
Közlemény 
a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek szervizelésével kapcsolatos 

jogszabályi változásokról 

 

I. Bevezetés 
A Magyar Közlöny 2013/24. számában 2013. február 15-én megjelent a pénztárgépek és 

taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és 

taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel 

rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet), amely az adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta 

kibocsátására szolgáló pénztárgépek, taxaméterek szervizelésére vonatkozó jogszabályi 

előírások tekintetében – főszabály szerint – 2013. március 20-ától felváltja a számla, 

egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását 

biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 

vonatkozó előírásait, valamint az adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adását biztosító 

pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásának, használatának feltételeiről és az azzal 

összefüggő nyilvántartási, elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 2006. 

január 26-i APEH közleményt. 

    

II. Az átmenet 

A Rendeletnek a pénztárgépek, taxaméterek szervizelésére, a szervizek és műszerészek 

nyilvántartására vonatkozó rendelkezései 2013. március 20-án lépnek hatályba. Ezzel 

összefüggésben az alábbiakra érdemes figyelemmel lenni: 

 

 A 2013. március 20. előtt kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és 

plombanyomók 2013. április 30-án érvényüket vesztik függetlenül az érvényességi 

idejüktől. 

 A 2013. március 20. előtt kiadott szervizengedély alapján kizárólag a Rendeletnek 

meg nem felelő pénztárgép (a továbbiakban: hagyományos pénztárgép) szervizelhető, 

a szervizengedélyben meghatározott körben legfeljebb 2013. április 30-ig. 

 A hagyományos pénztárgépek szervizelésére 2013. május 1-jétől a Rendelet előírásait 

kell alkalmazni, azzal, hogy a pénztárgépek éves felülvizsgálatára vonatkozó 

kötelezettség nem vonatkozik a hagyományos pénztárgépekre.  

 2013. május 1-jétől hagyományos pénztárgépet is csak a Rendelet szerint 

nyilvántartásba vett szerviz érvényes műszerészi igazolvánnyal és plombanyomóval 

rendelkező műszerésze útján szervizelhet. 

 A Rendeletnek megfelelő, új típusú pénztárgépet (a továbbiakban: új típusú 

pénztárgép) kizárólag a Rendeletben foglaltak szerint nyilvántartásba vett szerviz, 

érvényes műszerész igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze útján 

szervizelhet. 

 A Rendelet szerint nyilvántartásba vett szerviz érvényes műszerészi igazolvánnyal és 

plombanyomóval rendelkező műszerésze valamennyi pénztárgépet (hagyományosat és 

új típusút), taxamétert szervizelheti megkötés nélkül. 

 A Rendelet szerinti nyilvántartásba vétel, illetve műszerészi igazolvány, 

plombanyomó iránti kérelmet legkorábban 2013. március 20-án lehet benyújtani. 

 

III. Szervizek nyilvántartásba vétele 

 

Szerviz az az egyéni vállalkozó vagy szervezet, aki vagy amely a szervizek – állami 

adóhatóság által vezetett – nyilvántartásában szerepel. 
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A szerviz nyilvántartásba vétel iránti kérelmének előterjesztéséhez az állami adóhatóság 

nyomtatványt rendszeresít (PTGTAXSZ), amelyet honlapján – legkésőbb 2013. március 20-ig 

– közzétesz. A nyomtatvány benyújtható papír alapon és az Ügyfélkapun keresztül 

elektronikus úton is.  

Papír alapon a kérelmet a szerviz székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező 

adóhatósághoz kell benyújtani, vagyis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) 

adóigazgatóságához, illetve kiemelt adózók tekintetében a Kiemelt Adózók 

Adóigazgatóságához.  

 

Szervizként való nyilvántartásba vételét az állami adóhatóságnál az az egyéni vállalkozó vagy 

szervezet kérelmezheti, 

 akinek vagy amelynek nincs 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állami 

adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetéssel csökkentett, összességében számítva (a 

továbbiakban: nettó módon számítva) a 10 millió forintot, egyéni vállalkozó esetében 

nettó módon számítva 1 millió forintot meghaladó adótartozása, 

 aki vagy amely megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
1
 

 aki vagy amely e tevékenységét az állami adóhatóság felé szabályszerűen bejelentette. 

 

A fenti feltételek fennállását a NAV a kérelem elbírálása során hivatalból vizsgálja, e 

tekintetben – a feltételek teljesítésén túlmenően – a kérelmezőnek további teendője nincs. 

 

Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételének további feltétele, hogy az egyéni vállalkozó 

 nem áll szervizelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,  

 műszerészként nem áll más szerviz alkalmazásában. 

 

Az egyéni vállalkozó a fenti feltételek közül 30 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi 

bizonyítvánnyal köteles igazolni azt, hogy nem áll szervizelési tevékenység folytatását kizáró, 

műszerészi vagy műszaki foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Az erkölcsi bizonyítványt a 

papír alapon benyújtott kérelemhez mellékelni kell. Amennyiben kérelmét elektronikus úton 

nyújtja be, úgy az erkölcsi bizonyítvány másolatát csatolmányként kell benyújtani, és emellett 

                                                 
1 A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelést kizáró okok - a rendezett munkaügyi 

kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 4. §-ának a) - f) pontjai, 

valamint 5. §-ának a) – d) pontjai alapján, - az alábbiak: 

ha a foglalkoztatót  

- az adóhatóság az Art. 16. § (4) bekezdés a) pontjában vagy 16. § (4a) bekezdésében, valamint az 

egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt mulasztási 

bírsággal sújtotta, 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 34. §-ában meghatározott, a 

munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) 

vonatkozó rendelkezések megsértése, illetve a megállapított munkabér mértékére és a kifizetés 

határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése, továbbá a be nem jelentett alkalmazott 

foglalkoztatása miatt a munkaügyi hatóság a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

(a továbbiakban: Met.) szerint munkaügyi bírsággal sújtotta, vagy a központi költségvetésbe történő 

befizetésre kötelezte, 

- a harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenység folytatására jogosító engedély nélkül történő 

foglalkoztatása, vagy a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a 

nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése miatt az idegenrendészeti hatóság 

közrendvédelmi bírsággal sújtotta, 

- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt az egyenlő 

bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság az Ebktv. alapján bírsággal sújtotta. 
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eredetben személyesen, vagy postai úton is meg kell küldeni a kérelem benyújtására 

hivatkozással a székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező adóhatósághoz.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnél nincs jelentősége annak, 

hogy a kérelmező 2013. március 19-én rendelkezett-e érvényes szervizengedéllyel.  

 

A szerviz nyilvántartásba vételének nem feltétele, hogy a szerviz rendelkezzen valamely 

forgalmazóval fennálló szerződéssel, ilyen szerződést a nyilvántartásba vétel iránti 

kérelemhez kapcsolódóan nem kell benyújtani az állami adóhatósághoz.  

 

A nyilvántartásba vétel iránti eljárásért általános mértékű, 3000,- Ft összegű eljárási illetéket 

kell fizetni a kérelem előterjesztésével egyidejűleg. Az eljárási illetéket a NAV Magyar 

Államkincstárnál vezetett, 10032000-01076064 számú, NAV Adóhatósági eljárási illetékhez 

kapcsolódó befizetések beszedési számlájára kell megfizetni.  

 

Az eljárási illetéket belföldi pénzforgalmi számlájáról történő utalással vagy készpénz-

helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával) POS terminál útján teljesítheti. 

 

Az állami adóhatóság a szerviz nyilvántartásba vétel iránti kérelméről 15 napon belül dönt.  

 

 

Az állami adóhatóság törli a szervizt a nyilvántartásból, ha 

 az nem felel meg a nyilvántartásba vétel adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény (a továbbiakban: Art.) 176/D. § (2) bekezdésében foglalt feltételeinek
2
, 

 az nem felel meg a nyilvántartásba vétel Art. 176/D. § (3) bekezdésében foglalt 

feltételeinek
3
, 

 a nem egyéni vállalkozó szerviznek három hónapon keresztül nincs érvényes 

műszerész igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze, kivéve ha a 

három hónapos időszak lejárta előtt előterjesztett műszerészi igazolvány kiadása iránti 

kérelmének az állami adóhatóság helyt ad, 

 az egyéni vállalkozó szerviz tevékenységét három hónapon keresztül szünetelteti, 

 azt a szerviz kérelmezi, 

 a szerviz jogutóddal szűnik meg,  

 a szerviz jogutód nélküli szűnik meg, illetve a szervizként nyilvántartásba vett egyéni 

vállalkozó meghal. 

 

A szerviz jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutód az általános szabályok (Art. 176/D. 

§-a) alapján kérheti nyilvántartásba vételét, azaz magára nézve be kell nyújtania a 

PTGTAXSZ adatlapot. 

 

Az állami adóhatóság honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a nyilvántartásba vett 

vagy törölt szervizek adatait. 

                                                 
2
 Art. 176/D. § (2) Szervizként való nyilvántartásba vételét az állami adóhatóságnál az az egyéni vállalkozó vagy 

szervezet kérelmezheti, 

a) akinek vagy amelynek nincs 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állami adóhatóságnál 

nyilvántartott túlfizetéssel csökkentett, összességében számítva (a továbbiakban: nettó módon számítva) a 10 

millió forintot, egyéni vállalkozó esetében nettó módon számítva 1 millió forintot meghaladó adótartozása, 

b) aki vagy amely megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 

c) aki vagy amely e tevékenységét az állami adóhatóság felé szabályszerűen bejelentette. 

 
3
 Art. 176/D. § (3) Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételének további feltétele, hogy nem áll szervizelési 

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és nem áll más szerviz alkalmazásában. 
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A szervizek nyilvántartása valamennyi szerviz esetében tartalmazza 

 a szerviz nevét, székhelyét, adószámát, 

 a szerviz nyilvántartási számát. 

 

IV. A műszerészi igazolvány 

 

A műszerészi igazolvány a pénztárgépek, taxaméterek szervizelésére jogosító, az állami 

adóhatóság által kiállított igazolvány. A műszerészi igazolvány az állami adóhatóság 

tulajdona. 

 

A Rendelet szerinti műszerészi igazolvány valamennyi típusú pénztárgép, illetve taxaméter 

szervizelésére jogosít érvényes plombanyomó birtokában. Egy plombanyomó ugyanakkor 

vagy csak pénztárgépek vagy csak taxaméterek szervizelésére jogosít, egy műszerésznek 

azonban lehet pénztárgépek, illetve taxaméterek szervizelésére jogosító plombanyomója 

egyaránt. 

 

A műszerészi igazolvány kiállítása 

A műszerészi igazolvány azon személy részére állítható ki, aki 

a) nem áll szervizelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

és 

b) valamely nyilvántartásba vett szerviz alkalmazásában áll vagy szervizként 

nyilvántartott egyéni vállalkozó és 

c) nem áll a kérelmezőn kívül más szerviz alkalmazásában. 

 

A műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmet a szerviz terjesztheti elő. A műszerészi 

igazolvány kiállítása iránti kérelem előterjesztéséhez az állami adóhatóság nyomtatványt 

rendszeresít (PTGTAXSZ), amelyet honlapján – legkésőbb 2013. március 20-ig – közzétesz. 

A nyomtatvány benyújtható papír alapon és az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton is.  

Papír alapon a kérelmet a szerviz székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező 

adóhatósághoz kell benyújtani, vagyis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) 

adóigazgatóságához, illetve kiemelt adózók tekintetében a Kiemelt Adózók 

Adóigazgatóságához.  

 

A kérelemhez mellékelni kell 

 erkölcsi bizonyítványt, annak igazolására, hogy műszerészként bejegyezni kívánt 

személy nem áll szervizelési tevékenység folytatását kizáró, műszerészi vagy műszaki 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

 a műszerész nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezőn kívül nem áll más szerviz 

alkalmazásában. 

 

Amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtja be, úgy a hatósági erkölcsi bizonyítvány 

másolatát csatolmányként kell benyújtani, és emellett azt eredetben a szerviz részéről 

személyesen, vagy postai úton is meg kell küldeni a kérelem benyújtására hivatkozással a 

székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező adóhatósághoz.  

 

Amennyiben a kérelmező és a műszerészként bejegyezni kívánt személy között határozott 

idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony áll fenn, úgy a kérelmezőnek kérelmében 

nyilatkoznia kell a határozott idejű foglalkoztatás tényéről és a foglalkoztatás időtartamáról 

(annak kezdő és záró dátumáról is). 

 

Az egyéni vállalkozó saját műszerészi igazolványának kiállítását a szervizként való 

nyilvántartásba vételét megelőzően is kérelmezheti, legkorábban a nyilvántartásba vétel iránti 
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kérelem benyújtásával egyidejűleg, ugyanazon a PTGTAXSZ nyomtatványon. Ebben az 

esetben a kérelemhez nem kell mellékelni az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az egyéni 

vállalkozó nem áll más szerviz alkalmazásában. 

 

A műszerészi igazolvány kiállításáért – a kérelemben megjelölt műszerészenként – általános 

mértékű, 3000,- Ft összegű eljárási illetéket kell fizetni a kérelem előterjesztésével 

egyidejűleg. Az eljárási illetéket a NAV Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-

01076064 számú, NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési 

számlájára kell megfizetni.  

 

Az eljárási illetéket belföldi pénzforgalmi számlájáról történő utalással vagy készpénz-

helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával) POS terminál útján teljesítheti. 

 

 

Ha az állami adóhatóság a műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelemnek helyt ad, 30 

napon belül kiállítja a műszerészi igazolványt és erről értesíti a kérelmet benyújtó szervizt. 

 

A kiállított műszerészi igazolványt a műszerész személyesen veheti át az állami 

adóhatóság által kijelölt ügyfélszolgálaton, meghatalmazott eljárásának nincs helye.  

 

Ha a műszerész nem rendelkezik érvényes plombanyomóval, a műszerészi igazolványt csak 

az új plombanyomóval együtt veheti át. Ennek megfelelően, amennyiben a műszerész nem 

rendelkezik érvényes plombanyomóval, úgy a műszerészi igazolvány kiállítása iránti 

kérelemmel egyidejűleg plombanyomó kiállítása iránti kérelmet is be kell nyújtani. A 

plombanyomó kiállítása és a műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmek egy kérelemben 

is előterjeszthetőek. A plombanyomó kiállítása iránti kérelemben meg kell jelölni a kért 

plombanyomó fajtáját (pénztárgép vagy taxaméter plombálására alkalmas).  

 

Ha a műszerész rendelkezik érvényes plombanyomóval, azt a műszerészi igazolvány 

személyes átvétele alkalmával köteles bemutatni, ennek hiányában az új műszerészi 

igazolvány átvételére nincs lehetőség. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2013. március 20-át 

megelőzően kiadott plombanyomók 2013. április 30-án érvényüket vesztik. 

 

A műszerészi igazolvány átvételével egyidejűleg a műszerész a még birtokában lévő, 

korábban kiadott műszerészi igazolványt köteles leadni. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez 

vonatkozik a 2013. március 20-át megelőzően kiadott, 2013. április 30-án érvényüket vesztő 

műszerészi igazolványokra is. A 2013. március 20-át megelőzően kiállított műszerészi 

igazolványok mellett a 2013. március 20-át megelőzően kiállított plombanyomókat is le kell 

adni.  

 

A műszerészi igazolvány érvényességi ideje két év, illetve amennyiben a szerviz és műszerész 

között határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony áll fenn, és ennek időtartama 2 

évnél rövidebb, úgy a foglalkoztatás időtartama.  

 

A műszerészi igazolvány tartalmazza 

 a műszerész családi és utónevét, 

 a műszerészt foglalkoztató szerviz nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, 

 az igazolvány számát, 

 az igazolvány érvényességi idejét, 

 a plombanyomó(k) számát. 
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Figyelemmel arra, hogy valamennyi 2013. március 20-át megelőzően kiadott 

szervizengedély, műszerészi igazolvány és plombanyomó 2013. április 30-án érvényét 

veszti, javasoljuk, hogy – figyelemmel a fent ismertetett ügyintézési határidőkre is – 

szervizként történő nyilvántartásba vételét időben kezdeményezze (legkorábban erre 

2013. március 20-án van lehetősége), és ezzel egyidejűleg kezdeményezze a műszerészi 

igazolvány és a plombanyomó kiadását is. Tájékoztatjuk, hogy a műszerészi igazolvány 

iránti kérelem elbírálásának előfeltétele – a kérelmek egyidejű előterjesztése esetén is – a 

szerviz nyilvántartásba vétele. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden bejegyeztetni kért 

műszerész tekintetében külön-külön adatlapot kell kitölteni.  

Kérjük, hogy kérelmükben az elérhetőségüket  pontosan adják meg, mert enélkül a 

szervizelési tevékenység folytatásához szükséges nyilvántartásba vétel és igazolvány 

kiállítás határidőben történő teljesítése nem biztosítható.  

 

A szerviz műszerészi igazolvánnyal kapcsolatos kötelezettsége 

A szerviz 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni 

 ha a műszerész családi és/vagy utóneve megváltozott, 

 a műszerész foglalkoztatásának végét. Ennek megtörténtéig a műszerészt a Rendelet 

szabályainak alkalmazása szempontjából a szerviz foglalkoztatottjának kell tekinteni. 

 

A fenti bejelentéseket a műszerész is megteheti, ez azonban nem mentesíti a szervizt a 

bejelentési kötelezettség teljesítése alól. 
 

A műszerész műszerészi igazolvánnyal kapcsolatos kötelezettsége 

 a műszerészi igazolványt annak érvényessége alatt kizárólag a műszerész tarthatja 

birtokban, 

 a műszerész a műszerészi igazolványt a szervizelési tevékenység végzése során 

köteles magánál tartani, és azt az állami adóhatóság a Rendelet szerint vagy 

adóellenőrzés során eljáró alkalmazottja felhívására felmutatni,a műszerész 15 napon 

belül köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak, ha vele szemben a bíróság 

jogerősen szervizelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás büntetést 

szabott ki, illetve amennyiben már nem áll valamely szerviz alkalmazásában, továbbá, 

ha más szerviz alkalmazásában is áll (a műszerész általi bejelentés a PTGTAXSZ 

adatlapon is megtehető). 

 

A bejelentéshez a műszerésznek, illetve a szerviznek mellékelnie kell az azt alátámasztó 

iratokat. 

 

 

A műszerészi igazolvány érvénytelensége  

Érvénytelen a műszerészi igazolvány, ha 

a) a műszerész nem felel meg a műszerészi igazolvány kiállításának az Art. 176/E. § (2) 

bekezdésében meghatározott feltételeknek
4
, 

b) az igazolványon feltüntetett adatok valamelyike megváltozott, 

c) érvényességi ideje lejárt, 

d) a műszerész azonosítására alkalmatlan, megrongálódott vagy meghamisították, 

e) azt nem az arra jogosult használja fel, 

                                                 
4
 Art. 176/E. § (2) A műszerészi igazolvány 

a) szervizelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem álló, és 

b) nyilvántartásba vett szerviz alkalmazásában álló vagy egyéni vállalkozó szervizként nyilvántartott 

személy (műszerész) részére állítható ki, aki nem áll a kérelmezőn kívül más szerviz alkalmazásában. 
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f) megsemmisült, 

g) elveszett vagy eltulajdonították, 

h) a műszerész három hónapon keresztül nem rendelkezik érvényes plombanyomóval, 

i) a műszerész meghalt, 

j) a műszerészt foglalkoztató szervizt az állami adóhatóság törli a szervizek 

nyilvántartásából. 

 

Az igazolvány külön erre irányuló döntés nélkül, az érvénytelenséget kiváltó esemény 

bekövetkeztével veszti érvényét. 

 

A műszerész a d)–g) pontjai szerinti eseményt, annak bekövetkezésétől számított 15 napon 

belül köteles jelenteni az állami adóhatóságnak. (A bejelentés a PTGTAXSZ adatlapon is 

megtehető) 

 

A műszerész az a)–e), h) és j) pontja alapján érvénytelenné vált, valamint a megkerült 

igazolványt, a szerviz az i) pontja alapján érvénytelenné vált igazolványt felszólítás nélkül, 15 

napon belül köteles leadni az állami adóhatóság valamelyik ügyfélszolgálatán. 

 

A műszerészi igazolvány érvénytelenségének hivatalbóli észlelése esetén az állami 

adóhatóság végzéssel is kötelezheti a műszerészt, illetve a szervizt a műszerészi igazolvány 

leadására.  

 

Plombanyomóval kapcsolatos további szabályok 

 

Általános szabály, hogy a plombanyomó igénylésére, érvényességére, a változásbejelentésre 

és a leadásra a műszerészi igazolványra irányadó szabályokat kell alkalmazni.  

 

Plombanyomónként szintén 3000,- Ft összegű eljárási illetéket kell fizetni, így abban az 

esetben, ha a szerviz ugyanazon kérelmében pénztárgép plombanyomóra, valamint taxaméter 

plombanyomóra is igényt nyújt be, a két plombanyomóért összesen 6000,- Ft illetéket kell 

leróni.     

 

Fontos, hogy a műszerészi igazolvánnyal együtt a plombanyomó csak akkor válik 

érvénytelenné, ha a műszerészi igazolvány érvénytelenségének oka a műszerész halála; 

minden egyéb ok esetén, amikor a műszerészi igazolvány érvénytelennek tekintendő, a 

plombanyomó nem válik automatikusan érvénytelenné. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy 

a plombanyomó önmagában nem jogosít szervizelési tevékenységre, ezért elengedhetetlen, 

hogy a szerviz új műszerészi igazolvány kiállítását kezdeményezze a NAV-nál.  

 

Szintén fontos szabály, hogy a plombanyomó érvénytelenné válása esetén, egyidejűleg a 

műszerészi igazolvány is érvénytelenné válik, figyelemmel arra, hogy a műszerészi 

igazolványnak tartalmaznia kell a plombanyomó(k) számát. Felhívjuk tehát a figyelmet, hogy 

új plombanyomó kiállítása iránti kérelemmel együtt minden esetben új műszerészi igazolvány 

igénylése is szükséges. 

 

 

V. A szervizelési tevékenységre vonatkozó rendelkezések ismertetése 

 

Szervizelési tevékenység: a pénztárgép, taxaméter üzembe helyezése, javítása, éves 

felülvizsgálata, programozása, a taxaméter adómemóriájának kiírása, az adóügyi ellenőrző 

egység, illetve a taxaméter adómemóriájának cseréje, továbbá minden olyan művelet 
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elvégzése, amely szabályosan plombált pénztárgépnél, taxaméternél a plomba megbontását 

igényli. 

 

Pénztárgép, taxaméter szervizelését csak nyilvántartásba vett szerviz végezheti érvényes 

műszerészi igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze útján. 

 

Az állami adóhatóság honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a nyilvántartásba vett 

vagy törölt szervizek, valamint az érvényes és az érvénytelen műszerészi igazolványok, 

plombanyomók adatait. 

 

Műszerész kötelezettségei 

 a műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően erre történő külön 

felhívás nélkül is köteles műszerészi igazolványát és plombanyomóját az üzemeltető 

részére a szervizelési jogosultság ellenőrzésére alkalmas módon bemutatni, (Rendelet 

40. §) 

 a műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően megvizsgálja, hogy 

a pénztárgép, taxaméter szabályosan le van-e plombálva, és ezt a pénztárgépnaplóba, 

taxaméternaplóba bejegyzettek hűen tükrözik-e, (Rendelet 41. § (1) bekezdés) 

 a műszerész köteles az elvégzett tevékenységet, valamint a szervizelési tevékenység 

előtti és utáni állapotot a pénztárgépnaplóban, taxaméternaplóba dokumentálni, 

(Rendelet 41. § (4) bekezdés) 

 a műszerész a szervizelési tevékenység befejezésekor köteles a pénztárgépet, 

taxamétert a rendelkezésére bocsátott plombanyomó képének olvasható lenyomatát 

tartalmazó plombával lezárni úgy, hogy a plomba feltörése nélkül a pénztárgépbe, 

taxaméterbe vitt adatok törlésére vagy módosítására ne legyen lehetőség (plombálás). 

(Rendelet 41. § (6) bekezdés) 

 

Amennyiben a pénztárgépnaplót, taxaméternaplót az üzemeletető nem tudja a műszerész 

rendelkezésére bocsátani, a szerviztevékenység nem kezdhető meg. (Rendelet 41. § (5) 

bekezdés) 

 

Szerviz kötelezettségei 

 A szerviz a bejelentéstől (szervizelés vállalásától) számított 5 napon belül köteles 

megkísérelni a pénztárgép, taxaméter megjavítását. (Rendelet 44. § (4) bekezdés) 

 Az üzemeltető kérésére a szerviz köteles a bejelentéstől számított 8 napon belül 

cserepénztárgépet, cseretaxamétert biztosítani a javítás idejére. (Rendelet 45. § (1) 

bekezdés) 

 A szerviz köteles a cseregép adatait az erre a célra szolgáló külön lapon, valamint a 

pénztárgépnaplóban, taxaméternaplóban feltüntetni. A javítás befejezését követően a 

szerviznek mind a visszaadott cseregép (cserekészülék), mind a javított gép (készülék) 

bevételi adatait a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba aláírásokkal igazoltan be kell 

írnia. (Rendelet 45. § (3) bekezdés) 

 A szerviz a Rendelet szerinti nyilvántartásokat és jegyzőkönyveket 5 évig köteles 

megőrizni. (Rendelet 43. § (1) bekezdés) 

 

Adatszolgáltatási kötelezettség 

A szerviz az általa (műszerésze által) végzett szervizelési tevékenységről - kivéve az adóügyi 

ellenőrző egység cseréjével, a taxaméter adómemóriájának cseréjével, kiíratásával, RAM 

törléssel nem járó javítást - 5 napon belül, továbbá azokról az eseményekről, körülményekről, 

amelyekről e rendelet szerint jegyzőkönyvet kell felvennie 3 napon belül az erre 
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rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat az állami adóhatóság felé. (Rendelet 42. § (1) 

bekezdés) 

 

A cseregép üzembe helyezéséről, valamint annak visszaszolgáltatásáról a szerviz az erre 

rendszeresített nyomtatványon az üzembe helyezést, illetve a visszaszolgáltatást követő 5 

munkanapon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére. (Rendelet 45. § (4) 

bekezdés) 

 

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyomtatványt az állami adóhatóság honlapján – 

legkésőbb 2013. március 20-ig – közzéteszi.  

 

Amennyiben a szerviz elektronikus bevallásra kötelezett adózó, úgy fenti az adatszolgáltatási 

kötelezettséget elektronikusan köteles teljesíteni. (Rendelet 60. § (2) bekezdés) 

 

Jegyzőkönyv felvétele  

A Rendelet az alábbi esetekben írja elő jegyzőkönyv felvételét: 

 a pénztárgép, taxaméter nincs szabályosan plombálva, a plombálást a 

pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba bejegyzettek nem tükrözik hűen, a 

pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba bejegyzett adatok valótlansága alaposan 

feltételezhető, a pénztárgépnapló, taxaméternapló nincs az üzemeltetési helyen, 

továbbá, ha a szervizelési tevékenység megkezdése előtt egyéb rendellenesség 

észlelhető, (Rendelet 41. § (2) bekezdés) 

 a szervizelési tevékenység során észlelt illetéktelen vagy a Rendeletben, illetve a 

pénztárgép, taxaméter típusáról közzétetteknek meg nem felelő beavatkozásról, egyéb 

rendellenességről, (Rendelet 41. § (3) bekezdés) 

 a pénztárgép javíthatatlan, (Rendelet 45. § (5) bekezdés) 

 a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba történő műszerész által bejegyzést az 

üzemeltető aláírásával nem ismeri el, (Rendelet 54. § (4) bekezdés) 

 a pénztárgépnapló elvesztéséről, megsemmisüléséről történt bejelentésről, (Rendelet 

54. § (5) bekezdés) 

 pénztárgép, taxaméter selejtezéséről, (Rendelet 55. § (3) bekezdés) 

 amennyiben a taxaméter hibája miatt az adómemória kiíratása nem lehetséges 

(jegyzőkönyvben szerepeltetni kell az ellenőrző szalag alapján az aznapi forgalmat, 

továbbá a legutolsó napi zárás alapján az adómemória végösszegét). (Rendelet 3. 

melléklet II. rész E) alcím 9. pont)  

 

A szerviz az általa felvett jegyzőkönyvek egy példányát az üzemeltető (képviselője, 

alkalmazottja, meghatalmazottja, üzemeltető részéről jelenlévő más személy) részére átadja. 

(Rendelet 42. § (2) bekezdés) 

 

VI. Jogkövetkezmények 

 

A pénztárgép, taxaméter szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott 

kötelezettségeket az állami adóhatóság ellenőrzi. 

 

Az állami adóhatóság az ellenőrzés során a pénztárgép, taxaméter szervizelésével kapcsolatos, 

jogszabályban meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a magánszemély kötelezettet 

(szervizt, műszerészt) 500 ezer forintig, nem magánszemély kötelezettet 1 millió forintig 

terjedő mulasztási bírsággal sújthatja (Art. 172. § (20g) bekezdés b) pont). 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 


