
 

 

Halasztható a pénztárgépek és az automata berendezések éves felülvizsgálata 
 

 

Ha az online pénztárgép, illetve az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző 

automata berendezés felügyeleti egysége éves felülvizsgálatának határideje a veszélyhelyzet 

ideje alatt jár le, akkor a felülvizsgálatot az üzemeltetőnek a veszélyhelyzet megszűnése utáni 

120 napon belül kell elvégeztetnie.1 

 

A COVID-19 koronavírus-járvány miatt a Kormány 2020. március 11-én veszélyhelyzetet 

hirdetett2 és olyan intézkedésekről döntött, amelyek értelmében radikálisan csökkenteni kell a 

személyes érintkezések számát. A veszélyhelyzetet a NAV a pénztárgépek és az automata 

berendezések éves felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség szempontjából vis maior 

helyzetnek tekinti. 

 

Körültekintő eljárásnak számít, ha az üzemeltető elhalasztja a felülvizsgálatot a veszélyhelyzet 

utáni időszakra, ha a felülvizsgálat csak személyes érintkezéssel végezhető el. Az 

üzemeltetőnek semmilyen szankcióval nem kell számolnia, ha időközben a határidő lejár és az 

elmaradt éves felülvizsgálatot legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnése utáni 120 napon belül 

elvégezteti. 

 

A pénztárgépek kötelező éves felülvizsgálatának része a szervizes helyszíni vizsgálat,3 amit a 

pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell 

elvégeztetnie az üzemeltetőnek.4 A helyszíni vizsgálatkor vizsgálni kell a pénztárgép 

működését, működési körülményeit is,5 ezért a kialakult gyakorlat szerint a felülvizsgálatra a 

pénztárgép üzemeltetési helyén kerül sor. Ez jellemzően az üzlethelyiségben a műszerész és a 

pénztárgép üzemeltetője vagy az őt képviselő személy jelenlétében történik, akár 

ügyfélforgalom mellett.  

 

Az automata berendezések felügyeleti egységének felülvizsgálatát az üzemeltetőnek évente kell 

elvégeztetnie.6 Két egymást követő felülvizsgálat között nem telhet el 13 hónapnál hosszabb 

idő.7 A felülvizsgálat során vizsgálni kell a felügyeleti egység és csatlakozásainak 

sértetlenségét, valamint az áramellátó rendszer – beleértve az akkumulátort is, ha tartalmaz ilyet 

az egység – állapotát és működőképességét,8 amire jellemzően az automata üzemeltetési 

helyén, a felülvizsgálatot végző és az üzemeltető jelenlétében kerül sor. 

 

A pénztárgépek, valamint az automata berendezések éves felülvizsgálatának elvégzése kapcsán 

is elsődleges a veszélyhelyzeti intézkedések betartása. A NAV csak abban az esetben javasolja 

a veszélyhelyzet időszaka alatt esedékessé váló éves felülvizsgálatok elvégzését, ha az 

közvetlen személyes érintkezés nélkül vagy annak minimalizálásával megoldható.  

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

 

1 A Gazdaságvédelmi akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében 

szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 18-19. §-a 
2 A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 
3A 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: Pénztárgép rendelet) 48. § (1a) bekezdés b) pont 
4 Pénztárgép rendelet 48. § (2) bekezdés 
5 Pénztárgép rendelet 48. § (3) bekezdés 

                                                 



 

                                                                                                                                                         
6 Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták 

üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság 

felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet (a továbbiakban: Automata rendelet) 49. § (2) 

bekezdés 
7 Automata rendelet 49. § (4) bekezdés 
8 Automata rendelet 49. § (2) bekezdés 


