
 

 

 

 Budapest, 

 

Jel: 

2022.01.21. 

 

E22F105 

 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

 

A 9/2016. (III.25.) NGM rendeletében előírt módosításoknak megfelelően a hatályos 48/2013. 

(XI. 15.) NGM rendelet („Pénztárgéprendelet”) 48.§ (1) bekezdése szerint az online 

pénztárgépeket az üzemeltetőknek szakszerviz által évente felül kell vizsgáltatniuk.  

 

Cégünk az alábbi engedélyszámú online pénztárgépeket fejleszti, forgalmazza és szervizeli: 

 

A040, A143, A144, A147, A269, A276 

 

A pénztárgép engedélyszámát a nyugták végén szereplő AP-jel utáni első 4 karakter adja meg. 

 

Az éves felülvizsgálat részletes ismertetését a következő NAV tájékoztató tartalmazza. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy alábbi feltételek meglétét Önöknek kell biztosítaniuk: 

 

- A pénztárgép naplónak az üzemeltetés helyén kell lennie. Amennyiben a felülvizsgálat 

tárgyát képező pénztárgépnek a pénztárgép naplója nincs ott, a felülvizsgálat nem 

kezdhető meg, és a szerviznek ezt a tényt jelenteni kell a NAV felé.  

 

- A pénztárgép naplót be kell vonni a szigorú számadású bizonylatok körébe. A pénztárgép 

naplóra a felhasználónak egyedi azonosítót kell írnia, és ezt be kell vezetnie a szigorú 

számadású bizonylatok nyilvántartásába. 

 

- A vizsgálat időpontjában a helyszínen jelen kell lennie az üzemeltetőnek vagy annak olyan 

képviselőjének, aki jogosult a felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírására. 

 

A fenti feltételeket minden egyes pénztárgépre biztosítani kell. Amennyiben olyan pénztárgépük 

van, amely a vizsgálat időpontjában használaton kívül van, - pl. egy raktárban el van zárva – 

kérjük, a vizsgálatra helyezzék üzembe. 

 

Amennyiben a pénztárgépeik különböző időpontokban lettek beüzemelve, akkor a legkorábban 

beüzemelt pénztárgéphez igazodva, egy időpontban végezzük el az összes pénztárgép 

felülvizsgálatát a többszöri kiszállási költség elkerülése érdekében. Ettől eltérő ügymenetre külön 

megállapodás alapján van lehetőség. 

 

A vizsgálat és annak dokumentálása várhatóan pénztárgépenként 45-60 percet vesz igénybe. 

 

 

FONTOS! 

 

Az oPOS1 (A040)* és oPOS2 (A143) adóügyi egységek 2022.06.19-ig üzemelhetnek 

jogszerűen! Ez azt jelenti, hogy az adóügyi egységet cserélni kell. Kérjük, ezt időben 

rendeljék meg, ha szükséges. Ha csere esetén a régi egységet selejteztetik, akkor 

annak felülvizsgálata már nem szükséges. 
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Az adóügyi egységeknél a napi zárások száma 2500 lehet. A zárások számát a nyugta alján levő 

sorszám tartalmazza, illetve a napi forgalmi jelentés is. A régebbi üzembehelyezésű adóügyi 

egységek egy része 2022-ben elérheti ezt a maximális zárás számot, ami azt jelenti, hogy az 

adóügyi egységet cserélni kell. Kérjük, ezt időben rendeljék meg, ha szükséges. Ha csere esetén 

a régi egységet selejteztetik, akkor annak felülvizsgálata már nem szükséges. 

 

oPOS10 (A144), oPOS20 (A147), oPOS12 (A269) és oPOS22 (A276) adóügyi egységek esetében 

a felülvizsgálat, illetve az akkumulátor csere esedékességére az időpontot megelőzően 60 nappal 

figyelmeztető blokkokat nyomtat az egység. Ilyenkor annyi a teendő, hogy ellenőrzik, mikor volt 

előző évben a felülvizsgálat (a pénztárgép naplóban találják meg az időpontot). Ha 1 éven belül 

volt, akkor teendője nincs, a kassza működhet tovább. 

 

* pénztárgép típus (engedélyszám) 

 

A vizsgálat díjai: 

Telephelyenkénti alapdíj: 9.000,- Ft 

Pénztárgépenkénti díj:   18.000,- Ft 

Pénztárgépenkénti felülvizsgálati igazolás az AEE gyártó részéről: 12.000,- Ft 

Akkumulátor csere: 15.000,- Ft 

(Az akkumulátor csere gyártói előírás szerint kétévente kötelező) 

 

Kiszállási díjak: 

 

Budapesten 

7.000.- eFt/alkalom. 

 

Budapest területén kívül 

 

Cégünk által javasolt vizsgálati időpont elfogadása és 2022. február 15-ig történő megrendelése 

esetén: 

100,- Ft/km. 

 

Egyedi vizsgálati időpont kérése, illetve 2022. február 15-ét követő megrendelés esetén: 

 

200,- Ft/km. 

A fenti díjakat 27 % ÁFA terheli. 

Megrendelő 

A pénztárgép felülvizsgálat megrendeléséhez kérjük, töltsék ki a fenti linkről letölthető 
megrendelőlapot, és aláírva, beszkennelve küldjék el a penztargep@hostware.hu email címre. 

    

Üdvözlettel: 

 

 

 Lehel György 

 igazgató 

http://www.hostware.hu/sites/pdf/E22F106_oPOS_felulvizsgalat_Megrendelo.doc
mailto:penztargep@hostware.hu

