
NGM pénztárgépekről szóló módosító rendelete 2016. 

A 9/2016 (III.25.) NGM rendelet, módosítása a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a 

nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint 

a pénztárgépekkel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013.(XI.15.) 

NGM rendeltnek.  

A rendeletmódosítás fontosabb részleteit, mely a pénztárgépet üzemeltető vállalkozást leginkább 
érinti, az alábbiakban szeretnénk összefoglalni: 
 
1. Megváltozik a pénztárgépet szervizelő műszerész jogosultsága  

 
Eddig bárki elvégezhette a szerviztevékenységet, aki érvényes műszerész igazolvánnyal 
rendelkezett. A módosítás értelmében csak olyan szakember kezdhet beavatkozást a 
pénztárgépeken, aki rendelkezik az illető géptípushoz tartozó külön engedéllyel és az a NAV által 
vezetett nyilvántartásban fel van tűntetve. 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 pénztárgép típusok, mely 
verziószámának szervizelésére jogosítanak. 
 

2. A változó telephelyen, mozgóboltban vagy mozgó szolgáltató helyen működő pénztárgépként 
csak hordozható pénztárgép helyezhető üzembe.   
 
Az NGM tájékoztatása alapján ezt a pontot majd az új műszaki követelményeknek megfelelő, azaz 
GPS-t is tartalmazó, hordozható pénztárgépként engedélyeztetett gépek elérhetősége esetén kell 
alkalmazni. 
 

3. NAV adatszolgáltatás 
 

4. Lekérhetőek a vállalkozás NAV-nál tárolt forgalmi adatai. 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. 
 

5. NAV blokkolja a pénztárgépet szüneteltetés ideje alatt 
 
Az eljárás módja nem változik a felhasználó számára. Tehát, ha a vállalkozás tevékenysége 
felfüggesztésre, szüneteltetésre kerül valamilyen okból, továbbra is a NAV felé adatot közöl erről, 
illetve a mobilszolgáltatónál kezdeményezi a szolgáltatás ideiglenes leállítását. A változás szerint, a 
NAV ebben az esetben blokkolni fogja a pénztárgép ez idő alatti bármilyen működését. 

 
6. Pénztároló eszköz  

 
A pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani. Az üzemeltetők eddig is 
használtak valamilyen pénztároló eszközt, de ez eddig nem volt kötelező, most viszont kötelezővé 
tették. Ez nem csak pénztárgép kasszafiók lehet, nem is szükséges, hogy össze legyen kötve a 
pénztárgéppel fizikailag, viszont az erre a célra fenntartott pénztároló eszköznek a pénztárgéphez 
hozzárendeltnek kell lennie. (megj.: a vitás helyzetek elkerülése végett, javasoljuk azoknak a 
vállalkozásoknak, akik nem rendelkeznek valamilyen pénz tárolására alkalmas eszközzel, mely jól 
láthatóan kapcsolatba hozható a pénztárgéppel, fontolják meg annak beszerzését. 
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7.  Pénz kezelése   

 
A pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a 
pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével. A változást 
megelőzően csakis a váltópénz reggeli regisztrálását kérte számon a rendelet. A módosítás 
értelmében a pénztároló eszközben található pénzeszközöknek és összetételének egyeznie kell a 
pénztárgépen történt napi nyitás, értékesítés, pénz ki, pénz be, fizetőeszköz csere (egyéb 
pénzmozgás bizonylat), sztornó, visszáru, göngyölegjegy által bizonylatolt mozgások alapján 
pénztárgép által nyilvántartott pénzeszközök mennyiségével és összetételével (készpénz, utalvány 
és ennek típusai, stb.). 
 

8. Sztornó és visszáru bizonylatok  
 
A meglévő pénztárgépek nagy része nem kezelte, vagy nem jól kezelte ezt a funkciót. A változás 
lehetővé fogja tenni a vállalkozásnak a visszahozott termékek pénztárgépben való rögzítését, 
illetve a rontott nyugták gépi jegyzőkönyvezését.     
 

9. Éves felülvizsgálat  
 
A pénztárgépeken végzendő éves revízió munkafolyamata és kötelezettsége továbbra is 
változatlan. Viszont tematikájában átalakult. A felülvizsgálat során két szempont szerint történik a 
munkavégzés. Az illető gép forgalmazójának/AEE gyértójának tanúsítványt kell kiállítania a 
megfelelő szoftverműködésről, melyet a jogosultsággal rendelkező szerviz a felülvizsgálati munka 
alkalmával átad az üzemeltető részére. A munka lényegi változása, hogy csakis kizárólag a 
pénztárgép üzemeltetésének a helyén végezhető el az ellenőrzés! A munka során azokat a 
pénztárgépeket, melyek nem az érvényes szoftver verzióval rendelkeznek, vagy kommunikációs 
problémát produkálnak, felülvizsgálni nem lehet. Amennyiben a szerviz mindezeket 
helyreállította, ezután zárhatja le a felülvizsgálatot. 
A szüneteltetés alatt lévő pénztárgépekre ugyanaz a szabály vonatkozik, mint az aktív gépekre. 
Azaz, a felülvizsgálatot 1 éven belül el kell végezni az üzembe helyezéstől számítottan, illetve ha 
már ez egyszer megtörtént, akkor a korábbi vizsgálathoz képest kell az éven belüliséget érteni. 
Változó telephelyre lejelentett pénztárgépet - az üzemeltetési helyeket figyelembe véve -, 
helyszínenként külön-külön kell felülvizsgálni! 
 

10. Javítás ideje alatt kiállított kézi nyugták visszaütése 
 
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 
 

Egyéb, üzemeltetést nem befolyásoló rendelkezések: 
 

11. Kötelezően pénztárgépet használók körének kiterjesztése 
 
A meglévő kötelezettek a további szolgáltatásokat közvetítő vállalkozásokkal bővültek: 
többek között a gyógyszertárak, a gépjármű-javítási, karbantartási, a gépjárműalkatrész-
kiskereskedelmi, a motorkerékpár-alkatrész kereskedelmet és javítást, plasztikai sebészeti 
tevékenységet végzők, a diszkót, illetve tánctermet működtetők, a ruházati tisztítók vagy például 



azok, akik különböző, fizikai közérzetet javító és testedzési szolgáltatásokat vagy utazási 
szolgáltatásokat nyújtanak.  
A pénztárgépesek köre 2017. január 1-jétől a taxis személyszállítást és pénzváltási tevékenységet 
végzőkkel tovább bővül. 
Fontos! A kötelezettek meghatározása nem a TEAOR besorolás szerint értendő, hanem a 
folytatólagos tevékenység végzése alapján. 
 

12. Átszemélyesíthető pénztárgépek 
 
A meglévő rendelet alapján egy pénztárgép, egy adott vállalkozáshoz van rendelve. Átruházása 
esetén csak az adóügyi modul cseréjével valósítható meg az új tulajdonba való áthelyezés. 
A rendelet módosítása jelenleg még érvényben hagyta ezt az eljárási módot, de 2017. január 1-től 
lehetőség nyílik a meglévő adóügyi egység „átszemélyesítésére”.   
Gyakorlatban, a felhasználó maga kérheti meg az átszemélyesítési kódot az üzemeltető vállalkozás 
nevében és adószámában beállt változáshoz. Ezután a szerviz kiolvassa a pénztárgépben meglévő 
adatállományokat, átadja a régi tulajdonosnak, és a kód segítségével átszemélyesíti az új 
vállalkozás számára azt. 
 

13. Új pénztárgép vásárlása 
 
2016. szeptember 30-a után már csak olyan pénztárgépet érdemes vásárolni, mely rendelkezik a 
rendeletmódosítás értelmében megváltozott műszaki követelményeknek megfelelő 
verzióengedéllyel, leegyszerűsítve „átszemélyesíthető” szoftverrel ellátott gép. A 10-es pontban 
felsorolt pénztárgépre kötelezettek pedig, kizárólag csak ilyen gépet használhatnak 2016. 
október 1-től!  
Az a vállalkozás, mely beletartozik ezen tevékenységi körökbe, de már korábban beszerezte 
pénztárgépét (azaz jelenleg is használja), hogy tevékenységét elősegítse, az továbbra is 
használhatja azt. 
Általánosan fogalmazva, azok a pénztárgépek, melyeken a gyártó nem valósítja meg a 
szoftvermódosítást, a szóban forgó rendeletmódosítás hatálybalépésétől számítottan 5 évig 
használhatóak. 

 


