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A nemzetgazdasági miniszter 36/2016. (IX. 27.) NGM rendelete az online pénztárgép használatára és
a forgalmazási engedély módosítására vonatkozó határidők változásáról
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. 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 módosítása
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: R1.)
78/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) 2017. január 1-jét követően kizárólag a Mód. rendelet által megállapított követelményeknek
megfelelő pénztárgép helyezhető üzembe.”

*MEGJEGYZÉS: Ez egyértelmű. 2017. január 01.-től csak új szoftverrel
ellátott gépet lehet eladni. A forgalmazó, vagy módosítja a jelenlegi
engedélyét, akkor azt követően az összes használatban lévő gépén le kell
cserélni a programot, vagy új engedélyt kér az új előírásoknak megfelelő
gépére.
2. § Az R1. 78/A. § (2) bekezdésében az „a Mód. rendelet hatálybalépésétől számított 180
napon belül” szövegrész
„(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.”
helyébe a „2017. április 30-ig” szöveg lép.

*MEGJEGYZÉS: A módosítás beadásának határidejét tolja el 2016.09.29-ről
2017. április 30.-ig. Ez azért van, mert a PC-s rendszerek fejlesztése több
időt vesz igénybe –először az AEE-t kell módosítani, utána a PC-s szoftvert.

Az sem lenne kívánatos, ha Pl: nov 30.-án engedélyt kapna ezt követően a
karácsonyi csúcsban kapnák meg a programfrissítést

3. § Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

*MEGJEGYZÉS: Itt gyakorlatilag annyi a változás, hogy a taxisoknak és a
pénzváltóknak is kötelezővé teszi a pénztárgép használatot. Lásd a
mellékleteket.
4. § Hatályát veszti az R1. 78/E. §-a.
„78/E. §122 A Mód. rendelet 1-2. melléklete alapján pénztárgép használatra

kötelezett adóalany kizárólag a Mód. rendeletben meghatározott követelményeknek
is eleget tevő pénztárgépet helyezhet üzembe.”

*MEGJEGYZÉS: Tehát minden új és régi kötelezett vehet „régi” jelenleg
érvényes engedéllyel rendelkező gépet!
2. 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 rendelet módosítása
5. § Nem lép hatályba 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 rendelet (a továbbiakban: R2.) 36. § a) és b) pontja, valamint az 1. és
2. melléklete.
„36. § A Rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,”
6. § Hatályát veszti az R2. 39. § (2) bekezdése és (3) bekezdésének az „ , a 36. § b) pontja és
a 2. melléklet” szövegrésze.
3. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 3. § és az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

*MEGJEGYZÉS: Alább találjátok a mellékletet!
Varga Mihály s.k., nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 36/2016. (IX. 27.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez
Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel eleget tenni kötelezettek köre
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-kiskereskedelmi,
3. a 45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási,
4. a 47.1–47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi,
5. 49.32 szerinti taxis személyszállítási,
6. az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtási),
7. az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási (kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatási),
8. 66.12 szerinti értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységből kizárólag a pénzváltási,
9. a 77.1–77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési,
10. 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészeti,
11. 93.29 szerinti m.n.s. egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag táncteremi,
diszkó
működtetési,
12. a 95.1–95.2 szerinti javítási,
13. 96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat
(beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási,
14. 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és
15. 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

RÉGI MELLÉKLET
1. melléklet a 9/2016. (III. 25.) 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.”
2. melléklet a 9/2016. (III. 25.) 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.]

