a  beszállított árut átmeneti jelleggel hatósági rendelkezés 
alá vonhatja, a  vámeljárás végrehajtásához szükséges feltételek, információk és más hatósági engedélyek érintett 
személy általi rendelkezésre bocsátása vagy más, vámellenőrzéshez kapcsolódó vizsgálat végrehajtásának idejéig. 
A vámhatóság a rendelkezése alá vont árut vámraktárban vagy a vámhivatal által kijelölt helyen tárolja. A vámhivatal 
megfelelő biztosíték nyújtása esetén rendelkezhet az árunak az érintett személy őrizetében hagyásáról. A vámhatósági 
rendelkezés alá vonás során felmerülő költségeket az érintett személy a Vámkódex 52. cikk (2) bekezdés d) pontja, 
valamint e törvény alapján köteles megtéríteni.

79. § (1) A nemzetközi közforgalmú repülőtéren üzemeltetett tranzitterületen az üzemidő alatt biztosítani kell a személy- és 
áruforgalom vámellenőrzését.

 (2) Aki a  tranzitterületen kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari tevékenységet folytat, köteles azt a  vámhatóságnak 
bejelenteni. Az  értékesítést végző személy kötelezettséget vállal arra, hogy az  általa végzett kiskereskedelmi 
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értékesítés során az  érkező tranzitutas, a  közvetlenül harmadik országba, illetve más uniós tagállamba induló 
tranzitutas, és az egyéb, a tranzitterületre belépésre jogosult részére történő értékesítést elkülöníti.

42. A Vámkódex 140. cikkéhez

80. §  Ha a  vámhatóságnak az  Európai Unió vámterületére beérkező légi jármű tekintetében szándékában áll a  légi 
járművet, annak utasait vagy az azon szállított árukat megvizsgálni, közvetlenül vagy a repülőtér üzemben tartóján 
keresztül jelzi azt a  légi jármű parancsnokának, akinek gondoskodnia kell arról, hogy a  vámhatóság engedélye 
nélkül a légi járműből ne rakjanak ki árut, és az utasok ne távozzanak el, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az élet- és 
vagyonbiztonságot. A légi jármű csak a vámellenőrzés megtörténte után folytathatja útját.

43. A Vámkódex 148. cikkéhez

81. § (1) Az átmeneti megőrzési létesítmény üzemeltetőjének a vámfelügyelet biztosítása érdekében havi rendszerességgel 
tételes garanciajelentést kell küldenie az átmeneti megőrzési létesítmény felett felügyeletet ellátó vámhivatal részére.

 (2) Az (1) bekezdésben szereplő garanciajelentésben tájékoztatni kell továbbá az átmeneti megőrzési létesítmény felett 
felügyeletet ellátó vámhivatalt a 60 napot meghaladóan átmeneti megőrzés alatt álló árukról is.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti jelentésben megadandó adatokat az  uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 
szóló rendelet tartalmazza.

XII. FEJEZET 
ÁRUK VÁMELJÁRÁS ALÁ VONÁSA

44. A Vámkódex 158. cikkéhez

82. §  Ha valamely szóban bejelentett árura vámtartozás vagy egyéb teherfizetési kötelezettség keletkezik, azok 
megfizetéséről a vámhatóság az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott 
mintájú elismervényt – Vámjegyet – ad ki.

45. A Vámkódex 159. cikkéhez

83. §  A Magyarország területén lévő vámhivatalok székhelyét és illetékességét a Kormány rendeletben határozza meg.

46. A Vámkódex 173. cikkéhez

84. §  A  Vámkódex 173.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eljárást a  vámellenőrzésre és az  áruátengedést követő 
ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint kell lefolytatni, azzal az  eltéréssel, hogy az  eljárás a  kérelem elbírálására 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhivatalhoz történő beérkezésével indul, és annak megindításáról 
a  nyilatkozattevőt külön értesíteni nem kell. Ha a  kérelem alapján a  tényállás tisztázott, a  megállapításokról 
jegyzőkönyv nem készül.

47. A Vámkódex 179. cikkéhez

85. § (1) A  Vámkódex 179.  cikke szerinti, Magyarországot érintő központi vámkezelés, továbbá az  FJA 251.  cikke szerint 
érvényes egyszerűsített eljárásra vonatkozó egységes engedélyek keretében végzett szabad forgalomba bocsátásra, 
meghatározott célra történő felhasználásra, az  általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettséggel járó ideiglenes 
behozatalra vonatkozó engedély, illetve azok kiadásához beleegyezés csak magyar adószámmal rendelkező 
gazdálkodónak adható. Nincs szükség a  beleegyezéshez adószámra, ha a  gazdálkodó kizárólag adómentes 
termékimporthoz kapcsolódó szabad forgalomba bocsátást kezdeményez.

 (2) A központi vámkezelésre vonatkozó engedély kiadásakor vagy Magyarországra történő kiterjesztésekor vizsgálni kell 
a (3) bekezdés szerinti kizáró körülmény fennálltát.

 (3) A  vámhatóság az  engedély kibocsátására vonatkozó kérelmet elutasítja, ha az  engedély iránti kérelemben 
a gazdálkodó által leírt tevékenységből kitűnik, hogy a tevékenységhez kapcsolódva az egyéb terhek felmerülésének 



842 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám 

helye Magyarország, és a  gazdálkodó által nyújtott biztosíték a  vámhatóság számára nem nyújt közvetlen 
igénybejelentési jogosultságot a  felmerülő tartozások megfizetésének érvényesítése során. Ezt a  feltételt nem kell 
vizsgálni, ha a gazdálkodó e törvény alapján általánosforgalmiadó-biztosítási kötelezettség alól mentes.

 (4) Szabad forgalomba bocsátásra, meghatározott célra történő felhasználásra, az  általánosforgalmiadó-fizetési 
kötelezettséggel járó ideiglenes behozatalra vonatkozó engedélyhez beleegyezés, illetve ilyen, több tagállamra 
szóló engedély abban az esetben adható, ha az engedélyező vámhatóság szerinti tagállam és Magyarország között 
hatályos megállapodás van a visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról.

 (5) Az  engedélyes – abban az  esetben, ha a  központi vámkezelésre irányuló engedély nem Magyarországon került 
kiadásra – minden  naptári hónapot követő 10.  napig köteles a  szabad forgalomba bocsátás, meghatározott célra 
történő felhasználás, az általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettséggel járó ideiglenes behozatal során megállapításra 
kerülő egyéb terhek megállapításához szükséges adónyilatkozatot az  adófizetési kötelezettség keletkezésekor 
az  engedélyben megjelölt vámhivatalnál benyújtani. Nem kell benyújtani az  általános forgalmi adó fizetési 
kötelezettség megállapításához szükséges adónyilatkozatot annak a  gazdálkodónak, aki rendelkezik az  általános 
forgalmi adó önadózással történő megállapítására jogosító engedéllyel és egyéb adófizetési kötelezettsége 
a vámhatóság felé nem keletkezik.

 (6) A vámhatóság az egyéb terheket az adónyilatkozat alapján állapítja meg.
 (7) Ha az adónyilatkozat alapján számított egyéb teher és a vám-árunyilatkozat vagy az áruátengedést követő ellenőrzés 

alapján számított egyéb teher összegének különbözete alapján további fizetési kötelezettség keletkezik, azt 
a vámhatóság az engedélyes terhére utólag meghatározza és közli vele. Ha az engedélyes a fizetési kötelezettséget 
határidőben nem teljesíti, a vámhatóság a követelését mindenekelőtt a – közvetlen igénybejelentést lehetővé tevő 
– adóbiztosíték terhére érvényesíti. Ha a kiegészítő árunyilatkozat vagy az áruátengedést követő ellenőrzés alapján 
megállapítást nyer, hogy az egyéb terhek túlzott mértékben kerültek felszámításra, a vámhatóság a túlzott mértékben 
felszámított összeget visszafizeti.

 (8) Az  adós adó- és díjkötelezettségének teljesítéséhez az  Art. szerinti pénzügyi képviselőt vehet igénybe. Vámjogi 
képviselő az  adó- és díjkötelezettségek teljesítésével kapcsolatban képviselőként kizárólag akkor járhat el, ha 
az engedélyező vámhatóság által lefolytatott vámeljárásban is vámjogi képviselőként jár el.

 (9) A központi vámkezelés végrehajtásában közreműködő tagállamok vámhatóságai közötti vámbevétel-megosztásra 
a  központi vámkezeléssel kapcsolatban a  hagyományos saját forrásoknak az  uniós költségvetés számára történő 
rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról szóló Egyezmény kötelező 
hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló 2009. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

48. A Vámkódex 185. cikkéhez

86. §  Azon önértékelési engedéllyel rendelkező gazdasági szereplő, akinek a  vámhatóság megengedi a  VA 225.  cikke 
szerint, hogy a  kiegészítő árunyilatkozatai közvetlen elektronikus hozzáféréssel legyenek elérhetők rendszerében, 
minden  naptári hónapot követő 10.  napig köteles a  tevékenysége során megállapításra kerülő egyéb terhek 
megállapításához szükséges, a  85.  § (5)  bekezdésében hivatkozott adónyilatkozatot benyújtani az  adófizetési 
kötelezettség keletkezésekor az engedélyben megjelölt vámhivatalnál, amelyre vonatkozóan a 85. § (7) bekezdését 
is alkalmazni kell. Nem kell benyújtania az  áfafizetési kötelezettség megállapításához szükséges adónyilatkozatot 
annak a gazdálkodónak, aki rendelkezik az áfa önadózással történő megállapítására jogosító engedéllyel és egyéb 
adófizetési kötelezettsége a vámhatóság felé nem keletkezik.

XIII. FEJEZET 
AZ ÁRUK ELLENŐRZÉSE ÉS ÁTENGEDÉSE

49. A Vámkódex 188. cikkéhez

87. §  A  vám-árunyilatkozat ellenőrzése a  vámellenőrzésre vonatkozó szabályoktól eltérően az  áru átengedésével 
fejeződik be.
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XIV. FEJEZET 
ÁRUKRÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉS

50. A Vámkódex 198. cikkéhez

88. § (1) Az  áru értékesítését a  vámhatóság kereskedő közreműködésével, árverés útján vagy elektronikus árverés útján 
végezheti. Az elektronikus árverés útján történő értékesítést a vámhatóság az Art. rendelkezéseinek alkalmazásával 
végzi.

 (2) Abban az esetben, ha az áru értékesítése nem lehetséges, de az forgalomképes, megsemmisítés helyett – a jövedéki 
termék kivételével – karitatív célra felhasználható.

51. A Vámkódex 199. cikkéhez

89. §  A  VA 249.  cikk (2)  bekezdése alkalmazásában, a  nyilvános felkérést a  vámhatóság a  NAV internetes honlapján 
megjelenő hirdetmény közzétételével valósítja meg. Ha a közzétételt követően az áru tulajdonosa nem jelentkezik, 
a vámhatóság a 91. napon dönt az állam javára felajánlás tárgyában.

XV. FEJEZET 
BEHOZATALIVÁM-MENTESSÉG

52. A Vámkódex 203. cikkéhez

90. §  A tértiárura vonatkozó behozatalivám-mentesség alátámasztására szolgáló VA 253. cikk (2) bekezdés d) pontja szerinti 
okmány papír alapon is benyújtható, valamint kiadható.

XVI. FEJEZET 
KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

53. A Vámkódex 215. cikkéhez

91. §  Azon áru helyzetének rendezésére, amelynek tekintetében a vámjogszabályokban előírt feltételek alapján az eljárás 
nem zárult le, a vámhatóság a Vámkódex 198. cikke, valamint a 88. § szerint jár el.

92. §  Az  aktív feldolgozás engedélyese minden  naptári hónapot követő 10.  napig köteles a VA 324.  cikk (1)  bekezdése 
alkalmazása során megállapításra kerülő egyéb terhek megállapításához szükséges, a  85.  § (5)  bekezdése szerinti 
adónyilatkozatot benyújtani az adófizetési kötelezettség keletkezésekor az engedélyben megjelölt vámhivatalnál. Nem 
kell benyújtania az áfafizetési kötelezettség megállapításához szükséges adónyilatkozatot annak a gazdálkodónak, 
aki rendelkezik az áfa önadózással történő megállapítására jogosító engedéllyel és egyéb adófizetési kötelezettsége 
a vámhatóság felé nem keletkezik.

XVII. FEJEZET 
TÁROLÁS

54. A Vámkódex 243. cikkéhez

93. § (1) Magyarország területének egyes részei tekintetében a  vámszabad területté történő kijelöléséről a  miniszter 
vámigazgatási eljárásban eljárva határozattal dönt, ha
a) az nemzetgazdasági okokból indokolt,
b) az a nemzetközi áruforgalmat elősegíti, és
c) a gazdasági igények és az igazgatási költségek észszerű arányát eredményezi.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti döntés érdekében a  kérelmet a  vámszabad terület üzemeltetését végző személy 
a vámhatósághoz elektronikus úton vagy papír alapon nyújtja be. A kérelem tartalmi elemeit a miniszter rendeletben 
állapítja meg.

 (3) A vámszabad terület kijelölése iránti kérelem alapján induló eljárásban, ha a kérelmező személy vámtanácsadó, vagy 
vámtanácsadót foglalkoztat önállóan is, ellenkező esetben kizárólag vámtanácsadó képviseletével járhat el.

94. § (1) A vámhatóság a kérelmet előzetesen értékeli, amelynek során megvizsgálja a kérelemben megadott adatokat, felméri 
és értékeli a vámfelügyelet ellátásához szükséges feltételek teljesítését, a kérelemben szereplő épületek terveit és 
a tervezett tevékenységhez való biztonsági, illetve vámellenőrzési szempontból való megfelelésüket, a vámszabad 
terület üzemeltetéséhez nyújtott, a  vám- és egyéb jogszabályoknak megfelelő biztosítékok megfelelőségét. 
A feltételek ellenőrzésére vonatkozó helyszíni vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.

 (2) A  vámhatóság az  előzetes értékelése megállapításait a  kérelemnek a  miniszterhez történő felterjesztésekor 
a kérelemre az előzetes értékelés lezárásakor rávezetett záradék formájában közli, a helyszíni ellenőrzésről készült 
jegyzőkönyv egy eredeti példányát mellékeli.

 (3) A vámhatóság a kérelem előzetes értékelését és a helyszíni ellenőrzést a kérelem beérkezésétől számított 30 napon 
belül elvégzi, ez  a  határidő szükség esetén a  vámhatóság vezetője által további 30  nappal meghosszabbítható. 
A  kérelmet a  vámhatóság a  (4)  bekezdés szerint legkésőbb az  előzetes értékelés lezárását követő 3  napon belül 
felterjeszti.

 (4) A miniszter megvizsgálja a felterjesztett kérelmet, a vámhatóság általi előzetes értékelés megállapításait tartalmazó 
záradékot és a  helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét, valamint a  kötelező képviselet meglétét és az  eljárási illeték 
megfizetését leellenőrzi. A  vámszabad terület kijelölése iránti kérelem elbírálása esetén az  ügyintézési határidő 
a kérelem felterjesztését követő 30 nap, kivéve, ha a miniszter a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

 (5) A miniszter a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül utasítja el, ha
a) a vámhatóság az előzetes értékelés alapján a kérelmet nem támogatja,
b) a kérelem benyújtásával egyidejűleg az eljárási illetéket nem fizették meg,
c) a kérelem benyújtásával egyidejűleg az ügyfél az e törvényben meghatározott képviseletről nem gondoskodik.

 (6) A vámszabad terület kijelölés iránti kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a miniszter az ügyfelet határozat 
meghozatala nélkül értesíti a kérelem felterjesztését követő 8 napon belül.

 (7) A miniszter érdemi határozata első fokon jogerőre emelkedik, az ellen kizárólag bírósági jogorvoslatnak van helye.
 (8) A  vámszabad terület kijelölésére vonatkozó jogerős határozat alapján a  miniszter teljesíti a  Vámkódex 243.  cikk 

(2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget az Európai Bizottság felé.

95. § (1) A kijelölt vámszabad területen a benyújtott kérelemtől eltérő vagy további épület építéséhez, a belépési és kilépési 
pontok megváltoztatásához, vagy további tevékenység megkezdéséhez a NAV vezetőjének engedélye szükséges.

 (2) A vámszabad terület kijelölésére vonatkozó miniszteri döntést nem érintő változások engedélyezéséről a vámhatóság 
vezetője az Európai Bizottság tájékoztatása érdekében tájékoztatja a minisztert.

XVIII. FEJEZET 
AZ ÁRUK KILÉPTETÉSÉT MEGELŐZŐ ALAKISÁGOK

55. A Vámkódex 263. cikkéhez

96. §  Ha a vámhatóságnak az Európai Unió vámterületét elhagyó légi jármű tekintetében szándékában áll a légi járművet, 
annak utasait vagy az azon szállított árukat megvizsgálni, közvetlenül vagy a repülőtér üzemben tartóján keresztül 
jelzi a  légi jármű parancsnokának. A  légi jármű parancsnoka gondoskodik arról, hogy a  vámhatóság engedélye 
nélkül a légi járműből ne rakjanak ki árut, és az utasok ne távozzanak el, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az élet- és 
vagyonbiztonságot. A légi jármű csak a vámellenőrzés megtörténte után kezdheti meg útját.
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XIX. FEJEZET 
KIVITEL ÉS ÚJRAKIVITEL

56. A Vámkódex 269. cikkéhez

97. §  Az Európai Unió vámterületéről kiszállított árukra vonatkozó kiviteli vám-árunyilatkozat utólag elektronikustól eltérő 
formában is benyújtható.

57. A Vámkódex 270. cikkéhez

98. §  Az újrakiviteli árunyilatkozatra a 82–87. §-t alkalmazni kell.

XX. FEJEZET 
ELEKTRONIKUS RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

58. A Vámkódex 278. cikkéhez

99. §  A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel 
egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 2011. évi XXXVII. törvény szerinti papíralapú SZMGSZ fuvarlevél 
a Magyarország területén vasúti forgalomban megvalósuló árutovábbítás vámeljárás során vám-árunyilatkozatként 
használható.

HARMADIK RÉSZ 
AZ EMGA FINANSZÍROZÁSI RENDSZERÉBE TARTOZÓ ÜGYLETEK VIZSGÁLATA

XXI. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

59. Értelmező rendelkezések

100. § (1) A  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK,  
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 17-i 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1306/2013/EU parlamenti és 
tanácsi rendelet) V. cím III. fejezetét e Fejezetet is figyelembe véve kell végrehajtani.

 (2) E Fejezet alkalmazásában
a) EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv: a hatóságnak a vonatkozó jogszabály által kijelölt szervezeti egysége,
b) hatóság: a NAV feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve,
c) Különleges Szolgálat: az 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 85. cikk (1) bekezdése szerinti szervezeti 

egység,
d) ügyfél: akit e  Fejezet alapján jogok illetnek meg, illetve kötelezettségek terhelnek, illetve ügyfélnek kell 

tekinteni e feladata ellátása során a vagyonfelügyelőt, a felszámolót és a végelszámolót is.

60. A Fejezet hatálya

101. §  E  Fejezet személyi hatálya a  hatóságra és az  1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó 
személyekre terjed ki, ideértve a Ptk.-ban meghatározott valamennyi szervezeti formát is.
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XXII. FEJEZET 
A 1306/2013/EU PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET V. CÍM III. FEJEZETÉNEK VÉGREHAJTÁSA

61. A 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 80. és 81. cikkéhez

102. § (1) A hatóság az 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet V. cím III. fejezete szerint ellenőrzi az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap (a továbbiakban: EMGA) finanszírozási rendszeréhez közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó kifizetések 
jogosultjait, illetve kötelezettjeit vagy képviselőiket (a továbbiakban: EMGA utólagos ellenőrzés). Az EMGA utólagos 
ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az  EMGA finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek ténylegesen 
megvalósultak-e, illetve azok végrehajtása szabályszerű volt-e.

 (2) Az EMGA utólagos ellenőrzések végrehajtása tekintetében a Ket. előírásait az e Fejezetben meghatározott eltérésekkel 
kell alkalmazni.

 (3) Kötelező az EMGA utólagos ellenőrzést lefolytatni az ügyfélnél
a) az Állami Számvevőszék elnökének felhívására,
b) a miniszter utasítására,
c) az Európai Bizottság vagy az Európai Számvevőszék felhívására,
d) ha a Különleges Szolgálat vezetője elrendeli.

 (4) Az EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv a gazdálkodónál az EMGA utólagos ellenőrzés megkezdése előtt helyszíni 
szemlét tarthat, ha fennáll a  lehetősége annak, hogy a  vizsgálat alá kerülő bizonylatokat, könyvviteli és egyéb 
nyilvántartásokat, iratokat megsemmisítik, meghamisítják.

 (5) Az  EMGA utólagos ellenőrzésen részt vehet az  Európai Bizottság, illetve az  Európai Unió valamely tagállamának 
illetékes képviselője is, akit a  megbízólevélen szakértőként feltüntetnek. A  szakértőt a  helyiségbe való bejutás és 
az iratokhoz való hozzáférés tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyek az ellenőrt.

 (6) Az  EMGA utólagos ellenőrzés hatékonyságának növelése és ezzel együtt az  ügyfelek adminisztrációs terheinek 
mérséklése érdekében a  hatóság a  hatáskörébe tartozó ügyekben más hatóságokkal együttesen, egyidejűleg is 
folytathat ellenőrzést.

62. Az EMGA utólagos ellenőrzés megindítása

103. § (1) Az EMGA utólagos ellenőrzés az erről szóló megbízólevél kézbesítésével vagy egy példányának átadásával kezdődik.
 (2) Ha az ügyfél vagy képviselője, meghatalmazottja a megbízólevél átvételét megtagadja, az EMGA utólagos ellenőrzés 

hatósági tanú jelenlétében az erről szóló jegyzőkönyv felvételével és aláírásával kezdődik.
 (3) Az  EMGA utólagos ellenőrzés lefolytatására a  hatóság szolgálati igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkező 

alkalmazottja (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ellenőr) jogosult.
 (4) A helyszíni ellenőrzést az ellenőr csak akkor kezdheti meg, ha az ügyfél vagy annak képviselője, meghatalmazottja, 

ezek hiányában hatósági tanú jelen van.
 (5) A megbízólevélnek tartalmaznia kell

a) az EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv megnevezését,
b) a megbízólevél iktatószámát,
c) az ellenőrzött ügyfél megnevezését, székhelyét, lakóhelyét, adószámát vagy adóazonosító jelét,
d) az EMGA utólagos ellenőrzés alapját képező jogszabályok megjelölését,
e) az EMGA utólagos ellenőrzés tárgykörét, amelyre a vizsgálat irányul,
f ) a vizsgálattal érintett EMGA pénzügyi időszakot,
g) az ellenőr nevét,
h) az EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv bélyegzőlenyomatát, vezetőjének aláírását és a keltezést.

63. Az EMGA utólagos ellenőrzés lefolytatása

104. § (1) Az ügyfél EMGA utólagos ellenőrzés alá vont tevékenységével kapcsolatos bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat 
és egyéb iratokat, adathordozókat, más tárgyi bizonyítékokat legfeljebb az  EMGA utólagos ellenőrzés lezárásáig 
átvételi elismervény ellenében a hatóság bevonhatja. Az átvételi elismervényen a bevont iratokat, adathordozókat 
részletezni kell.
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 (2) Az iratokról bevonásuk előtt az ellenőrzött ügyfél saját költségére másolatot készíthet. Ha az ügyfél kéri, a hatóság 
az eredeti okmányok helyett az ügyfél által készített és általa az eredetivel egyezőként elismert másolatot vonja be.

 (3) Ha az  ellenőrzött ügyfél vállalkozási tevékenységét magánszemély lakásában végzi, vagy e  tevékenységéhez más 
személy ingatlanát veszi igénybe, az  EMGA utólagos ellenőrzés megkezdésekor tisztázni kell, hogy az  ügyfél 
tevékenységét a más tulajdonában levő lakás vagy ingatlan mely helyiségeiben, részeiben végzi. Az EMGA utólagos 
ellenőrzést csak az ügyfél által használt helyiségekben, helyeken lehet lefolytatni, amelyek használatára vonatkozó 
adatokat elsősorban a tulajdonos és az ellenőrzött ügyfél között létrejött szerződés alapján kell megállapítani.

 (4) Ha az ellenőrzött ügyfél a vállalkozási tevékenységéhez más személy ingatlanát veszi igénybe, az ingatlan tulajdonosa 
köteles tűrni a hatóság helyszíni ellenőrzését.

 (5) Az EMGA utólagos ellenőrzést helyszíni ellenőrzés keretében és a hatóság hivatali helyiségében is le lehet folytatni. 
A  helyszíni ellenőrzés része az  ügyfél székhelyén, telephelyén, fióktelepén, lakóhelyén kívül tárolt, illetve őrzött 
eszközök, iratok vizsgálata is. A Ket.-ben, valamint e bekezdésben szereplő jogosultságok gyakorlásának nem feltétele 
a helyszíni ellenőrzés elrendelése.

 (6) A helyszínen tartott EMGA utólagos ellenőrzést az ellenőrzött ügyfélnél a tevékenysége idején (munkaidőben), más 
személynél napközben, 8 és 20 óra között lehet lefolytatni, kivéve, ha az utólagos ellenőrzés sikeres lefolytatása más 
időpont választását teszi szükségessé.

 (7) A hatóság hivatali helyiségében az EMGA utólagos ellenőrzést a hivatali időben kell megtartani.
 (8) Ha az  ellenőrzött ügyfél iratai hiányosak vagy rendezetlenek, illetve nyilvántartásai pontatlanok vagy hiányosak, 

és így a  tényállás tisztázására alkalmatlanok, a  hatóság megfelelő határidő kitűzésével kötelezi az  ügyfelet, hogy 
iratait, nyilvántartásait megfelelően rendezze, pótolja, illetve javítsa. A  felhívás postára adásától vagy átadásától 
a kötelezettség teljesítéséig, a kötelezettség elmulasztása esetén a felhívásban kitűzött határidő utolsó napjáig eltelt 
időtartamot az EMGA utólagos ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni. A hatóság ezen 
időtartam alatt az EMGA utólagos ellenőrzést folytathatja.

64. Az EMGA utólagos ellenőrzés befejezése

105. § (1) Az  EMGA utólagos ellenőrzésre nyitva álló határidőn belül, a  jegyzőkönyv elkészítése során az  EMGA utólagos 
ellenőrzést végző szerv vezetője zárótárgyalás megtartását rendelheti el.

 (2) Ha a zárótárgyalást elrendelő irat közlése eredménytelen, vagy az ellenőrzött ügyfél a távolmaradását nem menti ki, 
a hatóság a jegyzőkönyvet véglegezi. Ha a zárótárgyalás során olyan ügyféli bizonyítási indítvány kerül benyújtásra, 
amely az  EMGA utólagos ellenőrzés során feltárt megállapításokat érdemben érinti, a  hatóság az  EMGA utólagos 
ellenőrzést tovább folytatja.

 (3) A  hatóság a  vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésére vagy megsértésére vonatkozó 
megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell
a) az EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv megnevezését,
b) a jegyzőkönyv iktatószámát,
c) az ellenőrzött ügyfél megnevezését, székhelyét, lakóhelyét, adószámát vagy adóazonosító jelét,
d) az EMGA utólagos ellenőrzés alapját képező jogszabályok megjelölését,
e) az EMGA utólagos ellenőrzés kezdő időpontját,
f ) az EMGA utólagos ellenőrzés tárgykörét, amelyre a vizsgálat irányult,
g) a vizsgálattal érintett EMGA pénzügyi időszakot,
h) az ellenőr megállapításait, a tisztázott tényállást a vonatkozó jogszabályok megjelölésével és annak bizonyítékait, 

az ügyfél által felajánlott és visszautasított bizonyítékok felsorolását és a visszautasítás indokolását,
i) a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó esetleges javaslatokat,
j) az észrevételezés lehetőségéről és határidejéről szóló tájékoztatást,
k) az ellenőr nevét és aláírását, az EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv bélyegzőlenyomatát és a keltezést.

 (4) Az  EMGA utólagos ellenőrzés megállapításai alapján részjegyzőkönyv készülhet, ha az  ügyfél EMGA utólagos 
ellenőrzéssel érintett tevékenysége egy részével kapcsolatban a  tényállás tisztázásra került. A  részjegyzőkönyvre 
a jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni.



848 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám 

 (5) Az EMGA utólagos ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet az ellenőrzött ügyféllel közölni kell. Az EMGA 
utólagos ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával befejeződik. Ha a jegyzőkönyv közlése kézbesítéssel történik, az EMGA 
utólagos ellenőrzés a postára adás napjával zárul.

 (6) Az EMGA utólagos ellenőrzésről készült jegyzőkönyv megállapításaival kapcsolatban az ellenőrzött ügyfél észrevételt 
tehet, amelyet az EMGA utólagos ellenőrzést végző szervnél a közléstől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül 
nyújthat be.

 (7) Az ellenőrzött ügyfél az észrevétel megtételére nyitva álló határidőn belül észrevételi jogáról szóban vagy írásban 
lemondhat. A szóban történő lemondást az EMGA utólagos ellenőrzési jegyzőkönyvre fel kell vezetni. Az észrevételi 
jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

106. § (1) Az ügyféli észrevétel elbírálására az EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv jogosult.
 (2) Ha az ellenőrzött ügyfél által tett észrevételben felhozott tények és bizonyítékok megvizsgálása érdekében szükséges, 

az EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv végzésben elrendelheti kiegészítő ellenőrzés lefolytatását.
 (3) A kiegészítő ellenőrzés elvégzésére nyitva álló határidő 30 nap, amelyet az ellenőrzést végző szerv vezetője indokolt 

esetben egyszer, legfeljebb 15 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthat. Ezt követően a határidőt rendkívüli 
körülmények által indokolt esetben az  EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv kérelmére a  felettes szerv egyszer, 
legfeljebb további 15  napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. Egyebekben a  kiegészítő ellenőrzésre 
az EMGA utólagos ellenőrzés szabályait kell alkalmazni.

 (4) A kiegészítő ellenőrzésről kiegészítő jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a jegyzőkönyv szabályait alkalmazni kell, 
azzal az  eltéréssel, hogy az  ellenőrzött ügyfél észrevételt a  kiegészítő ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv közlésétől 
számított 8 napos jogvesztő határidőn belül tehet. A megtett észrevételt az EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv 
vizsgálja meg és értékeli.

 (5) A  hatóság az  EMGA utólagos ellenőrzésről készült, illetve a  kiegészítő ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére megküldi.

65. EMGA felülellenőrzés

107. § (1) Az  EMGA utólagos ellenőrzés lefolytatását követően a  NAV feladat- és hatáskörrel rendelkező szerve EMGA 
felülellenőrzést folytathat le, ha
a) azt a miniszter elrendeli vagy az Állami Számvevőszék elnöke felhívással él,
b) a NAV vezetője erre utasítást ad,
c) olyan, a szabályszerűség megállapítását befolyásoló új tény, adat, bizonyíték jut a tudomására, amely a korábbi 

EMGA utólagos ellenőrzéskor nem volt ismert, és az  EMGA felülellenőrzés lefolytatására a  NAV vezetője 
utasítást ad,

d) az Európai Bizottság vagy az Európai Számvevőszék erre felhívja.
 (2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján indított EMGA felülellenőrzés keretében a NAV feladat- és hatáskörrel rendelkező 

szerve az EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv által korábban lefolytatott vizsgálat szakszerűségét és törvényességét 
ellenőrzi.

 (3) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott EMGA felülellenőrzés nem indítható, ha az  elrendelés feltételeinek 
tudomásra jutásától számított 6 hónap eltelt.

66. Kapcsolódó vizsgálat

108. § (1) Az EMGA utólagos ellenőrzéssel összefüggésben a hatóság ellenőrzést végezhet olyan személynél, amely az EMGA 
utólagos ellenőrzés alanyával közvetett vagy közvetlen kapcsolatban áll, feltéve, hogy az  utólagos ellenőrzés 
tényállásának teljes körű tisztázása érdekében e  vizsgálat szükséges (a  továbbiakban: kapcsolódó vizsgálat). 
A  kapcsolódó vizsgálattal egy tekintet alá esik az  is, ha a  tényállás tisztázásához más ügyfélnél folyamatban lévő 
ellenőrzés eredményének vagy a beszerzett bizonyítékoknak az ismerete szükséges.

 (2) A kapcsolódó vizsgálat szükségességéről az EMGA utólagos ellenőrzéssel érintett ügyfelet a hatóság értesíti. Ezen 
irat postára adásának, postai kézbesítés mellőzése esetén az  értesítés átadásának  napjától a  kapcsolódó vizsgálat 
befejezéséig eltelt idő az EMGA utólagos ellenőrzés határidejébe nem számít bele. A hatóság ezen időtartam alatt 
az EMGA utólagos ellenőrzést folytathatja.
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 (3) A kapcsolódó vizsgálat befejező időpontjáról a hatóság az EMGA utólagos ellenőrzéssel érintett ügyfelet értesíti.
 (4) Ha a  kapcsolódó vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján az  alapügy tényállása a  kapcsolódó vizsgálattal 

érintett körben tisztázott, az EMGA utólagos ellenőrzés a kapcsolódó vizsgálat befejezésétől függetlenül lezárható.
 (5) A  kapcsolódó vizsgálat során beszerzett adatokról, bizonyítékokról szóló jegyzőkönyvnek, illetve a  kapcsolódó 

vizsgálat során feltárt adatoknak, bizonyítékoknak ügyfelet érintő részét az  EMGA utólagos ellenőrzéssel érintett 
ügyféllel részletesen ismertetni kell.

 (6) A kapcsolódó vizsgálat határideje – beleértve az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének napját – 30 nap.
 (7) Egyéb tekintetben a kapcsolódó vizsgálatra az EMGA utólagos ellenőrzés szabályai alkalmazandók.
 (8) Ha a  kapcsolódó vizsgálat során beszerzett adatok, bizonyítékok alapján az  EMGA utólagos ellenőrzés lezárására 

a  kapcsolódó vizsgálat befejezését megelőzően kerül sor, e  § alkalmazása szempontjából a  kapcsolódó vizsgálat 
befejező időpontjának a  beszerzett adatok, bizonyítékok rendelkezésre állásáról szóló értesítés postára adásának, 
a postai kézbesítés mellőzése esetén az értesítés átadásának napját kell tekinteni.

67. Határidők az EMGA utólagos ellenőrzési eljárásban

109. § (1) Az EMGA utólagos ellenőrzés határideje – beleértve az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének napját – 90 nap.
 (2) Az  ellenőrzési határidőt indokolt esetben az  EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv vezetője egyszer, legfeljebb 

60  napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. A  meghosszabbított ellenőrzési határidőt rendkívüli 
körülmények által indokolt esetben, az EMGA utólagos ellenőrzést végző szerv kérelmére a  felettes szerv egyszer, 
legfeljebb 60 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja.

 (3) A hatóság az ellenőrzési határidő lejártát követően ellenőrzési cselekményeket nem végezhet. Az ellenőrzési határidő 
meghosszabbításának hiányában az EMGA utólagos ellenőrzést az e törvényben előírt módon és határidőben le kell 
zárni.

 (4) Ha az  ügyfél az  EMGA utólagos ellenőrzést a  megjelenési kötelezettség elmulasztásával, az  együttműködési 
kötelezettség megsértésével vagy más módon akadályozza, az  akadály fennállásának időtartama, de legfeljebb 
90 nap az EMGA utólagos ellenőrzés határidejébe nem számít bele. A hatóság az akadály fennállásának időtartama 
alatt az  EMGA utólagos ellenőrzést folytathatja. A  hatóság az  akadály észlelését követően haladéktalanul kötelezi 
az ügyfelet az akadály megszüntetésére.

 (5) Az EMGA utólagos ellenőrzés során a Ket.-nek az ügyintézési határidőbe be nem számítható időtartamra vonatkozó 
rendelkezéseit alkalmazni kell.

68. A hatóság jogai és kötelezettségei az EMGA utólagos ellenőrzési eljárásban

110. § (1) Az  ellenőr az  EMGA utólagos ellenőrzés megkezdését megelőzően köteles magát és ellenőrzési jogosultságát 
szolgálati igazolvánnyal és megbízólevéllel igazolni.

 (2) Az  ellenőr az  EMGA utólagos ellenőrzés során jogait oly módon köteles gyakorolni, hogy az  ellenőrzött ügyfél 
gazdasági tevékenységét a lehető legkisebb mértékben korlátozza.

 (3) Az  ellenőr az  EMGA utólagos ellenőrzés során köteles a  tényeket, körülményeket, adatokat értékelni, az  ügyfelet, 
képviselőjét, meghatalmazottját az EMGA utólagos ellenőrzés során tett megállapításairól tájékoztatni. Ha az ellenőr 
az  ügyfél által felajánlott bizonyítékot visszautasítja, köteles azt előzetesen szóban, majd az  EMGA utólagos 
ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben írásban is indokolni.

 (4) Az EMGA utólagos ellenőrzés során feltárt adatokat a hatóság jogosult az ellenőrzött ügyféllel közvetlen vagy közvetett 
kapcsolatban állt vagy álló más ügyfél EMGA utólagos ellenőrzésénél a tényállás tisztázása céljából felhasználni.

 (5) Az ellenőr az ellenőrzött ügyfél üzleti, üzemi vagy egyéb helyiségeibe beléphet, iratokat, adathordozókat, tárgyakat, 
munka-, gyártási folyamatokat vizsgálhat meg, felvilágosítást, nyilatkozatokat kérhet, leltárfelvételt, mintavételezést 
végezhet, vagy egyéb bizonyítást folytathat le.

69. Az ellenőrzött ügyfél jogai és kötelezettségei az EMGA utólagos ellenőrzési eljárásban

111. § (1) Az ellenőrzött ügyfél köteles a hatósággal az EMGA utólagos ellenőrzés során együttműködni, az utólagos ellenőrzés 
feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.
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 (2) Az EMGA utólagos ellenőrzés során az ellenőrzött ügyfél köteles különösen a bizonyítékokat – a hatóság felhívására 
azok hitelesített magyar nyelvű fordítását is – a  hatóság által meghatározott időpontra az  ellenőr rendelkezésére 
bocsátani, illetve az EMGA utólagos ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények és egyéb feltételek megismerését 
biztosítani, szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a  dokumentációs anyagokba a  betekintést 
lehetővé tenni.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a hatóság végzéssel, határidő megjelölésével 
kötelezheti az  EMGA utólagos ellenőrzés alá vont ügyfelet kötelezettségei teljesítésére. Ha az  ellenőrzés alá vont 
ügyfél a kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti, az utólagos ellenőrzést végző szerv intézkedik bírság kiszabása 
iránt, illetve a bírság kiszabásával egyidejűleg az EMGA utólagos ellenőrzést felfüggesztheti és – az ellenőrzött ügyfél 
költségére – a nyilvántartásokat, elszámolásokat szakértővel elkészíttetheti.

 (4) Az ellenőrzött ügyfél jogosult
a) az ellenőr személyének azonosságáról és megbízásáról meggyőződni,
b) az ellenőrzési cselekménynél jelen lenni,
c) megfelelő képviseletről gondoskodni.

 (5) Az ellenőrzött ügyfélnek joga van az EMGA utólagos ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni. Minden olyan 
iratba betekinthet, arról másolatot készíthet vagy saját költségére készíttethet, amely jogainak érvényesítéséhez, 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

 (6) Nem tekinthet be az ellenőrzött ügyfél
a) a hatóság belső levelezésébe,
b) a döntés tervezetébe,
c) a  tanú vagy az  eljárásban részt vevő más személy természetes személyazonosító adatait tartalmazó 

jegyzőkönyvbe (iratba), ha a hatóság ezen adatokat zártan kezeli,
d) az iratnak azon részébe, amely más személyre vonatkozó, adó- vagy vámtitkot tartalmaz,
e) törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja.

 (7) Az  ellenőrzött ügyfélnek joga van a  megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, 
bizonyítási indítványokat előterjeszteni.

 (8) Az  EMGA utólagos ellenőrzés során az  ellenőrzött ügyfél köteles a  hatóság kérésére a  szolgáltatott adatok és 
a rendelkezésre bocsátott dokumentációk teljességéről nyilatkozatot tenni.

70. Az 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 83. cikkéhez

112. § (1) Ha a  hatóság a  tényállás tisztázása érdekében külföldi hatóságot keres meg, az  ügyfél megkeresésről történő 
értesítésének postára adásától, a  postai kézbesítés mellőzése esetén az  értesítés átadásának  napjától a  külföldi 
hatóság válaszának az ellenőrzést folytató szervhez való megérkezésétől számított 8. napig eltelt időtartamot – de 
legfeljebb 12 hónapot – az  EMGA utólagos ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Ha 
a  külföldi hatóság a  megkeresésétől számított 1  éven belül nem válaszol, az  ellenőrzési határidő szünetelésének 
utolsó napja a külföldi hatóság megkeresésének postára adása napjától számított 1 év.

 (2) A hatóság a külföldi hatóság megkeresésének időtartama alatt az EMGA utólagos ellenőrzést folytathatja és az EMGA 
utólagos ellenőrzés befejezhető a megkereséssel nem érintett tárgykörben, ha a tényállás e tekintetben tisztázott. 
A megkereséssel érintett tárgykörben a hatóság az ügyfelet a külföldi hatóság megkereséséről és a külföldi hatóság 
válaszának az EMGA utólagos ellenőrzést végző szervhez történő megérkezéséről 5 napon belül értesíti.

 (3) Ha a  külföldi hatóság a  megkeresésétől számított 1  éven belül nem válaszol, az  EMGA utólagos ellenőrzést 
a szünetelés befejeződésétől számított nyitva álló határidőn belül le kell zárni a megkereséssel érintett tárgykörben 
is, és a megkereséssel érintett tárgykörben a külföldi hatóságnak az EMGA utólagos ellenőrzés befejezését követően 
megérkező válasza esetén, szükség szerint ismételt ellenőrzés végezhető.

71. Bírság

113. § (1) Az e Fejezetben meghatározott, így különösen
a) a  bizonylatok, könyvek, nyilvántartások, és egyéb iratok, adathordozók, más tárgyi bizonyítékok átadására 

vonatkozó,
b) a tényállás tisztázására alkalmatlan iratoknak, nyilvántartásoknak a rendezésére, pótlására, javítására vonatkozó 

hatósági felszólításban meghatározott,
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c) az idegen nyelvű irat hitelesített magyar nyelvű fordításának átadására vonatkozó,
d) felvilágosítás, nyilatkozat nyújtására vonatkozó,
e) az adatszolgáltatási kötelezettségnek a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazó, hiteles, átlátható, pontos, 

teljes körű, valamint a megadott határidőre történő teljesítésére vonatkozó,
f ) az  ellenőrzött ügyfél iratainak, adathordozóinak, tárgyainak, munka- és gyártási folyamatainak vizsgálatát 

biztosító,
g) az ellenőrzött ügyfél üzleti, üzemi vagy egyéb helyiségeinek a vizsgálatát biztosító,
h) leltárfelvétel, mintavétel lehetővé tételét biztosító,
i) más, a hatóság által jogszabályi felhatalmazás alapján végzett ellenőrzés feltételeinek biztosítására vonatkozó, 

továbbá
j) az ellenőrzés akadályozása esetén, illetve az ellenőrző hatósággal való együttműködést előíró
kötelezettség megszegése esetén az eljáró szerv bírságot szab ki.

 (2) A  bírság összege a  jogsértés jellegétől, illetve az  ellenőrzés alá vont ügyletek számától, valamint az  igénybe vett 
támogatás összegétől függetlenül, természetes személy esetében minimálisan 50 ezer forint, más személy esetében 
legalább 100 ezer forint.

 (3) A kiszabható bírság felső határa természetes személy esetében 1 millió forintig, más személy esetében 5 millió forintig 
terjedhet. Ez esetben a bírság kiszabásánál a hatóság a fokozatosság elvét szem előtt tartva mérlegeli az eset összes 
körülményét, az ügyfél, illetve eljáró képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja jogellenes magatartásának 
(tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az ügyfél, illetve intézkedő képviselője, 
alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.

 (4) Bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten 
is kiszabható.

 (5) A bírság késedelmes megfizetése esetén a késedelem minden naptári napja után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat 365-öd részének megfelelő mértékű késedelmi pótlékot kell felszámítani.

 (6) Az e Fejezetben meghatározott bírságot a fizetés elmulasztása esetén adók módjára kell behajtani. A végrehajtási 
eljárás lefolytatására az  állami adó- és vámhatóság jogosult. A  végrehajtási eljárásra az  Art.-nak az  adótartozás 
végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

NEGYEDIK RÉSZ 
VÁMTANÁCSADÓ ÉS VÁMÜGYNÖK

XXIII. FEJEZET 
VÁMTANÁCSADÓ

114. § (1) Aki vámtanácsadói tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a vámtanácsadók nyilvántartásba 
vételét végző szervezetnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerint bejelenteni.

 (2) Bejelentés alapján a vámtanácsadók nyilvántartásában szereplő büntetlen előéletű természetes személy lehet, aki
a) adóazonosító jellel (egyéni vállalkozó esetén adószámmal) rendelkezik,
b) szakirányú (jogász, közgazdász, igazgatásszervezői szakon) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, illetve 

szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben (a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési 
területhez tartozó szakon) szerzett végzettséggel rendelkezik,

c) megfelel a Vámkódex 39. cikk a) pontja szerinti feltételnek, és
d) a Vámkódex 39. cikk d) pontja szerinti vámszakmai képzettséget a 23. § (5) bekezdése szerinti vámjogi szakértői 

hatósági vizsga tanúsítványával igazolja.
 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel nem teljesülése esetén a nyilvántartásba vétel teljesíthető, ha a kérelmező 

10  év vámszakmai gyakorlati jellegű szakismerettel rendelkezik. A  gyakorlati szakismeret igazolására a  23.  § 
(4) bekezdését alkalmazni kell.

 (4) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vámtanácsadói tevékenységet 
– az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően – akkor folytathat, ha
a) legalább egy tagja, vagy alkalmazottja, vagy állandó képviselője a vámtanácsadók nyilvántartásában szerepel, 

és
b) megfelel a Vámkódex 39. cikk a) pontjában meghatározott feltételnek.
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 (5) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad 
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező természetes személy szolgáltató Magyarország területén vámtanácsadói 
vagy vámügynöki szolgáltatás határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát 
köteles – a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire is figyelemmel – 
az  e  szolgáltatók nyilvántartásba vételét végző szervezetnek bejelenteni. A  nyilvántartásba vételt végző szervezet 
a vámtanácsadói vagy vámügynöki szolgáltatás végzésére határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében jogosult 
bejelentést tevőt közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi, amely során
a) a (2) bekezdés szerinti feltételek teljesítéséhez magyar adószám helyett a letelepedés helye szerinti tagállamban 

kiadott közösségi adószámot,
b) a  (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott feltétel teljesítéséhez a  külföldi bizonyítványok és oklevelek 

elismeréséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő igazolást,
c) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel teljesítéséhez a letelepedés szerinti tagállamban kiadott 

engedélyezett gazdálkodói engedélyt vagy a Vámkódex 39. cikk a) pontjában megállapított feltételnek való 
megfelelésről a letelepedés helye szerinti vámhatóság által kiadott igazolást,

d) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltétel teljesítéséhez a VA 27. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti 
képzés elvégzésének a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezései szerinti 
igazolását

fogadja el.
 (6) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad 

szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatásnyújtó szervezet határon átnyúló vámtanácsadói vagy 
vámügynöki szolgáltatási tevékenysége keretében vámtanácsadói vagy vámügynöki szolgáltatást akkor folytathat, 
ha a feladat irányításával, vezetésével megbízott tagja, alkalmazottja teljesítette az (5) bekezdés szerinti bejelentési 
kötelezettségét.

 (7) A  határon átnyúló szolgáltatásnyújtás tekintetében az  átmeneti és alkalmi jelleget a  szolgáltatás időtartamára, 
gyakoriságára, rendszerességére és folytonosságára tekintettel a nyilvántartásba vételt végző szervezet esetenként 
állapítja meg.

115. § (1) A  vámtanácsadók nyilvántartásába való felvételre irányuló közigazgatási hatósági eljárás megindításához 
szükséges kérelmet a vámhatóság területi szervei közül a megyei adó- és vámigazgatóságoknál lehet előterjeszteni. 
A  vámhatóság a  114.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti feltétel teljesítését megvizsgálja, és a  kérelmet, a  csatolt 
mellékleteket, valamint a  megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet a  kérelem beérkezésétől számított 15  napon 
belül felterjeszti a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére.

 (2) A nyilvántartásba vételi eljárás határidejére vonatkozóan az Art. 175/D. § (2) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy 
az  ügyintézési határidő az  (5)  bekezdés szerinti dokumentum beérkezésétől kezdődik. A  nyilvántartásba vételi 
kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásra az Art. 175/D. § (3) bekezdését, a vámtanácsadói nyilvántartás adattartalmára 
vonatkozóan az Art. 175/E. § (2) és (3) bekezdését alkalmazni kell.

 (3) A vámtanácsadói nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hivatalból igazolványt 
állít ki. A nyilvántartásba vétel feltételeiben való változást a vámtanácsadó köteles haladéktalanul írásban bejelenteni 
a vámhatóságnak.

 (4) A vámtanácsadói nyilvántartásba vett természetes személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni, az ennek 
teljesítéséről szóló nyilatkozatot a továbbképzési időszak végét követő 30 napon belül be kell nyújtani a nyilvántartásba 
vételt végző szervezetnél.

 (5) A kérelmezőnek az Art. 175/E. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást 
követő 30 napon belül köteles bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, mellékelve az adatváltozást 
igazoló dokumentumot, továbbá ha az adatváltozás érinti az igazolványon feltüntetett adatokat, magát az igazolványt 
is. A  beküldött igazolványt a  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  adatváltozás átvezetését követően 
haladéktalanul megsemmisíti. Ha a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás-bejelentés 30 napon túli 
elmulasztásának tényéről tudomást szerez, a nyilvántartásba vett személyt felszólítja az adatváltozás bejelentésének 
pótlására, amelyre a nyilvántartásba vett személynek a felszólítás kézhezvételétől számított 8 nap áll rendelkezésére.
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 (6) Ha az  igazolvány elveszett, megsemmisült, a  nyilvántartásba vett személy birtokából bűncselekmény vagy 
szabálysértés során kikerült, a nyilvántartásba vett személy köteles ennek tényét 8 napon belül bejelenteni. Ebben 
az esetben a korábban kibocsátott igazolvány a bejelentéssel érvénytelenné válik, és a nyilvántartásba vételt végző 
szervezet ennek tényét a minisztérium honlapján közzéteszi.

 (7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti bejelentő személy a bejelentéssel egyidejűleg benyújthatja az igazolvány pótlása iránti 
kérelmét.

116. § (1) A vámtanácsadói nyilvántartásból törlésre kerül az a természetes személy,
a) aki kérelmezi a nyilvántartásból való törlését,
b) aki a nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatás során valótlan adatot közölt,
c) akinél a nyilvántartásba vétel feltételei már nem állnak fenn, és a kérelmező a feltételeknek való megfelelésben 

beálló változásról a 115. § (3) bekezdése szerint haladéktalanul megtett bejelentésére a nyilvántartást vezető 
szervezet által megállapított határidőre a feltétel teljesítését nem pótolja,

d) aki a vámjogszabályban és adószabályokban előírt kötelezettségeit a 23. § szerint – a 24. §-ra is figyelemmel – 
ismételten vagy súlyosan megszegi,

e) aki a 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési és bejelentési kötelezettségének a megadott határidőig nem 
tesz eleget,

f ) aki az adatváltozást a 115. § (5) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül nem jelentette 
be, illetve a 115. § (6) bekezdése szerinti bejelentést nem jelenti be,

g) akit bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült,

h) aki az igazolvány szerinti tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
i) akit jogerős bírói ítélet cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, vagy
j) aki elhunyt.

 (2) A nyilvántartásból való törlés esetén a nyilvántartásba vett személy vagy a képviseletében eljárni jogosult személy, 
illetve az örökös a 115. § (3) bekezdése szerint kiadott vámtanácsadói igazolványt a visszavonási kérelem benyújtásakor, 
illetve a 115. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentéskor, továbbá az (1) bekezdés g)–i) pontja szerinti törlésre okot 
adó körülmény felmerülésének bejelentésekor köteles a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek megküldeni.

 (3) A nyilvántartásból való törlés esetén a vámtanácsadó vámjogi képviseletre vonatkozó új megbízást nem fogadhat el, 
a folyamatban levő vámkezeléseit és ezekkel összefüggő ügyeit pedig a szükséges időn, de legfeljebb 30 napon belül 
köteles véglegesen rendezni.

 (4) A  nyilvántartásból törölt természetes személyek adatait a  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  törlést követő 
10 évig őrzi meg.

 (5) Az a természetes személy, akit a nyilvántartásból töröltek, ha a törlésre az
a) (1) bekezdés a), c) és e) pontja alapján került sor, a visszavonást követően,
b) (1) bekezdés b), d) és f ) pontja alapján került sor, a visszavonást követő egy év elteltével,
c) (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülését követően,
d) (1) bekezdés h) pontja alapján került sor, az adott igazolvány szerinti tevékenység folytatását kizáró eltiltás 

hatályát követően,
e) (1) bekezdés i) pontja alapján került sor, a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően
kérheti az  igazolvány újbóli kiadását és a  nyilvántartásba történő ismételt felvételét, feltéve, hogy teljesítette 
a visszavonást megelőző továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó, 115. § (4) bekezdése szerinti 
továbbképzési kötelezettség arányos részét.

 (6) A nyilvántartásba vétellel és az onnan való törléssel, valamint az igazolvány pótlásával, cseréjével, a nyilvántartásba 
vett adatok módosításával összefüggő, továbbá a tevékenységek határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének 
és folytatásának bejelentésével összefüggő eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
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XXIV. FEJEZET 
VÁMÜGYNÖK

117. § (1) Aki vámügynöki tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a vámügynökök nyilvántartásba 
vételét végző szervezetnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerint bejelenteni.

 (2) A vámügynökök nyilvántartásába az a büntetlen előéletű természetes személy vehető fel, aki
a) adóazonosító jellel (egyéni vállalkozó esetén adószámmal) rendelkezik,
b) a Vámkódex 39. cikk d) pontjában meghatározott gyakorlati jellegű szakértelemmel vagy szakmai képesítéssel 

rendelkezik.
 (3) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti vámszakmai feltételnek gyakorlati jellegű szakértelem által való teljesülését 

a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását megelőző legalább 3 éves intervallumra, de legfeljebb 2004. május 1-ig 
visszamenőleg kell vizsgálni és a gyakorlati szakismeret igazolására a 23. § (4) bekezdését alkalmazni kell. A (2) bekezdés 
b) pontja szerinti vámszakmai feltétel teljesítésének a 23. § (5) bekezdése szerinti vámjogi szakértő hatósági képzéssel 
és hatósági vizsgával való igazolására a hatósági vizsga tanúsítványa szolgál.

 (4) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vámügynöki tevékenységet akkor végezhet, 
ha legalább egy tagja, alkalmazottja vagy állandó képviselője a vámügynökök nyilvántartásában szerepel, továbbá ha 
a határátkelőhelyen végzett vámügynöki tevékenységével a határforgalom lebonyolítását nem zavarja.

 (5) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki.
 (6) A vámügynök nyilvántartásba vételére, továbbképzési és bejelentési kötelezettségére, a vámügynöki nyilvántartás 

tartalmára és a vámügynöki nyilvántartásból való törlésre a 114. § (5)–(7) bekezdését, a 115. §-t és 116. §-t alkalmazni 
kell.

ÖTÖDIK RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XXV. FEJEZET 
FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

118. §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a Magyarország területén lévő vámhivatalok székhelyét és illetékességét,
b) a tranzitterület létesítését vámellenőrzési szempontból engedélyező vámszervet,
c) az EMGA felülellenőrzés végrehajtására kijelölt vámszervet,
d) a  vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító képző szervek, a  vámjogi szakértői hatósági vizsgán 

közreműködő vizsgabiztosok, a vámtanácsadók és a vámügynökök nyilvántartását végző szervezetet
rendeletben állapítsa meg.

119. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
 1. a gazdálkodó számítógépesített rendszerének működési zavara esetén alkalmazandó részletszabályokat,
 2. az EORI nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat,
 3. a kötelező érvényű felvilágosításra vonatkozó szabályokat,
 4. az engedélyezett gazdálkodói engedélyhez előírt gyakorlati jellegű szakértelem igazolásának szempontjait,
 5. a  vámigazgatási bírságra, a  lefoglalásra, az  elkobzásra, illetve a  megsemmisítésre vonatkozó részletes 

szabályokat,
 6. a díjakra és költségekre vonatkozó részletes szabályokat,
 7. az áruk tarifális besorolására vonatkozó részletes szabályokat,
 8. az áruk származására vonatkozó részletes szabályokat,
 9. a kezességvállalás részletes szabályait,
10. a készpénz letétbe helyezés vámbiztosítékként történő egyedi azonosításának részletes szabályait,
11. a kezességtől és készpénzletéttől eltérő biztosíték részletes szabályait,
12. a fizetési könnyítés részletes szabályait,
13. a hitelkamat felszámításának részletes szabályait,
14. a befizetés azonosításának, a túlfizetés rendezésének szabályait,
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15. a  belépési gyűjtő árunyilatkozat, a  kilépési gyűjtő árunyilatkozat és az  újrakiviteli értesítés benyújtásának 
szabályait,

16. az  áruátengedést követő eljárások során alkalmazandó nyomtatványok mintáját, illetve a  kitöltésükre 
vonatkozó útmutatót,

17. az egységes vámokmány nem formanyomtatványon történő kitöltésének és benyújtásának feltételeit,
18. a szóban bejelentett árura keletkező behozatali vagy kiviteli vámtartozás megfizetéséről kiadandó Vámjegy 

alkalmazásának részletes szabályait, illetve mintáját,
19. az adónyilatkozattal kapcsolatos szabályokat,
20. a vámraktárra, vámszabad terület létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat,
21. az export-visszatérítésre vonatkozó részletes szabályokat,
22. a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, 

a  szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében 
történő kiegészítéséről, valamint a 2446/2015/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2015. 
december 17-i 341/2016/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: ÁFJA) 9. melléklet A., C1. és D1. függelékéhez, 
valamint az FJA A és B mellékletéhez szükséges magyarázó jegyzeteket,

23. az átmeneti megőrzési létesítmény üzemeltetője által küldendő garanciajelentésben szereplő adatok körét,
24. a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályait,
25. a  vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásba történő felvétel és törlés végrehajtását, a  nyilvántartás 

vezetésének szabályait, az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a nyilvántartásba 
vett személyek kötelező továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokat,

26. a vámjogi szakértői hatósági képzés és hatósági vizsga részletszabályait, továbbá a vámjogi szakértői hatósági 
képzést lebonyolító képző szervek, valamint a hatósági vizsga lebonyolítására megbízással foglalkoztatható 
vizsgabiztosok nyilvántartásba-vételi eljárásának szabályait

rendeletben állapítsa meg.
 (2) Felhatalmazást kap a  miniszter, hogy a  postaügyért felelős miniszterrel egyetértésben a  postai küldeményekre 

vonatkozó vámeljárás végrehajtásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
 (3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben

a) a katonai csapat- és árumozgásra vonatkozó vámeljárás különös szabályait,
b) a  vámeljárás során alkalmazandó NATO-okmányok körét, alkalmazását, valamint kibocsátásuk eljárási 

szabályait
rendeletben állapítsa meg.

 (4) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a miniszter egyetértésével a Vámtarifa Bizottság összetételét 
és ügyrendjét rendeletben állapítsa meg.

XXVI. FEJEZET 
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

120. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–18. §, a 20–32. §, a 33. § (1) és (3)–(6) bekezdése, a 34–92. §, a 93. § (1) és (2) bekezdése, a 94–117. §, a 121. §, 

a 122. § (1) bekezdése, a 123–133. §, a 134. § (1) bekezdése, a 135–138. §, valamint az 1. melléklet 2016. május 1-jén 
lép hatályba.

 (3) A 19. §, a 33. § (2) bekezdése és a 93. § (3) bekezdése 2019. május 1-jén lép hatályba.

XXVII. FEJEZET 
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

121. § (1) E törvény rendelkezéseit a 2016. május 1-jét követően indult eljárások során kell alkalmazni.
 (2) A  2016. május 1-jét megelőzően indult eljárásokat az  eljárás megindításakor hatályos jogszabályok alapján kell 

lefolytatni.
 (3) Azon vámeljárás, amely esetében a  2016. május 1-je előtt a  közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003.  évi 

CXXVI.  törvény e  törvény hatálybalépését megelőző  napon hatályos 7/C.  § (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti 
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utólagos ellenőrzés ellenőrzéssel lezárt vámeljárást vagy ellenőrzéssel lezárt időszakot keletkeztetett, 2016. május 1-jét 
követően indult, áruátengedést követő ellenőrzés alá vonható.

 (4) Azon, a  közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003.  évi CXXVI.  törvény 7/C.  § (1)  bekezdése szerinti utólagos 
ellenőrzéseknél, amelyek 2016. május 1-je előtt indultak, az utólagos ellenőrzést követő hatósági eljárást az utólagos 
ellenőrzés megindításakor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján kell lefolytatni, ideértve a  vámigazgatási 
bírság kiszabására vonatkozó rendelkezések alkalmazását is.

 (5) Az  engedélyezett gazdálkodói engedélyre vonatkozó rendelkezéseket – az  engedélyezési feltételeket kivéve  – 
az e törvény hatálybalépésekor érvényben lévő AEO tanúsítványokra is alkalmazni kell.

 (6) 2016. május 1-től a Vámkódex 39. cikk d) pontja szerint előírt és a VA 27. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti képzési 
feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha a kérelmező igazolja, hogy a 23. § (5) bekezdése szerinti vámjogi szakértői hatósági 
képzésben részt vesz. Ha az engedély kiadására irányuló kérelem elbírálásakor vagy az engedély újraértékelésekor az első 
vámjogi hatósági szakértői képzés időpontja még nincs a minisztérium honlapján közzétéve, a vámjogi szakértői hatósági 
képzésen való részvétel igazolásának kötelezettsége az első képzés időpontjának közzétételét követő 5. napon válik 
esedékessé. A szakmai képesítés megszerzését az engedélyes a vámjogi szakértői hatósági vizsgáról szóló tanúsítvány 
benyújtásával haladéktalanul igazolja a  vámhatóság felé. A  szakmai képzettség megszerzésének elmaradása esetén 
az engedély az engedélyezésre visszamenő hatállyal szűnik meg.

 (7) Az e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott vámügynöki engedélyek az újraértékelésükig hatályban maradnak, 
de a 117. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételre csak az újraértékelést követően kerülhet sor.

 (8) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény alapján lefolytatott EMGA utólagos ellenőrzések 
tekintetében elrendelt ismételt ellenőrzéseket és felülellenőrzéseket az  alap ellenőrzés által érintett időszakra 
irányadó jogszabályok rendelkezései szerint kell lefolytatni.

 (9) Ha az  ÁFJA annak vizsgálatát írja elő, hogy megsértették-e súlyosan vagy ismételten a  vámjogszabályokat vagy 
adószabályokat, a 23. § (2) bekezdését és a 24. §-t kell alkalmazni.

 (10) A  vámhatóság az  általa elfogadott vámbiztosítékoknak a  vámjogszabályokban meghatározott célok biztosítása 
érdekében a VA 147. cikke szerinti Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelés (GUM) rendszer telepítési időpontjáig köteles 
olyan ellenőrzési rendszert működtetni, amely a biztosítéknyújtás és felszabadítás folyamatát kezeli.

XXVIII. FEJEZET 
AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

122. § (1) E törvény
1. az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és a  tanácsi 

rendeletnek,
2. a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi 

rendeletnek,
3. a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó 

részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2446/2015/EU felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendeletnek,

4. az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i 
2447/2015/EU bizottsági rendeletnek,

5. a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, 
a  szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében 
történő kiegészítéséről, valamint a 2446/2015/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2015. 
december 17-i 341/2016/EU bizottsági rendeletnek,

6. a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. cím III. fejezetének

való megfelelést szolgálja.
 (2) A 134. § (2) bekezdése a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere 

tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. december 9-i 2014/107/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.
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 (3) A 19. § és a Harmadik Rész a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

XXIX. FEJEZET 
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

123. §  A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény
a) 24/A.  § (1)  bekezdésében az  „a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003.  évi CXXVI.  törvény 

(a továbbiakban: Vtv.) 16. § (6a)–(6e) bekezdésében meghatározottak szerint, a Vtv. 16. § (6a) bekezdésében” 
szövegrész helyébe az „az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 12. § 
(2)–(4) bekezdésében meghatározottak szerint, a Vtv. 11. § r) pontjában” szöveg,

b) 24/A. § (3) bekezdésében a „16. § (6e)” szövegrészek helyébe a „12. § (4)” szöveg
lép.

124. § (1) A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gazdasági kamarák az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtése, megőrzése, 
illetve fokozása érdekében)
„a) árukra vonatkozó, az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet szerinti származási igazolásokat, bizonyítványokat és kereskedelmi forgalomban szükséges más 
okmányokat állítanak ki, illetve hitelesítenek,”

 (2) A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI.  törvény 9/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „közösségi” szövegrészek 
helyébe az „uniós” szöveg lép.

125. §  Az  energiaadóról szóló 2003.  évi LXXXVIII.  törvény 7.  § (1a)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló törvény” 
szövegrész helyébe az „az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény” szöveg lép.

126. § (1) Az Art. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E  törvény hatálya nem terjed ki a  társadalombiztosítási ellátásokra, valamint az  uniós vámjog végrehajtásáról 
szóló törvény hatálya alá tartozó kötelező befizetésekre. E törvényt kell alkalmazni
a) az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény, illetve a  vámjogszabályok eltérő rendelkezése hiányában 
e jogszabályok hatálya alá tartozó kötelező befizetések (vám, adó, díj, költség, bírság, pótlék, kamat) elszámolására, 
valamint
b) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az a) pont alá nem tartozó olyan fizetési kötelezettségek elszámolására, 
amelyek megállapítása, nyilvántartása, beszedése, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása vagy ellenőrzése 
a vámhatóság hatáskörébe tartozik.”

 (2) Az Art. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény ügyfélre vonatkozó rendelkezéseit az EORI szám megállapításával 
összefüggő nyilvántartásba vétellel és nyilvántartással kapcsolatban az  e  törvény hatálya alá tartozó adózóra is 
alkalmazni kell. A vámjogszabályok szerinti EORI számra történő hivatkozást az adójogszabályok hatálya alá tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban a VPID számra történő hivatkozásként kell értelmezni.”

 (3) Az Art. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Adótitok az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat. Az adótitokra vonatkozó 
rendelkezéseket, és az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 11. § (3) bekezdését kell alkalmazni 
a VPID szám megállapításával, nyilvántartásba vételével és nyilvántartásával összefüggő eljárásokra.”

 (4) Az Art. 120. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés a) pontjában a „vezetésével (ideértve a VPID szám megállapítását 
is) kapcsolatos” szövegrész helyébe a „vezetésével kapcsolatos” szöveg lép.

127. §  A  regisztrációs adóról szóló 2003.  évi CX.  törvény 9.  § (9)  bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló törvény” 
szövegrész helyébe az „az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény” szöveg lép.
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128. § (1) A  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
(a továbbiakban: Jöt.) 7. § 32–34. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„32. megbízható adós: az a személy, aki legalább 2 éve engedéllyel végez adóraktárban folytatható tevékenységet, 
illetve aki legalább 2  éve folytat az  e  törvény szerinti jövedéki engedély birtokában jövedéki engedélyes 
kereskedelmi, export- és importtevékenységet, valamint aki a  Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló  
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 
2454/93/EGK bizottsági rendelet 14a.  cikk (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja szerinti engedélyezett gazdálkodói 
tanúsítvánnyal (a továbbiakban: AEO tanúsítvány) vagy az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezett gazdálkodó 
engedéllyel (a  továbbiakban: engedélyezett gazdálkodói engedély) rendelkezik, és terhére a  jövedéki biztosíték 
a 38. § (5) bekezdése alapján történő megállapítására irányuló kérelem benyújtását megelőző 2 évben összességében 
a  jövedéki biztosíték értékének 10 százalékát meghaladó jövedéki bírságot vagy adóbírságot a  vámhatóság vagy 
az adóhatóság jogerős határozattal nem állapított meg, továbbá a jövedéki biztosíték értékének – a 2 éves vizsgált 
időszakban összességében – 10 százalékát meghaladó összegű, az esedékességet 30 nappal meghaladóan rendezett 
vagy rendezetlen adótartozása nem volt, kivéve az olyan adótartozást, amelyre fizetési könnyítést (fizetési halasztás, 
részletfizetés) engedélyeztek,
33. megbízható adómentes felhasználó: az  a  személy, aki legalább 2  éve folyamatosan jogosult jövedéki termék 
adómentes beszerzésére, valamint az a személy, aki AEO tanúsítvánnyal vagy engedélyezett gazdálkodói engedéllyel 
rendelkezik, és terhére jogerős határozattal a  keretengedély iránti kérelem vagy a  keretengedély módosítására 
irányuló kérelem benyújtását megelőző 2  évben összességében a  jövedéki biztosíték értékének 10  százalékát 
meghaladó jövedéki bírságot vagy adóbírságot a  vámhatóság vagy az  adóhatóság nem állapított meg, továbbá 
a  jövedéki biztosíték értékének 10 százalékát meghaladó összegű, az  esedékességet 30  nappal meghaladóan 
rendezett vagy rendezetlen adótartozása nem volt, kivéve az olyan adótartozást, amelyre fizetési könnyítést (fizetési 
halasztás, részletfizetés) engedélyeztek,
34. megbízható felhasználói engedélyes: az  a  személy, aki legalább 2  éve folyamatosan jogosult egyéb ellenőrzött 
ásványolaj vagy megfigyelt termék beszerzésére, valamint az a személy, aki AEO tanúsítvánnyal vagy engedélyezett 
gazdálkodói engedéllyel rendelkezik, és terhére a  jövedéki biztosíték csökkentésére irányuló kérelem benyújtását 
megelőző 2  évben, illetve a  jövedéki biztosíték 59.  § (6)  bekezdése szerinti csökkentését követő kétévenkénti 
időszakra összességében a jövedéki biztosíték értékének 10 százalékát meghaladó jövedéki bírságot vagy adóbírságot 
a vámhatóság vagy az adóhatóság jogerős határozattal nem állapított meg,”

 (2) A Jöt. 39. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában az „az Art.” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)” szöveg lép.

129. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 43. § (1) bekezdés 
f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az idegenrendészeti hatóság önálló beutazási és tartózkodási tilalmat rendel el azzal az ismeretlen helyen vagy külföldön 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárral szemben,)
„f ) aki az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény szerinti, jogerősen kiszabott vámigazgatási bírságot nem fizette 
meg, illetve annak végrehajtására nincs lehetőség.”

130. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 113. § (2) bekezdés a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adóraktározási eljárás hatálya alá nem vonható az a termék,)
„a) amely az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 5. cikk 23. pontja értelmében nem minősül uniós árunak, illetve”

 (2) Az Áfa tv. 156. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben említett engedély megszerzéséhez a következő feltételek teljesülése szükséges:]
„c) a  kérelmező a  Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 
Vámvégrehajtási-rendelet) 14a. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal 
vagy a Vámkódex 38. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezett gazdálkodó engedéllyel rendelkezik, vagy
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d) a kérelmező a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 76. cikk 
(1) bekezdés c) pontja szerinti egyszerűsített eljárásra vonatkozó, szabad forgalomba bocsátáshoz kiadott engedéllyel 
vagy a Vámkódex 182. cikke szerinti „Bejegyzés a nyilatkozattevő nyilvántartásába” vagy a Vámkódex 185. cikke szerinti 
önértékelésre vonatkozó engedéllyel rendelkezik.”

 (3) Az Áfa tv. a következő 301. §-sal és 302. §-sal egészül ki:
„301. § (1) E törvénynek az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvénnyel módosított 156. §-át a 2016. 
április 30-át követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.
(2) A 2016. május 1-jét megelőzően hatályos 156. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek teljesítése 
alapján meghozott jogerős határozatok 156. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott érvényességi idejét a 156. § 
2016. május 1-jén hatályba lépő módosítása nem érinti.
302. § E törvénynek az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvénnyel megállapított 4. számú melléklet 
2. pont a) alpontját a 2016. április 30-át követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.”

 (4) Az Áfa tv.
a) 93. § (1) bekezdés b) pontjában az „a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvényben” szövegrész helyébe 

az „az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényben”,
b) 95.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról szóló határozat közlésétől 

számított” szövegrész helyébe a „vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról szóló határozat közlésétől, határozat 
hiányában az áru átengedésének időpontjától számított”,

c) 95.  § (10)  bekezdésében a  „vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról szóló határozat meghozatalának 
időpontjára” szövegrész helyébe a „vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról szóló határozat meghozatalának, 
határozat hiányában az áru átengedésének időpontjára”,

d) 156.  § (1)  bekezdésében a  „Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet 
(a  továbbiakban: Vámkódex) 201.  cikkében meghatározottaktól eltérően keletkezik” szövegrész helyébe 
a „Vámkódex 79. cikkében meghatározottak alapján keletkezik”,

e) 156.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „Vámtv. rendelkezései szerint megbízható vámadós, akire (amelyre)” 
szövegrész helyébe a „Vámkódex 39. cikk a) és c) pontjában meghatározott feltételt teljesíti, és”,

f ) 156. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „megbízható vámadósi státusz” szövegrész helyébe a „Vámkódex 
39. cikk a) és c) pontjában meghatározott feltétel”,

g) 156. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „megbízható vámadósi státusz” szövegrész helyébe a „Vámkódex 
39. cikk a) vagy c) pontja”

szöveg lép.
 (5) Az Áfa tv. 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

131. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.)
a) 13. § (1) bekezdés c) pontjában az „a közösségi” szövegrész helyébe az „az uniós” szöveg,
b) 13.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az  „a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003.  évi CXXVI.  törvény” 

szövegrész helyébe az „az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény” szöveg,
c) 13. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az „a közösségi” szövegrész helyébe az „az európai uniós” szöveg,
d) 13. § (5) bekezdés a) pontjában az „a közösségi” szövegrész helyébe az „az európai uniós” szöveg, a b) pontjában 

a „nem közösségi adók és díjak” szövegrész helyébe az „egyéb terhek” szöveg
lép.

132. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
(a továbbiakban: Szabs. tv.) 209. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki nem uniós árut a  vámellenőrzés alól elvon, vagy a  vámtartozás, az  egyéb terhek, illetve a  biztosíték 
megállapítása vagy beszedése szempontjából lényeges körülmények tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, feltéve, 
hogy a vagyoni hátrány a százezer forintot nem haladja meg, úgyszintén, aki e cselekmények bármelyikét megkísérli, 
szabálysértést követ el.”

 (2) Az Szabs. tv. 209. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E § alkalmazásában)
„a) biztosíték alatt a  vámtartozás, illetve az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott egyéb 
terhek megfizetésének – vámjogszabályok által meghatározott formában történő – biztosítását,”
(kell érteni.)
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133. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 330. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E § alkalmazásában)
„c) az Európai Unió vámterületén az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott területet kell érteni.”

134. § (1) Az  adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 
2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 23. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A magyar megkeresett hatóság, illetve a magyar megkereső hatóság a behajtási jogsegély szabályait magyar jogszabályok 
szerinti)
„c) a 22. § (1) bekezdés a) pontjának vagy 22. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelő, vámmal kapcsolatos eljárásban 
az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikk 
18. pontjában meghatározott vámtartozással,
d) a 22. § (2) bekezdés a) és c) pontjának megfelelő közteherrel kapcsolatos eljárásban az uniós vámjog végrehajtásáról 
szóló 2016. évi XIII. törvény szerinti bírsággal, díjjal és egyéb költséggel”
(összefüggésben alkalmazza.)

 (2) Az Aktv. 43/I. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Jelentő Magyar Pénzügyi Intézmény, illetve az állami adóhatóság haladéktalanul írásban – ha az  lehetséges 
elektronikus úton – tájékoztatja a  magánszemélyt, ha az  e  Fejezet szerinti adatszolgáltatás és automatikus 
információcsere során az adatbiztonsági szabályok megsértése valószínűsíthetően hátrányosan érinti a magánszemély 
személyes adatait vagy magánéletének védelmét.”

135. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 74. § (3) bekezdésében az „a Közösségi Vámkódex létrehozásáról 
szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben” szövegrész helyébe az „az Uniós Vámkódex létrehozásáról 
szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben” szöveg lép.

XXX. FEJEZET 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

136. § (1) Hatályát veszti az Art.
1. A vámazonosító számmal összefüggő bejelentési kötelezettség című alcíme,
2. A vámazonosító számmal összefüggő bejelentés szerinti nyilvántartásba vétel című alcíme,
3. 125. § (1) bekezdés a) és b) pontja.

 (2) Hatályát veszti az Art. 179/A. §-ban az „Az állami adó- és vámhatóság a 22/C. §-ban meghatározott adatokról közhiteles 
hatósági nyilvántartást vezet.” szövegrész.

137. §  Hatályát veszti a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény.

138. §  Hatályát veszti a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.  évi CXXVI.  törvény 
16/A. §-a.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi XIII. törvényhez

 1. Az Áfa tv. 4. számú melléklet 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adóraktár:)
„a) a jövedéki termékek kivételével az a vámhatóság által adóraktározási eljárás céljára engedélyezett raktár, amelynek 
engedélyezési és működtetési feltételei – a biztosítéknyújtástól eltekintve – megegyeznek a vámjogszabályokban 
meghatározott, I. típusú közvámraktár engedélyezési és működtetési feltételeivel,”

 2. Az Áfa tv. 4. számú melléklet 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A  beraktározás indítványozásával egyidejűleg a  vámhatóság áruvizsgálatot tart, amely teljes, részleges vagy 
az okmányokra irányuló egyaránt lehet.”

 3. Az Áfa tv. 4. számú melléklet 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. A  kiraktározás indítványozásával egyidejűleg a  vámhatóság áruvizsgálatot tart, amely teljes, részleges vagy 
az okmányokra irányuló egyaránt lehet.”

 4. Az Áfa tv. 4. számú melléklet 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. Az üzemeltető kérelmére a vámhatóság a raktár adóraktározási eljárás céljára történő engedélyezése során vagy 
azt követően engedélyezheti az adóraktározási eljárás egyszerűsített végrehajtását is (a továbbiakban: egyszerűsített 
adóraktározási eljárás), amelynek engedélyezési és működtetési feltételei megegyeznek a  vámjogszabályok által, 
a vámraktározásra meghatározott, a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés engedélyezésére megállapított 
feltételeknek.”

 5. Az Áfa tv. 4. számú melléklet 43. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a  vámhatóság engedélye alapján a Vámvégrehajtási-rendelet 14a.  cikk (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja szerinti 
engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal vagy a Vámkódex 38. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezett 
gazdálkodó engedéllyel rendelkező beraktározó, illetve kiraktározó a 18/b alpont szerinti esetben okirat-bemutatási 
kötelezettségének legkésőbb a termék adójogi helyzete rendezésének igazolására megállapított határidőn (38. pont) 
belül, pótlólag is eleget tehet, feltéve, hogy a  beraktározási okmány a  beraktározás jogcíméül szolgáló ügylet 
teljesülését tanúsító okirat sorszáma helyett az  ügylet beazonosítását szolgáló adatokat tartalmazza. A  pótlásra 
rendelkezésre álló határidőt az egyszerűsített adóraktározási eljárás engedélyében rögzíteni kell.”

2016. évi XVI. törvény
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról*

1. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény (a  továbbiakban: Are. tv.) a  következő 
105/A. §-sal egészül ki:
„105/A. § (1) E törvénynek a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról 
szóló 2016. évi XVI. törvénnyel módosított 104/A. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az Are. tv. 104/A. § (1) bekezdésében a „2016. március 1. napjáig,” szövegrész helyébe a „2016. szeptember 30. napjáig,” 
szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti az Are. tv. 104/A. § (2) bekezdése.

4. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

  * A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.
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2016. évi XVII. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról*

1. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  32.  §-ban és az  (5)  bekezdésben meghatározott kivételekkel a  költségvetési év kiadási előirányzatai 
és –  ha jogszabály azt lehetővé teszi – a  49.  § szerinti lebonyolító szerv számára a  Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint rendelkezésre bocsátott összeg terhére kötelezettségvállalásra az  azokat terhelő korábbi 
kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási 
előirányzatok (a  továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor. Más fizetési kötelezettségnek minősül 
a  jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, 
a  fizetési kötelezettség összegét vagy az  összeg megállapításának módját, továbbá a  felek valamennyi jogát és 
kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség.
(2) A  Kormány egyedi határozatban a  szabad előirányzatot meghaladó mértékű vagy tárgyévi előirányzattal nem 
rendelkező közfeladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalást engedélyezhet az  ahhoz szükséges előirányzat 
mértékéről hozott döntésével egyidejűleg, amelynek átcsoportosításáról az  államháztartásért felelős miniszter 
a Kormány 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva utólag, egyoldalú nyilatkozatban gondoskodik.
(3) Az  (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek – a Kormány rendeletében 
meghatározott kivételekkel – legkésőbb a költségvetési év december 31-éig meg kell történnie.”

2. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1. 21.  § (3)  bekezdésében a „tartalék terhére – az  éves hatást tekintve – annak legfeljebb 40%-os mértékéig 

vállalható kötelezettség az  első félévben. Ennél nagyobb kötelezettségvállaláshoz” szövegrész helyébe 
a „tartaléknak – az  éves hatást tekintve – legfeljebb 40%-a használható fel az  első félévben. E  mértéktől 
nagyobb felhasználáshoz” szöveg,

2. 21. § (6) bekezdésében az „az államháztartásért felelős miniszter előterjesztése alapján” szövegrész helyébe 
az „a 33. § (2) bekezdése szerint,” szöveg,

3. 37.  § (1)  bekezdésében a „meg” szövegrész helyébe az „a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel meg” 
szöveg

lép.

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2016. évi XVIII. törvény
a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
módosításáról**

1. A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

1. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 22/C. § (4a) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A  látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet támogatása esetén a  (4)  bekezdés e)  pontja 
szerinti mértékeket a támogatási igazolások összértékének támogatási szerződés keretében az (1) bekezdés c) pont 
cb) alpontjában meghatározott jogcímre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet 
részére megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatással összevont értékére kell alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.
* A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A Tao. 22/C. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A (6) bekezdés a) és d) pontjában a magyar állam javára szóló jelzálogjog-bejegyzésre vonatkozó rendelkezést 
nem kell alkalmazni, ha a (6) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti, építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, 
felújítás
a) állami tulajdonban álló sportcélú ingatlanra irányul, vagy
b) a helyi önkormányzat törzsvagyonának részét képező ingatlanon valósul meg és a beruházás üzembe helyezését 
követő 30 napon belül a  beruházás értékéről szóló megállapodás megkötése mellett a  helyi önkormányzat 
tulajdonába kerül.”

2. § (1) A Tao. 24/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  látvány-csapatsportok támogatása esetében az  (1) és (2)  bekezdés szerinti rendelkező nyilatkozatban 
felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül. A  kiegészítő sportfejlesztési 
támogatásról az adózó és a látvány-csapatsportban tevékenykedő szervezet szerződésben rendelkezik, azzal, hogy 
amennyiben az adózó a szerződés alapján ellenszolgáltatásra jogosult, akkor a kiegészítő sportfejlesztési támogatás 
az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított, a látvány-csapatsportban tevékenykedő szervezet által 
árbevételként elszámolandó értékét jelenti és az ellenszolgáltatás értékét nem kell figyelembe venni a 22/C. § (4) és 
(4a) bekezdésében meghatározott támogatási intenzitások meghaladása vonatkozásában.”

 (2) A Tao. 24/A. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Amennyiben az adózó (1) bekezdés szerinti felajánlását látvány-csapatsport támogatása céljából, tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás jogcímén teszi meg, továbbá az  építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás 
sportcélú ingatlanra irányul és az e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak 
szerint utófinanszírozottnak minősül, az adóhatóság a (19) vagy a (20) bekezdés szerinti igazolást kiállító szervezet 
e célra vezetett elkülönített fizetési számlájára teljesíti az átutalást.”

 (3) A Tao. 24/A. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Az állami adóhatóság a (11)–(12) bekezdés szerinti átutalások megtörténtéről és annak összegéről az adózót és 
a (16)–(21) bekezdés szerinti igazolást kiállító szervezetet az átutalást követő 15 napon belül tájékoztatja. Az állami 
adóhatóság a  jelen bekezdés szerinti határidőben az  átutalások elmaradásáról is tájékoztatja az  igazolást kiállító 
szervezetet.”

 (4) A Tao. 24/A. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(19) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezményezett cél megjelölése esetén, ha a támogatás fogadására 
jogosult szervezet látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vagy a  Magyar Olimpiai Bizottság, 
a  sportpolitikáért felelős miniszter az  adózó és a  támogatás fogadására jogosult szervezet együttes kérelmére, 
a sportfejlesztési program jóváhagyásáról rendelkező határozat száma, a felajánlott összeg és a 22/C. § (1) bekezdése 
szerinti jogcím megjelölésével igazolást állít ki arról, hogy az adózó által felajánlott összeg nem eredményezi 22/C. § 
(4) és (4a) bekezdésében meghatározott támogatási intenzitások meghaladását. A sportpolitikáért felelős miniszter 
az  e  bekezdés szerinti igazolás kiállításakor figyelembe veszi a  22/C.  § (3)  bekezdése szerint kiállított támogatási 
igazolások és az e bekezdés szerint ugyanazon adóév vonatkozásában kibocsátott igazolások (11) és (11a) bekezdés 
alapján esedékessé vált, de az  állami adóhatóság által át nem utalt felajánlás összegével csökkentett összegét. 
Az e bekezdés szerinti igazolás visszavonásig érvényes.”

 (5) A Tao. 24/A. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezményezett cél megjelölése esetén, ha felajánlás fogadására 
jogosult szervezet a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet 
– ideértve a  sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a  szakszövetség tagjaként működő 
sportiskolát is –, a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet 
vagy a  látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, a  látvány-csapatsport országos 
sportági szakszövetsége az adózó és a támogatás fogadására jogosult szervezet együttes kérelmére, a sportfejlesztési 
program jóváhagyásáról rendelkező határozat száma, a felajánlott összeg és a 22/C. § (1) bekezdése szerinti jogcím 
megjelölésével igazolást állít ki arról, hogy az  adózó által felajánlott összeg nem eredményezi a  22/C.  § (4) és 
(4a) bekezdésében meghatározott támogatási intenzitások meghaladását. A látvány-csapatsport országos sportági 
szakszövetsége az e bekezdés szerinti igazolás kiállításakor figyelembe veszi a 22/C. § (3) bekezdése szerint kiállított 
támogatási igazolások, támogatási szerződés keretében a 22/C. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott 
jogcímre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet részére megfizetett kiegészítő 
sportfejlesztési támogatások és az e bekezdés szerint ugyanazon adóév vonatkozásában kibocsátott igazolások (11) 
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és (11a) bekezdés alapján esedékessé vált, de az állami adóhatóság által át nem utalt felajánlás összegével csökkentett 
összegét. Az e bekezdés szerinti igazolás visszavonásig érvényes.”

 (6) A Tao. 24/A. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(21) A (19)–(20) bekezdésben meghatározott igazolást a sportpolitikáért felelős miniszter és a látvány-csapatsport 
országos sportági szakszövetsége a  22/C.  §-ban foglaltak figyelembevételével állítja ki azzal, hogy az  adó 
24/A.  § alapján kedvezményezett célra történő felajánlása esetében az  adózó és a  felajánlás fogadására jogosult 
szervezet állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az  igazolás 
igénylésének időpontjában nem haladhatja meg a  százezer forintot. Az  igazolást kiállító szervezet az  igazolás  
(19)–(20) bekezdésben meghatározott adatairól adatot szolgáltat az adóhatóság részére.”

 (7) A Tao. 24/A. § (25) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(25) Az  állami adóhatóság a  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti kedvezményezett célra történő felajánlás esetében 
a (11) bekezdés szerinti átutalandó összeg 1 százalékának egyharmad részét a sportpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium által közzétett fizetési számlára, kétharmad részét az érintett országos sportági szakszövetség 
által közzétett fizetési számlára a  (11) bekezdés szerint meghatározott határidőben átutalja. Az állami adóhatóság 
a Magyar Olimpiai Bizottság támogatása esetén az átutalandó összeg 1 százalékát a sportpolitikáért felelős miniszter 
által közzétett fizetési számlára utalja át.”

3. §  A Tao. 29/A. §-a a következő (20)–(21) bekezdéssel egészül ki:
„(20) E  törvénynek a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a  sportról szóló  
2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi XVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 22/C. § 
(4a)  bekezdését, valamint 24/A.  § (19) és (20)  bekezdését első alkalommal a  2013–2014-es támogatási időszaktól 
kiállított igazolásokkal összefüggésben is alkalmazni kell.
(21) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 24/A. § (11a) bekezdését a folyamatban lévő sportfejlesztési programok 
megvalósítása során is alkalmazni kell.”

2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

4. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  sportszövetség által a  versenyzővel szemben a  12.  § (4)  bekezdés d)  pontja és (5)  bekezdése alapján, 
a  sportszakemberre a  12.  § (4)  bekezdés d)  pontja és (6)  bekezdése alapján, továbbá a  sportszervezetre a  13.  § 
(3) bekezdés b), e), f ), i)–l), n) és o) pontja alapján kiszabott másodfokú fegyelmi büntetéssel szemben a határozat 
kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidővel az  érintett keresettel bírósághoz vagy a  Sport Állandó 
Választottbírósághoz fordulhat.”

5. § (1) Az Stv. 22. § (2) bekezdés f ) pontja a következő fh) alponttal egészül ki:
[A szakszövetség ellátja az  alapszabályában, a  sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve 
a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:
f) a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a  továbbiakban: Tao.) 4.  § 41.  pontja szerinti 
látvány-csapatsportban működő szakszövetség az a)–e) pontban meghatározott feladatok mellett]
„fh) ellátja a Tao. 24/A. § (20) bekezdésében meghatározott igazolás kiállításával összefüggő feladatokat,”

 (2) Az Stv. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  látvány-csapatsportban működő szakszövetség a  (2) bekezdés f ) pont fa) és fb) alpontjában meghatározott 
feladatok ellátása során közigazgatási hatósági jogkörben jár el a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései alapján.”

 (3) Az Stv. 22. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a (2) bekezdés f ) pont fa) alpontjában meghatározott feladat 
ellátása során a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A látvány-csapatsport támogatását 
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a  továbbiakban: a  látvány-
csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás elszámolásának 
és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendelet) meghatározott sportfejlesztési 
program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő  
60 nap.
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(8) A  Tao. 22/C.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezetet 
nem illeti meg a  Ket. 71.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott kérelmezett jog gyakorlása, ha a  látvány-
csapatsportban működő szakszövetség a (7) bekezdésben előírt határidőben nem hoz döntést.”

6. §  Az Stv. 38. § (3) bekezdés f ) pont fb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A MOB feladatai az olimpiai mozgalom területén elsősorban:
f) kizárólagos jogokat gyakorol – a NOB előírásaival összhangban – az alábbi területeken:]
„fb) a  NOB szabályzataiban – különösen az  olimpiai szimbólumnak, zászlónak, jelmondatnak, lángnak, fáklyának 
az  „olimpia” és „olimpiai” elnevezésnek –, valamint azok bármely nyelvű fordításának bármilyen módon és 
formában történő megjelenítése, felhasználása, illetve ezek mások általi bármilyen módon és formában történő 
megjelenítésének, felhasználásának engedélyezése, valamint az ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlása, illetve 
az ezekkel való rendelkezés. Az olimpiai tulajdonelemek megjelenítésének tekintendők az olimpiai tulajdonelemekhez 
hasonló, azokkal összevethető, azokra közvetett, de egyértelműen azonosítható formában utaló megjelenítések.”

7. § (1) Az Stv. 51. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sportpolitikáért felelős miniszter:)
„g) a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben – a ga) és gb) alpontban meghatározott feladatok esetén 
a Ket. rendelkezései alapján közigazgatási hatósági jogkörben – ellátja a sportfejlesztési programok jóváhagyásával és 
a támogatási igazolásokkal kapcsolatban a hatáskörébe utalt feladatokat, valamint a látvány-csapatsport támogatás 
felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos elszámolással, részelszámolással összefüggő feladatokat:
ga) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme 
esetén dönt a Tao. 4.  § 44.  pontjában és 22/C.  §-ában meghatározott támogatás feltételét képező sportfejlesztési 
program, valamint a Tao. 22/C. § (9) bekezdés szerinti sportfejlesztési program jóváhagyásáról,
gb) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme 
esetén igazolja a  támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultságot, továbbá kiállítja az  adókedvezményekre 
jogosító, a Tao. 22/C. §-a szerinti támogatási igazolást,
gc) a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő adatszolgáltatási tevékenységet végez,
gd) a Tao. 22/C.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontjában, valamint a Tao. 22/C.  § (9a)  bekezdése szerinti esetben a Tao. 
22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott támogatott szervezetek jóváhagyott sportfejlesztési programjai 
vonatkozásában ellenőrzi a  Tao. 4.  § 44.  pontjában és 22/C.  §-ában meghatározott támogatás rendeltetésszerű 
felhasználását, a  támogatással megvalósuló beruházásokkal érintett sportcélú ingatlanok és a  támogatásból 
megvalósuló tárgyi eszköz felújítások sportcélú hasznosításának fenntartását, valamint a 22. § (2) bekezdés f ) pont 
ff) alpontja szerinti, a szakszövetség által készített, ellenőrzésre vonatkozó összesítő elszámolást jóváhagyja,
ge) a  szakszövetség kezdeményezésére intézkedik a  Tao. 22/C.  § (6)  bekezdés a) és d)  pontjában meghatározott 
jelzálogjognak az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére vonatkozó kérelem benyújtásáról;
gf ) kötelezi a  támogatott szervezetet a Tao. 4.  § 44.  pontja, a  24/A.  §-a és 22/C.  §-a szerinti támogatás, valamint 
annak a  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerinti kamata állam részére történő befizetésére, ha a  támogatás felhasználásának ellenőrzése 
során megállapítja, hogy a támogatott szervezet a támogatást nem rendeltetésszerűen vette igénybe;
gg) kezdeményezi az  adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő, szabálytalanul igénybe vett és be nem 
fizetett támogatás, valamint annak a  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint megnövelt összege és kamata behajtását, ha a  gf )  pont szerinti 
kötelezés ellenére a támogatott szervezet a nem rendeltetésszerűen igénybe vett támogatást és annak kamatát nem 
fizeti be az állam részére;
gh) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat;
gi) kapcsolatot tart az állami adóhatósággal, a Tao. szerint nyújtott támogatás ellenőrzésére jogosult más szervekkel, 
valamint a 22. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljáró látvány-csapatsportág országos sportági 
szakszövetségével, ennek keretében a kérelem elbírálását követő 8 napon belül tájékoztatja a látvány-csapatsportág 
országos sportági szakszövetségét az általa kiadott támogatási igazolásokról;
gj) ellátja a Tao. 24/A. § (19) bekezdésében meghatározott igazolás kiállításával összefüggő feladatokat;”
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 (2) Az Stv. 51. §-a a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A sportpolitikáért felelős miniszter a (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában meghatározott feladat ellátása során, 
a  kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A  látvány-csapatsport támogatását biztosító 
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, 
illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 60 nap.
(6) A Tao. 22/C.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezetet 
nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog gyakorlása, ha a sportpolitikáért 
felelős miniszter az (5) bekezdésben előírt határidőben nem hoz döntést.”

8. §  Az Stv. 61.  § (2)  bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szövegrész 
helyébe a „Ket.” szöveg lép.

9. §  Az Stv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/C. §-al egészül ki:
„78/C. § (1) E törvénynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 
2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi XVIII. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv2.) megállapított 14.  § 
(2) bekezdését a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfegyelmi eljárásokra is alkalmazni kell.
(2) E törvénynek a Módtv2.-vel megállapított 22. § (7) bekezdése, valamint 51. § (5) bekezdése szerinti sportfejlesztési 
program jóváhagyására nyitva álló ügyintézési határidőt első alkalommal a  2016–2017-es támogatási időszakra 
benyújtott sportfejlesztési programok jóváhagyása során kell alkalmazni.
(3) E törvénynek a Módtv2.-vel megállapított 22. § (7) bekezdése, valamint 51. § (5) bekezdése szerinti sportfejlesztési 
program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidőt, 
valamint a 22. § (8) bekezdését és az 51. § (6) bekezdését a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési 
programok esetében is alkalmazni kell.
(4) E törvénynek a Módtv2.-vel megállapított 51. § (2) bekezdés g) pontját a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő sportfejlesztési programok és elszámolások ellenőrzései vonatkozásában is alkalmazni kell.”

10. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

A Kormány 85/2016. (IV. 13.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.)  
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
90. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Igazgatóság)
„m) őrzésvédelmi − így különösen a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete és 
a NAV feladatellátása szempontjából kiemelkedően fontos objektum védelmével kapcsolatos − feladatokat végez;”

2. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
95. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 85/2016. (IV. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő (2)  bekezdés szerinti 



4. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 867

eljárásokat a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti szerv székhelye szerinti megyei igazgatóságok folytatják le azzal, hogy 
a vám- és pénzügyőri főigazgató kijelölése alapján a megyei vám- és pénzügyőri igazgatóság illetékességi területén 
kívül végzett, folyamatban lévő EMGA utólagos ellenőrzéseket a  kijelölt megyei vám- és pénzügyőri igazgatóság 
székhelye szerinti megyei igazgatóság folytatja le.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele-
nített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá-
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy 
faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny 
Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 
795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) 
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelő-
levél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi 
a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé-
seket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem 
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett 
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-
telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:

2323151–2323200 Egres Műszaki Szolg. Bt.

sorszámú nyugtatömb használata 2016. január 31-től 
érvénytelen;

903763  Erényi Zoltán Dénes

sorszámú igazolvány használata 2016. február 2-től 
érvénytelen;

valamint

2214951–2215000 Kiss Krisztián/Zöldborsó Bt.

sorszámú nyugtatömb használata 2016. február 10-től 
érvénytelen;

valamint

901198 Novák Istvánné

sorszámú igazolvány használata 2016. március 24-től 
érvénytelen;

és

902373 Posta Zsuzsanna

sorszámú igazolvány használata 2016. április 12-től 
érvénytelen.

*

Az Angelico Sightseeing Bt. (2365 Inárcs, Május 1. u. 27.) 
bejelentése:

OF0EA 4694426–OF0EA 4694450

sorszámú számla használata 2016. március 11-től 
érvénytelen.

*

A Groupama Biztosító Zrt. bejelentése:

5912821–5912850

sorszámú nyugtatömb használata 2016. március 9-től 
érvénytelen.

*

Az INTEREX Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár, Széchenyi 
u. 21.) bejelentése:

HC4EA267351–267400

sorszámú számlatömböt eltulajdonították (utolsó felhasznált 
számla sorszáma: HC4EA267387), használata 2016. április 19-től 
érvénytelen.

*

A Turistaangyal Egyéni Cég (2365 Inárcs, Május 1. u. 27.) 
bejelentése:

OF0EA 4679301–OF0EA 4679325

sorszámú számla használata 2016. március 11-től 
érvénytelen.

*
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A Generali Biztosító Zrt. bejelentései:

2016. II. 1.–2016. III. 31. közötti időszakban az alábbi 
nyomtatványok elvesztek, használatuk érvénytelen:

Nyomtatványtípus neve Sorszámtól Sorszámig

Nyugtatömb 1018026 1018050

Nyugtatömb 1754876 1754900

Nyugtatömb 2100151 2100175

Nyugtatömb 75783371 75783395

Életbefektetés Extra GP 83 5550902 5550903

Életbefektetés Extra GP 83 5550908 5550909

Szimba nyugta 7536131 7536135

Szimba nyugta 7536137 7536140

Csekktömb – Első díjas 396434388 396434405

Csekktömb – Első díjas 55406712 55436702

Csekktömb – Első díjas 732251679 732251686

Csekktömb – Első díjas 732875233 732875233

Csekktömb – Első díjas 741134754 741134840

Csekktömb – Első díjas 756893037 756893037

Csekktömb – Első díjas 756893051 756893051

Csekktömb – Első díjas 763133696 763133696

Csekktömb – Első díjas 763133737 763133847

Csekktömb – Első díjas 765894115 765894407

Csekktömb – Első díjas 766027318 766027600

Csekktömb – Első díjas 766183157 766183157

Csekktömb – Első díjas 766347111 766347403

Csekktömb – Első díjas 766472000 766472206

Csekktömb – Első díjas 766876435 766876435

Csekktömb – Első díjas 766876521 766876538

Csekktömb – Első díjas 766892934 766892941

Csekktömb – Első díjas 766892989 766892989

Csekktömb – Első díjas 766893007 766893045

Csekktömb – Első díjas 766893155 766893179

Csekktömb – Első díjas 766893818 766893894

Csekktömb – Első díjas 766894730 766894754

Csekktömb – Első díjas 766896811 766896811

Csekktömb – Első díjas 766898318 766898332

Csekktömb – Első díjas 766898370 766898370

Csekktömb – Első díjas 766898394 766898480

Nyomtatványtípus neve Sorszámtól Sorszámig

Csekktömb – Első díjas 908312423 908312461

Csekktömb – Első díjas 912782056 912782324

Csekktömb – Első díjas 914029290 914029434

Szig.e. ajánlatsz. 50000421473 50000421473

Szig.e. ajánlatsz. 50005437772 50005437772

Szig.e. ajánlatsz. 50008745360 50008745360

Szig.e. ajánlatsz. 50009437798 50009437798

Szig.e. ajánlatsz. 50009546463 50009546463

Szig.e. ajánlatsz. 50010047494 50010047504

Szig.e. ajánlatsz. 50010711579 50010711579

Szig.e. ajánlatsz. 50011043572 50011043572

Szig.e. ajánlatsz. 50011102462 50011102479

Szig.e. ajánlatsz. 50011324480 50011324480

Szig.e. ajánlatsz. 50011431878 50011431878

Szig.e. ajánlatsz. 50011647688 50011647688

Szig.e. ajánlatsz. 50012022741 50012022741

Szig.e. ajánlatsz. 50012070720 50012070720

Szig.e. ajánlatsz. 50012099129 50012099129

Szig.e. ajánlatsz. 50012438809 50012438809

Szig.e. ajánlatsz. 50012736176 50012736176

Szig.e. ajánlatsz. 50012828444 50012828451

Szig.e. ajánlatsz. 50012945642 50012945642

Szig.e. ajánlatsz. 50013215807 50013215807

Szig.e. ajánlatsz. 50013444065 50013444065

Szig.e. ajánlatsz. 50013454806 50013454806

Szig.e. ajánlatsz. 50013554418 50013554418

Szig.e. ajánlatsz. 50013603299 50013603299

Szig.e. ajánlatsz. 50013670608 50013670608

Szig.e. ajánlatsz. 50013803255 50013803255

Szig.e. ajánlatsz. 50013819920 50013819920

Szig.e. ajánlatsz. 50013827752 50013827752

Szig.e. ajánlatsz. 50013858200 50013858200

Szig.e. ajánlatsz. 50013941940 50013941940

Szig.e. ajánlatsz. 50014067322 50014067339

Szig.e. ajánlatsz. 50014101202 50014101202

Szig.e. ajánlatsz. 50014199469 50014199469

Szig.e. ajánlatsz. 50014307439 50014307439
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Nyomtatványtípus neve Sorszámtól Sorszámig

Szig.e. ajánlatsz. 50014331540 50014331540

Szig.e. ajánlatsz. 50014339751 50014339751

Szig.e. ajánlatsz. 50014363491 50014363491

Szig.e. ajánlatsz. 50014364186 50014364186

Szig.e. ajánlatsz. 50014455927 50014455927

Szig.e. ajánlatsz. 50014584047 50014584047

Szig.e. ajánlatsz. 50014584164 50014584164

Szig.e. ajánlatsz. 50014735384 50014735384

Szig.e. ajánlatsz. 50014758354 50014758354

Szig.e. ajánlatsz. 50014856081 50014856081

Szig.e. ajánlatsz. 50014975047 50014975047

Szig.e. ajánlatsz. 50015019401 50015019401

Vonalkódos ajánlatszám 53643735956 53643735956

Vonalkódos ajánlatszám 53643756993 53643757004

Vonalkódos ajánlatszám 53643757059 53643757066

Vonalkódos ajánlatszám 53643757107 53643757107

Vonalkódos ajánlatszám 53643757152 53643757200

Vonalkódos ajánlatszám 53644055989 53644055989

Vonalkódos ajánlatszám 53644085845 53644085852

Vonalkódos ajánlatszám 53644167073 53644167073

Vonalkódos ajánlatszám 53644175128 53644175128

Vonalkódos ajánlatszám 53644182760 53644182760

Vonalkódos ajánlatszám 53644197063 53644197063

Vonalkódos ajánlatszám 53644222598 53644222598

Vonalkódos ajánlatszám 53644236481 53644236539

Nyomtatványtípus neve Sorszámtól Sorszámig

Vonalkódos ajánlatszám 53644284226 53644284233

Vonalkódos ajánlatszám 53644284271 53644284295

Vonalkódos ajánlatszám 53644327112 53644327208

Vonalkódos ajánlatszám 53644336000 53644336000

Vonalkódos ajánlatszám 53644354240 53644354240

Vonalkódos ajánlatszám 53644462378 53644462378

Vonalkódos ajánlatszám 53644475143 53644475143

Vonalkódos ajánlatszám 53644483858 53644483858

Vonalkódos ajánlatszám 53644496049 53644496049

Vonalkódos ajánlatszám 53644700201 53644700201

Vonalkódos ajánlatszám 53644702021 53644702021

Vonalkódos ajánlatszám 53644702052 53644702069

Vonalkódos ajánlatszám 53644708209 53644708209

Vonalkódos ajánlatszám 53644716220 53644716220

Vonalkódos ajánlatszám 53644716251 53644716251

Vonalkódos ajánlatszám 53644716309 53644716309

Vonalkódos ajánlatszám 53644728458 53644728458

Vonalkódos ajánlatszám 53644728692 53644728702

Vonalkódos ajánlatszám 53644729181 53644729181

Vonalkódos ajánlatszám 53644736307 53644736307

Vonalkódos ajánlatszám 53644738206 53644738206

Vonalkódos ajánlatszám 53644791083 53644791090

Vonalkódos ajánlatszám 53644791131 53644791131

Vonalkódos ajánlatszám 53644821214 53644821238

Vonalkódos ajánlatszám 53644844363 53644844404
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2016. évi XV. törvény
a nemzeti otthonteremtési közösségekről*

Az Országgyűlés az  otthonteremtési lehetőségek bővítése, a  lakásállomány növekedésének elősegítése, az  új lakóingatlanok 
vásárlásának ösztönzése, a  lakosság lakáscéljainak saját erőből történő megvalósítását elősegítő közösségi előtakarékosság 
ösztönzése, továbbá a lakáshoz jutás zárt és elkülönült rendszerben, állami támogatással és felügyelet mellett történő lebonyolítása 
feltételeinek megteremtése és közvetve az építőipar erősödésének előmozdítása érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E törvény alkalmazásában
1. új lakóingatlan: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

a) az  alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a  lakhatás feltételeinek 
a  vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az  ingatlan-nyilvántartásban lakóház 
vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a  hozzá tartozó földrészlettel (a  továbbiakban: 
lakóingatlan), amely elkészültét követően, az  adásvételi szerződés megkötésének időpontjában 
használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételéről vagy bejelentéshez kötött 
épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, ideértve a tanyán 
található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
aa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek 

hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló 
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

ab) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
ac) egyedi fűtési móddal rendelkezik,
ad) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) 

közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő 
berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos 
tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

ae) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs 
közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy

b) tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakóingatlan akkor, ha a  tetőtér beépítés 
vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy 
szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az  a)  pont aa)–ae)  alpontja szerinti 
feltételnek megfelelő újabb lakóingatlan jön létre, és

c) olyan lakóingatlan, amelyet gazdálkodó szervezet – ideértve az egyéni vállalkozót is – természetes 
személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy 
részére értékesítenek.

2. szervező: a  nemzeti otthonteremtési közösség működtetését végző, valamint annak vagyonát kezelő 
gazdálkodó szervezet, amelynek vagyona elkülönül az általa működtetett nemzeti otthonteremtési közösség 
vagyonától.

3. megbízható szervező: az a szervező, amely
a) a Magyar Nemzeti Banktól (a továbbiakban: Hatóság) kapott szervezői engedély kiadását követően 

nyilvános kiválasztás keretében legalább ezer lakóingatlan adásvételében közreműködött, és 
a  Hatóságtól kapott engedély kiadását követő két évben a  Hatóság felé történő adatszolgáltatás 
– Kormányrendeletben rögzített – szabályainak eleget tett, vagy

b) amely a szervezői engedélyét a Hatóságtól a 10. § (4) bekezdésben foglaltak alapján kapta meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
a) az új lakóingatlan vásárlása érdekében létrehozott tagi finanszírozással működő nemzeti otthonteremtési 

közösségre (a továbbiakban: közösség),
b) a közösség nyilvántartási eljárására,
c) a szervezőre, valamint a szervező engedélyezési és nyilvántartási eljárására,
d) a Hatóságnak a közösség és szervező felett gyakorolt ellenőrzésére és felügyeletére.

II. FEJEZET
A NEMZETI OTTHONTEREMTÉSI KÖZÖSSÉGEK

1. A közösség jogállása, létrejötte és megszűnése

2. § (1) A  közösség az  e  törvényben meghatározott célból létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező sajátos működésű, 
tagsággal rendelkező vagyonösszesség. A  közösség a  szervező által meghatározott – legalább 120 fő – minimális 
számú taggal kezdheti meg tevékenységét.

 (2) A közösség létrejötte érdekében a szervező a 36. § szerinti engedély birtokában nyilvános felhívás útján toborozza 
a  közösség leendő tagjait, továbbá jogosult a  közösség létrehozásával összefüggő jognyilatkozatok megtételére. 
Ha a  tagok a  szerződésben vállalt fizetési kötelezettségüknek eleget tesznek, a  közösség a  kiválasztási eljárás 
eredményeként a tagnak segítséget nyújt új lakóingatlan vásárlása érdekében. Az új lakóingatlan vásárlása érdekében 
a tag – jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – állami támogatásban is részesülhet.

 (3) A közösség a Hatóság által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, és a nyilvántartásból való törléssel 
szűnik meg.

 (4) A  közösség tevékenysége kizárólag az  e  törvény szerinti, saját tagjai részére történő előtakarékossági befizetések 
– ideértve a rendszeres befizetéseket és az azon túli rendkívüli előtakarékossági befizetéseket is – szervezésére és 
kezelésére, az időlegesen szabad pénzeszközök befektetésére, valamint új lakóingatlan vásárlása érdekében teljesített 
kifizetésekre terjed ki.

 (5) A közösség nem válhat szét, és más közösséggel nem egyesülhet.
 (6) A közösség határozott időtartamra jön létre, a közösség (4) bekezdés szerinti tevékenysége legalább tíz, legfeljebb tizenöt 

évig tart azzal, hogy ha a közösség tagja az általa vállalt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, de nem szerez 
új lakóingatlanon tulajdonjogot a közösség tevékenységére meghatározott időtartamon belül, a közösség a (4) bekezdés 
szerinti tevékenységét addig az időpontig köteles folytatni, amíg a vállalt fizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítő 
valamennyi tag a megvásárolni kívánt új lakóingatlan tulajdonjogát meg nem szerzi.

 (7) A közösséggel kapcsolatos minden döntés meghozatalára a szervező jogosult. A közösség működtetését a szervező 
végzi.

 (8) A közösséget harmadik személyekkel szemben, bíróság és hatóság előtt a szervező képviselője önállóan képviseli. 
A képviselet során fel kell tüntetni azt, hogy a képviselő a közösség nevében jár el.

 (9) A közösség székhelye megegyezik a szervező székhelyével.

3. § (1) A közösség jogutód nélküli megszűnésére megszűnési eljárás lefolytatását követően kerül sor.
 (2) Megszűnési eljárás megindítására kerül sor, ha

a) a közösség tevékenységére meghatározott időtartam eltelt, a  4.  § (1)  bekezdés szerinti cél megvalósult és 
a közösség valamennyi tagja a vállalt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett,

b) a közösség tevékenységére meghatározott időtartam letelte előtt a 4. § (1) bekezdés szerinti cél megvalósult, 
és a közösség valamennyi tagja a vállalt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, vagy

c) a szervező felszámolását rendelték el és új szervező kijelölésére nem került sor.
 (3) Ha a  közösségnek a  megszűnésekor esedékes kifizetéseket meghaladóan a  tagok befizetéseiből vagy a  közösség 

szabad pénzeszközei befektetéseinek hozamából eredő vagyona marad fenn, azt a megszűnéskori tagok között olyan 
arányban kell felosztani, amilyen arányban ők a közösség felé befizetést teljesítettek.

 (4) Ha a közösség megszűnésekor a tagnak – ideértve a tag örökösét is – kielégítetlen követelése marad fenn a közösséggel 
szemben, a tag e követelése erejéig kártérítési igényt érvényesíthet a szervezővel szemben a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a szervező a közösség működése során nem a közösség érdekeinek szem 
előtt tartásával járt el.
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2. A közösség működése

4. § (1) A közösség működésének célja az, hogy tagjait az e törvény szerinti kedvező feltételek mellett – a (3) bekezdés szerinti 
megelőlegezett tagi befizetéssel – új lakóingatlanhoz juttassa.

 (2) A tagok a közösségbe befizetést teljesítenek annak érdekében, hogy az új lakóingatlan vásárlásához szükséges forrást 
biztosítsák. A közösség a teljesített befizetéseket a tagok elektronikus úton vezetett egyéni számláin tartja nyilván.

 (3) Ha a  közösségnek megfelelő forrás áll rendelkezésére, tagjai közül, szabályozott módon kiválasztja azt, akinek 
új lakóingatlan vásárlása érdekében a  hiányzó tagi befizetést megelőlegezi (a  továbbiakban: megelőlegezett tagi 
befizetés).

 (4) A  közösség a  megelőlegezett tagi befizetés nyújtásán túl tagjai számára működése során csak jogszabályban 
meghatározott esetben teljesíthet kifizetést.

5. §  A közösség forrásai:
a) a tagok által a tagsági szerződés alapján teljesített rendszeres és rendkívüli előtakarékossági befizetések,
b) a szervező által képzett tartalékból a közösség számára teljesített befizetések,
c) a közösség által a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére fel nem használt összeg (a továbbiakban: szabad 

pénzeszköz) és annak hozama,
d) az időlegesen szabad pénzeszközből vásárolt állampapír és annak hozama.

6. § (1) A  közösség működése során a  tagok érdekeinek szem előtt tartásával jár el, valamint működése során a  tagjai és 
a Hatóság számára biztosítja a megfelelő átláthatóságot.

 (2) A közösség gazdálkodását könyvvizsgáló ellenőrzi.
 (3) A közösség működésére vonatkozóan a szervező szabályzatban határozza meg

a) a közösség működési rendjére – ideértve a közösség minimális taglétszámára – vonatkozó szabályokat,
b) a közösségben történő részvételre vonatkozó szabályokat,
c) a tag fizetőképességére irányuló felmérés elvégzésének feltételeit,
d) a befizetések nyilvántartásának szabályait,
e) a közösség által a tagokkal megkötendő szerződések általános szerződési feltételeit,
f ) a hiányzó tagi befizetés új lakóingatlan vásárlása érdekében történő megelőlegezésének szabályait,
g) a tag fizetési késedelme, nemteljesítése esetére szóló rendelkezéseket,
h) a tagok panaszainak kezelésére és a tagok tájékoztatásának rendjére vonatkozó rendelkezéseket,
i) a kiválasztás lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat.

 (4) A közösség (3) bekezdés a) pontja szerinti szabályzatát a közösség nyilvántartásba vételével a Hatóság hagyja jóvá. 
A (3) bekezdés a) pontja szerinti szabályzat módosításához a Hatóság engedélye szükséges.

7. §  A szervező ügyvezetése a közösség ügyvezetési feladatai körében kizárólag olyan tevékenységeket végezhet, amely
a) a közösség irányításával,
b) a tagokkal kapcsolatos feladatok ellátásával,
c) a közösség előtakarékossági befizetésekkel kapcsolatos szervezési, kezelési és a  hiányzó tagi befizetés 

megelőlegezésével, valamint az időlegesen szabad pénzeszközök befektetésével összefüggő feladataival,
d) a közösség gazdálkodásának irányításával
függ össze.

8. § (1) A  szervező a  közösséggel kapcsolatos tevékenysége során fenntartja, illetve helyreállítja a  közösség pénzügyi 
egyensúlyát, valamint biztosítja az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás feltételeit.

 (2) A  tervezést, a  gazdálkodást és a  beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell 
folytatni.

 (3) Jelentős összegű rendkívüli tagi előtakarékossági befizetésnek minősül, ha a  rendkívüli tagi befizetések együttes 
értéke lehetővé teszi, hogy még egy kiválasztás történhessen azzal, hogy a  rendkívüli tagi előtakarékossági 
befizetés összege évente nem haladhatja meg a befizetést teljesítő tag hátralévő fizetési kötelezettsége mértékének 
40 százalékát.
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 (4) A középtávú tervezéstől eltérően jelentős összegű rendkívüli tagi befizetés esetén soron kívüli, pótlólagos kiválasztást 
kell tartani annak érdekében, hogy a közösség szabad pénzeszközei felhasználásra kerüljenek.

 (5) A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát és azt, hogy csak annyi kiadás 
kerüljön megtervezésre, amennyi a közösség feladatának ellátásához indokolt és szükséges.

 (6) A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött felhasználását.

9. § (1) A közösség szabad pénzeszköze magyar vagy Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) országbeli állampapírba 
fektethető, illetve bankszámlán tartható.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott állampapír, valamint a bankszámlán vezetett pénzeszközök hozama a közösség 
tagjai között befizetéseik arányában jóváírásra kerül.

 (3) A közösség a tagjainak megelőlegezett tagi befizetés megtérülését – a vállalt kockázatnak megfelelően – személyi 
vagy dologi biztosítékokkal, legalább ingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal biztosítja.

III. FEJEZET
A SZERVEZŐ

3. A szervezőre vonatkozó általános szabályok

10. § (1) A szervező Magyarországon bejegyzett, zártkörűen működő részvénytársaság lehet, amelynek alaptőkéje legalább 
100 millió forint. Egy szervező több közösséget is működtethet.

 (2) A szervező alapításához az alaptőkét kizárólag pénzbeli hozzájárulással lehet teljesíteni. Az alaptőkét kizárólag olyan 
hitelintézetnél vezetett bankszámlára lehet befizetni, illetve a működés megkezdéséig olyan hitelintézetnél vezetett 
bankszámlán lehet tartani, amely nem vesz részt az  alapításban, amelyben az  alapítónak nincs tulajdona, illetve 
amely az alapítóban nem rendelkezik tulajdonnal. A szervező alaptőkéje a működési engedély kiadásáig kizárólag 
az alapítás és a működés e törvényben meghatározott feltételeinek megteremtése érdekében használható fel.

 (3) Ha a cégnyilvántartásba már bejegyzett zártkörűen működő részvénytársaság kíván szervezői tevékenységet végezni, 
alaptőkéjére az (1) bekezdést kell alkalmazni.

 (4) Ha a cégnyilvántartásba már bejegyzett zártkörűen működő részvénytársaság kíván szervezőként továbbműködni, 
a Hatóság abban az esetben ismeri el szervezőként a zártkörűen működő részvénytársaságot, és adja ki a szervezői 
engedélyt, ha
a) a zártkörűen működő részvénytársaság a szervezőként való elismerésre irányuló engedélykérelem benyújtását 

megelőzően legalább ezer lakóingatlan építésében, illetve értékesítésében részt vett, és
b) a zártkörűen működő részvénytársaság a szervezőként való elismerésre irányuló engedélykérelem benyújtását 

megelőzően legalább 2 éve folyamatosan teljesítette a  fogyasztói csoportokról szóló jogszabályban előírt 
adatszolgáltatási kötelezettségeit a fogyasztóvédelmi hatóság felé.

 (5) A cégnyilvántartásba már bejegyzett és szervezőként továbbműködni kívánó zártkörűen működő részvénytársaság 
a  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti feltétel fennállását cégszerűen aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozattal, a  (4)  bekezdés b)  pontja szerinti feltétel fennállását a  fogyasztóvédelmi hatóság által kiállított 
nyilatkozattal igazolja.

 (6) A  szervezőnél felügyelőbizottság választása és könyvvizsgáló megbízása kötelező. A  felügyelőbizottság 
az igazgatóságnak a közösséggel kapcsolatos feladatai ellátását is köteles vizsgálni.

 (7) A szervező által megbízott könyvvizsgáló a szervezőnek a közösséggel kapcsolatos feladatai ellátását is köteles vizsgálni.
 (8) A  szervező könyvvizsgálói feladatainak ellátására kizárólag akkor adható az  érvényes könyvvizsgálói engedéllyel 

rendelkező, bejegyzett könyvvizsgáló részére megbízás, ha
a) a könyvvizsgáló pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási minősítéssel rendelkezik,
b) a könyvvizsgáló vagy annak a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 

szerinti hozzátartozója a közösségben nem tag, és nem rendelkezik a szervezőben közvetlen vagy közvetett 
tulajdonnal, valamint

c) a szervezőben befolyásoló részesedéssel rendelkező tag vagy annak a Ptk. szerinti hozzátartozója a társasági 
formában működő könyvvizsgáló vonatkozásában közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik.

 (9) A szervező könyvvizsgálója kizárólag egy szervezőnél láthat el könyvvizsgálói feladatot.
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 (10) A szervező nem adhat könyvvizsgálói megbízást a Hatóság alkalmazottjának vagy az alkalmazott Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozójának.

 (11) A  könyvvizsgáló a  vizsgálatának eredményéről a  közösséggel egyidejűleg a  Hatóságot – írásban – haladéktalanul 
tájékoztatja, ha olyan tényeket állapított meg, amelynek alapján
a) a könyvvizsgálói záradék korlátozása vagy megtagadása válhat szükségessé,
b) bűncselekmény elkövetésére vagy a közösség belső szabályzatának súlyos megsértésére vagy az előzőekben 

említettek súlyos veszélyére utaló körülményeket észlel,
c) jogszabályban, illetve a Hatóság rendelkezéseiben foglalt előírások súlyos megsértésére utaló körülményeket 

észlel,
d) a szervező vagy a közösség kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek megőrzését nem látja 

biztosítottnak,
e) a szervező, vagy a közösség belső ellenőrzési rendszereinek súlyos hiányosságait vagy elégtelenségét állapítja 

meg, vagy
f ) jelentős véleménykülönbség alakult ki közte és a  szervező vezetése között a  közösség fizetőképességét, 

jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érintő, a  közösség működését lényegesen érintő 
kérdésekben.

 (12) A  könyvvizsgáló a  (11)  bekezdésben szereplő eseteken túl is jogosult a  Hatósággal konzultálni és a  Hatóságot 
a vizsgálat eredményéről tájékoztatni, valamint a Hatóság jogosult a könyvvizsgálótól a vizsgálat megállapításairól 
közvetlenül tájékoztatást kérni és kapni.

 (13) A  könyvvizsgálónak a  szervező, valamint a  közösség éves beszámolójának vizsgálata mellett meg kell vizsgálnia 
a működésre vonatkozó jogszabályok, a Hatóság hatósági határozatának betartását, valamint a megfelelő ellenőrzési 
rendszerek működését.

 (14) A  szervező köteles a  könyvvizsgálóval – a  közösség éves beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjedő – kötött 
szerződést és valamennyi, a  könyvvizsgáló által az  éves beszámolóval kapcsolatban készített jelentést a  Hatóság 
számára 5 napon belül megküldeni.

 (15) A szervező új részvények jegyzésével történő alaptőke-emelését kizárólag pénzbeli hozzájárulással lehet végrehajtani.
 (16) A szervező gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet határozza meg.
 (17) A szervező feladata, hogy a közösség működtetésével összefüggő feladatokat a közösség javára ellássa, a működéshez 

szükséges szerződéseket saját nevében megkösse, és a forrásokat biztosítsa. A szervező a közösség működtetésén 
túl kizárólag a  közösség tagjának tulajdonában álló lakóingatlan megvásárlásával és értékesítésével összefüggő 
feladatokat láthat el.

 (18) A szervező köteles a közösség működtetésével összefüggésben honlapot üzemeltetni.

11. §  A szervező
a) nem alakulhat át, nem válhat szét és más jogi személlyel nem egyesülhet,
b) korlátlan tagi felelősséggel működő jogi személyben részesedést nem szerezhet,
c) képviseletet, fióktelepet, valamint a részesedésével működő vállalkozást kizárólag EGT tagállamban létesíthet,
d) EGT tagállamon kívüli vállalkozásban részesedést nem szerezhet,
e) a közösség szerződésállományát (vagyonát) – a 42. §-ban meghatározott kivétellel – nem ruházhatja át,
f ) biztosítja a  nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezet feltételeinek való folyamatos 

megfelelést.

12. §  A szervező e törvény szerinti feladatai körében különösen:
a) gondoskodik a közösség nyilvántartásainak szabályszerű vezetéséről, a közösség zavartalan működéséről,
b) a tagokkal előzetes megállapodást köt, közreműködik a  tagsági szerződés megkötésében, a  tagokról 

nyilvántartást vezet,
c) megalkotja a közösség szabályzatait,
d) megállapítja a tagok által a közösségbe történő befizetés összegét, gyakoriságát, és ellenőrzi azok teljesítését,
e) a közösség pénzeszközeinek elhelyezése érdekében letéti számlát nyit,
f ) megteszi a közösség pénzeszközeinek kezelésével és befektetésével kapcsolatos jognyilatkozatokat,
g) ellátja a tagok kiválasztásával, a megelőlegezett tagi befizetésekkel, azok törlesztésével kapcsolatos feladatokat,
h) ellátja a tagok befizetéseivel, a befizetések késedelmével kapcsolatos intézkedésekkel összefüggő feladatokat,
i) elkészíti a közösség éves és középtávú pénzügyi tervét, valamint
j) teljesíti a közösség könyvvezetésével és beszámoló készítésével összefüggő feladatokat.
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13. § (1) A  szervező a  közösséggel összefüggő feladatainak ellátása érdekében legalább egy pénzügyi, illetve gazdasági 
szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.

 (2) A szervező igazgatóságának tagja az lehet, aki
a) felsőfokú végzettséggel,
b) legalább ötéves szakmai gyakorlattal – amelyből legalább két év magyarországi szakmai gyakorlat –, és
c) jó üzleti hírnévvel
rendelkezik.

 (3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jó üzleti hírnévvel rendelkezik az,
a) aki mentes a  szervező óvatos, körültekintő és megbízható működését veszélyeztető befolyástól, valamint 

biztosítani képes a szervező megbízható, gondos irányítását és ellenőrzését, valamint
b) akinek üzleti kapcsolatrendszere átlátható és ezáltal nem zárja ki a  szervező feletti hatékony felügyelet 

gyakorlását.
 (4) A  jó üzleti hírnevet a  kérelmezőnek, illetve annak kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azt a  Hatóság 

elfogadja. A jó üzleti hírnév igazolásának módját a kérelmező megválaszthatja, azonban a Hatóság egyéb, pontosan 
meghatározott iratok (okmányok) benyújtását írhatja elő. A Hatóság a jó üzleti hírnév fennállásának megállapítása 
érdekében az illetékes külföldi hatóságot közvetlenül megkeresheti.

 (5) A  (2)  bekezdés tekintetében szakmai gyakorlatnak számít pénzügyi intézménynél, befektetési alapkezelőnél, 
befektetési vállalkozásnál, biztosítónál, a  Hatóságnál, az  Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél, a  Magyar 
Államkincstárnál szakirányú területen munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idő vagy ingatlan vásárlására 
létrehozott fogyasztói csoport szervezésével összefüggő szakmai, vezetői gyakorlat.

 (6) A szervező igazgatósága legalább egy tagjának legalább 5 évi, a  fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet szerinti tevékenységet üzletszerűen végző cégben vezető tisztségviselőként eltöltött gyakorlattal kell 
rendelkeznie. Ennek a gyakorlatnak a meglétét olyan cég jogosult cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolni, aki nem 
áll felszámolási eljárás, csődeljárás, végelszámolás vagy kényszertörlés hatálya alatt, legalább 5 éven keresztül végzett 
ilyen tevékenységet és eleget tett a  fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § és 2. §-a 
szerinti minden bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének.

 (7) A (6) bekezdésben maghatározott szakmai gyakorlattal rendelkező igazgatósági tagnak a megbízatását a szervezői 
engedély kiadását követően, legalább 2 éven keresztül folyamatosan fenn kell tartani.

14. § (1) Nem lehet a szervező igazgatóságának tagja olyan személy,
a) aki nem töltötte be 18. életévét,
b) aki büntetett előéletű,
c) aki büntetlen előéletű, de büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

szerinti minősített adattal visszaélés, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, 
mentő körülmény elhallgatása, bűnpártolás, XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, 
bűnszervezetben részvétel, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni bűncselekmény vagy XXXV–
XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt jogerős ítéletben megállapította, addig 
az  időpontig, amíg az  e  tényre vonatkozó adat kezelését a  bűnügyi nyilvántartási rendszerben a  bűnügyi 
nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben 
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 
2009. évi XLVII. törvény elrendeli,

d) aki a c) pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás 
hatálya alatt áll,

e) aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt áll,

f ) aki vezető tisztségviselő volt olyan szervezetben,
fa) amely öt éven belül fizetésképtelenné vált, illetve amelynek tevékenységi engedélyét a  Hatóság 

jogsértés miatt visszavonta, vagy amelynek a felszámolását a bíróság jogerősen elrendelte,
fb) amely súlyosan vagy ismételten megsértette a  Hatóság feladatkörébe eső törvények, illetve ezen 

törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok előírásait, és emiatt vele szemben öt évnél 
nem régebben a  Hatóság vagy más hatóság a  kiszabható legmagasabb összegű bírságot szabta 
ki, vagy annál súlyosabb szankciót alkalmazott, illetve a  bíróság jogerős ítéletével büntetőjogi 
felelősségét megállapította,
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g) akinek öt éven belül polgári vagy büntetőjogi felelősségét a  bíróság jogerősen megállapította olyan 
jogutód nélkül megszűnt társas vállalkozással összefüggésben, ahol a tartozásokért való korlátlan helytállási 
kötelezettségének nem tett eleget vagy a korlátozott tagi felelősséggel jogellenesen visszaélt, és

h) akinek felelősségét megszűnt társas vállalkozás hitelezőinek érdekeit sértő cselekmények miatt jogerősen 
megállapították.

 (2) A szervező igazgatósága tagjainak díjazását nyilvános javadalmazási politika határozza meg.

15. § (1) A  közösség tagja nem lehet a  szervező részvényese, vezető tisztségviselője, felügyelő-bizottságának tagja, 
a könyvvizsgálatot végző természetes személy, valamint ezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.

 (2) A szervező tevékenységére vonatkozó nyilvántartásait magyar nyelven, a Hatóság által ellenőrizhető módon vezeti, 
könyvvezetésre és beszámoló készítésére a  számvitelről szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. A  szervező 
üzleti éve a naptári évvel egyezik meg.

 (3) A szervező működése és az üzleti nyilvántartások vezetése során biztosítani kell:
a) a szervező nemzetközi standardoknak megfelelő belső ellenőrzését,
b) a gondos és megbízható irányítást, vezetést, ideértve a vezető állású személyek tevékenységének a megítélését, 

valamint a tulajdonosok, a könyvvizsgáló és a Hatóság által történő ellenőrzést.
 (4) A  szervező köteles a  könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó éves beszámolót, valamint az  adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó határozatot a Hatóságnak annak elfogadásától számított tizenöt munkanapon belül, de 
legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig megküldeni. A szervező legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig 
megküldi a Hatóságnak éves beszámolóját és a közösség működéséről szóló éves jelentését is.

 (5) A közösség éves beszámolóját és az ügyvezető szerv éves jelentését a szervező köteles a honlapján közzétenni.

16. § (1) A  közösség biztonságos működésének fenntartása érdekében a  szervező tartalékot képez. A  tartalék mértéke 
a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésekben meghatározott és ténylegesen teljesített összegek 
megelőlegezést követő tagi visszafizetésekkel csökkentett részének 3%-a, amely mértéket a szervező folyamatosan 
fenntartani köteles.

 (2) A tartalékot közösségenként a szervező elkülönítetten kezeli, az oda elhelyezett pénzeszközök mindaddig, ameddig 
azok tartalék jellege meg nem szűnik, nem képezik a szervező adóalapba tartozó árbevételének részét.

 (3) Ha a  közösség anélkül szűnik meg, hogy az  így képzett tartalék egészében felhasználásra került volna és az  így 
felhasznált összeg egyébként nem térült meg, úgy a tartalék vagy annak fennmaradó része a megszűnés időpontjában 
a szervező adóköteles árbevételének részét képezi.

 (4) A  tartalékot a  szervező a  közösség működése során a  tagok nemteljesítésének másként el nem hárítható 
következményei enyhítésére jogosult és köteles felhasználni. Amennyiben a  nemteljesítés következményei 
megszűnnek, úgy a befolyt összeget a szervező elsődlegesen a tartalékból felhasznált összeg visszapótlására fordítja.

 (5) A  szervező az  így képzett tartalék számítását minden év december 20-ig köteles a  Hatóság felé közösségenként 
benyújtani és a számításnak megfelelő összeg rendelkezésre állását igazolni. Az összegbe beszámítandó az az összeg 
is, amely időközben a közösség javára a tartalékból felhasználásra került.

 (6) A  tartalék számításának és felhasználásának módját, megfizetésének részletes szabályait, valamint a  tartalékkal 
kapcsolatosan a Hatóság felé történő adatszolgáltatás szabályait e törvény végrehajtási rendelete határozza meg.

IV. FEJEZET
A KÖZÖSSÉG TAGJAI

4. A szervező felhívása

17. § (1) A szervező legkorábban az engedélyének megszerzését követő 30 nap elteltével kezdheti meg a közösség tagjainak 
a – nyilvános felhívás útján történő – toborzását.

 (2) A nyilvános felhívásban rögzíteni kell:
a) a szervező adatait,
b) a közösség tagjai számának alsó és felső határát,
c) a leendő tag által vásárolni kívánt új lakóingatlan értékének alsó és felső határát,
d) a közösség működésének tervezett időtartamát,
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e) a kiválasztás tervezett módszerét,
f ) a jelentkezési határidőt,
g) a szervezési és a regisztrációs díj összegét, valamint
h) a jogszabály által előírt egyéb feltételeket.

 (3) A leendő tagoknak a felhívás közzétételétől legalább két hónapos határidőt kell biztosítani a jelentkezésre.

5. A közösség leendő tagjával kötött előzetes megállapodás

18. § (1) A szervező 17. § szerinti felhívása alapján az új lakóingatlant vásárolni szándékozó természetes személy (a továbbiakban: 
lakásvásárló), aki a közösség tagjává kíván válni, előzetes megállapodást köt a szervezővel.

 (2) Az előzetes megállapodásban rögzíteni kell:
a) a szerződő felek adatait,
b) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a  közösség nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a  szervező 36.  § 

(1) bekezdés szerinti engedélyének megszerzését követő hat hónapon belül benyújtja a Hatóságnak,
c) a lakásvásárlónak a közösségben történő részvételre, valamint új lakóingatlan vásárlására vonatkozó szándékát,
d) a lakásvásárló által a jövőben vásárolni kívánt új lakóingatlan értékének felső határát,
e) a lakásvásárló által teljesítendő előtakarékossági befizetés tervezett összegét, rendszerességét,
f ) a lakásvásárló hozzájárulását a fizetőképességre irányuló felmérés elvégzéséhez,
g) a regisztrációs díj megfizetését a szervező számára,
h) a lakásvásárló nyilatkozatát arról, hogy a közösség nyilvántartásba vételét követő 60 napon belül a 19. § szerinti 

tagsági szerződést megköti, valamint
i) a lakásvásárló nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, hogy a közösségbe történő befizetéseire az Országos 

Betétbiztosítási Alap kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki.
 (3) Ha a  szervező érdekkörében felmerülő okból a  közösség nyilvántartásba vétele meghiúsul, a  lakásvásárló által 

megfizetett regisztrációs díj összegét nyolc napon belül vissza kell fizetni.
 (4) Ha a közösség nyilvántartásba vételére az előzetes megállapodás megkötésétől számított hat hónapon belül nem 

kerül sor, a lakásvásárló mentesül az előzetes megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése alól, és a szervező 
köteles a lakásvásárló által megfizetett regisztrációs díjat visszafizetni.

6. A tagsági szerződés

19. § (1) A szervező a közösség nevében a közösség nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül kezdeményezi az előzetes 
megállapodás alapján a lakásvásárlóval történő tagsági szerződés megkötését azzal, hogy a szerződést a közösség 
nyilvántartásba vételét követő 60 napon belül meg kell kötni.

 (2) Ha a szerződéskötés a tag érdekkörében felmerülő ok miatt hiúsul meg, a tag a regisztrációs díjat elveszíti.
 (3) Ha a szerződéskötés a közösség vagy a szervező érdekkörében felmerülő, vagy a felek érdekkörén kívül eső ok miatt 

hiúsul meg, a regisztrációs díj összege visszajár.

20. § (1) A  lakásvásárló Magyarország területén új lakóingatlan adásvétel útján történő vásárlása céljából határozott időre 
szóló tagsági szerződés megkötése útján a közösséghez csatlakozik és e szerződés alapján teljesíti jogszabályban és 
a tagsági szerződésben meghatározott kötelezettségeit.

 (2) Új lakóingatlan vásárlása céljából tagsági szerződést – az e törvényben foglalt kivétellel – az köthet a közösséggel, aki
a) a 18. § szerinti előzetes megállapodást kötött a szervezővel,
b) együttműködik a  fizetőképességre irányuló felmérés elvégzésében, az  ehhez szükséges nyilatkozatokat 

és adatszolgáltatásokat teljesíti és a  fizetőképességre irányuló felmérés alapján a  szervező fizetőképesnek 
minősíti,

c) a szerződés létrejöttétől vállalja, hogy a  közösség részére – az  előre meghatározott esedékesség szerint – 
rendszeres előtakarékossági befizetéseket teljesít,

d) vállalja, hogy a  vásárolni kívánt új lakóingatlanra vagyonbiztosítást köt, és azt tagsági jogviszonya alatt 
folyamatosan fenntartja,

e) vállalja, hogy hitelfedezeti életbiztosítást köt és azt tagsági jogviszonya alatt folyamatosan fenntartja,
f ) tudomásul veszi, hogy a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötésére való 

jogosultságát a közösség tagjai között rendszeres időközönként megtartandó kiválasztás eredménye határozza 
meg,
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g) írásban hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, a  szerződéssel kapcsolatos 
valamennyi szükséges információt, valamint a fizetőképességére vonatkozó adatokat a szervező nyilvántartsa.

 (3) A  szerződésben a  közösségbe belépő tag arra kötelezi magát, hogy az  általa megszerezni kívánt új lakóingatlan 
vételárához igazodóan a  közösségbe befizetést teljesít (a  továbbiakban: előtakarékosság), a  közösség pedig 
kötelezettséget vállal arra, hogy a  szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén az  e  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben rögzítettek szerint a tagnak lakásvásárlás céljából a hiányzó tagi 
befizetést megelőlegezi.

 (4) A tagsági szerződésben rögzíteni kell:
a) a természetes személy személyazonosító adatait és lakcímét,
b) a tagság tényét,
c) a tag jogait és kötelezettségeit, a kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményeit,
d) a közösség jogait és kötelezettségeit,
e) a szervező jogait és kötelezettségeit,
f ) a tagsági jogviszony átruházásának feltételeit,
g) a tag kilépésének feltételeit,
h) a megelőlegezett tagi befizetés nyújtására irányuló szerződés megkötése céljából a  tag kiválasztásának 

szempontjait,
i) a tagsági jogviszony megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket,
j) az arra történő utalást, hogy a  tag által teljesített valamennyi befizetés a  lakástakarékpénztárakról szóló 

törvény szerinti lakáscélú felhasználásnak minősül, valamint
k) a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeket.

 (5) A tagsági szerződést írásba kell foglalni. Egy személy csak egy érvényes és hatályos szerződéssel rendelkezhet egy 
időben.

21. § (1) A tagsági szerződés a közösség működésének idejére szól.
 (2) A  szerződésben a  tag meghatározza az  általa vásárolni kívánt új lakóingatlan értékének vagy vételárának felső 

határát, melynek mértékét a szerződés időtartama alatt – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – nem lehet 
módosítani.

 (3) Az új lakóingatlan szerződéses értéke 10 millió és 40 millió forint között kerülhet megállapításra.
 (4) Ha a tag a kiválasztását követően a tagsági szerződésben meghatározott értéknél magasabb értékű új lakóingatlant kíván 

megvásárolni, abban az esetben a különbözetet köteles az adásvételi szerződés megkötésekor egyösszegben biztosítani.

22. § (1) A tagsági szerződés alapján a tag köteles
a) fizetési kötelezettségeinek eleget tenni, a rendszeres előtakarékossági befizetést teljesíteni, valamint a szervező 

számára szervezési díjat fizetni,
b) kiválasztása esetén az új lakóingatlan vásárlása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni.

 (2) A tag jogosult
a) rendszeres előtakarékossági befizetésein túl rendkívüli előtakarékossági befizetést teljesíteni,
b) befizetéseiről tájékoztatást igényelni,
c) a közösség gazdálkodásáról tájékoztatást igényelni,
d) a 31.  § szerint meghatározott feltételek esetén a  közösségtől a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezését 

igényelni,
e) a 29. § szerinti kiválasztáson részt venni, vagy a kiválasztásról tájékoztatást igényelni.

7. A tag fizetési kötelezettsége

23. § (1) A tag a tagsági szerződésben vállalja, hogy az új lakóingatlan vásárlása érdekében a tagsági szerződésben megjelölt 
érték figyelembevételével
a) a közösségbe rendszeres előtakarékossági befizetést teljesít,
b) a szervezőnek szervezési díjat fizet.

 (2) A tag a közösségbe történő előtakarékossági befizetései után kamatra nem jogosult.
 (3) A tag a rendszeres előtakarékossági befizetéseken túl további rendkívüli előtakarékossági befizetést is teljesíthet.
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 (4) A  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötésére való jogosultságot a  közösség 
a  tagok között rendszeres időközönként megtartandó kiválasztás alapján határozza meg, azzal, hogy a kiválasztás 
feltétele, hogy a  tag a  21.  § (2)  bekezdésében megjelölt összeg legalább 20 százalékát teljesítse, valamint fizetési 
kötelezettségeinek határidőben, maradéktalanul eleget tegyen.

24. § (1) A tag a szervezőnek szervezési díjat fizet, amely igazodik a 21. § (2) bekezdésében megjelölt értékhez.
 (2) A szervező évente legalább egy alkalommal írásban tájékoztatja a tagot számlaegyenlegéről, valamint a jóváírásokról 

és a terhelésről.

25. § (1) Ha a  tag az  új lakóingatlan megvásárlását megelőzően a  körülményeiben beállt változás következtében fizetési 
kötelezettségének mértékét csökkenteni kívánja, a 6. § (3) bekezdés g) pontja szerinti szabályzatban meghatározott 
módon, a  megismételt fizetőképességre irányuló felmérés alapján a  szervező a  tag fizetési kötelezettségét 
csökkentheti.

 (2) Ha az (1) bekezdés alapján a tag fizetési kötelezettsége csökkentésre kerül, abban az esetben a tag által megvásárolni 
kívánt lakóingatlannak a tagsági szerződésben meghatározott értéke is arányosan csökken. A csökkentett szerződéses 
érték a későbbiekben nem emelhető fel.

 (4) Ha az új lakóingatlan vásárlását megelőzően a tag egymást követő három hónapon keresztül nem szerződésszerűen 
teljesíti fizetési kötelezettségeit, a  szervező az  (1)  bekezdésben foglaltak alapján a  tag fizetési kötelezettségeinek 
csökkentésére tesz javaslatot. A csökkentés a már esedékessé vált fizetési kötelezettségeit nem érinti. Ha a fizetési 
kötelezettségét a  tag három egymást követő hónapon keresztül nem szerződésszerűen teljesíti, és a  szervező 
javaslatára csökkentett díj fizetését nem vállalja, a  szervező a  tag tagsági jogviszonyát megszünteti. A  tagsági 
jogviszony megszűnésére a közösségből történő kilépés szabályait kell alkalmazni.

 (5) Ha a tag az új lakóingatlan megvásárlását megelőzően fizetésképtelenné válik, a szervező a tag tagsági jogviszonyát 
megszünteti. A tagsági jogviszony megszűnésére a közösségből történő kilépés szabályait kell alkalmazni.

 (6) Ha a tag a tagsági szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeit nem teljesíti és az új lakóingatlanból való kilakoltatásról 
végrehajtási záradékkal ellátott bírósági vagy közjegyzői okirat rendelkezik, abban az  esetben a  végrehajtás 
foganatosítása során a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 182/A. § (1) bekezdésében foglaltakat nem 
kell alkalmazni.

 (7) A tag fizetési kötelezettségének nemteljesítése esetén a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi 
CV. törvény szabályai nem alkalmazhatók.

8. A tagsági jogok megszűnése, a jogutódlás

26. §  A tag kiválasztását megelőzően kiléphet a  közösségből, a  korábban teljesített befizetéseihez azonban kizárólag 
a közösség megszüntetési eljárásának befejezése után juthat hozzá.

27. §  A tag tagsági jogait és kötelezettségeit a  szervező engedélyével más – a  jogszabályban és a  közösség belső 
szabályzatában meghatározott követelményeknek megfelelő – természetes személyre átruházhatja.

28. § (1) A  tag halála esetére a  tagsági szerződésben természetes személy kedvezményezettet jelölhet, aki – ha megfelel 
a  jogszabályi és a  közösség belső szabályzatában meghatározott feltételeknek és vállalja a  tagsági jogviszonyból 
fakadó kötelezettségeket – a volt tag jogutódjává válik. Ha a tagsági szerződésben megjelölt kedvezményezett a tag 
halálakor nem felel meg a taggá válás feltételeinek vagy nem vállalja a tagsági jogviszonyból fakadó kötelezettségek 
teljesítését, a vele való elszámolásra a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
Kedvezményezett jelölésének hiányában a tag halála esetén az egyéni számla része a hagyatéknak.

 (2) Ha a  tag halálakor a  közösség már az  új lakóingatlan vásárlása céljából megelőlegezte a  hiányzó tagi befizetést, 
az  ingatlan tulajdonjoga és a  közösséggel szemben fennálló fizetési kötelezettség – a  (3)  bekezdésben foglaltak 
figyelembe vételével – nem válhat szét.

 (3) Ha az örökös a közösség a tagjainak megelőlegezett tagi befizetés megtérülését – a vállalt kockázatnak megfelelően – 
személyi vagy dologi biztosítékkal, elsősorban a tulajdonában álló másik ingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal biztosítja, 
a szervező hozzájárul a közösség segítségével megvásárolt lakás elidegenítéséhez.



882 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám 

9. A kiválasztás módja

29. § (1) A  szervező felméri a  rendelkezésére álló forrásokat, a  szerződéses feltételeket, valamint az  előtakarékosság 
meghatározott mértékét teljesítő tagokat és azok tekintetében a 6. § (3) bekezdés i) pontja szerinti szabályzatban 
meghatározott időközönként és módon a Kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint nyilvános kiválasztás 
során választja ki azokat a  tagokat, akik jogosulttá válnak a  szerződésben meghatározott feltételek alapján az  új 
lakóingatlan vásárlása érdekében a  hiányzó tagi befizetések igénylésére. A  nyilvános kiválasztás (a  továbbiakban: 
kiválasztás) licit vagy sorsolás útján történik.

 (2) A szervező a kiválasztáson bármelyik, vagy egyszerre mindkét kiválasztási módot is alkalmazhatja.
 (3) A  Kormányrendeletben meghatározottak szerint lebonyolított sorsolás során a  részvételre jogosult tagok közül 

kiválasztott tag jogosulttá válik a  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötésére, 
amennyiben a  sorsolás időpontjáig fizetési kötelezettségét szerződésszerűen teljesítette. A  sorsolás lebonyolítása 
során kizárólag a véletlen dönt a sorsoláson részt vevő tagok között.

 (4) A  licit során a  liciten résztvevő tag a  licit időpontjáig ténylegesen teljesített előtakarékossági befizetésén és 
az ehhez igazodó szervezési díjfizetésén felül további rendkívüli előtakarékossági befizetést és szervezési díjfizetést 
(a  továbbiakban: licitösszeg) vállalhat. A  tag által a  licit során vállalható licitösszeg mértéke nem lehet magasabb 
a szerződéses értékből a licit időpontjában fennálló hátralévő befizetési kötelezettség 60%-ánál.

 (5) A licit során az a tag válik jogosulttá a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötésére, aki 
a  (4) bekezdésben meghatározott értékhez viszonyítva a  legnagyobb mértékű licitösszeg megfizetését vállalja. Ha 
a licit során több tag vállal a 21. § (2) bekezdésben meghatározott értékhez viszonyítva azonos mértékű licitösszeget, 
közülük a szervező külön sorsolással választja ki a licit nyertesét.

 (6) A kiválasztás időpontját és helyszínét a szervező honlapján közzéteszi, és a kiválasztással érintett tagokat a kiválasztás 
időpontja előtt nyolc nappal írásban értesíti.

 (7) A kiválasztásról készült közjegyzői jegyzőkönyvet a szervező a Hatóság részére megküldi.

V. FEJEZET
A HIÁNYZÓ TAGI BEFIZETÉS MEGELŐLEGEZÉSÉNEK FELTÉTELEI

10. A közösség tagja által kötött adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezések

30. § (1) Új lakóingatlan vásárlása esetén az  adásvételi szerződést a  tag – a  közösség, mint az  ingatlan kiválasztásában és 
az  adásvételi szerződés előkészítésében való közreműködésével – az  ingatlan tulajdonosával a  saját nevében köti 
meg.

 (2) A közösség tagja által, új lakóingatlan vásárlása érdekében kötött adásvételi szerződésben
a) a közösség által a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésével nyújtott összeg nem haladhatja meg a tag által 

a 21. § (3) bekezdés szerint meghatározott összeget,
b) vevőként kizárólag egy, vagy több, egymással a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban álló tag szerepelhet,
c) a tag – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ingatlant a közösség javára alapított jelzálogjogon és 

elidegenítési és terhelési tilalmon felül nem terhelheti meg.
 (3) Ha a  tag a  közösségben fennálló tagsági jogviszonyára tekintettel vásárolni kívánt lakóingatlan vásárlásához 

az  új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó családi otthonteremtési kedvezményt, illetve otthonteremtési 
kamattámogatással érintett kölcsönt vesz igénybe, a  vásárolni kívánt új lakóingatlant a  közösség javára alapított 
jelzálogjogon felül
a) családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén az állam javára szóló jelzálogjogjoggal, valamint 

annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalommal,
b) otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön igénybevétele esetén a  kölcsönt nyújtó hitelintézet 

javára szóló jelzálogjogjoggal, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalommal
terhelheti meg.

 (4) A (3) bekezdés szerinti esetben a közösség az őt megillető jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat 
nem jogosult bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.
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11. Hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés

31. § (1) A  hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben a  közösség kötelezettséget vállal arra, hogy 
az  előzetes kötelezettségvállalásban és a  tagsági szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén a  6.  § 
(3) bekezdés f ) pontja szerinti szabályzatban rögzített módszer szerint a szerződésben meghatározott új lakóingatlan 
vásárlása érdekében a  tag számára a  vételárhoz szükséges hiányzó befizetés összegét megelőlegezi, a  tag pedig 
vállalja, hogy a közösség által megelőlegezett összeget a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés 
rendelkezései szerint megfizeti.

 (2) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni.
 (3) Hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződést abban az  esetben köthet a  közösség a  taggal, ha 

a  tag a  21.  § (2)  bekezdés szerint meghatározott összeg legalább 20 százalékát a  közösségnek megfizette és 
a szerződésekben vállalt kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

 (4) A szerződés meghatározott összegre szól. A közösség a megelőlegezett tagi befizetést vagyonából kamatmentesen, 
forintban nyújtja, ezen felül költséget nem számít fel.

 (5) A közösséget a megelőlegezett tagi befizetés összegének erejéig első ranghelyen fennálló jelzálogjog illeti meg az új 
lakóingatlanon. A jelzálogjog erejéig a közösség elidegenítési és terhelési tilalmat jogosult bejegyeztetni az ingatlan-
nyilvántartásba. A jelzálogjog alapítását, vagy az egyéb biztosítéki szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni.

 (6) Ha a  tag a  közösségben fennálló tagsági jogviszonyára tekintettel vásárolni kívánt lakóingatlan vásárlásához 
az  új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó családi otthonteremtési kedvezményt, illetve otthonteremtési 
kamattámogatással érintett kölcsönt vesz igénybe, abban az  esetben a  30.  § (3)–(4)  bekezdésében foglaltakat 
megfelelően alkalmazni kell.

 (7) A  közösség szabályzatában köteles a  megelőlegezett tagi befizetés nyújtásának általános szerződési feltételeit 
meghatározni. A  közösség köteles az  általános szerződési feltételeit oly módon meghatározni, hogy azok hosszú 
távon biztosítsák a közösség és a tag által vállalt kötelezettségek összhangját.

 (8) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben rögzíteni kell különösen:
a) a felek azonosító adatait,
b) a megelőlegezett tagi befizetés igénybevételének célját és összegét,
c) a megelőlegezett tagi befizetés visszafizetésének határidejét,
d) a fizetendő részletek mértékét, esedékességét, megfizetésének módját, továbbá a  késedelmes teljesítés 

jogkövetkezményeit,
e) a szerződés módosításának, különösen a szerződéses összeg csökkentésének feltételeit, jogkövetkezményeit,
f ) a szerződés felmondásának eseteit és jogkövetkezményeit,
g) a szerződés biztosítékait, valamint
h) a zálogjog érvényesítésének rendjét.

 (9) A  tag állami támogatásra való jogosultsága esetén a  szerződés futamidejéhez igazodó időarányos támogatással 
csökkentett havi alaprészletet köteles megfizetni.

13. Beszámítás

32. § (1) A  tag a  tagsági szerződés megkötésekor írásban jelzi a  szervező felé, ha lakóingatlan vásárlása esetén saját 
tulajdonában álló lakóingatlanát a kiválasztást követően a szervezőnek vételre fel kívánja ajánlani (beszámítás).

 (2) A szervező a tag kiválasztása esetén dönt a vételi ajánlat elfogadásáról, azzal, hogy a vételár meghatározása a felek 
megállapodása alapján történik.

 (3) A vételi ajánlat elfogadását követően a tag a befolyt vételárat kizárólag a közösségben fennálló tagsági jogviszonyára 
tekintettel vásárolni kívánt lakóingatlan vásárlására használhatja fel.

14. Állami támogatás

33. § (1) A  közösséggel szerződéses viszonyban álló tagot az  általa az  adott megtakarítási évben teljesített befizetéséhez 
igazodó mértékben állami támogatás illeti meg, ha a  közösség vagyonát kezelő szervező e  törvény rendelkezései 
alapján megbízható szervezőnek minősül.
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 (2) Állami támogatásra az a tag jogosult, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkező
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 

meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorló 
személy, vagy

c) bevándorolt vagy letelepedett jogállású, menekültként vagy oltalmazottként elismert személy.
 (3) Egy természetes személy egy szerződés után igényelhet állami támogatást. Az  a  tag, aki a  tagsági szerződésének 

megkötését megelőzően a  lakástakarék-pénztárakról szóló törvény alapján betéte után állami támogatásban 
részesült, a közösségbe befizetett államilag támogatott betét összege után az e törvény szerinti állami támogatásra 
nem jogosult.

 (4) Az  állami támogatás mértéke a  közösség felé fennálló, a  tagot terhelő befizetési kötelezettség 30 százaléka, de 
legfeljebb havi huszonötezer forint.

 (5) A  jogosultságot szerzett és állami támogatásra jogosult tag esetében a  megvásárolni kívánt ingatlan vételárához 
a tagot megillető, a tagsági jogviszony teljes időtartamára eső állami támogatás összegét egyösszegben a központi 
költségvetés az adásvételi szerződés megkötésének időpontját követő 45 napon belül – a lakáscél megfelelő igazolása 
mellett – a közösség számára megfizeti.

 (6) Az állami támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának, a  felhasználás ellenőrzésének rendjét valamint, 
a  nemteljesítés és az  állami támogatás jogosulatlan igénybe vételének esetére szóló visszakövetelés szabályait 
az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet határozza meg.

VI. FEJEZET
A KÖZÖSSÉG ÉS A SZERVEZŐ FELÜGYELETE

15. Általános szabályok

34. § (1) A Hatóság feladatait a Magyar Nemzeti Bank látja el.
 (2) Az engedélyezési eljárás során a Hatóság a kérelemmel összefüggő és rendelkezésre álló okiratokat és információkat 

gondosan mérlegeli, és meggyőződik arról, hogy az  engedély kiadása nem ütközik jogszabályba. A  Hatóság 
az engedélyezési eljárás során az egyes engedélyezési feltételek meglétét a helyszínen is megvizsgálhatja.

 (3) A Hatóság kikéri a másik EGT tagállam illetékes felügyeleti hatóságának véleményét, ha a szervezőként elismerést 
kérő zártkörűen működő részvénytársaság
a) másik EGT tagállamban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet vagy biztosító leányvállalata,
b) másik EGT tagállamban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet vagy biztosító 

anyavállalatának leányvállalata, vagy
c) ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy tulajdonosa másik EGT tagállamban székhellyel 

rendelkező befektetési vállalkozásban, hitelintézetben vagy biztosítóban ellenőrző befolyással rendelkezik.

35. § (1) A  közösség nyilvántartásba vételére irányuló eljárás esetén a  Hatóság eljárásának időtartama 15 munkanap, 
nyilvántartásból törlésére irányuló eljárás esetén a Hatóság eljárásának időtartama 20 munkanap.

 (2) Engedélyezésre irányuló kérelem, illetve megszűnéssel kapcsolatos hatósági eljárás esetében az  engedélyezésre 
irányadó határidő 3 hónap, azzal, hogy a  Hatóság a  kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kérhet 
hiánypótlást, ha a kérelem nem felel meg a jogszabályoknak.

 (3) A  kérelmező a  kérelmét a  közösségek létrehozásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos nyilvántartásba 
vételi, engedélyezési, törlési eljárások, valamint az e törvény szerinti engedélyezésére vonatkozó eljárás során köteles 
az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon benyújtani.

 (4) A Hatóság az e törvényben meghatározott engedélyt feltételhez kötötten is megadhatja.
 (5) Az e törvény szerinti engedély iránti kérelmek tartalmára vonatkozó részletes szabályokat a törvény végrehajtására 

kiadott kormányrendelet tartalmazza.
 (6) A  Hatóságnak az  e  törvény szerinti eljárásaira a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 

(a továbbiakban: MNB törvény) rendelkezéseit – az e törvényben meghatározott eltérésekkel – kell alkalmazni.
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16. Engedély és nyilvántartásba vétel

36. § (1) A Hatóság engedélye szükséges a szervezőként való elismeréshez.
 (2) A  szervezőként való elismerésre vonatkozó engedély a  létrehozandó közösség tagjainak toborzására vonatkozó 

engedélyt is tartalmazza. A  határozat érvényét veszti, ha a  közösség létrejöttéhez szükséges kérelmet a  határozat 
kézhezvételétől számított hat hónapon belül a szervező nem nyújtja be a Hatósághoz. A határidő elmulasztása miatt 
igazolásnak helye nincs.

 (3) A Hatóság a szervezőként való elismerés iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a kérelem nem felel meg a jogszabályi feltételeknek,
b) a rendelkezésre álló adatok alapján úgy ítéli meg, hogy a  szervező átlátható és fenntartható működéséhez 

szükséges feltételei nem biztosítottak,
c) a szervező az engedélyezési eljárásban megtévesztő vagy valótlan adatot közöl,
d) a szervező nem felel meg a  jegyzett tőkére, a  társasági formára, a  tulajdonlásra és az  irányító testületekre 

vonatkozó törvényi követelményeknek,
e) a szervező képviselője devizakülföldi, és nincs kézbesítési megbízottja.

37. §  A Hatóság engedélye szükséges a szervező igazgatósági tagjainak és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásához 
vagy kinevezéséhez.

38. § (1) A közösség létrejöttéhez a Hatóság nyilvántartásba vétele szükséges. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a szervező 
terjeszti elő.

 (2) A közösség létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a  szervezőként való elismerésre vonatkozó engedély kiadása óta 

alapszabálya nem változott, vezető tisztségviselői személyében változás nem következett be,
b) a szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétének igazolását,
c) az előzetes megállapodások egy példányát,
d) nyilatkozatot arról, hogy a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatások teljesítésére felkészült, valamint 

az adatszolgáltatáshoz felhasznált számítógépes programok tesztfuttatási eredményeit,
e) a szervező gazdálkodási tervét, részletes számviteli rendszerének tervezetét,
f ) a szervező panaszkezelési szabályzatát,
g) a 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szabályzatot.

39. §  A Hatóság a közösség nyilvántartásba vétel iránti kérelmét elutasítja, ha
a) a kérelem nem, vagy a hiánypótlást követően sem felel meg a jogszabályi feltételeknek,
b) a kérelmező az engedélyezési eljárásban megtévesztő vagy valótlan adatot közöl, vagy
c) a kérelmező képviselője devizakülföldi, és nincs kézbesítési megbízottja.

17. Az engedély visszavonása és visszaadása

40. §  A Hatóság a szervező engedélyét a közösség létrejöttéig visszavonhatja, ha
a) az engedélyt a Hatóság megtévesztésével vagy más jogszabálysértő módon szerezték meg,
b) a szervező törvény által tiltott tevékenységet folytat,
c) olyan körülmény áll fenn, amely miatt a szervező működése súlyosan veszélyezteti vagy sérti a leendő tagok 

érdekeit, és általában arra lehet következtetni, hogy a szervező nem tud megfelelni a törvényi elvárásoknak.

41. § (1) A Hatóság a közösség létrejöttét követően a szervező engedélyét visszavonhatja, és más szervezőt jelölhet ki, ha
a) fennáll a veszélye annak, hogy a közösség nem tud eleget tenni kötelezettségeinek,
b) a szervező vagy a közösség nem vitatott tartozását az esedékességét követő öt napon belül nem egyenlítette 

ki, és vagyona (eszközei) az ismert hitelezők követelésének kielégítésére sem nyújtana fedezetet,
c) a szervező ellenőrzése során megállapított jogsértésre tekintettel indokolt.

 (2) A  Hatóság köteles a  szervező engedélyét visszavonni és új szervezőt kijelölni, ha a  bíróság elrendeli a  szervező 
felszámolását vagy kényszertörlését.
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42. §  A szervező a  szervezőként való elismerésére vonatkozó engedélyét nem adhatja vissza, kivéve, ha egyidejűleg 
e törvény követelményeinek megfelelő új szervező szervezőként való elismerési kérelmet nyújt be, melyben vállalja 
az érintett közösséggel összefüggő feladatok átvételét. Ebben az esetben a 11. § e) pontja szerinti korlátozás nem 
alkalmazható.

18. Hatósági díj

43. § (1) A szervező a Hatóság részére a  felügyeleti feladatok ellátásáért igazgatási szolgáltatási díjat fizet, amely alapdíj és 
évente megállapításra kerülő díjrészlet.

 (2) A szervező által fizetendő alapdíj összege évente kétszázezer forint.
 (3) A  szervező által a  Hatóság részére fizetendő díjrészlet éves mértéke a  tagok által teljesített éves szervezési díj 

befizetések összegének 0,25 ezreléke.

19. A Hatóság eljárása

44. § (1) A  Hatóság folyamatosan ellenőrzi, hogy a  szervező megfelel-e az  e  törvényben meghatározott feltételeknek. 
A  Hatóság ellenőrzési jogkörében – más államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó előzetes kérdés tisztázása 
érdekében – a fogyasztóvédelmi hatóság, valamint az állami adóhatóság véleményét is megkérheti.

 (2) A  Hatóság jogosult a  szervező helyiségeibe belépni, vezető tisztségviselőitől és vezető állású munkavállalóitól 
felvilágosítást kérni, a közösség szervezésével és működtetésével kapcsolatos nyilvántartásokba betekinteni, azokról 
másolatot készíteni.

 (3) Ha a  Hatóság megállapítja, hogy a  szervező a  tevékenységét jogosulatlanul vagy az  e  törvényben meghatározott 
rendelkezések megsértésével végzi, köteles a  jogsértés megszüntetése és a  felelősségre vonás érdekében minden 
szükséges intézkedést megtenni, illetve kezdeményezni.

 (4) A Hatóság a (3) bekezdés szerinti intézkedési jogkörében, az eset összes körülményeire – így különösen a jogsértés 
súlyára, a  jogsértő állapot időtartamára, a  jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, valamint a  jogsértéssel elért 
előnyre – tekintettel
a) kötelezheti a  szervezőt, hogy megadott határidőn belül küszöbölje ki a  jogsértést, illetve tevékenységét 

a jogszabályoknak megfelelően végezze,
b) 10 millió forintig terjedő bírságot állapíthat meg, vagy
c) határozatával visszavonhatja a szervező engedélyét.

 (5) A  Hatóság a  (4)  bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket együttesen és – ha a  Szervező a  felhívásának 
határidőre nem tesz eleget – ismételten is alkalmazhatja.

45. §  A Hatóság által a  közösséggel, illetve a  szervezővel szemben alkalmazható intézkedésekre és szankciókra, azok 
közzétételére, a Hatóság közösséggel kapcsolatos nyilvántartásba vételi és a szervezővel kapcsolatos engedélyezési 
és nyilvántartásba vételi eljárás szabályaira, az  ellenőrzési tevékenységére és felügyeletére, valamint a  tagokkal 
szemben tanúsítandó magatartás, a tagok felé fennálló kötelezettségek ellenőrzésére az MNB törvény rendelkezéseit 
az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

20. A Hatóság nyilvántartása

46. § (1) A Hatóság nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:
a) a szervező esetében:

aa) megnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma,
ab) közzétételi helye,
ac) alapításának időpontja, tevékenysége megkezdésének időpontja,
ad) tevékenységi köre a TEÁOR (Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása) szerint,
ae) jegyzett tőkéjének mértéke,
af ) a befolyásszerzés szempontjából engedély- vagy bejelentésköteles befolyással rendelkező személyek,
ag) vezető tisztségviselői,
ah) fióktelepe létesítésének időpontja és helye,
ai) tevékenységi engedélye;
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b) a közösség esetében:
ba) a közösség adószáma és nyilvántartási száma,
bb) főtevékenysége a TEÁOR szerint,
bc) a szervező társaság megnevezése, székhelye, cégbírósági nyilvántartási száma,
bd) a  könyvvizsgáló cég neve a  jogi forma megjelölésével, székhelye, kamarai nyilvántartási száma, 

könyvvizsgáló természetes személy esetén a könyvvizsgáló neve, címe, kamarai nyilvántartási száma,
be) közzétételi helye,
bf ) a nyilvántartásba vétel, nyilvántartásból való törlés időpontja.

 (2) A  Hatóság (1)  bekezdés szerinti nyilvántartása nyilvános. A  Hatóság az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat 
a honlapján letölthető formában magyar és angol nyelven közzéteszi.

 (3) A Hatóság az e törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat a szervező szervezőkénti működésének időtartama alatt, 

illetve azt követően 5 évig,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat a közösség működésének ideje alatt, illetve azt követően 

5 évig
jogosult kezelni.

 (4) A Hatóság a közösség nyilvántartásba vételi kérelmének elbírálása érdekében az (1) bekezdés b) pontjában foglalt, 
továbbá a közösség tagjainak a 18. § szerinti előzetes megállapodásban foglalt adatait a kérelem elbírálását követő 
harmadik hónap végéig, de legkésőbb a kérelem elutasításával kapcsolatos jogorvoslati eljárás lezárásáig jogosult 
kezelni.

 (5) A közösség nyilvántartásba vétele iránti kérelem jóváhagyása esetén a Hatóság a közösség tagjainak a közösséggel 
kötött szerződésben foglalt adatait, valamint a 31. § szerinti szerződésben foglalt adatait a tag közösséggel fennálló 
jogviszonya fennállása alatt, valamint a  jogviszony megszűnését követően két évig jogosult kezelni az  e  törvény 
szerinti feladatai ellátása céljából.

VII. FEJEZET

21. Záró rendelkezések

47. §  Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg
a) a Hatósághoz benyújtandó engedély iránti kérelmek tartalmi elemeit,
b) a tagtoborzással összefüggő nyilvános felhívásra vonatkozó részletes szabályokat,
c) a közösség működésének és gazdálkodásának részletes feltételeit,
d) a közösség szabályzatainak kötelező tartalmi elemeit, közzétételének szabályait,
e) a tag fizetőképességének vizsgálatára vonatkozó előírások részletes szabályait, a fizetőképességet befolyásoló 

körülmények meghatározását,
f ) a közösség könyvvezetésének és beszámoló készítésének sajátos szabályait,
g) a szervező tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat,
h) a szervezőnek a  tagok befizetéseinek kezelésével összefüggő részletes feladatait, a  szervezőnek a  tagok és 

a nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének részletes szabályait,
i) a megelőlegezett tagi befizetésre történő kiválasztással, a  kiválasztás lebonyolításával kapcsolatos 

részletszabályokat,
j) a tag befizetései értékállandóságának biztosítására vonatkozó szabályokat,
k) a hiányzó tagi befizetések megelőlegezésére irányuló szerződés megkötésével, a  hiányzó tagi befizetés 

megelőlegezésével és visszafizetésével kapcsolatos részletes szabályokat,
l) az állami támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás ellenőrzésének, 

a  nemteljesítés és az  állami támogatás jogosulatlan igénybe vételének esetére szóló visszakövetelésének 
rendjét,

m) a közösség megszűnési eljárásának részletes szabályait,
n) a tag által a szervező részére fizetendő szervezési díj megállapításának részletes szabályait,
o) a tartalék számításának és felhasználásának módját, megfizetésének részletes szabályait,
p) a Hatóság felé történő adatszolgáltatás formáját, gyakoriságát és tartalmát.
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48. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 43. § e törvény kihirdetését követő 40. napon lép hatályba.

49. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

50. § (1) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklete a  2.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 5. számú melléklete a  3.  melléklet szerint 
módosul.

51. §  A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 8. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában lakáscélú felhasználásnak minősül:)
„g) a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény szerinti, a tag által a közösségbe teljesítendő befizetés.”

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2016. évi XV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 2. pontja a következő 2.10. ponttal 
egészül ki:
(2. A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:)
„2.10. a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény alapján a tag részére nyújtott valamennyi juttatás és 
azok hozama, valamint a tagot megillető állami támogatás összege.”

2. melléklet a 2016. évi XV. törvényhez

A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) része a  következő 
24. ponttal egészül ki:
[B)
A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások
A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak 
minősül különösen:]
„24. a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvényben meghatározott, a szervező által képzett tartalékból 
a közösség számára teljesített kifizetés értéke.”

3. melléklet a 2016. évi XV. törvényhez

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 5. számú melléklete a következő 17. ponttal 
egészül ki:
(A társasági adóalanynak nem minősülő szervezetek)
„17. a nemzeti otthonteremtési közösségek.”
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2016. évi XXIII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról*

1. § (1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a  továbbiakban: Kertv.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  üzlet nyitvatartási idejét a  vásárlási szokások, a  foglalkoztatottak és a  lakókörnyezet érdekeinek 
figyelembevételével a kereskedő állapítja meg.”

 (2) A Kertv. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) December 24-én – a  vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a  virág-, az  édességüzletek és az  üzemanyagtöltő 
állomások, továbbá a  közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az  üzemanyagtöltő állomáson 
belül működő üzletek kivételével – az üzletek 14 óráig tarthatnak nyitva.”

 (3) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok figyelembevételével 
– rendeletben szabályozhatja
a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint
b) a  világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek  
24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – 
többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.”

 (4) A Kertv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból – a  lakók egészséges életkörülményeinek és 
pihenéshez való jogának biztosítása érdekében – a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén 
az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a kereskedelmi hatóság 
a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el.”

 (5) A Kertv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a  települési (Budapesten a  kerületi) önkormányzat képviselő-testülete, illetve a  fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az üzletek 
éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, a felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg 
felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.”

 (6) Hatályát veszti a Kertv. 6. § (1a) és (1b) bekezdése.

2. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 101. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Vasárnapra rendes munkaidő
a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
b) az idényjellegű,
c) a megszakítás nélküli,
d) a több műszakos tevékenység keretében,
e) a készenléti jellegű munkakörben,
f ) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből 
eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
h) külföldön történő munkavégzés során, valamint
i) a  kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a  kereskedelmet kiszolgáló 
szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál
foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.”

 (2) Az Mt. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár,
a) ha a  munkavállaló a  rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a  101.  § (1)  bekezdés d), e) vagy 
i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető, továbbá

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 12-i ülésnapján fogadta el.
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b) a rendkívüli munkaidőre
ba) a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott munkavállalónak,
bb) ha a munkavállaló a 101. § (1) bekezdés alapján rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető.
(2) A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti bérpótlék jár a  húsvét- vagy a  pünkösdvasárnap, vagy a  vasárnapra eső munkaszüneti 
napon történő munkavégzés esetén.”

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti
a) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, valamint
b) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének 

feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  E rendelet hatálya a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 87. § 4. pontja szerinti 
munkaeszköznek az Mvt. 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés során történő használatára terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
a) ellenőrző felülvizsgálat: az  Mvt. 21.  § (2)  bekezdésének hatálya alá nem tartozó munkaeszköz szerelését 

követő, illetve az  üzemeltetés megkezdését, valamint az  új munkahelyen történő felállítást megelőző  
– az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző – vizsgálat;

b) időszakos ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköz 
– munkáltató által meghatározott gyakoriságú – felülvizsgálata, amely a károsító hatások lehetősége miatt, 
a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő;

c) kezelő: az a munkavállaló, akinek a feladata a munkaeszköz használata;
d) magasban levő munkahelyen ideiglenesen végzett munka: az 1 méternél nagyobb szintkülönbségen – kivéve, ha 

e rendelet eltérően nem rendelkezik – végzett, nem állandó jellegű, rövid ideig tartó munka, ahol a biztonsági 
és ergonómiai követelményeknek megfelelő munkahelyi körülmények nem biztosítottak, ezért egyedi 
kockázatmegelőző intézkedések megtétele szükséges;

e) megbízott személy: az a munkavállaló vagy polgári jogi szerződés alapján munkát végző külső szakember, akit 
a munkáltató meghatározott feladatok elvégzésére írásban megbíz, és aki rendelkezik a feladat elvégzéséhez 
szükséges szakmai képesítéssel, tapasztalattal és gyakorlattal;

f ) munkaeszköz használata: a munkaeszközzel vagy a munkaeszközön végzett tevékenység, beleértve az elindítást, 
leállítást, alkalmazást, szállítást, javítást, átalakítást, karbantartást, szervizelést, valamint a tisztítást;

g) rendeltetés szerinti használat: az  a  tevékenység, amely az  üzemeltetési   dokumentációban előírtak szerint, 
a vonatkozó munkavédelmi szabályok figyelembevétele mellett történik;

h) rendkívüli munkavégzési körülmény: az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, természeti jelenség, 
illetve munkavégzéssel kapcsolatos mentési, katasztrófa-elhárítási tevékenység;

i) szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének 
kiértékelését is tartalmazó – ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az érintésvédelem 
a vonatkozó szabványok valamennyi előírását;

j) szerelői ellenőrzés: villamos gépen, berendezésen az  érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, 
erősáramú villamos szakember által végrehajtott, műszeres mérést nem igénylő ellenőrzés;

k) új vagy új létesítésű érintésvédelmi berendezés: olyan berendezés, amelynek működése még független a  már 
meglévő – és ellenőrzött – érintésvédelmi berendezéstől;

l) új vagy új létesítésű villamos berendezés: olyan berendezés, amelynek hálózati táplálása még nem kapcsolódik 
össze fémesen más, használatban lévő berendezések hálózati táplálásával;

m) veszélyes tér: bármely tér a  munkaeszközön belül vagy annak környezetében, ahol a  munkavállaló és 
a munkavégzés hatókörében tartózkodó más személy egészsége, illetve testi épsége veszélynek lehet kitéve;

n) veszélynek kitett munkavállaló: bármely munkavállaló, aki egészben vagy részben a veszélyes térben tartózkodik;
o) villamos üzemi próba: az  első üzembe helyezést megelőző vagy az  üzembe helyezett erősáramú villamos 

berendezéseken később szükségessé váló, olyan kapcsolási műveletek, amelyek feszültség alá helyezéssel 
járnak, de nem céljuk a berendezés illetve a berendezésrész üzemeltetése, hanem csupán a kipróbálása.
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II. FEJEZET
A MUNKAESZKÖZÖKRE ÉS HASZNÁLATUKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1. A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények

3. §  A munkáltató köteles a  munkavállaló munkavégzéséhez olyan munkaeszközt rendelkezésre bocsátani, amely 
kialakításában, felépítésében és az  alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a  munkavédelemre 
vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott munkahelyi körülmények között az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos használatra.

4. §  A munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy
a) megvédje a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodót a munkaeszköz kigyulladásától vagy 

túlhevülésétől, illetve a munkaeszközben keletkező, használt vagy tárolt gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb 
anyag munkakörnyezetbe történő kijutásától;

b) alkalmas legyen a benne keletkező, használt vagy tárolt anyag robbanásának megelőzésére és
c) biztosítsa a  munkavállaló és a  munkavégzés hatókörében tartózkodó védelmét az  áramütés ellen mind 

üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén.

5. § (1) A munkaeszközt indítani az indító berendezés szándékos működtetésével lehet. Ez vonatkozik:
a) az üzemszünet utáni újraindítás műveletére, függetlenül attól, hogy az üzemszünet milyen okból következett 

be és
b) az  üzemállapot jelentős változására, ha az  újraindítás vagy az  üzemállapot jelentős változása az  érintett 

személyre nézve veszélyt jelent.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a munkaeszköz újraindítása, vagy 

a működési feltételek változása automatikus ciklusok szabályos, egymást követő ritmusának a következménye.

6. § (1) A  munkaeszköz azon vezérlőberendezéseinek, amelyek hatással vannak a  biztonságra, jól láthatóaknak és 
azonosíthatóaknak kell lenniük és ahol szükséges, azokat megfelelő – tartós módon elhelyezett – jelzéssel kell ellátni. 
A vezérlőberendezést lehetőség szerint a veszélyes téren kívül és olyan módon kell elhelyezni, hogy működtetése – 
ideértve a kezelő akaratától független vagy váratlan működtetést is – ne jelentsen veszélyt.

 (2) Annak a  vezérlőberendezésnek, amely a  munkaeszköz kezelője részére biztosítja az  automatikusan működő 
biztonsági jelzést, biztonságosnak kell lennie, meghibásodása vagy megrongálódása nem idézhet elő veszélyes 
helyzetet. A  vezérlőberendezés kiválasztásakor figyelembe kell venni azokat a  meghibásodásokat, zavarokat és 
korlátokat, amelyekre a tervezett használat során számítani lehet.

7. § (1) A munkaeszközt el kell látni olyan kezelőelemmel, amely azt biztonságosan működteti és veszély esetén is biztosítja 
a munkaeszköz biztonságos állapotba kerülését, annak teljes vagy részleges leállításával.

 (2) A  munkaeszköz indító berendezésének kiválasztásánál figyelembe kell venni a  várható üzemzavarokat, valamint 
az üzemeltetési kieséseket.

 (3) A munkaeszközt – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – a várható veszélytől és a rendes leálláshoz szükséges 
időtől függően el kell látni megfelelő számú vészkikapcsoló berendezéssel. Amikor a  munkaeszköz vagy annak 
veszélyes részei leálltak, az érintett működtető egység energiaellátását a vezérlésnek meg kell szakítania.

 (4) Műszaki megoldással kell biztosítani, hogy a  berendezést leállító rendelkezésnek elsőbbsége legyen az  indító 
rendelkezéssel szemben.

 (5) A vészkikapcsoló berendezés kezelőelemeit úgy kell elhelyezni, hogy azt a kezelő, vagy más, a veszély bekövetkezését 
észlelő személy könnyen elérje és veszélytelenül tudja működtetni.

8. § (1) A  leeső vagy kivágódó tárgy veszélyével járó munkaeszközt el kell látni a veszély jellegének megfelelő biztonsági 
berendezéssel.

 (2) A gáz, gőz, aeroszol, folyadék vagy por kibocsátásával veszélyt okozó munkaeszközt el kell látni megfelelő felfogó, 
elvezető, illetve elszívó berendezéssel a keletkezési helyen.

9. § (1) A  munkaeszközt vagy annak részeit rögzítéssel vagy más módon stabilizálni kell, ha ezt a  munkavállaló védelme 
szükségessé teszi.
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 (2) Megfelelő védőintézkedést kell tenni, ha a munkaeszköz törése vagy szétesése veszélyeztetheti a munkavállalót.
 (3) A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni biztonsági berendezéssel, amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja 

a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése előtt. Olyan biztonsági berendezést kell alkalmazni, amely
a) stabil kialakítású;
b) nem okoz többletkockázatot;
c) nem távolítható el, vagy nem hatástalanítható könnyen;
d) a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít;
e) nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését, és
f ) lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveletek elvégzését anélkül, hogy a biztonsági 

berendezéseket leszerelnék, valamint a hozzáférést arra a területre korlátozza, ahol a munkát el kell végezni.

10. §  A munkaeszköz kezelésére, szerelésére, karbantartására szolgáló területet az  elvégzendő művelethez szükséges 
mértékben kell megvilágítani.

11. §  A munkaeszköznek a  magas vagy alacsony hőmérsékletű részeit elsősorban olyan védelemmel kell ellátni, amely 
megakadályozza az érintést vagy a túlzott megközelítést.

12. §  A munkavállaló biztonsága érdekében alkalmazott jelölésnek, figyelmeztető jelzésnek, illetve berendezésnek 
egyértelműnek, könnyen észrevehetőnek és a munkavállaló által érthetőnek kell lennie.

13. §  Karbantartási műveletet csak a munkaeszköz leállított állapotában szabad végezni, ha ez nem lehetséges, megfelelő 
védőintézkedést kell tenni, vagy biztosítani kell, hogy az ilyen művelet a veszélyes téren kívül elvégezhető legyen.

14. §  A munkaeszközt el kell látni könnyen felismerhető szerkezettel, amellyel leválasztható az energiaforrásról. Az energia 
visszatérése, a visszakapcsolás nem jelenthet veszélyt a munkavállalóra.

2. A munkaeszközök használatára vonatkozó általános követelmények

15. §  A munkaeszköz kezelője a  fő kezelőhelyen meggyőződik arról, hogy senki sem tartózkodik a veszélyes térben. Ha 
ez nem lehetséges, akkor – hangjelzés vagy világító jelzés formájában – automatikusan működő biztonsági jelzést 
kell adni a  munkaeszköz elindítása előtt. A  munkaeszköz indítása, leállítása idején a  veszélyes térben tartózkodó 
munkavállaló számára biztosítani kell, hogy a veszélyes teret biztonságban elhagyhassa.

16. §  Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények között szabad használni.

17. § (1) Veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a  szerelés körülményeitől – 
a szerelést követően, de még a használatba vétel előtt és minden egyes új telephelyre vagy munkahelyre történő 
mozgatás után a  megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik a  biztonságos szerelésről, 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről.

 (2) Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját írásban kell meghatározni. A vizsgálat megállapításait és a megtett 
intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

18. § (1) Gondoskodni kell az  időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről annak érdekében, 
hogy a biztonsági és egészségügyi előírások betartásra kerüljenek, az esetleges károsodások időben észlelhetőek, 
a megelőző intézkedések bevezethetőek legyenek.

 (2) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközt, a felülvizsgálat gyakoriságát és módját írásban kell 
meghatározni, figyelemmel az  üzemeltetés körülményeire, a  munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és 
a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb 
felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet.

 (3) A  felülvizsgálat megállapításait, a  megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a  következő 
időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát – telepített munkaeszköz 
esetén – a helyszínen kell tartani.

 (4) A  legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a  munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel 
tájékoztatást kell nyújtani, ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják.
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19. § (1) A  kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés (a  továbbiakban: villamos berendezés) közvetett érintés elleni 
védelmének, valamint az  érintésvédelmi berendezés megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatairól szerelői 
ellenőrzés, illetve szabványossági felülvizsgálat keretében kell gondoskodni.

 (2) Szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés
a) létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként;
b) érintésvédelmének hibájára vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első 

lépésként;
c) minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata alkalmával, annak bevezető részeként; vagy
d) jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálatok esetén.

 (3) Szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges
a) új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt;
b) a villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával, a szerelői ellenőrzés elvégzése után;
c) az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, minden olyan rendellenesség észlelése esetén, 

amelynél a rendellenességi ok meghatározása, a javításhoz szükséges hiba behatárolása szerelői ellenőrzéssel 
nem volt elvégezhető; vagy

d) jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálat esetén.
 (4) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén villamos üzemi próba elvégzése is elegendő – az  érintésvédelmi 

szabványossági felülvizsgálat helyett – a rendkívüli munkavégzési körülmény elhárításának időtartamára ideiglenesen 
telepített villamos berendezésekre vonatkozóan, ha azokat független aggregátorról táplálják, vagy az  ideiglenes 
csatlakozó berendezésbe áram-védőkapcsolót szereltek. A villamos működési próbát az üzemszerű használatbavétel 
előtt kell elvégezni.

 (5) Működési próbát kell végezni:
a) áram-védőkapcsolón és a korábban létesített feszültség-védőkapcsolón háromhavonta;
b) ideiglenesen telepített munkahely esetén az  áram-védőkapcsolón és korábban létesített feszültség-

védőkapcsolón a telepítéskor és azt követően havonta.
 (6) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

a) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente;
b) a  Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet 

(a továbbiakban: KLÉSZ) alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken hatévente;
c) azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság előírva, az érintésvédelmi 

szabványossági felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető részeként háromévente.
 (7) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot – a KLÉSZ hatálya alá tartozó villamos berendezések kivételével – szabványossági 

felülvizsgálattal rendszeresen, legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek minősülő helyen.
 (8) A vizsgált berendezés vizsgálati eredményét írásban kell dokumentálni, amely tartalmazza:

a) hogy a felülvizsgálat mely berendezésre terjedt ki;
b) a  vizsgálatot végző felelős személy nevét és az  érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálói 

vizsgabizonyítványának számát;
c) hogy milyen ok miatt került sor a vizsgálatra;
d) hogy mikor végezték a vizsgálatot és
e) az irat végén a hitelesítést, amely a dátumot és a vizsgálatot végző aláírását foglalja magába.

 (9) Az  érintésvédelmi szerelői ellenőrzésről és a  villamos üzemi próba eredményéről készülő iratnak a  (8)  bekezdés 
a)–e)  pontjában felsoroltakon kívül tartalmaznia kell legalább a  vizsgált berendezés minősítését, amely lehet 
megfelelő, vagy nem megfelelő.

 (10) Az  érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati ellenőrzésről készülő érintésvédelmi minősítő irat a  (8)  bekezdés 
a)–e) pontjában felsoroltakon kívül legalább a következőket tartalmazza:
a) a felülvizsgálat befejezésekor fennmaradó hibákat, amelyeket a részletes felsoroláson túl legalább a közvetlen 

életveszélyes, vagy a  soron kívül javítandó csoportokba kell besorolni és ezt a  minősítést az  iratban 
egyértelműen jelölni kell;

b) a mérési eredmények számszerű értékeit tartalmazó, rövidített jegyzőkönyvet, mellékletként.
 (11) Az érintésvédelmi minősítő iratban a vizsgált berendezést minden esetben az irat kiállítása idején érvényes előírások 

szerint kell minősíteni.
 (12) A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíteni kell, amit a következő időszakos 

ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát a helyszínen kell tartani.
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20. §  Az Mvt. 21.  §-ában meghatározott újraindítási feltételek alá nem tartozó munkaeszközt, ha azzal az  Mvt. 23.  § 
(2)  bekezdés b)  pontjában nevesített rendkívüli körülmények következtek be, akkor lehet ismételten használatba 
venni, ha azt – az Mvt. 23. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a megbízott személy megvizsgálta és írásban 
nyilatkozott a munkaeszköz alkalmasságáról.

21. §  Gondoskodni kell arról, hogy az alkalmazásra szánt biztonságos munkaeszköz megválasztásánál és az üzemeltetés 
helyének kijelölésénél a munkaeszköz használata során
a) a  munkavállaló testtartása megfeleljen az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek;
b) a  munkaeszköz elégítse ki a  sugárvédelmi, villamosbiztonsági és ergonómiai követelményeket, illetve 

használata ne vezessen kóroki tényezők egészségkárosító hatásához és
c) biztosítsa a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmét.

22. § (1) A  munkaeszközt kizárólag annak kezelője használhatja, ha a  munkaeszköz használata a  kockázatértékelés szerint 
veszélyt jelent a munkavállalók, illetve a hatókörben tartózkodók biztonságára vagy egészségére.

 (2) Javítást, átalakítást, karbantartást csak külön oktatásban részesített megbízott személy végezhet.

23. § (1) A munkavállalókat a munkaeszköz használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább
a) a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatának körülményeiről, feltételeiről;
b) a rendeltetésszerű használat során az előrelátható meghibásodási lehetőségekről és a meghibásodás esetén 

szükséges tennivalókról;
c) az esetleges téves kezelésről és annak következményeiről;
d) a  körülmények megváltozásáról, még abban az  esetben is, ha a  változás olyan munkavállaló közvetlen 

környezetében történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja, és
e) a munkaeszköz használata során szerzett tapasztalatokból levonható következtetésekről.

 (2) A  tájékoztatást az  érintett munkavállaló részére az  általa értett nyelven, érthetően, ahol szükséges, írásban kell 
megadni.

24. §  A munkavállalót munkába álláskor, a munkaeszköz átalakításakor, új munkaeszköz használatba vételekor vagy üzembe 
helyezésekor munkavédelmi oktatás keretében, a  munkaeszközök használatával összefüggésben tájékoztatni kell 
legalább
a) a munkaeszköz üzembe helyezéséről, használatáról;
b) a többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz vagy a kiegészítő berendezés fel- és leszereléséről, működtetéséről;
c) a munkaeszköz meghibásodási lehetőségeiről, a munkavállalónak a hiba elhárításával kapcsolatos feladatáról;
d) a rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendőkről;
e) a különböző alkalmazási célú védőburkolatokról és biztonsági berendezésekről;
f ) a munkaeszköz rendeltetésellenes használatáról és annak következményeiről;
g) a veszélyes terek megközelítéséről, az alkalmazott védelmi megoldásokról;
h) a munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási feladatokról;
i) a munkaeszköz használatához szükséges egyéni védőeszközök és használatuk követelményeiről, és
j) a munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságokról.

25. §  A munkáltatónak az Mvt. VI. fejezetében meghatározott, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
érdekében folytatott tanácskozáson, valamint a munkáltatói intézkedések előzetes megvitatása során konzultálnia 
kell a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel a munkaeszközökkel kapcsolatos kérdésekről.

26. §  A munkaeszköz kiválasztásánál figyelembe kell venni a munkakörülmények sajátosságait, a munkavégzés jellemzőit, 
lehetséges veszélyeit, valamint a  munkakörülményekből adódó kockázatok mellett a  munkaeszköz használatából 
származó további kockázatokat.

27. §  Zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor kollektív műszaki védelem, szervezési intézkedések, 
egyéni védőeszközök – szükség szerinti együttes – alkalmazásával a  kockázatot minimálisra kell csökkenteni, ha 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit a munkaeszköz használata során nem 
lehet a munkavállaló számára teljes mértékben biztosítani.
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28. §  Meg kell határozni a  karbantartáshoz szükséges intézkedéseket és biztosítani kell a  karbantartási feladatok 
elvégzéséhez szükséges feltételeket annak érdekében, hogy a  munkaeszköz teljes élettartalma alatt megfeleljen 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek.

29. § (1) A munkavállalót veszélyeztető kockázatok csökkentése érdekében a munkaeszközt úgy kell elhelyezni, felállítani és 
használni, hogy a mozgó elemek között elegendő hely álljon rendelkezésre, valamennyi felhasznált, illetve előállított 
energiaforma és anyag biztonságosan kerüljön a munkaeszközhöz továbbításra, illetve onnan elvezetésre.

 (2) A  munkaeszköz felállítását és leszerelését csak biztonságos körülmények között szabad elvégezni, figyelemmel 
a gyártó által az üzemeltetési dokumentációban meghatározott előírásokra.

 (3) Azt a  munkaeszközt, amelyet a  használata alatt villámcsapás érhet, megfelelő berendezés alkalmazásával, illetve 
intézkedés megtételével e hatástól meg kell védeni.

30. §  Kockázatkezelő intézkedés megtétele szükséges, ha a munkaeszközt olyan munkahelyen használják, ahol
a) közvetlenül a  munkavégzés helye mellett vagy alatt – függetlenül a  szintkülönbségtől – olyan anyag van, 

amelynél fennáll a belefulladás veszélye;
b) a munkaeszköz kiszolgálása dobogóról, állványról vagy emelvényről történik.

31. §  A karbantartási utasítással rendelkező munkaeszközről naprakész karbantartási naplót, egyéb munkaeszköz 
biztonságot befolyásoló karbantartásáról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

32. § (1) Biztosítani kell, hogy a  munkavállaló biztonságosan bejuthasson és ott tartózkodhasson minden olyan területen, 
amely szükséges a munkaeszközzel történő munkavégzéshez.

 (2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a munkaeszköz beállítása és karbantartása során is.

III. FEJEZET
A KÜLÖNLEGES MUNKAESZKÖZÖKRE ÉS HASZNÁLATUKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

3. A mozgó munkaeszközökre és használatukra vonatkozó többletkövetelmények

33. § (1) A  mozgó – önjáró és nem önjáró – munkaeszközt úgy kell kialakítani és felszerelni, hogy a  rajta elhelyezkedő 
munkavállaló egészségét, testi épségét fenyegető kockázat megszüntethető vagy csökkenthető legyen az  üzem 
közbeni helyváltoztatás során, ideértve a kerékkel való érintkezés, illetve a kerék vagy lánctalp közé történő beszorulás 
kockázatát is.

 (2) A munkaeszköz megfelelő kialakításával vagy átalakításával kell elhárítani, hogy a mozgó munkaeszköz és a hozzá 
csatlakozó kiegészítő berendezés, illetve vontatmány között az  energiaátvivő rendszerben hirtelen blokkolás 
következzen be, és emiatt kockázat alakuljon ki. Ha a blokkolás nem küszöbölhető ki, a veszély elhárításához szükséges 
intézkedéseket meg kell tenni.

 (3) A mozgó munkaeszköz egységei közötti energiaátvitelt biztosító berendezést felfüggesztő szerkezettel kell ellátni 
annak érdekében, hogy a  talajjal ne érintkezzen, illetve ne szennyeződjék. Ha ez  nem valósítható meg, a  tisztítás, 
javítás lehetőségét biztosítani kell.

 (4) Azt a  mozgó munkaeszközt, amelyben munkavállaló tartózkodik, úgy kell kialakítani, hogy a  rendeltetésszerű 
használat során a felborulásból, illetve átfordulásból eredő veszélyek csökkenjenek, ezért ezeket el kell látni
a) olyan biztonsági berendezéssel, amely kizárja, hogy a munkaeszköz billenése meghaladja a negyed fordulatot;
b) olyan berendezéssel, amely lehetővé teszi, hogy a benne, illetve rajta tartózkodó munkavállaló részére elegendő 

szabad hely maradjon, ha a  negyed fordulatot meghaladó billenésből eredően szerkezeti összenyomódás 
következik be; vagy

c) egyéb, az a) vagy b) pontban meghatározott védelmi hatékonyságot biztosító berendezéssel.
 (5) A (4) bekezdésben meghatározott berendezés a munkaeszköz részeként vagy önállóan is alkalmazható. A berendezés 

alkalmazása mellőzhető,
a) ha a munkaeszköz csak a szükséges stabilitás megteremtése után válik használhatóvá, vagy
b) ha a kialakítása olyan, amely lehetetlenné teszi az átfordulást, illetve felborulást.
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 (6) Ahol fennáll annak a veszélye, hogy a munkaeszközön a kezelővel együtt ott tartózkodó munkavállaló a felborulás, 
illetve átfordulás miatt a  munkaeszköz részei közé beszorulhat, részére olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, 
amely biztosítja ilyen esetekben a pozícióban maradást.

34. § (1) Önjáró munkaeszközt csak a borulás kockázatát megszüntető, illetve csökkentő olyan megoldással lehet üzemeltetni, 
amely
a) megakadályozza a munkaeszköz borulását;
b) biztosítja, hogy felborulás esetén az  önjáró munkaeszközön helyet foglaló munkavállaló részére az  eszköz 

elemei, illetve az elemek és a padozat között elegendő szabad tér maradjon; vagy
c) lehetővé teszi a munkavállaló pozícióban tartását úgy, hogy a felboruló munkaeszköz részeivel ne kerülhessen 

érintkezésbe.
 (2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott követelmény helyettesíthető vezetőfülke alkalmazásával is.

35. §  Annak az  önjáró munkaeszköznek, amelynek mozgása a  munkavállalóra kockázatot jelenthet, az  alábbi 
követelményeknek kell megfelelnie:
a) berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni a munkaeszköz illetéktelen személy által történő elindítását;
b) berendezéssel kell kiküszöbölni a pályához kötött munkaeszközök egyidejű mozgása során ezek összeütközését;
c) a munkaeszközt fék- és rögzítő berendezéssel kell felszerelni;
d) a  munkaeszközön könnyen hozzáférhető helyen olyan kezelőelemnek vagy automatikusan kioldódó 

vészkikapcsoló berendezésnek kell lennie, amely a fő működtető rendszer meghibásodása esetén biztosítja 
a berendezés lefékezését és megállítását, ha ez biztonsági szempontból szükséges;

e) a munkaeszköz kezelője részére megfelelő látóteret kell biztosítani kockázatértékelés alapján meghatározott 
segédeszköz alkalmazásával;

f ) éjszakai vagy nem megfelelő látási viszonyok között alkalmazott munkaeszköznek rendelkeznie kell 
a munkavállaló biztonságos munkavégzésének és az elvégzendő munka követelményeinek megfelelő olyan 
világító berendezéssel, amely elegendő biztonságot nyújt a munkavállaló számára;

g) tűz leküzdéséhez szükséges eszköznek rendelkezésre kell állni, ha a  munkaeszköz, illetve a  hozzákapcsolt 
pótkocsi, vagy a rajta elhelyezett rakomány tűzveszély kockázatát rejti magában, és ezáltal veszélyeztetheti 
a munkavállalót a munkaeszközön vagy az alkalmazás helyén;

h) a távvezérelt munkaeszköznek automatikusan le kell állni, ha az ellenőrzött vezérlési zóna határára ér;
i) annak a  távvezérelt munkaeszköznek, amely rendeltetésszerű alkalmazási körülmények között 

a  munkavállalónak ütközhet, vagy őt valaminek nekiszoríthatja, rendelkeznie kell olyan biztonsági 
berendezéssel, amely az összeütközés és összenyomás veszélyét kiküszöböli vagy csökkenti.

36. § (1) Azt a teher emelésére tervezett munkaeszközt, amelyet a munkavállaló emelésére vagy mozgatására használnak, úgy 
kell kialakítani, hogy
a) a személytartó szerkezet lezuhanásából keletkező kockázatot az erre alkalmas berendezés kiküszöbölje;
b) a munkavállalónak a személytartó szerkezetből történő kiesését kizárja;
c) a munkavállaló beszorulását, összenyomását, illetve a tárgyakkal történő nem szándékos érintkezését kizárja;
d) a  berendezés meghibásodása esetén a  függve maradó személytartóban helyet foglaló munkavállaló ne 

kerüljön veszélybe és mentése biztosítható legyen.
 (2) A  személytartót a  teherfelvevő eszközhöz úgy kell rögzíteni, hogy az  a  teherfelvevő eszközről történő véletlen 

elmozdulás ellen biztosított legyen.
 (3) Ha az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott kockázat a  biztonsági berendezéssel nem elhárítható, megnövelt 

biztonsági tényező figyelembevételével alkalmazott tartókötelet kell felszerelni, és annak jó állapotát minden 
munkakezdés előtt ellenőrizni kell.

37. § (1) Önjáró munkaeszközt csak az  arra előírt vezetői, illetve kezelői engedéllyel rendelkező munkavállaló vezethet és 
kezelhet.
Előírás hiányában a  23. és 24.  § szerinti tartalommal, dokumentált módon kell gondoskodni a  kezelő oktatásáról. 
A  biztonságos működtetés érdekében az  utasításokat írásban kell megadni. A  dokumentumot a  folyamatos 
hozzáférhetőség biztosítása érdekében a munkaterületen kell tartani.

 (2) Az  önjáró munkaeszköz munkaterületen történő használatához szükséges közlekedési szabályokat írásban kell 
meghatározni.
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 (3) Szervezési intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az önjáró munkaeszköz munkakörzetébe senki ne léphessen be.
 (4) Megfelelő intézkedésekkel kell kizárni a  mozgó munkaeszközzel okozott sérülés lehetőségét, ha a  munkaeszköz 

munkakörzetében munkavégzés vagy gyalogos közlekedés történik.
 (5) A munkavállaló akkor tartózkodhat mozgásban lévő munkaeszközön, ha erre a célra biztonságos tartózkodási helyet 

alakítottak ki. A  munkaeszközön annak mozgása közben munka akkor végezhető, ha a  munkaeszköz sebessége 
ennek megfelelően választható meg.

 (6) A  belső égésű motorral kialakított önjáró munkaeszközt akkor lehet zárt térben használni, ha az  egészséget 
nem veszélyeztető, a  munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló jogszabályban 
meghatározott elegendő mennyiségű és minőségű levegő áll rendelkezésre.

4. A teher emelésére használt munkaeszközökre és használatukra vonatkozó többletkövetelmények

38. § (1) Teher emelés céljára olyan munkaeszköz használható, amely az  alkalmazás teljes időtartama alatt stabilitását 
és terhelhetőségét – különös figyelemmel az  emelendő teherre, a  terhelés felfüggesztési és a  teherviselő elemek 
csatlakozási pontjaira – megőrzi.

 (2) A  tehermozgatáshoz szükséges, teher emelésére használt munkaeszköz kiválasztásánál figyelembe kell venni 
az emelendő teher tömegét, alakját, a teher felfüggesztési és a teherviselő elemek csatlakozási pontjait, a függesztő 
eszközök alkalmazhatóságát és az emelés idején fennálló környezeti viszonyokat.

 (3) Az emelési művelet végrehajtásában résztvevőnek ipari védősisakot kell viselni, ha fejsérülés veszélye áll fenn.
 (4) Teher emelésére használt munkaeszközhöz naplót kell rendszeresíteni és abba be kell jegyezni

a) a használat előtt elvégzett ellenőrzések tényét és eredményét;
b) a feltárt hibákat és azok elhárításának tényét és eredményét;
c) az elvégzett időszakos vizsgálatok tényét és eredményét.

39. §  A tartósan helyhez kötött, teher emelésére használt munkaeszközt úgy kell telepíteni, hogy a teher munkavállalóval 
történő ütközésének, lezuhanásának, az emelő horogból és a teherfelvevő eszközből véletlenül történő kiakadásának, 
illetve a nem kívánt egyéb veszélyek kialakulásának a kockázata csökkenjen.

40. §  Teher emelésére használt munkaeszközön egyértelműen, jól látható módon fel kell tüntetni a névleges teherbírás 
értékét. A  munkaeszköz egyes üzemállapotaira engedélyezett tényleges teherbírás értékeit a  teher emelésére 
használt munkaeszköz kezelője által jól látható helyre felszerelt táblán kell rögzíteni.

41. § (1) A teherfelvevő és függesztő eszközöket úgy kell jelölni, hogy a biztonságos használatukhoz szükséges információk  
– azonosító, névleges teherbírás, utolsó teherpróba – felismerhetőek legyenek.

 (2) A teher emelésére használt munkaeszközt, a teherfelvevő és függesztő eszközöket úgy kell tárolni, hogy károsodásuk 
ne következhessen be. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotukról minden munkakezdés alkalmával 
meg kell győződni.

42. §  Az alkalmazási területet jól felismerhető és egyértelmű jelöléssel kell jelezni, ha a  munkaeszközt nem személy 
emelésére alakították ki és rendeltetése nem egyértelmű.

43. §  Mozgó vagy szétszerelhető teher emelésére használt munkaeszközt úgy kell felállítani és használni, hogy stabilitása 
az üzemeltetés során – minden előre látható veszélyre és a talaj jellegére is figyelemmel – biztosított legyen, és ne 
álljon fenn a borulás, illetve a megcsúszás veszélye.

44. § (1) A munkavállalót az erre a célra kialakított teher emelésére használt munkaeszközzel, illetve kiegészítő berendezéssel 
lehet emelni.

 (2) Technológiai, kármegelőzési okból kivételesen az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is lehet emelni a munkavállalót, 
ha a munkáltató megfelelő intézkedéseket tesz a biztonságos emelés feltételeinek maradéktalan megvalósítására és 
biztosítja az emelés idejére a szükséges felügyeletet.

 (3) Amíg a  munkavállaló a  személytartó szerkezetben tartózkodik, a  teher emelésére használt munkaeszköz vezérlő 
állását annak kezelője nem hagyhatja el. A kezelő és a személytartó szerkezetben tartózkodó között az emelés teljes 
időtartama alatt a szóbeli kommunikáció lehetőségét biztosítani kell.
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 (4) Az emelés megkezdése előtt a mentés feltételeit meg kell tervezni, és biztosítani kell, hogy a munkavégzés teljes ideje 
alatt a mentéshez szükséges, megfelelő biztonságot nyújtó eszközök rendelkezésre álljanak.

45. §  Függő teher alatt senki nem tartózkodhat, ezt a teher emelésére használt munkaeszközön elhelyezett figyelmeztetés 
alkalmazásával kell jelezni. A  szükséges biztonsági intézkedéseket írásban kell meghatározni és intézkedést kell 
tenni az ennek megfelelő munkavégzésre, ha a munkát nem lehet más módon elvégezni, mint a megemelt teher 
munkavállalók feletti mozgatásával. A  dokumentumban leírtakat az  érintett munkavállalóval ismertetni kell és 
a dokumentumot a helyszínen kell tartani. Ilyen esetben erőzárás elvén működő megfogó szerkezet, vákuumos vagy 
mágnes emelő nem alkalmazható.

46. §  Írásban kell meghatározni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a teher és a munkaeszköz szerkezeti 
elemeinek összeütközése ne következhessen be, ha két vagy több, helyhez kötött teher emelésére használt 
munkaeszközt állítanak fel, illetve szerelnek össze úgy, hogy azok egymás hatósugarába kerülhetnek. Az intézkedéseket 
az érintettekkel ismertetni kell és az intézkedéseket tartalmazó dokumentumot a helyszínen kell tartani.

47. §  Mozgó munkaeszközzel történő teheremelés esetén a  gyártó által meghatározott, a  helyi körülmények 
figyelembevételével alkalmazott kitámasztó eszköz és egyéb segédeszköz alkalmazásával kell megakadályozni a teher 
emelésére használt munkaeszköz megbillenését, felborulását, elmozdulását, megcsúszását. Az emelés megkezdése 
előtt a stabilitás meglétét a munkaeszköz kezelője ellenőrzi.

48. §  Irányító személyt kell biztosítani, ha a teher emelésére kialakított munkaeszköz kezelője a teher emelésének teljes 
folyamata alatt nem tudja annak biztonságos mozgását közvetlenül vagy megfelelő segédeszköz alkalmazásával 
folyamatosan figyelemmel kísérni. Biztosítani kell a  munkaeszköz kezelője és az  irányítást végző személy között 
a  folyamatos, közvetlen kommunikáció lehetőségét. Intézkedést kell tenni az  emelt tehernek személlyel, illetve 
környezettel történő ütközése megelőzésére.

49. §  A teheremelés munkafolyamatát úgy kell megszervezni, hogy a  tehernek a  teherfelvevő eszközre kézzel történő 
felfüggesztése vagy levétele az e feladatot ellátó munkavállaló által biztonságosan legyen elvégezhető.

50. §  Valamennyi emelési műveletet körültekintően kell megtervezni és oly módon megvalósítani, illetve felügyelni, hogy 
a munkavállaló és a munkavégzés hatókörében tartózkodó más személy egészségének és biztonságának védelme 
biztosítva legyen.

51. § (1) Az együttes munkavégzés biztonsága érdekében külön technológiai utasítást kell kiadni, ha a terhet egyidejűleg két 
vagy több munkaeszközzel emelik.

 (2) Az együttes emeléshez irányító személyt kell kijelölni.

52. § (1) Teher emelésére kizárólag olyan munkaeszköz alkalmazható, amely az emelt terhet a részleges vagy teljes energia-
kimaradás esetén is biztosan megtartja. Ha ez  teljes biztonsággal nem lehetséges, akkor intézkedést kell tenni 
a fenyegető veszélyek megelőzése érdekében.

 (2) Függő terhet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, kivéve, ha a veszélyes térbe történő belépést műszaki eszközök 
alkalmazásával megakadályozták, az  emelő szerkezeten a  teher rögzítése biztonságosan megtörtént, és a  teher 
megtartása biztosított.

 (3) A teher emelésére használt munkaeszköz elhagyása után a kezelő gondoskodik
a) a teher emelésére használt munkaeszköz használati utasításban előírt helyzetbe, illetve állapotba hozásáról és
b) az illetéktelen személy által történő használat megakadályozásáról.

53. §  A teher mozgatására szabadban használt munkaeszközzel végzett tevékenységet le kell állítani, ha a munkaeszköz 
működésének biztonságát és biztonságos használatát az  időjárási körülmények veszélyeztetik. Ilyen esetben 
a  munkaeszköz használati tájékoztatója által meghatározott intézkedéseket kell megtenni, különös tekintettel 
a munkaeszköz felborulásának megelőzésére.
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54. §  A teher emelésére használt munkaeszköz részletes üzemeltetési követelményeit az  üzemeltetési dokumentáció, 
az Emelőgép Biztonsági Szabályzat, illetve a vonatkozó nemzeti szabványok tartalmazzák.

5. A magasban lévő munkahelyen ideiglenesen végzett munkánál használt munkaeszközökre és 
használatukra vonatkozó többletkövetelmények

55. § (1) Magasban lévő munkahelyen, ahol ideiglenesen végeznek munkát, és a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos 
és ergonómiai feltételeket kielégítő munka- vagy tartózkodási területet nem lehet biztosítani, olyan eszközt kell 
a  munkavállaló rendelkezésére bocsátani, amely megfelel az  elvégzendő munka jellegének, az  előre látható 
igénybevételnek és lehetővé teszi a veszélytelen közlekedést.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során az  egyéni védelem alkalmazásával szemben 
elsősorban kollektív műszaki védelmet kell biztosítani. Ez a kockázatok megelőzésére és kiküszöbölésére alkalmas 
berendezés megválasztásával, használatával, a használatra vonatkozó speciális képzéssel, a berendezés meghatározott 
időszakonkénti kiegészítő vizsgálatával történhet.

 (3) A munkahely megközelítésének módját, illetve az oda történő feljutást biztosító legalkalmasabb eszközt az igénybevétel 
gyakorisága, az  áthidalandó magasságkülönbség és a  használat várható időtartamának figyelembevételével kell 
megválasztani. Veszély esetére biztosítani kell a menekülés és mentés lehetőségét.

 (4) A  munkahelyre történő feljutást biztosító munkaeszközről a  munkaszintre, az  állványok járólapjára, járószintjére 
történő átlépés és onnan való visszalépés nem növelheti a lezuhanás kockázatát.

 (5) A lezuhanást megakadályozó rendszernek kellő szilárdságúnak és olyan kialakításúnak kell lennie, hogy a magasból 
történő lezuhanást megakadályozza, illetve a munkavállalónak sérülést ne okozzon. A kollektív műszaki védelem csak 
létra becsatlakozási pontjánál, illetve lépcső bejáratánál szakítható meg.

 (6) Hatékony kiegészítő biztonsági megoldást kell alkalmazni, ha a  technológia miatt a  lezuhanást megakadályozó 
kollektív műszaki védelmi rendszert átmenetileg el kell távolítani. A  munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha 
a  kiegészítő védelmet kialakították. A  lezuhanást megakadályozó kollektív műszaki védelmi rendszert az  eredeti 
állapotának megfelelően kell visszaállítani, ha a munkát befejezték vagy átmenetileg abbahagyták.

56. §  Magasban ideiglenes munkavégzésre csak akkor kerülhet sor, ha az időjárási feltételek a munkavállaló egészségét és 
biztonságát nem veszélyeztetik.

57. §  A létra fellépői, illetve fokai munkaszintként akkor használhatók, ha más biztonságosabb munkaeszköz alkalmazása 
kockázatértékelés alapján nem indokolt a kockázat alacsony szintje, a tervezett használat rövid ideje, vagy a helyszín 
olyan adottságai miatt, amelyeket a munkáltató nem tud megváltoztatni.

58. § (1) A létrát úgy kell felállítani, hogy az a használata során stabil legyen. A hordozható létra lábait tartós, erős, megfelelő 
méretű szilárd alapra kell helyezni úgy, hogy a  létrafokok vízszintes helyzetben maradjanak. A  támasztó, illetve 
függesztett létrákat – a kötéllétra kivételével – elcsúszás és kilengés ellen biztosítani kell.

 (2) A kétágú, valamint a kétágú, fellépővel és korláttal ellátott létra lábainak szétcsúszását a használat teljes időtartama 
alatt a  lábak alsó részeinek rögzítésével vagy a  szétcsúszást megakadályozó elemmel, illetve más egyenértékű 
megoldással kell megakadályozni.

 (3) A munkaszintek megközelítését lehetővé tevő létrát úgy kell megválasztani és elhelyezni, hogy az egyéb kapaszkodási 
lehetőség hiányában legalább 1 méterre nyúljon ki az elérendő munkaszint fölé.

 (4) A kitolható, az átalakítható illetve az egymásba illeszthető létrát úgy szabad használni, hogy a létraelemek egymáshoz 
képest ne mozdulhassanak el. A vontatható létrát használat előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.

 (5) A létrát úgy kell használni, hogy a kapaszkodás és a biztonságos állás lehetősége mindenkor biztosított legyen. Nem 
korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét, ha a létrára teherrel kell felmenni.

 (6) A  létrát a használat megkezdése előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Sérült, deformálódott, hiányos létra nem 
használható.

 (7) A támasztólétrának a vízszinteshez képest 60–75°-os szöget kell bezárnia a létra típusától függően.

59. § (1) Olyan munkaállványt szabad használni, amelyet a  vonatkozó nemzeti szabvány előírásai vagy azzal legalább 
egyenértékű műszaki megoldás szerint terveztek, méreteztek, és a stabilitását ellenőrizték.
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 (2) Szilárdsági és állékonysági számításokat kell végezni, ha a  választott munkaállvány méretezési adatai nem állnak 
rendelkezésre vagy a méretezési adatok a tervezett szerkezeti összetételnek nem felelnek meg, kivéve, ha a gyártó által 
előírt módon vagy szabványos elemekből kialakított munkaállványra vonatkozó építési szabályoknak megfelelően 
épült.

 (3) A munkaállványt a megbízott személy által készített építési és bontási terv szerint kell felépíteni, használatba venni, 
illetve lebontani, figyelembe véve a használati útmutató előírásait is. Típusterv is készülhet a nemzeti szabványban 
meghatározottak alapján vagy azzal legalább egyenértékű, olyan műszaki megoldás szerint, amely tartalmazza 
az alkalmazás helyén fennálló körülményekre vonatkozó követelményeket.

 (4) A munkaállvány elemeinek méretét, formáját és elhelyezését az elvégzendő munka követelményeinek megfelelően kell 
meghatározni. Az elemeknek alkalmasnak kell lenniük a munkaműveletekből adódó terhelés viselésére, biztosítaniuk 
kell a biztonságos munkavégzést és közlekedést. Az állványelemeket úgy kell elhelyezni és összeszerelni, hogy az egyes 
elemek a használat során ne tudjanak elcsúszni. A munkaállvány egyes elemei és a leesés elleni védelem elemei között 
nem lehet a munkavállalók életét vagy testi épségét veszélyeztető közbenső nyílás vagy tér.

 (5) A  munkaállvány padozaton lévő feljáró nyílások nem helyezkedhetnek el egymás fölött. Nem közlekedés céljára 
készült állványelemeket közlekedési célra használni nem szabad.

60. § (1) Munkaállványt a munkáltató által írásban megbízott felelős személy közvetlen irányításával lehet építeni, bontani, 
vagy azon jelentős átalakítást végezni. A felelős személyt szakmai jártassága és gyakorlata figyelembevételével kell 
kiválasztani.

 (2) Munkaállvány építését, átalakítását, illetve bontását végző munkavállalót az  e  tevékenységek biztonságos 
elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekről, lehetséges veszélyekről, kockázatokról, és a védekezés módjáról ki kell 
oktatni.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott oktatás legalább az alábbiak ismertetésére terjed ki:
a) a munkaállvány építési, bontási, illetve átépítési terve;
b) a munkaállvány építési, bontási, illetve átépítési munkáinak biztonságos elvégzésére vonatkozó műszaki és 

biztonsági követelmények;
c) személyek és tárgyak lezuhanásának megelőzése érdekében szükséges intézkedések;
d) előírások, amelyeket az állványzatot veszélyeztető kedvezőtlen, viharos időjárási körülmények között meg kell 

tartani;
e) a megengedett terhelhetőség és
f ) az  építés, bontás, illetve átalakítás során felmerülő, a  munkavállalók életét, testi épségét veszélyeztető 

kockázatok.
 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott felelős személynek és az érintett munkavállalónak rendelkeznie kell a munkaállvány 

építési és bontási tervével, illetve a szükséges utasításokkal.

61. § (1) Munkaállvány tartó elemeinek elcsúszását a felfekvési területen történő rögzítéssel vagy elcsúszást megakadályozó 
elemmel, illetve más hasonló, azonos értékű megoldással kell biztosítani. A terhelt felület teherviselő képességének 
meg kell felelnie az  állványosztálynak. A  munkaállvány állékonyságát biztosítani kell. A  gördíthető munkaállványt 
akaratlan elmozdulás ellen e célra kialakított rögzítő berendezéssel kell stabilizálni.

 (2) Az  állványelemeket az  illetéktelenek belépését tiltó jelöléssel kell ellátni és megközelítésüket elkerítéssel 
megakadályozni, ha a  munkaállvány egyes elemei az  állvány építése, átalakítása, vagy bontása során még nem 
használhatóak.

62. §  Az építőipari kivitelezés során alkalmazott munkaállványra vonatkozó részletes követelményeket az  építési 
munkahelyeken és az  építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 
rendelet, illetve a vonatkozó nemzeti szabványok tartalmazzák.

63. § (1) A  munkahely kötél segítségével történő megközelítése és kötéllel történő pozicionálás akkor használható, ha 
a kockázatértékelés szerint a munka biztonságosan elvégezhető és más, biztonságosabb munkaeszköz vagy módszer 
alkalmazása nem indokolt.

 (2) A kockázatértékelés alapján – figyelembe véve az elvégzendő munka időtartamát és az ergonómiai szempontokat – 
megfelelő munkapadot kell alkalmazni.
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 (3) Az  (1)–(2)  bekezdés alapján kiválasztott munkaeszköz biztonságos alkalmazásának feltételeit – annak típusától 
függően – úgy kell meghatározni, hogy a munka során a munkavállalót fenyegető veszélyt a lehető legalacsonyabb 
szinten lehessen tartani. Szükség esetén a munkavállaló lezuhanását megakadályozó rendszert kell alkalmazni.

64. §  Ha a magasban lévő ideiglenes munkahelyre a feljutást és a munkaeszköz munkavégzési helyzetbe állítását kötelek 
segítségével valósítják meg, az alábbi követelményeket kell teljesíteni:
a) a  munkavégzéshez két, egymástól független rögzítési ponttal rendelkező kötelet kell biztosítani, amelyből 

az egyik az ereszkedő kötél, a másik a biztosító kötél;
b) a munkavállaló részére a biztosító kötélhez csatlakoztatott teljes testhevederzetet kell biztosítani, azt a munkát 

végző köteles használni;
c) az  ereszkedő kötelet a  szükséges irányú haladást lehetővé tevő, a  leesés megelőzésére szolgáló önzáró 

eszközzel kell ellátni arra az esetre, ha a munkát végző elveszíti az ellenőrzést saját mozgása felett. A biztosító 
kötelet szinkronizált mozgású, a munkavállaló haladását követő, lezuhanását megakadályozó rendszerrel kell 
ellátni;

d) a  munkavállaló által a  munkavégzés során használt munkaeszközöket és egyéb segédeszközöket 
a munkahelyzet-rendszerhez vagy a segédkötélhez kell rögzíteni;

e) a munkát előzetesen meg kell tervezni, és a munkavégzés alatt folyamatosan felügyeletet kell biztosítani oly 
módon, hogy a felügyeletet ellátó személy szükség szerint bármikor segítséget tudjon nyújtani. Biztosítani kell, 
hogy a veszélyes helyzetbe került munkavállalót menteni lehessen;

f ) az  érintett munkavállalót a  munkavégzéshez szükséges ismeretekre és az  alkalmazott munkafolyamatra 
vonatkozóan elméleti és gyakorlati oktatásban kell részesíteni, ideértve a  szükséges mentési eljárás 
megismertetését is;

g) a  munkáltató írásos engedélye alapján – rendkívüli körülmények között, amikor a  kockázatértékelés 
megállapítása szerint a két kötél alkalmazása a munka során fokozott veszélyt jelentene – megengedhető egy 
kötél használata. Ilyen esetben a munkavégzés felelős irányítója a munkavégzést, annak teljes időtartama alatt 
személyesen felügyeli.

65. §  Az ipari alpintechnikai tevékenységre vonatkozó részletes követelményeket az  ipari alpintechnikai tevékenység 
biztonsági szabályzatáról szóló rendelet, illetve a vonatkozó nemzeti szabványok tartalmazzák.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

66. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

67. §  Hatályát veszti a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 
szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet.

68. §  Ez a  rendelet a  munkavállalók által a  munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi 
minimumkövetelményeiről szóló 2009. szeptember 16-i, 2009/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A Biztonságtechnikai Alágazati Párbeszéd Bizottság határozata
a Biztonságtechnikai Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről

Megállapítom, hogy a Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége (székhelye: 1152 Budapest, 
Szentmihályi út 35.), valamint a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége (székhelye: 1201 Budapest, Wesselényi 
utca 25.) részvételével a TEÁOR ’08 szerinti 802 Biztonsági rendszer szolgáltatás megnevezésű alágazatban létrejött 
Biztonságtechnikai Alágazati Párbeszéd Bizottság 

megszűnt.

A Biztonságtechnikai Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásának, valamint az abban való részvétel feltételeinek 
megállapítása tárgyában hozott, 92-3/9-1/2010-ÁRMB iktatószámú határozatot hatályon kívül helyezem.

Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. A Biztonságtechnikai Alágazati Párbeszéd Bizottság 
megszűnése jelen határozat jogerőssé válásával következik be.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a 
határozat érinti, a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságon. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál kell előterjeszteni (cím: 
1369 Budapest, Pf. 481).

INDOKOLÁS

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) 2010. január 11-én kelt, 92-3/9-1/2010-ÁRMB 
iktatószámú határozatában a Biztonságtechnikai Alágazati Párbeszéd Bizottság (a továbbiakban: Biztonságtechnikai 
AlÁPB) megalakulásának megállapítására irányuló kérelemnek helyt adott, és a Magyar Biztonsági Vállalkozások 
Munkaadói Szövetsége, valamint a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége részvételével megállapította a 
Biztonságtechnikai AlÁPB jogszerű létrejöttének tényét. 

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. 
törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az ÁRMB a megelőző határozat jogerőre 
emelkedésétől számított öt év elteltével ismételten megállapító határozatot hoz a 21. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott kérdéseket illetően. A hivatkozott 21. § (1) és (2) bekezdése szerint az ÁRMB kérelemre megállapítja, hogy 
az érdekképviselet megfelel-e az ágazati párbeszéd bizottságban (a továbbiakban: ÁPB) való részvétel feltételeinek, 
továbbá az ÁPB jogszerű létrejöttének, valamint megszűnésének tényét, valamint azt, hogy az érdekképviselet az 
ÁPBtv. 12. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságok gyakorlásához kapcsolódóan hány ponttal rendelkezik.

A fenti jogszabályi rendelkezések együttes értelmezése alapján az ÁRMB ismételten megállapító határozat 
meghozatalára irányuló eljárásának kezdeményezéséhez kérelem benyújtása szükséges.

A Biztonságtechnikai AlÁPB jogszerű létrejöttét megállapító ÁRMB határozat jogerőre emelkedésétől számított öt 
év eltelt, azonban az ÁRMB részére a Biztonságtechnikai AlÁPB létrejöttének ismételt megállapítása iránti kérelem 
benyújtására nem került sor. Az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdésének a) pontja tehát azt írja elő az ÁPB tagjai számára, 
hogy öt évenként kezdeményezzék a tagsági feltételeknek történő megfelelés, a tagokat megillető jogosultságok, 
továbbá az ÁPB jogszerű létrejöttének vizsgálatát. Az ÁPBtv. rendelkezései ezzel biztosítják, hogy a középszintű 
társadalmi párbeszédben olyan ÁPB-k vegyenek részt, amelyek jogszerűen működnek, tagjainak adatai, az ÁPB-n 
belüli erőviszonyok és jogosultságok rendszeres időközönként aktualizálásra kerülnek,  illetve, amelynek tagjai öt 
évente ismételten kinyilvánítják az ÁPB további működtetésére vonatkozó szándékukat. Tekintettel arra, hogy a 
Biztonságtechnikai AlÁPB tagjai nem kezdeményezték az ÁRMB fentiek szerinti eljárásának megindítását, esetükben 
az ÁRMB nem tudja megvizsgálni ezen jogszerűségi, illetve szándékbeli feltételek meglétét.

Mivel tehát az ÁPBtv. által előírt, az ÁPB folyamatos jogszerű működéséhez kötelezően elvégzendő eljárás lefolytatása 
iránti kérelem benyújtására nem került sor, ugyanakkor az ÁRMB tudomással rendelkezik arról a tényről, hogy 
a megelőző határozat jogerőre emelkedése óta öt év eltelt, az ÁRMB az ÁPBtv. 21. § (1) bekezdés b) pontjának 
második fordulata alapján a Biztonságtechnikai AlÁPB megszűnése tényének megállapítása tekintetében rendelkezik 
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hatáskörrel. A Biztonságtechnikai AlÁPB megszűnésével összefüggésben szükséges rendelkezni az annak létrejöttét 
megállapító ÁRMB határozat hatályon kívül helyezéséről.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat jogerőre emelkedésének, valamint a Biztonságtechnikai AlÁPB megszűnésének időpontjáról a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
73/A. § (3) bekezdése, valamint az ÁPBtv. 11. § (3) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.

A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. § 
(6) bekezdésén, továbbá a Ket. 109. §-án alapul.

Budapest, 2016. január 28.

  Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
  ÁRMB elnök

Kapják:
Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége
Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége
Nemzetgazdasági Minisztérium Társadalmi Párbeszéd Osztály
Irattár

***

A Biztonságtechnikai Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről szóló határozat kiegészítése

A Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége (székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 35.), valamint 
a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége (székhelye: 1201 Budapest, Wesselényi utca 25.) részvételével a TEÁOR 
’08 szerinti 802 Biztonsági rendszer szolgáltatás megnevezésű alágazatban létrejött Biztonságtechnikai Alágazati 
Párbeszéd Bizottság megszűnését megállapító 2016. január 28. napján kelt határozatot 

kiegészítem.

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) 2016. január 28-án kelt, NGM/4580/2016 
iktatószámú határozata ellen az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat érinti, a határozat 
közlésétől számított harminc napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági felülvizsgálatát a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, Pf. 481). 
Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást 
tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. 

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat 
érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági felülvizsgálatát a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, 
Pf. 481). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.  
A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.
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INDOKOLÁS

Az ÁRMB 2016. január 28-án kelt, NGM/4580/2016 iktatószámú határozatában megállapította a Magyar Biztonsági 
Vállalkozások Munkaadói Szövetsége (székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 35.), valamint a Vagyonvédelmi 
Szakszervezetek Szövetsége (székhelye: 1201 Budapest, Wesselényi utca 25.) részvételével a TEÁOR ’08 szerinti 
802 Biztonsági rendszer szolgáltatás megnevezésű alágazatban létrejött Biztonságtechnikai Alágazati Párbeszéd 
Bizottság megszűnését.

Az ÁRMB a határozat meghozatalát követően észlelte, hogy a határozat rendelkező része nem tartalmazta a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti jogorvoslati határidőről, valamint a bírósági felülvizsgálat esetén 
irányadó tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatást.

A Ket. 81/B. § (1) bekezdése értelmében, ha a döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik,  
a hatóság a döntést kiegészíti. A kiegészítést a hatóság önálló kiegészítő döntéssel és – lehetőség szerint – e ténynek 
a döntés eredeti példányára és kiadmányaira történő feljegyzésével is teljesítheti. A kiegészítés ellen ugyanolyan 
jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. A kiegészítést közölni kell azzal, akivel a kiegészítendő 
döntést közölték [Ket. 81/B. § (3) bekezdés a) pont, (4)–(5) bekezdés].

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdése értelmében a 
keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni 
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A Pp. 338. § (1) bekezdése szerint a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján tárgyalás tartását az ügyfél – a Pp. 338. § 
(8)  bekezdés  b)  pontját ide nem értve – a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a keresetlevélben foglaltakra 
vonatkozó nyilatkozatában kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi 
LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról a Ket. 73/A. § (3) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.

A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. § 
(6) bekezdésén, a Pp. 330. § (2) bekezdésén, továbbá a Ket. 109. §-án, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről 
való tájékoztatás a Pp. 338. §-án alapul.

Budapest, 2016. február 22.

  Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
  ÁRMB elnök

Kapják:
Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége
Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége
Nemzetgazdasági Minisztérium Társadalmi Párbeszéd Osztály
Irattár
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A Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság határozata
a Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről

Megállapítom, hogy a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (székhelye: 1134 Budapest, Lehel 
út 11.), valamint a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 45.) 
részvételével a TEÁOR ’08 szerinti 21 Gyógyszergyártás megnevezésű ágazatban létrejött Gyógyszeripari Alágazati 
Párbeszéd Bizottság 

megszűnt.

A Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásának, valamint az abban való részvétel feltételeinek 
megállapítása tárgyában hozott, 92-3/30-1/2010-ÁRMB iktatószámú határozatot hatályon kívül helyezem.

Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. A Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság 
megszűnése jelen határozat jogerőssé válásával következik be.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a 
határozat érinti, a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságon. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál kell előterjeszteni (cím: 
1369 Budapest, Pf. 481).

INDOKOLÁS

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) 2010. március 23-án kelt, 92-3/30-1/2010-ÁRMB 
iktatószámú határozatában a Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság (a továbbiakban: Gyógyszeripari AlÁPB) 
megalakulásának megállapítására irányuló kérelemnek helyt adott, és a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos 
Szövetsége, valamint a VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség részvételével megállapította a Gyógyszeripari 
AlÁPB jogszerű létrejöttének tényét. 

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi 
LXXIV.  törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az ÁRMB a megelőző határozat 
jogerőre emelkedésétől számított öt év elteltével ismételten megállapító határozatot hoz a 21. § (1)  és 
(2)  bekezdésében meghatározott kérdéseket illetően. A hivatkozott 21. § (1) és (2) bekezdése szerint az ÁRMB 
kérelemre megállapítja, hogy az érdekképviselet megfelel-e az ágazati párbeszéd bizottságban (a továbbiakban: ÁPB) 
való részvétel feltételeinek, továbbá az ÁPB jogszerű létrejöttének, valamint megszűnésének tényét, valamint azt, 
hogy az érdekképviselet az ÁPBtv. 12. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságok gyakorlásához kapcsolódóan hány 
ponttal rendelkezik.

A fenti jogszabályi rendelkezések együttes értelmezése alapján az ÁRMB ismételten megállapító határozat 
meghozatalára irányuló eljárásának kezdeményezéséhez kérelem benyújtása szükséges.

A Gyógyszeripari AlÁPB jogszerű létrejöttét megállapító ÁRMB határozat jogerőre emelkedésétől számított öt 
év eltelt, azonban az ÁRMB részére a Gyógyszeripari AlÁPB létrejöttének ismételt megállapítása iránti kérelem 
benyújtására nem került sor. Az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdésének a) pontja tehát azt írja elő az ÁPB tagjai számára, 
hogy öt évenként kezdeményezzék a tagsági feltételeknek történő megfelelés, a tagokat megillető jogosultságok, 
továbbá az ÁPB jogszerű létrejöttének vizsgálatát. Az ÁPBtv. rendelkezései ezzel biztosítják, hogy a középszintű 
társadalmi párbeszédben olyan ÁPB-k vegyenek részt, amelyek jogszerűen működnek, tagjainak adatai, az ÁPB-n 
belüli erőviszonyok és jogosultságok rendszeres időközönként aktualizálásra kerülnek,  illetve, amelynek tagjai öt 
évente ismételten kinyilvánítják az ÁPB további működtetésére vonatkozó szándékukat. Tekintettel arra, hogy a 
Gyógyszeripari AlÁPB tagjai nem kezdeményezték az ÁRMB fentiek szerinti eljárásának megindítását, esetükben az 
ÁRMB nem tudja megvizsgálni ezen jogszerűségi, illetve szándékbeli feltételek meglétét.

Mivel tehát az ÁPBtv. által előírt, az ÁPB folyamatos jogszerű működéséhez kötelezően elvégzendő eljárás lefolytatása 
iránti kérelem benyújtására nem került sor, ugyanakkor az ÁRMB tudomással rendelkezik arról a tényről, hogy a 
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megelőző határozat jogerőre emelkedése óta öt év eltelt, az ÁRMB az ÁPBtv. 21. § (1) bekezdés b) pontjának második 
fordulata alapján a Gyógyszeripari AlÁPB megszűnése tényének megállapítása tekintetében rendelkezik hatáskörrel. 
A Gyógyszeripari AlÁPB megszűnésével összefüggésben szükséges rendelkezni az annak létrejöttét megállapító 
ÁRMB határozat hatályon kívül helyezéséről.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat jogerőre emelkedésének, valamint a Gyógyszeripari AlÁPB megszűnésének időpontjáról a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 73/A. § 
(3) bekezdése, valamint az ÁPBtv. 11. § (3) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.

A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. § 
(6) bekezdésén, továbbá a Ket. 109. §-án alapul.

Budapest, 2016. január 28.

  Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
  ÁRMB elnök

Kapják:
Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége
VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség
Nemzetgazdasági Minisztérium Társadalmi Párbeszéd Osztály
Irattár

***

A Gyógyszeripari Alágazati  Párbeszéd Bizottság megszűnéséről szóló határozat kiegészítése

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (székhelye: 1134 Budapest, Lehel út 11.), valamint a 
VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 45.) részvételével a TEÁOR 
’08 szerinti 21 Gyógyszergyártás megnevezésű ágazatban létrejött Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság 
megszűnését megállapító 2016. január 28. napján kelt határozatot 

kiegészítem.

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) 2016. január 28-án kelt, NGM/4600/2016 iktatószámú 
határozata ellen az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat érinti, a határozat közlésétől számított 
harminc napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági felülvizsgálatát a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, Pf. 481). Tájékoztatom, hogy a bíróság 
a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az 
ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. 

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat 
érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági felülvizsgálatát a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, 
Pf. 481). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.  
A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.
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INDOKOLÁS

Az ÁRMB 2016. január 28-án kelt, NGM/4600/2016 iktatószámú határozatában megállapította Magyarországi 
Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (székhelye: 1134 Budapest, Lehel út 11.), valamint a VDSZ Gyógyszeripari 
Szakszervezeti Szövetség (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 45.) részvételével a TEÁOR ’08 szerinti 
21 Gyógyszergyártás megnevezésű ágazatban létrejött Gyógyszeripari Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnését.

Az ÁRMB a határozat meghozatalát követően észlelte, hogy a határozat rendelkező része nem tartalmazta a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti jogorvoslati határidőről, valamint a bírósági felülvizsgálat esetén 
irányadó tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatást.

A Ket. 81/B. § (1) bekezdése értelmében, ha a döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, a 
hatóság a döntést kiegészíti. A kiegészítést a hatóság önálló kiegészítő döntéssel és – lehetőség szerint – e ténynek 
a döntés eredeti példányára és kiadmányaira történő feljegyzésével is teljesítheti. A kiegészítés ellen ugyanolyan 
jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. A kiegészítést közölni kell azzal, akivel a kiegészítendő 
döntést közölték [Ket. 81/B. § (3) bekezdés a) pont, (4)–(5) bekezdés].

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdése értelmében a 
keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni 
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A Pp. 338. § (1) bekezdése szerint a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján tárgyalás tartását az ügyfél – a Pp. 338. § 
(8)  bekezdés  b)  pontját ide nem értve – a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a keresetlevélben foglaltakra 
vonatkozó nyilatkozatában kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi 
LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról a Ket. 73/A. § (3) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.

A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. § 
(6) bekezdésén, a Pp. 330. § (2) bekezdésén, továbbá a Ket. 109. §-án, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről 
való tájékoztatás a Pp. 338. §-án alapul.

Budapest, 2016. február 22.

  Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
  ÁRMB elnök

Kapják:
Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége
VDSZ Gyógyszeripari Szakszervezeti Szövetség
Nemzetgazdasági Minisztérium Társadalmi Párbeszéd Osztály
Irattár
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A Magánnyomozói Alágazati Párbeszéd Bizottság határozata
a Magánnyomozói Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről

Megállapítom, hogy a Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége (székhelye: 1152 Budapest, 
Szentmihályi út 35.), valamint a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége (székhelye: 1201 Budapest, Wesselényi 
utca 25.) részvételével a TEÁOR ’08 szerinti 803 Nyomozás megnevezésű alágazatban létrejött Magánnyomozói 
Alágazati Párbeszéd Bizottság 

megszűnt.

A Magánnyomozói Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásának, valamint az abban való részvétel feltételeinek 
megállapítása tárgyában hozott, 92-3/10-1/2010-ÁRMB iktatószámú határozatot hatályon kívül helyezem.

Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. A Magánnyomozói Alágazati Párbeszéd Bizottság 
megszűnése jelen határozat jogerőssé válásával következik be.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a 
határozat érinti, a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságon. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál kell előterjeszteni (cím: 
1369 Budapest, Pf. 481).

INDOKOLÁS

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) 2010. január 11-én kelt, 92-3/10-1/2010-ÁRMB 
iktatószámú határozatában a Magánnyomozói Alágazati Párbeszéd Bizottság (a továbbiakban: Magánnyomozói 
AlÁPB) megalakulásának megállapítására irányuló kérelemnek helyt adott, és a Magyar Biztonsági Vállalkozások 
Munkaadói Szövetsége, valamint a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége részvételével megállapította a 
Magánnyomozói AlÁPB jogszerű létrejöttének tényét. 

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. 
törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az ÁRMB a megelőző határozat jogerőre 
emelkedésétől számított öt év elteltével ismételten megállapító határozatot hoz a 21. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott kérdéseket illetően. A hivatkozott 21. § (1) és (2) bekezdése szerint az ÁRMB kérelemre megállapítja, hogy 
az érdekképviselet megfelel-e az ágazati párbeszéd bizottságban (a továbbiakban: ÁPB) való részvétel feltételeinek, 
továbbá az ÁPB jogszerű létrejöttének, valamint megszűnésének tényét, valamint azt, hogy az érdekképviselet az 
ÁPBtv. 12. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságok gyakorlásához kapcsolódóan hány ponttal rendelkezik.

A fenti jogszabályi rendelkezések együttes értelmezése alapján az ÁRMB ismételten megállapító határozat 
meghozatalára irányuló eljárásának kezdeményezéséhez kérelem benyújtása szükséges.

A Magánnyomozói AlÁPB jogszerű létrejöttét megállapító ÁRMB határozat jogerőre emelkedésétől számított öt 
év eltelt, azonban az ÁRMB részére a Magánnyomozói AlÁPB létrejöttének ismételt megállapítása iránti kérelem 
benyújtására nem került sor. Az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdésének a) pontja tehát azt írja elő az ÁPB tagjai számára, 
hogy öt évenként kezdeményezzék a tagsági feltételeknek történő megfelelés, a tagokat megillető jogosultságok, 
továbbá az ÁPB jogszerű létrejöttének vizsgálatát. Az ÁPBtv. rendelkezései ezzel biztosítják, hogy a középszintű 
társadalmi párbeszédben olyan ÁPB-k vegyenek részt, amelyek jogszerűen működnek, tagjainak adatai, az ÁPB-n 
belüli erőviszonyok és jogosultságok rendszeres időközönként aktualizálásra kerülnek,  illetve, amelynek tagjai öt 
évente ismételten kinyilvánítják az ÁPB további működtetésére vonatkozó szándékukat. Tekintettel arra, hogy a 
Magánnyomozói AlÁPB tagjai nem kezdeményezték az ÁRMB fentiek szerinti eljárásának megindítását, esetükben az 
ÁRMB nem tudja megvizsgálni ezen jogszerűségi, illetve szándékbeli feltételek meglétét.

Mivel tehát az ÁPBtv. által előírt, az ÁPB folyamatos jogszerű működéséhez kötelezően elvégzendő eljárás lefolytatása 
iránti kérelem benyújtására nem került sor, ugyanakkor az ÁRMB tudomással rendelkezik arról a tényről, hogy a 
megelőző határozat jogerőre emelkedése óta öt év eltelt, az ÁRMB az ÁPBtv. 21. § (1) bekezdés b) pontjának második 
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fordulata alapján a Magánnyomozói AlÁPB megszűnése tényének megállapítása tekintetében rendelkezik hatáskörrel. 
A Magánnyomozói AlÁPB megszűnésével összefüggésben szükséges rendelkezni az annak létrejöttét megállapító 
ÁRMB határozat hatályon kívül helyezéséről.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat jogerőre emelkedésének, valamint a Magánnyomozói AlÁPB megszűnésének időpontjáról a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 73/A. § 
(3) bekezdése, valamint az ÁPBtv. 11. § (3) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.

A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. § 
(6) bekezdésén, továbbá a Ket. 109. §-án alapul.

Budapest, 2016. január 28.

  Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
  ÁRMB elnök

Kapják:
Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége
Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége
Nemzetgazdasági Minisztérium Társadalmi Párbeszéd Osztály
Irattár

***

A Magánnyomozói Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről szóló határozat kiegészítése

A Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége (székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 35.), valamint  
a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége (székhelye: 1201 Budapest, Wesselényi utca 25.) részvételével a TEÁOR 
’08 szerinti 803 Nyomozás megnevezésű alágazatban létrejött Magánnyomozói Alágazati Párbeszéd Bizottság 
megszűnését megállapító 2016. január 28. napján kelt határozatot 

kiegészítem.

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) 2016. január 28-án kelt, NGM/4598/2016 
iktatószámú határozata ellen az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat érinti, a határozat 
közlésétől számított harminc napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági felülvizsgálatát a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, Pf. 481). 
Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást 
tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. 

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat 
érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági felülvizsgálatát a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, 
Pf. 481). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.  
A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.



912 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám 

INDOKOLÁS

Az ÁRMB 2016. január 28-án kelt, NGM/4598/2016 iktatószámú határozatában megállapította Magyar Biztonsági 
Vállalkozások Munkaadói Szövetsége (székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 35.), valamint a Vagyonvédelmi 
Szakszervezetek Szövetsége (székhelye: 1201 Budapest, Wesselényi utca 25.) részvételével a TEÁOR ’08 szerinti 
803 Nyomozás megnevezésű alágazatban létrejött Magánnyomozói Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnését.

Az ÁRMB a határozat meghozatalát követően észlelte, hogy a határozat rendelkező része nem tartalmazta a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti jogorvoslati határidőről, valamint a bírósági felülvizsgálat esetén 
irányadó tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatást.

A Ket. 81/B. § (1) bekezdése értelmében, ha a döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, a 
hatóság a döntést kiegészíti. A kiegészítést a hatóság önálló kiegészítő döntéssel és – lehetőség szerint – e ténynek 
a döntés eredeti példányára és kiadmányaira történő feljegyzésével is teljesítheti. A kiegészítés ellen ugyanolyan 
jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. A kiegészítést közölni kell azzal, akivel a kiegészítendő 
döntést közölték [Ket. 81/B. § (3) bekezdés a) pont, (4)–(5) bekezdés].

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdése értelmében a 
keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni 
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A Pp. 338. § (1) bekezdése szerint a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján tárgyalás tartását az ügyfél – a Pp. 338. § 
(8)  bekezdés  b)  pontját ide nem értve – a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a keresetlevélben foglaltakra 
vonatkozó nyilatkozatában kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. 
évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról a Ket. 73/A. § (3) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.

A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. § 
(6) bekezdésén, a Pp. 330. § (2) bekezdésén, továbbá a Ket. 109. §-án, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről 
való tájékoztatás a Pp. 338. §-án alapul.

Budapest, 2016. február 22.

  Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
  ÁRMB elnök

Kapják:
Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége
Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége
Nemzetgazdasági Minisztérium Társadalmi Párbeszéd Osztály
Irattár
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A Személybiztonsági Alágazati Párbeszéd Bizottság határozata
a Személybiztonsági Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről

Megállapítom, hogy a Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége (székhelye: 1152 Budapest, 
Szentmihályi út 35.), valamint a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége (székhelye: 1201 Budapest, Wesselényi 
utca 25.) részvételével a TEÁOR ’08 szerinti 801 Személybiztonsági tevékenység megnevezésű alágazatban létrejött 
Személybiztonsági Alágazati Párbeszéd Bizottság 

megszűnt.

A Személybiztonsági Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásának, valamint az abban való részvétel feltételeinek 
megállapítása tárgyában hozott, 92-3/8-1/2010-ÁRMB iktatószámú határozatot hatályon kívül helyezem.

Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. A Személybiztonsági Alágazati Párbeszéd Bizottság 
megszűnése jelen határozat jogerőssé válásával következik be.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a 
határozat érinti, a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságon. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságnál kell előterjeszteni (cím: 
1369 Budapest, Pf. 481).

INDOKOLÁS

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) 2010. január 11-én kelt, 92-3/8-1/2010-ÁRMB 
iktatószámú határozatában a Személybiztonsági Alágazati Párbeszéd Bizottság (a továbbiakban: Személybiztonsági 
AlÁPB) megalakulásának megállapítására irányuló kérelemnek helyt adott, és a Magyar Biztonsági Vállalkozások 
Munkaadói Szövetsége, valamint a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége részvételével megállapította a 
Személybiztonsági AlÁPB jogszerű létrejöttének tényét. 

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. 
törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az ÁRMB a megelőző határozat jogerőre 
emelkedésétől számított öt év elteltével ismételten megállapító határozatot hoz a 21. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott kérdéseket illetően. A hivatkozott 21. § (1) és (2) bekezdése szerint az ÁRMB kérelemre megállapítja, hogy 
az érdekképviselet megfelel-e az ágazati párbeszéd bizottságban (a továbbiakban: ÁPB) való részvétel feltételeinek, 
továbbá az ÁPB jogszerű létrejöttének, valamint megszűnésének tényét, valamint azt, hogy az érdekképviselet az 
ÁPBtv. 12. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságok gyakorlásához kapcsolódóan hány ponttal rendelkezik.

A fenti jogszabályi rendelkezések együttes értelmezése alapján az ÁRMB ismételten megállapító határozat 
meghozatalára irányuló eljárásának kezdeményezéséhez kérelem benyújtása szükséges.

A Személybiztonsági AlÁPB jogszerű létrejöttét megállapító ÁRMB határozat jogerőre emelkedésétől számított öt 
év eltelt, azonban az ÁRMB részére a Személybiztonsági AlÁPB létrejöttének ismételt megállapítása iránti kérelem 
benyújtására nem került sor. Az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdésének a) pontja tehát azt írja elő az ÁPB tagjai számára, 
hogy öt évenként kezdeményezzék a tagsági feltételeknek történő megfelelés, a tagokat megillető jogosultságok, 
továbbá az ÁPB jogszerű létrejöttének vizsgálatát. Az ÁPBtv. rendelkezései ezzel biztosítják, hogy a középszintű 
társadalmi párbeszédben olyan ÁPB-k vegyenek részt, amelyek jogszerűen működnek, tagjainak adatai, az ÁPB-n 
belüli erőviszonyok és jogosultságok rendszeres időközönként aktualizálásra kerülnek,  illetve, amelynek tagjai öt 
évente ismételten kinyilvánítják az ÁPB további működtetésére vonatkozó szándékukat. Tekintettel arra, hogy a 
Személybiztonsági AlÁPB tagjai nem kezdeményezték az ÁRMB fentiek szerinti eljárásának megindítását, esetükben 
az ÁRMB nem tudja megvizsgálni ezen jogszerűségi, illetve szándékbeli feltételek meglétét.

Mivel tehát az ÁPBtv. által előírt, az ÁPB folyamatos jogszerű működéséhez kötelezően elvégzendő eljárás lefolytatása 
iránti kérelem benyújtására nem került sor, ugyanakkor az ÁRMB tudomással rendelkezik arról a tényről, hogy 
a megelőző határozat jogerőre emelkedése óta öt év eltelt, az ÁRMB az ÁPBtv. 21. § (1) bekezdés b) pontjának 
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második fordulata alapján a Személybiztonsági AlÁPB megszűnése tényének megállapítása tekintetében rendelkezik 
hatáskörrel. A Személybiztonsági AlÁPB megszűnésével összefüggésben szükséges rendelkezni az annak létrejöttét 
megállapító ÁRMB határozat hatályon kívül helyezéséről.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat jogerőre emelkedésének, valamint a Személybiztonsági AlÁPB megszűnésének időpontjáról a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
73/A. § (3) bekezdése, valamint az ÁPBtv. 11. § (3) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.

A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. § 
(6) bekezdésén, továbbá a Ket. 109. §-án alapul.

Budapest, 2016. január 28.

  Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
  ÁRMB elnök

Kapják:
Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége
Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége
Nemzetgazdasági Minisztérium Társadalmi Párbeszéd Osztály
Irattár

***

A Személybiztonsági  Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről szóló határozat kiegészítése

A Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 19/A. II./8.), 
valamint a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége (székhelye: 1201 Budapest, Wesselényi utca 19.) részvételével 
a TEÁOR ’08 szerinti 801 Személybiztonsági tevékenység megnevezésű alágazatban létrejött Személybiztonsági 
Alágazati Párbeszéd Bizottság megszűnését megállapító 2016. január 28. napján kelt határozatot 

kiegészítem.

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) 2016. január 28-án kelt, NGM/4574/2016 
iktatószámú határozata ellen az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat érinti, a határozat 
közlésétől számított harminc napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági felülvizsgálatát a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, Pf. 481). 
Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást 
tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. 

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat 
érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági felülvizsgálatát a 
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, 
Pf. 481). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.  
A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.



4. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 915

INDOKOLÁS

Az ÁRMB 2016. január 28-án kelt, NGM/4574/2016 iktatószámú határozatában megállapította a Magyar Biztonsági 
Vállalkozások Munkaadói Szövetsége, valamint a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége részvételével a TEÁOR 
’08 szerinti 801 Személybiztonsági tevékenység megnevezésű alágazatban létrejött Személybiztonsági Alágazati 
Párbeszéd Bizottság megszűnését.

Az ÁRMB a határozat meghozatalát követően észlelte, hogy a határozat rendelkező része nem tartalmazta a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti jogorvoslati határidőről, valamint a bírósági felülvizsgálat esetén 
irányadó tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatást.

A Ket. 81/B. § (1) bekezdése értelmében, ha a döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, a 
hatóság a döntést kiegészíti. A kiegészítést a hatóság önálló kiegészítő döntéssel és – lehetőség szerint – e ténynek 
a döntés eredeti példányára és kiadmányaira történő feljegyzésével is teljesítheti. A kiegészítés ellen ugyanolyan 
jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. A kiegészítést közölni kell azzal, akivel a kiegészítendő 
döntést közölték [Ket. 81/B. § (3) bekezdés a) pont, (4)–(5) bekezdés].

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdése értelmében a 
keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni 
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A Pp. 338. § (1) bekezdése szerint a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján tárgyalás tartását az ügyfél – a Pp. 338. § 
(8)  bekezdés  b)  pontját ide nem értve – a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a keresetlevélben foglaltakra 
vonatkozó nyilatkozatában kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi 
LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról a Ket. 73/A. § (3) bekezdése alapján nyújtottam tájékoztatást.

A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. § 
(6) bekezdésén, a Pp. 330. § (2) bekezdésén, továbbá a Ket. 109. §-án, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről 
való tájékoztatás a Pp. 338. §-án alapul.

Budapest, 2016. február 22.

  Dr. Petrovics Zoltán s. k.,
  ÁRMB elnök

Kapják:
Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége
Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége
Nemzetgazdasági Minisztérium Társadalmi Párbeszéd Osztály
Irattár
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Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NGM felügyelete alá tartozó szakképesítések 
Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 74. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 31/2004. (XI. 13.) OM 
rendelet (továbbiakban R.) 4. §-ában foglaltakra tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó 
szakképesítések területén a 2015. december 2-án megtartott bíráló bizottsági ülésen elfogadott, szakmai vizsgaelnöki 
teendők ellátásával megbízható vizsgaelnököket a 1. számú melléklet tartalmazza. 

A R. 8. §-ának (2) bekezdése alapján a bíráló bizottság tagjai:
Soós László (NGM) elnök
Czipóth Mária   (MKIK)
Fekete Balázs   (BKIK)
Kovácsné Kalmár Terézia (NSZFH)
Nagy Norbert  (NSZFH)
Csizmadia Zsuzsanna  (NSZFH) titkár

Budapest, 2016. március
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1. számú melléklet

Sor- 
szám

Név
Irányító- 

szám
Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés

1. Bacs József 7100 Szekszárd Jókai utca 12. Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 33-522-01 Kazángépész (12 t/h felett)

Gépészet 32-522-02 Kazánkezelő (2–12 t/h között)

Gépészet 31-522-02 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Gépészet 31-522-03 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

Gépészet 34-582-09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Gépészet 35-582-01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Gépészet 35-582-02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gépészet 31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

Gépészet 34-582-12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

Gépészet 35-582-08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
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Sor- 

szám
Név

Irányító- 
szám

Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés

2. Balogh Zoltán 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 41. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

3. Bán László dr. 1048 Budapest Csíksomlyó u. 8. Egyéb szolgáltatások 53-814-01 Ingatlankezelő

Egyéb szolgáltatások 52-341-02 Ingatlanközvetítő

Egyéb szolgáltatások 53-341-01 Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

Egyéb szolgáltatások 52-814-01 Társasházkezelő

4. Bánrévi Magdolna 1164 Budapest Felsőmalom u. 20. Ügyvitel 31-346-01 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

Ügyvitel 54-346-01 Irodai asszisztens

Ügyvitel 55-347-01 Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző

Ügyvitel 54-346-02 Ügyviteli titkár

Ügyvitel 31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

5. Bányai Mónika Dr. 7635 Pécs Cseresznyés köz 9. Egyéb szolgáltatások 32-815-01 Kézápoló és műkörömépítő

Egyéb szolgáltatások 32-815-02 Lábápoló

6. Benkóné  
Dudás Piroska

5600 Békéscsaba Berzsenyi utca 98. Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó
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Sor- 

szám
Név

Irányító- 
szám

Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés

7. Boda Csaba 3300 Eger Ludányi u. 25/A Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

8. Boda István 4800 Vásárosnamény Kölcsey út 31. Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet 54-582-01 Épületgépész technikus

Gépészet 35-582-01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Gépészet 35-582-02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gépészet 55-582-01 Létesítményi energetikus

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 31-521-06 Gépi kovács

Gépészet 31-522-03 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

Gépészet 34-582-09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Gépészet 54-523-04 Mechatronikai technikus

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
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Sor- 

szám
Név

Irányító- 
szám

Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés

9. Boros Béla 5000 Szolnok Baross  út 41/A I/2. Építészet 34-582-02 Bádogos

Építészet 33-582-01 Díszműbádogos

Építészet 34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Építészet 35-582-06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

Építészet 34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Építészet 35-582-05 Műemléki helyreállító

Építészet 54-582-03 Magasépítő technikus

Építészet 55-582-04 Építőanyagipari minőségellenőr

Építészet 55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Építészet 54-582-04 Mélyépítő technikus

Építészet 55-582-03 Vízépítő technikus

Építészet 34-582-10 Szárazépítő

Építészet 35-582-07 Tetőfedő

Építészet 21-582-01 Szobafestő

10. Borsodi Gyöngyi Anna 8111 Seregélyes Bocskay utca 25. Könnyűipar 34-542-06 Női szabó

Könnyűipar 34-542-03 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

Könnyűipar 34-542-04 Férfiszabó

Könnyűipar 35-542-01 Munkaruha- és védőruha-készítő

Könnyűipar 54-542-03 Textilipari technikus

Könnyűipar 21-542-02 Textiltermék-összeállító

Könnyűipar 54-542-02 Ruhaipari technikus

Könnyűipar 21-542-01 Lakástextil-készítő

11. Borsos István 7150 Bonyhád Fáy ltp. 2/B 4/11. Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus



4. szám
 

N
EM

ZETG
A

ZD
A

SÁ
G

I KÖ
ZLÖ

N
Y 

921
Sor- 

szám
Név

Irányító- 
szám

Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés

12. Borzán László 5600 Békéscsaba Mednyánszky utca 17. Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 52-582-01 Emelőgép-ügyintéző

Gépészet 54-863-01 Fegyverműszerész

Gépészet 55-863-02 Vadászpuska műves

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

13. Bozsik István 5000 Szolnok Lovas I. út 3. 3/28. Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 32-522-01 Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 34-582-09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Gépészet 35-582-01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Gépészet 35-582-02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gépészet 31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

Gépészet 34-582-12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

Gépészet 35-582-08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
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Sor- 

szám
Név

Irányító- 
szám

Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés

14. Böde Andrásné 4400 Nyíregyháza Szalag u. 5. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

15. Budai Tamás 1213 Budapest Sügér utca 7. Gépészet 54-582-01 Épületgépész technikus

Gépészet 35-582-01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Gépészet 35-582-02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gépészet 52-522-01 Erőművi gépész

Gépészet 53-522-01 Erőművi blokkgépész

Gépészet 51-522-01 Erőművi gőzturbina gépész

Gépészet 51-522-02 Erőművi kazángépész

Gépészet 32-522-01 Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

Gépészet 34-582-05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

Gépészet 35-582-03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

Gépészet 31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 32-522-02 Kazánkezelő (2–12 t/h között)

Gépészet 33-522-01 Kazángépész (12 t/h felett)

Gépészet 31-522-02 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Gépészet 31-522-03 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

Gépészet 55-582-01 Létesítményi energetikus

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

Gépészet 34-582-12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

Gépészet 35-582-08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
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Név

Irányító- 
szám

Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés

16. Budavári Ágnes 7634 Pécs Új fasor u. 33/A Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

17. Császár Zoltán 3200 Gyöngyös Legenda utca 15. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő
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Sor- 

szám
Név

Irányító- 
szám

Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés

18. Csepigáné  
Mészáros Zsuzsanna

9026 Győr Körkemence u. 9. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

19. Csermák Károly Dr. 2750 Nagykőrös Béke utca 11. Gépészet 31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet 54-582-01 Épületgépész technikus

Gépészet 35-582-02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 35-582-01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Gépészet 32-522-01 Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

Gépészet 34-582-05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

Gépészet 35-582-03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 31-522-02 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Gépészet 32-522-02 Kazánkezelő (2–12 t/h között)

Gépészet 33-522-01 Kazángépész (12 t/h felett)

Gépészet 31-522-03 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

Gépészet 34-582-09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Gépészet 55-582-01 Létesítményi energetikus

Gépészet 34-582-12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

Gépészet 35-582-08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
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20. Csőke Dénes 5123 Jászárokszállás Lehel út 22/A Építészet 34-582-01 Ács
Építészet 35-582-07 Tetőfedő
Építészet 31-582-02 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő
Építészet 31-582-06 Zsaluzóács

21. Csőke Dénes 5123 Jászárokszállás Lehel út 22/A Faipar 34-543-02 Asztalos
Faipar 21-543-02 Faipari gépkezelő
Faipar 54-543-01 Faipari technikus
Faipar 35-543-01 Műbútorasztalos
Faipar 21-543-01 Asztalosipari szerelő
Faipar 31-543-01 Famegmunkáló

22. Deák-Koblász Viktória 1131 Budapest Pajtás utca. 15 Egyéb szolgáltatások 55-815-01 Fodrász
Egyéb szolgáltatások 52-815-01 Gyakorló fodrász

23. Di Giovanni Sándor 3530 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Gépészet 34-521-04 Ipari gépész
Gépészet 34-521-06 Hegesztő
Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő
Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő
Gépészet 32-522-02 Kazánkezelő (2–12 t/h között)
Gépészet 33-522-01 Kazángépész (12 t/h felett)
Gépészet 31-522-02 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
Gépészet 31-522-03 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
Gépészet 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos
Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus

24. Dózsa György 1203 Budapest Baross u. 34/A Vendéglátás-turisztika 34-811-01 Cukrász
Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér
Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács
Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő
Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős
Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó
Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető
Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó



926 
N

EM
ZETG

A
ZD

A
SÁ

G
I KÖ

ZLÖ
N

Y 
4. szám

 
Sor- 

szám
Név

Irányító- 
szám

Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés

25. Dr. Kovács Mihályné 4400 Nyíregyháza Jósa András u. 10. Vendéglátás-turisztika 34-811-01 Cukrász

Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

26. dr. Sebes Botond 2440 Százhalombatta Bláthy Ottó u. 8. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

27. Dudás Gabriella 7630 Pécs Pélmonostor u. 21. Építészet 34-582-01 Ács

Építészet 31-582-02 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

Építészet 31-582-06 Zsaluzóács

Építészet 32-582-01 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

Építészet 34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Építészet 35-582-06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

Építészet 21-582-01 Szobafestő

Építészet 32-582-03 Homlokzatépítő és -szerelő
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27. Dudás Gabriella 7630 Pécs Pélmonostor u. 21. Építészet 34-582-07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász

Építészet 35-582-04 Műemléki díszítőszobrász

Építészet 31-582-04 Sírkő és műkőkészítő

Építészet 34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Építészet 35-582-05 Műemléki helyreállító

Építészet 54-582-03 Magasépítő technikus

Építészet 55-582-04 Építőanyagipari minőségellenőr

Építészet 55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Építészet 34-582-10 Szárazépítő

Építészet 31-582-03 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő

Építészet 32-582-06 Vízszigetelő, melegburkoló

Építészet 35-582-07 Tetőfedő

Építészet 31-582-05 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő

28. Elek Tamás 4400 Nyírpazony Dózsa Gy. köz 17. Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet 54-582-01 Épületgépész technikus

Gépészet 35-582-01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Gépészet 35-582-02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gépészet 55-582-01 Létesítményi energetikus

Gépészet 34-521-02 Finommechanikai műszerész

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 34-521-05 Gyártósori gépbeállító

Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
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29. Erdődyné  
Di Giovanni Magdolna

3530 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky  
utca 10. 1/4.

Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet 51-522-02 Erőművi kazángépész

Gépészet 53-522-01 Erőművi blokkgépész

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 52-522-02 Gázturbina gépész

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 34-582-09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Gépészet 35-582-02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gépészet 34-582-12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

Gépészet 35-582-08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

Gépészet 35-582-01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

30. Erdős Sándor Rafaelné 1023 Budapest Bécsi út 3–5. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

52-341-01 Becsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-01 Bútor- és szőnyegbecsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-02 Ékszerbecsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-03 Festménybecsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-05 Műtárgybecsüs

31. Erdős Sándor Rafaelné 1023 Budapest Bécsi út 3–5. Könnyűipar 32-542-01 Textilanyaggyártó

Könnyűipar 31-542-04 Fonó

Könnyűipar 31-542-07 Nemszőtt-termék gyártó

Könnyűipar 31-542-08 Szövő

Könnyűipar 31-542-06 Kötő

32. Erdős Sándor Rafaelné 1023 Budapest Bécsi út 3–5. Vendéglátás-turisztika 54-812-01 Idegenvezető

Vendéglátás-turisztika 54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Vendéglátás-turisztika 51-812-01 Utazásügyintéző
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33. Fábián Bernadett 5420 Túrkeve Kalmár u. 17. Ügyvitel 31-346-01 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

Ügyvitel 54-346-01 Irodai asszisztens

Ügyvitel 31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Ügyvitel 54-346-02 Ügyviteli titkár

34. Faragó Zsolt András 8800 Nagykanizsa Napsugár utca 29. Elektrotechnika-elektronika 34-522-02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Elektrotechnika-elektronika 31-522-01 Elektronikai gyártósori műszerész

Elektrotechnika-elektronika 34-522-03 Elektronikai műszerész

Elektrotechnika-elektronika 54-523-02 Elektronikai technikus

Elektrotechnika-elektronika 55-523-04 Orvosi elektronikai technikus

Elektrotechnika-elektronika 54-522-01 Erősáramú elektrotechnikus

Elektrotechnika-elektronika 51-523-01 PLC programozó

Elektrotechnika-elektronika 35-522-12 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

Elektrotechnika-elektronika 35-522-13 Villamos gép és -készülék üzemeltető

Elektrotechnika-elektronika 35-522-15 Villamos távvezeték építő, üzemeltető

Elektrotechnika-elektronika 34-522-04 Villanyszerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Elektrotechnika-elektronika 35-522-03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Elektrotechnika-elektronika 35-522-04 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM 
szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-05 Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-06 Kisfeszültségű kábelszerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-08 Középfeszültségű FAM szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-09 Középfeszültségű kábelszerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-10 Szakszolgálati FAM szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-11 Villamos alállomás kezelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-14 Villamos hálózat kezelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-16 Villámvédelmi felülvizsgáló

Elektrotechnika-elektronika 54-523-01 Automatikai technikus

Elektrotechnika-elektronika 35-522-01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész

Elektrotechnika-elektronika 34-522-01 Elektromechanikai műszerész
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35. Farkas Attila 1173 Budapest 526 utca 32. Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

36. Farkasné  
Dolinai Erzsébet

1146 Budapest Francia u. 49/A Ügyvitel 31-346-01 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

Ügyvitel 54-346-01 Irodai asszisztens

Ügyvitel 31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Ügyvitel 54-346-02 Ügyviteli titkár

37. Fedor László 4225 Debrecen Nyáry Pál utca 41. Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 34-521-05 Gyártósori gépbeállító

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 34-521-07 Járműipari fémalkatrész-gyártó

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

38. Földházi György 6345 Nemesnádudvar Damjanich utca 4. Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

39. Földi Éva 7629 Pécs Komlói út 25. 2/3. Egyéb szolgáltatások 32-815-01 Kézápoló és műkörömépítő

Egyéb szolgáltatások 32-815-02 Lábápoló

Egyéb szolgáltatások 52-815-02 Gyakorló kozmetikus

Egyéb szolgáltatások 55-815-02 Kozmetikus
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40. Gaál Zoltánné 7632 Pécs Maléter Pál utca 114. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

52-341-01 Becsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-01 Bútor- és szőnyegbecsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-02 Ékszerbecsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-03 Festménybecsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-05 Műtárgybecsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

41. Gaál Zoltánné 7632 Pécs Maléter Pál utca 114. Ügyvitel 31-346-01 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

Ügyvitel 54-346-01 Irodai asszisztens

Ügyvitel 31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Ügyvitel 54-346-02 Ügyviteli titkár

42. Gaál Zoltánné 7632 Pécs Maléter Pál utca 114. Egyéb szolgáltatások 52-341-02 Ingatlanközvetítő
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43. Gyenei Magdolna 8000 Székesfehérvár Határ u. 14. Ügyvitel 54-346-02 Ügyviteli titkár

Ügyvitel 31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Ügyvitel 54-346-01 Irodai asszisztens

Ügyvitel 31-346-01 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

44. Hanczné Mező Edina 9028 Győr Major u. 2/B Vendéglátás-turisztika 54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Vendéglátás-turisztika 51-812-01 Utazásügyintéző

Vendéglátás-turisztika 52-812-01 Szállodai recepciós

45. Heltovics Éva 1052 Budapest Városház utca 3–5. Építészet 32-582-01 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

Építészet 34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Építészet 34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Építészet 54-582-03 Magasépítő technikus

Építészet 54-582-04 Mélyépítő technikus

Építészet 21-582-01 Szobafestő

46. Horváth István 7800 Siklós Radnóti Miklós u. 4. Építészet 34-582-01 Ács

Építészet 35-582-07 Tetőfedő

Építészet 31-582-02 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

Építészet 31-582-06 Zsaluzóács

Építészet 34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Építészet 35-582-06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

Építészet 34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Építészet 35-582-05 Műemléki helyreállító

Építészet 54-582-03 Magasépítő technikus

Építészet 55-582-04 Építőanyagipari minőségellenőr

Építészet 55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Építészet 35-582-04 Műemléki díszítőszobrász

Építészet 34-582-10 Szárazépítő

Építészet 21-582-01 Szobafestő
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47. Huszár József 4400 Nyíregyháza Sólyom u. 29. 3/14. Építészet 34-582-01 Ács

Építészet 34-582-02 Bádogos

Építészet 33-582-01 Díszműbádogos

Építészet 32-582-01 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

Építészet 31-582-02 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

Építészet 34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Építészet 35-582-06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

Építészet 21-582-01 Szobafestő

Építészet 32-582-03 Homlokzatépítő és -szerelő

Építészet 31-582-03 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő

Építészet 32-582-05 Ipari szigetelő bádogos

Építészet 34-582-07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász

Építészet 35-582-04 Műemléki díszítőszobrász

Építészet 31-582-04 Sírkő és műkőkészítő

Építészet 34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Építészet 35-582-05 Műemléki helyreállító

Építészet 54-582-03 Magasépítő technikus

Építészet 55-582-04 Építőanyagipari minőségellenőr

Építészet 55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Építészet 54-582-04 Mélyépítő technikus

Építészet 55-582-03 Vízépítő technikus

Építészet 34-582-10 Szárazépítő

Építészet 35-582-07 Tetőfedő

Építészet 32-582-06 Vízszigetelő, melegburkoló

Építészet 31-582-06 Zsaluzóács

48. Iszak Krisztián 9737 Bük Nagy Pál u. 22. Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő
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49. Jánvári Tibor 1025 Budapest Ruthén út 14. Gépészet 34-521-01 Autógyártó
Gépészet 52-582-01 Emelőgép-ügyintéző
Gépészet 31-521-02 Felvonó karbantartó-szerelő
Gépészet 32-521-01 Felvonószerelő
Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus
Gépészet 54-523-04 Mechatronikai technikus
Gépészet 34-521-07 Járműipari fémalkatrész-gyártó
Gépészet 34-521-04 Ipari gépész
Gépészet 33-521-01 Mozgólépcső karbantartó-szerelő

50. Jánvári Tibor 1025 Budapest Ruthén út 14. Egyéb szolgáltatások 52-862-01 Munkavédelmi technikus
51. Jeney Géza András 4030 Debrecen Úszó utca 11/B Kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció
52-341-01 Becsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-01 Bútor- és szőnyegbecsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-02 Ékszerbecsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-03 Festménybecsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

51-341-05 Műtárgybecsüs

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros
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52. Juhász Ildikó Gabriella 9026 Győr Zólyom utca 26. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

53. Juhász Klára 1188 Budapest Póth Irén utca 133/A Egyéb szolgáltatások 32-815-01 Kézápoló és műkörömépítő

54. Kalmár Izabella Tímea 8772 Zalaszentbalázs Kossuth Lajos u. 68. Ügyvitel 31-346-01 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

Ügyvitel 54-346-01 Irodai asszisztens

Ügyvitel 31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Ügyvitel 54-346-02 Ügyviteli titkár

Ügyvitel 55-347-01 Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző

55. Kékesi Pál 9022 Győr Rákóczi utca 29. Gépészet 34-521-01 Autógyártó

Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
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56. Kemecsei Sándor 4600 Kisvárda Mártírok útja 7. IV. 10. Építészet 34-582-01 Ács
Építészet 31-582-06 Zsaluzóács
Építészet 34-582-02 Bádogos
Építészet 33-582-01 Díszműbádogos
Építészet 32-582-01 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó
Építészet 34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó
Építészet 35-582-06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
Építészet 34-582-06 Kályhás
Építészet 34-582-07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász
Építészet 35-582-04 Műemléki díszítőszobrász
Építészet 31-582-04 Sírkő és műkőkészítő
Építészet 34-582-10 Szárazépítő
Építészet 35-582-07 Tetőfedő
Építészet 31-582-02 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő
Építészet 21-582-01 Szobafestő
Építészet 31-582-05 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő

57. Kemecsei Sándor 4600 Kisvárda Mártírok útja 7. IV. 10. Faipar 34-543-02 Asztalos
Faipar 35-543-01 Műbútorasztalos
Faipar 21-543-01 Asztalosipari szerelő
Faipar 21-543-02 Faipari gépkezelő
Faipar 31-543-01 Famegmunkáló

58. Kerkai Károly 8992 Bagod Kossuth u. 22. Gépészet 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos
Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő
Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus
Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló
Gépészet 34-521-06 Hegesztő
Gépészet 34-521-04 Ipari gépész
Gépészet 34-521-07 Járműipari fémalkatrész-gyártó
Gépészet 54-523-04 Mechatronikai technikus
Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő
Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
Gépészet 31-521-06 Gépi kovács
Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő
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59. Kiss Albert Botond 4031 Debrecen Gyepűsor utca 26. Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 34-521-02 Finommechanikai műszerész

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus

Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 54-523-04 Mechatronikai technikus

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

60. Kiss László 6795 Bordány Deák tér 2. Gépészet 34-521-01 Autógyártó

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 34-521-07 Járműipari fémalkatrész-gyártó

Gépészet 54-523-04 Mechatronikai technikus

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

61. Koch Edina 4700 Mátészalka Szalkay L. u. 19. Egyéb szolgáltatások 52-815-02 Gyakorló kozmetikus

Egyéb szolgáltatások 55-815-02 Kozmetikus
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62. Kopcsándi József 9700 Szombathely 11-es Huszár út 100. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

63. Kovács Gyula Tibor 8900 Zalaegerszeg Átalszegett u. 93. Elektrotechnika-elektronika 35-522-03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
Elektrotechnika-elektronika 34-522-04 Villanyszerelő
Elektrotechnika-elektronika 35-522-02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója
Elektrotechnika-elektronika 35-522-04 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM 

szerelő
Elektrotechnika-elektronika 35-522-05 Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
Elektrotechnika-elektronika 35-522-06 Kisfeszültségű kábelszerelő
Elektrotechnika-elektronika 35-522-07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
Elektrotechnika-elektronika 35-522-08 Középfeszültségű FAM szerelő
Elektrotechnika-elektronika 35-522-09 Középfeszültségű kábelszerelő
Elektrotechnika-elektronika 35-522-10 Szakszolgálati FAM szerelő
Elektrotechnika-elektronika 35-522-11 Villamos alállomás kezelő
Elektrotechnika-elektronika 35-522-12 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Elektrotechnika-elektronika 35-522-13 Villamos gép és -készülék üzemeltető
Elektrotechnika-elektronika 35-522-14 Villamos hálózat kezelő
Elektrotechnika-elektronika 35-522-15 Villamos távvezeték építő, üzemeltető
Elektrotechnika-elektronika 35-522-16 Villámvédelmi felülvizsgáló
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64. Kovács Krisztina 1132 Budapest Victor Hugo u. 28. Vendéglátás-turisztika 54-812-01 Idegenvezető
Vendéglátás-turisztika 54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő
Vendéglátás-turisztika 51-812-01 Utazásügyintéző

65. Kovács László 4400 Nyíregyháza 4-es Huszárok  
útja 16/A

Építészet 54-582-03 Magasépítő technikus
Építészet 55-582-04 Építőanyagipari minőségellenőr
Építészet 55-582-02 Műemlékfenntartó technikus
Építészet 54-582-04 Mélyépítő technikus
Építészet 55-582-03 Vízépítő technikus

66. Kovácsné  
Kurunczi Andrea

3000 Hatvan Forgács Simon út 42. Egyéb szolgáltatások 55-815-01 Fodrász

Egyéb szolgáltatások 52-815-01 Gyakorló fodrász
67. Kovácsné Móricz Erika 6000 Kecskemét Énekes utca 134. Ügyvitel 54-346-02 Ügyviteli titkár

Ügyvitel 54-346-01 Irodai asszisztens
Ügyvitel 31-346-01 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő
Ügyvitel 31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

68. Kőfalvi Éva 5600 Békéscsaba Tomori u. 6. Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő
Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető
Vendéglátás-turisztika 54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő
Vendéglátás-turisztika 51-812-01 Utazásügyintéző

69. Körömi Attila 7629 Pécs Apafi u. 53. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő
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70. Lakatosné Reha Márta 5000 Szolnok Bástya utca 15. Könnyűipar 34-542-01 Bőrdíszműves

Könnyűipar 31-542-01 Bőrtárgy készítő

Könnyűipar 34-542-04 Férfiszabó

Könnyűipar 21-542-01 Lakástextil-készítő

Könnyűipar 34-542-06 Női szabó

Könnyűipar 54-542-02 Ruhaipari technikus

Könnyűipar 21-542-02 Textiltermék-összeállító

Könnyűipar 35-542-01 Munkaruha- és védőruha-készítő

71. Leányvári Lóránt 4400 Nyíregyháza Ér utca 40. Vendéglátás-turisztika 34-811-01 Cukrász

Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 52-812-01 Szállodai recepciós

72. Lencse Géza 6760 Kistelek Batthyány u. 10. Építészet 34-582-01 Ács

Építészet 34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Építészet 35-582-06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

Építészet 32-582-01 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

Építészet 31-582-02 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

Építészet 34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Építészet 35-582-05 Műemléki helyreállító

Építészet 54-582-03 Magasépítő technikus

Építészet 55-582-04 Építőanyagipari minőségellenőr

Építészet 55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Építészet 34-582-10 Szárazépítő

Építészet 21-582-01 Szobafestő

Építészet 35-582-07 Tetőfedő

Építészet 31-582-06 Zsaluzóács
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73. Lestár Zoltán András 1163 Budapest Jászhalom utca 15. Gépészet 34-521-01 Autógyártó
Gépészet 34-521-04 Ipari gépész
Gépészet 34-521-06 Hegesztő
Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő
Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
Gépészet 52-582-01 Emelőgép-ügyintéző
Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló
Gépészet 33-522-01 Kazángépész (12 t/h felett)
Gépészet 32-522-02 Kazánkezelő (2-12 t/h között)
Gépészet 31-522-02 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
Gépészet 31-522-03 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

74. Lestár Zoltán András 1163 Budapest Jászhalom utca 15. Egyéb szolgáltatások 52-862-01 Munkavédelmi technikus
Egyéb szolgáltatások 32-853-03 Tisztítás-technológiai szakmunkás

75. Lukács Ferenc Balázs 6100 Kiskunfélegyháza Hársfa u.1. Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó
Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő
Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér
Vendéglátás-turisztika 52-812-01 Szállodai recepciós
Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős
Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó
Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

76. Lukács Ferenc Balázs 6100 Kiskunfélegyháza Hársfa u.1. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő
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77. Marosvölgyi  
Ágnes Anna

1172 Budapest Nagyszékes utca 25. Vegyipar 31-524-01 Általános laboráns
Vegyipar 55-524-01 Drog- és toxikológiai technikus
Vegyipar 31-524-02 Gyógyszer-készítménygyártó
Vegyipar 54-524-01 Laboratóriumi technikus
Vegyipar 55-524-03 Műszeres analitikus
Vegyipar 54-524-02 Vegyipari technikus
Vegyipar 55-524-04 Papíripari technikus
Vegyipar 31-524-03 Vegyianyaggyártó
Vegyipar 55-524-02 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

78. Maszler János 5310 Kisújszállás Koszorú u. 6. Faipar 34-543-02 Asztalos
Faipar 21-543-01 Asztalosipari szerelő
Faipar 54-543-01 Faipari technikus
Faipar 31-543-01 Famegmunkáló
Faipar 35-543-01 Műbútorasztalos
Faipar 21-543-02 Faipari gépkezelő
Faipar 34-542-05 Kárpitos
Faipar 32-543-02 Kádár, bognár

79. Meskóné Tóth Ágota 1182 Budapest Alacskai út 110. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-02 Gázcseretelep-kezelő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

32-341-01 Töltőállomás-kezelő
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80. Mike András 4400 Nyíregyháza Liget u. 8/A Gépészet 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 34-582-05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

Gépészet 35-582-03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

Gépészet 31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 34-582-09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

Gépészet 35-582-01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Gépészet 35-582-02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gépészet 34-582-12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

Gépészet 35-582-08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

81. Miklós István 6090 Kunszentmiklós Kecskeméti u. 29. Elektrotechnika-elektronika 34-522-02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Elektrotechnika-elektronika 54-522-01 Erősáramú elektrotechnikus

Elektrotechnika-elektronika 32-521-02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari 
gépszerelő

Elektrotechnika-elektronika 55-523-04 Orvosi elektronikai technikus

Elektrotechnika-elektronika 35-522-14 Villamos hálózat kezelő

Elektrotechnika-elektronika 34-522-04 Villanyszerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Elektrotechnika-elektronika 35-522-03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Elektrotechnika-elektronika 35-522-04 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM 
szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-08 Középfeszültségű FAM szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-06 Kisfeszültségű kábelszerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
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81. Miklós István 6090 Kunszentmiklós Kecskeméti u. 29. Elektrotechnika-elektronika 35-522-08 Középfeszültségű FAM szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-09 Középfeszültségű kábelszerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-10 Szakszolgálati FAM szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-11 Villamos alállomás kezelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-12 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

Elektrotechnika-elektronika 35-522-13 Villamos gép és -készülék üzemeltető

Elektrotechnika-elektronika 35-522-15 Villamos távvezeték építő, üzemeltető

Elektrotechnika-elektronika 35-522-16 Villámvédelmi felülvizsgáló

82. Miklós István 6090 Kunszentmiklós Kecskeméti u. 29. Elektrotechnika-elektronika 54-523-01 Automatikai technikus

Elektrotechnika-elektronika 34-522-03 Elektronikai műszerész

Elektrotechnika-elektronika 35-522-01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész

Elektrotechnika-elektronika 31-522-01 Elektronikai gyártósori műszerész

Elektrotechnika-elektronika 54-523-02 Elektronikai technikus

Elektrotechnika-elektronika 55-523-04 Orvosi elektronikai technikus

Elektrotechnika-elektronika 51-523-01 PLC programozó

83. Milasin István 9200 Mosonmagyaróvár Osztermayer K. u. 24. Építészet 55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Építészet 55-582-03 Vízépítő technikus

84. Molnár Miklós 1084 Budapest Rákóczi tér 10. Vendéglátás-turisztika 54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Vendéglátás-turisztika 54-812-01 Idegenvezető

Vendéglátás-turisztika 51-812-01 Utazásügyintéző

85. Móna Zsuzsanna Lívia 1181 Budapest Varjú u. 30/B Egyéb szolgáltatások 32-815-01 Kézápoló és műkörömépítő

86. Mrenkó László 4531 Nyírpazony Dózsa Gy. u. 5/A Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő
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87. Mrenkó László 4531 Nyírpazony Dózsa Gy. u. 5/A Vendéglátás-turisztika 34-811-01 Cukrász

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

88. Müllerné Liczki Melinda 2800 Tatabánya Vadász utca 45. fszt.1. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-341-01 Kereskedő

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó

89. Nagyné Varga Erzsébet 4025 Debrecen Piac u 7–9.  
VIII/62.

Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács

90. Némedi János 1139 Budapest Petneházy u. 10. 
II/14.

Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 54-523-04 Mechatronikai technikus
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91. Orosz Ferenc 4400 Nyíregyháza Gimnázium köz 5. Építészet 34-582-01 Ács
Építészet 35-582-07 Tetőfedő
Építészet 31-582-02 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő
Építészet 31-582-06 Zsaluzóács
Építészet 34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó
Építészet 35-582-06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
Építészet 34-582-08 Kőműves és hidegburkoló
Építészet 35-582-05 Műemléki helyreállító
Építészet 34-582-10 Szárazépítő
Építészet 32-582-03 Homlokzatépítő és -szerelő
Építészet 31-582-03 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő
Építészet 34-582-02 Bádogos
Építészet 33-582-01 Díszműbádogos
Építészet 21-582-01 Szobafestő
Építészet 31-582-05 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő

92. Pappné Dorogi Ibolya 4100 Berettyóújfalu Damjanich u. 18. Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér
Vendéglátás-turisztika 52-812-01 Szállodai recepciós
Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős
Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó
Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető
Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó
Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

93. Pécsi Beáta Ágnes 4030 Debrecen Lahner utca 1/D Könnyűipar 34-542-03 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
Könnyűipar 34-542-04 Férfiszabó
Könnyűipar 31-542-06 Kötő
Könnyűipar 21-542-01 Lakástextil-készítő
Könnyűipar 35-542-01 Munkaruha- és védőruha-készítő
Könnyűipar 31-542-07 Nemszőtt-termék gyártó
Könnyűipar 34-542-06 Női szabó
Könnyűipar 54-542-02 Ruhaipari technikus
Könnyűipar 32-542-01 Textilanyaggyártó
Könnyűipar 31-542-04 Fonó
Könnyűipar 31-542-08 Szövő
Könnyűipar 54-542-03 Textilipari technikus
Könnyűipar 21-542-02 Textiltermék-összeállító
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94. Petrezselyem Adrienn 2890 Tata Malom utca 12/A Vendéglátás-turisztika 34-811-01 Cukrász

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

95. Porzó Katalin 5143 Jánoshida Bocskai utca 18/A Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

96. Radomszki Barnabásné 3521 Miskolc Szirmay Antal u. 13. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

97. Sáhó Béla 2170 Aszód Szabadság tér 8/B Egyéb szolgáltatások 52-862-01 Munkavédelmi technikus

98. Sáhó Béla 2170 Aszód Szabadság tér 8/B Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 52-582-01 Emelőgép-ügyintéző

Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

99. Salamon József 6300 Kalocsa Arany János utca 1. Gépészet 53-522-01 Erőművi blokkgépész

Gépészet 52-522-01 Erőművi gépész

Gépészet 51-522-01 Erőművi gőzturbina gépész

Gépészet 51-522-02 Erőművi kazángépész

Gépészet 35-582-02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

Gépészet 52-522-02 Gázturbina gépész

Gépészet 31-522-02 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Gépészet 33-522-01 Kazángépész (12 t/h felett)
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99. Salamon József 6300 Kalocsa Arany J.áno utca 1. Gépészet 32-522-02 Kazánkezelő (2–12 t/h között)

Gépészet 31-522-03 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

Gépészet 54-521-04 Kohászati technikus

Gépészet 32-524-01 Nyomástartóedény-gépész

Gépészet 32-521-03 Olvasztár és öntő

Gépészet 34-582-05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

Gépészet 31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet 35-582-03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

100. Sándor Gyula 7400 Kaposvár Balázs János u. 9. Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus

Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

101. Sándor Gyula 7400 Kaposvár Balázs János u. 9. Elektrotechnika-elektronika 51-523-01 PLC programozó

Elektrotechnika-elektronika 54-523-01 Automatikai technikus

Elektrotechnika-elektronika 34-523-01 Mechatronikus-karbantartó

102. Schneiderné  
Szabados Ildikó

7370 Sásd Viola utca 9. Vendéglátás-turisztika 34-811-01 Cukrász

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

103. Sipos Zoltánné 4400 Nyíregyháza Ószőlő utca 85. 4/20. Könnyűipar 35-542-01 Munkaruha- és védőruha-készítő

Könnyűipar 34-542-06 Női szabó

Könnyűipar 21-542-01 Lakástextil-készítő

Könnyűipar 54-542-02 Ruhaipari technikus

Könnyűipar 21-542-02 Textiltermék-összeállító
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104. Steindl Gábor 8840 Csurgó Zrínyi Miklós utca 79. Gépészet 34-521-01 Autógyártó
Gépészet 52-582-01 Emelőgép-ügyintéző
Gépészet 34-521-02 Finommechanikai műszerész
Gépészet 34-521-06 Hegesztő
Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő
Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
Gépészet 34-521-04 Ipari gépész
Gépészet 34-521-07 Járműipari fémalkatrész-gyártó

105. Szabó András 5000 Szolnok Nyár utca 17. Gépészet 34-521-01 Autógyártó
Gépészet 31-582-01 Csőhálózatszerelő
Gépészet 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos
Gépészet 34-521-02 Finommechanikai műszerész
Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő
Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló
Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő
Gépészet 34-521-06 Hegesztő
Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
Gépészet 32-521-06 Vas- és acélfeldolgozó
Gépészet 31-521-06 Gépi kovács
Gépészet 31-521-07 Hengerész
Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

106. Szabó Dezső 5720 Sarkad Balassi Bálint u. 29. Vendéglátás-turisztika 34-811-01 Cukrász
Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér
Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős
Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó
Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető
Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó
Vendéglátás-turisztika 52-812-01 Szállodai recepciós
Vendéglátás-turisztika 51-812-01 Utazásügyintéző
Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő



950 
N

EM
ZETG

A
ZD

A
SÁ

G
I KÖ

ZLÖ
N

Y 
4. szám

 
Sor- 

szám
Név

Irányító- 
szám

Település Cím Szakmacsoport OKJ azonosító OKJ megnevezés

107. Szabóné Pataki Lilla 9221 Levél Orgona u. 28. Egyéb szolgáltatások 55-815-01 Fodrász

Egyéb szolgáltatások 52-815-01 Gyakorló fodrász

108. Szalai Zsolt Mihály 1097 Budapest Tóth  
Kálmán u. 33/A 5/1.

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

54-345-01 Logisztikai ügyintéző

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-04 Raktáros

109. Székács Angéla 4031 Debrecen Egressy  
Béni tér 6. 4/11.

Egyéb szolgáltatások 55-815-02 Kozmetikus

Egyéb szolgáltatások 52-815-02 Gyakorló kozmetikus

110. Szigeti Atilla 2066 Szár Rákóczi F utca 45. Gépészet 34-521-01 Autógyártó

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 34-521-05 Gyártósori gépbeállító

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus

Gépészet 54-523-04 Mechatronikai technikus

111. Szlamka Viktória 9011 Győr Déryné út 74. Egyéb szolgáltatások 52-815-02 Gyakorló kozmetikus

Egyéb szolgáltatások 55-815-02 Kozmetikus

112. Telepóczki András 4532 Nyírtura Táncsics u. 1. Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 52-812-01 Szállodai recepciós

113. Tokár Ferencné 4400 Nyíregyháza Kígyó utca 11. Egyéb szolgáltatások 55-815-01 Fodrász

Egyéb szolgáltatások 52-815-01 Gyakorló fodrász
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114. Tordai Péter György 3100 Salgótarján Kun utca 1/B Építészet 34-582-01 Ács

Építészet 31-582-02 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

Építészet 34-582-02 Bádogos

Építészet 33-582-01 Díszműbádogos

Építészet 32-582-01 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

Építészet 34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó

Építészet 35-582-06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

Építészet 21-582-01 Szobafestő

Építészet 32-582-03 Homlokzatépítő és -szerelő

Építészet 31-582-03 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő

Építészet 32-582-05 Ipari szigetelő bádogos

Építészet 34-582-08 Kőműves és hidegburkoló

Építészet 54-582-03 Magasépítő technikus

Építészet 55-582-04 Építőanyagipari minőségellenőr

Építészet 55-582-02 Műemlékfenntartó technikus

Építészet 54-582-04 Mélyépítő technikus

Építészet 35-582-05 Műemléki helyreállító

Építészet 31-582-06 Zsaluzóács

Építészet 35-582-07 Tetőfedő

Építészet 34-582-10 Szárazépítő

Építészet 32-582-06 Vízszigetelő, melegburkoló

Építészet 55-582-03 Vízépítő technikus

115. Torma Edina 8360 Keszthely Vaszary Kolos u. 17/D Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Vendéglátás-turisztika 51-812-01 Utazásügyintéző

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 52-812-01 Szállodai recepciós
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116. Tóth Katalin 8000 Székesfehérvár Jancsár u. 39. IV/2. Ügyvitel 54-346-01 Irodai asszisztens

Ügyvitel 31-346-01 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

Ügyvitel 31-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Ügyvitel 54-346-02 Ügyviteli titkár

117. Tóthné  
Jachimovits Magda

1214 Budapest Kossuth 
Lajos u. 144. VI/26.

Elektrotechnika-elektronika 34-522-03 Elektronikai műszerész

Elektrotechnika-elektronika 35-522-01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész

Elektrotechnika-elektronika 31-522-01 Elektronikai gyártósori műszerész

Elektrotechnika-elektronika 54-523-02 Elektronikai technikus

Elektrotechnika-elektronika 35-522-02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Elektrotechnika-elektronika 54-522-01 Erősáramú elektrotechnikus

Elektrotechnika-elektronika 35-522-03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Elektrotechnika-elektronika 35-522-05 Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-06 Kisfeszültségű kábelszerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-09 Középfeszültségű kábelszerelő

Elektrotechnika-elektronika 55-523-04 Orvosi elektronikai technikus

Elektrotechnika-elektronika 35-522-14 Villamos hálózat kezelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-16 Villámvédelmi felülvizsgáló

Elektrotechnika-elektronika 34-522-04 Villanyszerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-04 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM 
szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-08 Középfeszültségű FAM szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-10 Szakszolgálati FAM szerelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-11 Villamos alállomás kezelő

Elektrotechnika-elektronika 35-522-12 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

Elektrotechnika-elektronika 35-522-13 Villamos gép és -készülék üzemeltető

Elektrotechnika-elektronika 35-522-15 Villamos távvezeték építő, üzemeltető

Elektrotechnika-elektronika 51-523-01 PLC programozó
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118. Török István 2870 Kisbér Deák Ferenc 15/A Gépészet 35-521-01 CNC gépkezelő

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 34-521-06 Hegesztő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 34-521-04 Ipari gépész

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

Gépészet 54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus

Gépészet 34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos

119. Vadász Ferenc 9624 Chernelháza- 
damonya

Fő u. 44. Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

120. Váradi István 4400 Nyíregyháza Lengyel utca 76. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

121. Váradi István 4400 Nyíregyháza Lengyel utca 76. Vendéglátás-turisztika 34-811-01 Cukrász

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

122. Váradi Istvánné 4400 Nyíregyháza Lengyel utca 76. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

123. Váradi Istvánné 4400 Nyíregyháza Lengyel utca 76. Vendéglátás-turisztika 34-811-01 Cukrász

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó
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124. Viczmándi Zsolt 3950 Sárospatak Végardói út 38. Gépészet 31-582-01 Csőhálózatszerelő

Gépészet 54-582-01 Épületgépész technikus

Gépészet 31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Gépészet 31-521-05 Gázhegesztő

Gépészet 34-521-03 Gépi forgácsoló

Gépészet 34-582-12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

Gépészet 35-582-08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

Gépészet 34-521-10 Szerszámkészítő

Gépészet 31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

125. Vida Szűcs Katalin 6600 Szentes Jókai M. u. 72. Egyéb szolgáltatások 55-815-01 Fodrász

126. Vladár Jánosné 3300 Eger II. Rákóczi  
F. út 79. 3. 10.

Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

127. Voleszák Zoltán 9400 Sopron Ibolya út 9. VIII. 34. Vendéglátás-turisztika 34 811-01 Cukrász

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Vendéglátás-turisztika 54-812-01 Idegenvezető

Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács

Vendéglátás-turisztika 52-812-01 Szállodai recepciós

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő
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128. Wagner Balázs 9023 Győr Szigethy A. út 106. Vendéglátás-turisztika 34-811-01 Cukrász

Vendéglátás-turisztika 31-811-02 Gyorséttermi ételeladó

Vendéglátás-turisztika 54-812-01 Idegenvezető

Vendéglátás-turisztika 21-811-01 Konyhai kisegítő

Vendéglátás-turisztika 34-811-03 Pincér

Vendéglátás-turisztika 34-811-04 Szakács

Vendéglátás-turisztika 52-812-01 Szállodai recepciós

Vendéglátás-turisztika 54-812-03 Turisztikai szervező, értékesítő

Vendéglátás-turisztika 51-812-01 Utazásügyintéző

Vendéglátás-turisztika 54-811-01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátás-turisztika 34-811-05 Vendéglátó eladó

Vendéglátás-turisztika 35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

129. Zámbó Sándor 3529 Miskolc Szebeni út 14. Faipar 34-543-02 Asztalos

Faipar 21-543-01 Asztalosipari szerelő

Faipar 21-543-02 Faipari gépkezelő

Faipar 54-543-01 Faipari technikus

Faipar 31-543-01 Famegmunkáló

Faipar 32-543-02 Kádár, bognár

Faipar 34-542-05 Kárpitos

Faipar 35-543-01 Műbútorasztalos

130. Zolnainé Szabó Ibolya 4220 Hajdúböszörmény Újvárosi utca 33. Egyéb szolgáltatások 32-853-03 Tisztítás-technológiai szakmunkás

131. Zolnainé Szabó Ibolya 4220 Hajdúböszörmény Újvárosi utca 33. Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

35-341-01 Boltvezető

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

34-341-01 Eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció

31-341-03 Műszakicikk-eladó
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132. Zolnainé Szabó Ibolya 4220 Hajdúböszörmény Újvárosi utca 33. Könnyűipar 34-542-04 Férfiszabó

Könnyűipar 35-542-01 Munkaruha- és védőruha-készítő

Könnyűipar 21-542-01 Lakástextil-készítő

Könnyűipar 21-542-02 Textiltermék-összeállító

Könnyűipar 34-542-06 Női szabó

Könnyűipar 32-542-01 Textilanyaggyártó

Könnyűipar 31-542-04 Fonó

Könnyűipar 31-542-06 Kötő

Könnyűipar 31-542-07 Nemszőtt-termék gyártó

Könnyűipar 32-542-02 Textiltisztító és textilszínező

Könnyűipar 31-542-08 Szövő

133. Zseák Sándorné 5630 Békés Kikötő u. 11. Ügyvitel 54-346-01 Irodai asszisztens

Ügyvitel 53-347-01 Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző

Ügyvitel 311-346-02 Számítógépes adatrögzítő

Ügyvitel 54-346-02 Ügyviteli titkár

Ügyvitel 31-346-01 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő
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