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A tArtAlomból:

Az adózó a tevékenysége folytatása során 
annak eredményeként adóköteles bevételre tesz 
szert, amelynek elszámolása, nyilvántartása 
bizonylatok kiállítása útján történik. Az utóbbi 
években jelentősen változtak az adóalanyokat 
terhelő bizonylatok kiállítására vonatkozó ren-
delkezéseket tartalmazó jogszabályok, meg-
jelentek az elektronikusan kibocsátott bizonylatok 
új előírásai, valamint az online pénztárgép. Jelen 
írásomban a teljesség igénye nélkül ezen technikai 
eszközökkel kapcsolatos főbb tudnivalók ismer-
tetését kísérelem meg.

Minden kibocsátott számla, egyszerűsített 
számla, számlával egy tekintet alá eső okirat, 
nyugta tartalmi elemeit az általános forgalmi adó-
ról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: 
Áfa tv.) 159-178. §-ai szabályozzák, köztük szere-
pel ezen bizonylatok adóigazgatási azonosításra 
való alkalmasságának előírása. Az Áfa tv. alapján 
az alkalmasság feltételeit a számla és a nyugta 
adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektro-
nikus formában megőrzött számlák adóhatósági 
ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM ren-
delet szabályozza.

A nyomdai úton előállított nyugta és számla 
nyomtatványok sorszámtartományát a NAV köz-
pontilag jelöli ki. A pénztárgéppel kiállított nyugta 
adóigazgatási alkalmasságának feltétele, hogy 
a kiállító pénztárgép teljes mértékben megfelel-
jen a pénztárgépek műszaki követelményeiről, 
a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek for-
galmazásáról, használatáról és szervizeléséről.

A 48/2013 (XI. 15.) NGM rendelet (továbbiak-
ban: Pénztárgép rendelet) értelmében fő szabály-

ként érvényesül, hogy ha az adóalany pénztárgép-
pel köteles nyugtát kibocsátani, kézi nyugtát nem 
állíthat ki – kivéve a jogszabályban rendelkezett 
helyzetekben, pl. a pénztárgép meghibásodása 
esetében.

Mitől lesz „online” a pénztárgép? Az Áfa tv. 
178. § (1a) bekezdése értelmében a géppel kiállí-
tott nyugták, számlák, valamint a pénztárgép ada-
tairól az adóalanynak az adóhatóság részére rend-
szeres adatszolgáltatást kell teljesítenie, amely 
adatokat az adóhatóság ellenőrzéshez, ellenőr-
zésre való kiválasztáshoz használ fel az elévülési 
időn belül.

A Pénztárgép rendelet előírja, hogy a nyugta-
kibocsátási kötelezettség kötelező gépi kiállítás-
sal történő megvalósítására szolgáló pénztárgép 
működését az adóhatóság hírközlő rendszer útján 
felügyelheti és közvetlenül adatlekérést indíthat. 
Ennek a kapcsolatnak a kialakítását, az adatok 
gyűjtését, kezelését, nyilvántartás vezetését, és 
továbbítását az adóügyi ellenőrző egység (továb-
biakban: AEE) végzi. Ettől a modultól lesz „online” 
a pénztárgép.

A pénztárgép által szolgáltatott adat – az AEE 
által elvégzett átalakítás következtében – titkosított 
formában jut el az adóhatósághoz, amelynek titko-
sítását az adóhatóság fel tudja oldani. Ennek biz-
tonsági okai vannak. A Pénztárgép rendelet 3. §-a 
alapján az adatszolgáltatás teljesítésére az adó-
hatóság a hírközlő szolgáltatói hálózat hiányossá-
gai – pl. térerő hiánya – miatt, egyedi mentességet 
adhat az azt kérelmező adóalanynak, de az általa 
üzemeltett pénztárgép műszaki előírásai és köve-
telményei változatlan formában érvényesek.

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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Abban az esetben, ha az üzemeltető online 
pénztárgépet kíván beüzemelni vagy AEE cse-
rére kerül sor, akkor az első fontos feladat, hogy 
a NAV-tól beüzemelési kódot igényel a PTGREG 
adatlapon. A kitöltés során fokozott figyelmet kell 
fordítani az üzemeltetési hely nevének és címé-
nek helyes megadására, mert ezek az adatok fog-
nak megjelenni az új pénztárgép fejlécében annak 
megszemélyesítésekor. Az adóhatóság a benyúj-
tott regisztrációs adatlapot feldolgozza, majd 
adózó részére elektronikus benyújtás esetén 5, 
papíralapon történő regisztrációkor 8 napon belül 
egy 16 számjegyből álló beüzemelési kódot ad. Ezt 
a beüzemelési kódot kell a vásárláskor, beüzeme-
léskor a szerviznek átadni, melyet a pénztárgép 
AP számával együtt a szerviz rögzít a pénztárgép-
ben, és a megszemélyesítés során az adózó ada-
tai letöltődnek a pénztárgépre a NAV szerveréről. 

Amennyiben az adóalanynak megváltozik 
a neve, adószáma vagy székhelye, azt az adóható-
ság automatikusan módosítja a pénztárgépben. Ha 
az üzemeltetés helyére vonatkozó adatok változ-
nak – telephely címének, bolt elnevezésének vál-
tozása –, abban az esetben az üzemeltető adatlap 
beküldésével a változást megelőző 5 napon belül 
jelezni kell a NAV-nak, és egyúttal kéri a pénztár-
gépben szereplő adatok módosítását. Amennyiben 
a pénztárgép egyedi mentesítést kapott az adat-
kommunikáció alól, akkor a módosításokat – a régi 
szabályozáshoz és eljáráshoz hasonlóan – szerviz-
nek kell elvégeznie, de bejelentési kötelezettsége 
továbbra is fennáll az üzemeltetőnek.

A Pénztárgép rendelet 48. §-a értelmében 
a felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezé-
sét, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 
1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltető-
nek. Tehát az első éves felülvizsgálat határideje 
a beüzemelést követő 1 éven belül van, majd az ezt 
követőket a megelőző éves felülvizsgálat dátumá-
hoz képest számított 1 éven belül kell elvégeztetni.

A 49. § kötelezővé teszi a napi nyitás és napi 
zárás végrehajtását. Minden napnyitást követő 
24 órán belül „Napi forgalmi jelentés”-t, azaz 
napzárást kell végezni. Nap nyitásakor kötelező 
a nyitó készpénzállomány rögzítése.

A Pénztárgép rendelet 50. §-a értelmében az 
üzemeltetőnek kell biztosítani a zavartalan adat-
kommunikációt a pénztárgép és a NAV között. 
Ennek értelmében el kell hárítania minden zavaró, 
gátló körülményt (pl. térerőt gátló vagy gyengítő 
akadályt), de ide tartozik az adatkommunikációt 
biztosító mobil adatkapcsolat havi díjának rend-
szeres, illetve határidőben történő kiegyenlítése is.

Ha az üzemeltető szüneteltetni kívánja a pénz-
tárgépének használatát (pl. szezonális használat), 
akkor a 30 napot meghaladó szüneteltetést annak 

megkezdésétől számított 45 napon belül köte-
les az adóhatóságnak nyomtatvány beküldésével 
bejelenteni. A szüneteltetés megszüntetését szin-
tén az említett nyomtatványon történő bejelentés-
sel jelezheti.

Amennyiben a pénztárgép megsemmisül, 
elvesztik, eltulajdonítják, annak észlelését köve-
tően haladéktalanul be kell jegyezni a gépnaplóba, 
és 8 napon belül nyomtatvány útján be kell jelen-
teni az adóhatóságnak.

A pénztárgépnaplóval kapcsolatos első fon-
tos üzemeltetői feladat, hogy szigorú számadás 
alá kell vonni, tehát szerepeltetni kell az adóalany 
szigorú számadású bizonylatainak nyilvántartásá-
ban. Egy pénztárgéphez csak egy gépnapló tartoz-
hat, ennek vezetése a szervizes és az üzemeltető 
feladata. Fontos, hogy minden esetben hiánytala-
nul, ellenjegyezve kerüljenek a bejegyzések a gép-
naplóba. A gépnaplót az üzemeltető a hozzá tar-
tozó pénztárgép üzemeltetési helyén köteles tar-
tani. A pénztárgép selejtezését vagy értékesítését 
követően a pénztárgépnaplót a szervizzel le kell 
záratni. A lezárt gépnaplót az üzemeltetőnek 8 évig 
meg kell őriznie. Abban az esetben, ha a gépnapló 
elveszett, megsemmisült, üzemeltetőnek haladék-
talanul értesítenie kell a szervizt, amelyről az jegy-
zőkönyvet készít, és új pénztárgépnaplót állít ki 
a korábbi beszerzési bizonylat bemutatása után.

Ha a pénztárgép használatból való kivonásra 
kerül, az üzemeltetőnek 5 napon belül adatszol-
gáltatást kell teljesítenie a NAV felé. Az üzemel-
tetők részére a PTGTAXUZ adatlap szolgál a válto-
zás bejelentésére.

Pénztárgép meghibásodása esetén a Pénztár-
gép rendelet 41. §-a alapján az üzemeltető köte-
les a pénztárgép meghibásodását haladéktala-
nul bejegyezni a gépnaplóba. Fontos a bejegyzés-
kor feltüntetett dátum és idő pontos megadása. 
Ezt követően a szerviznek jeleznie kell a meghibá-
sodást, amely egyedi azonosítót fog adni az üze-
meltető részére, amelyet szintén be kell jegyeznie 
a gépnaplóba. Új pénztárgép üzembe helyezése-
kor, selejtezéskor, illetve eladás esetén az adat-
szolgáltatást és bejelentést a szerviz teljesíti.

A pénztárgép selejtezésekor a Pénztárgép 
rendelet 55. §-a alapján kell eljárni. A pénztárgé-
pet selejtezni kell, ha javíthatatlan, megsemmi-
sült, elveszett vagy eltulajdonították. Nagyon fon-
tos, hogy a pénztárgép selejtezésekor az adóügyi 
ellenőrző egységet a szervizzel ki kell szereltetni, 
és a kiszerelt adóügyi ellenőrző egység más pénz-
tárgépbe nem szerelhető be.

AEE cseréje esetén (a régi betelik, meghibá-
sodik, változik az üzemeltető) az üzemeltetőnek 
új beüzemelési kódot kell kérnie, amelyet a szer-
viz részére át kell adnia. AEE cserét kizárólag szer-
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viz végezhet, és csak érvényes forgalmazási enge-
déllyel rendelkező pénztárgépben lehet AEE-t cse-
rélni. Új üzemeltető esetén új gépnapló kiállítá-
sára van szükség. A kiszerelt AEE-t az adózónak 
az adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig 
meg kell őriznie. Cserekor új AP számot kell az új 
AEE-be programozni.

A szerviztevékenység befejezését követően, 
pénztárgép átvételekor, gépnapló ellenjegyzése-
kor az üzemeltetőnek fokozottan figyelnie kell 
a záró pecsétre, mert a plomba sértetlenségéért 
és olvashatóságáért az üzemeltető a felelős.

A pénztárgépben használt papírra vonatkozó 
előírásokat a Pénztárgép rendelet 3. sz. mellék-
let B) pontja tartalmazza. Ez alapján pénztárgép-
ben kizárólag jól olvasható, olvashatóságát a fel-
használástól számított legalább 8 évig megőrző, 
folytonos papírtekercs használható. Hőpapír ese-
tében a papír hátoldalának tartalmaznia kell a fel-
használásra vonatkozó szövegeket, a forgalmazó 
nevét és címét, a használhatóság határidejét, és 
a használati feltételeket (pl. páratartalom, tárolási 
előírások).

Online pénztárgépekkel kapcsolatban az adó-
hatóság által a leggyakrabban használt ellenőr-
zési forma a próbavásárlás, mely az adatok gyűj-
tését célzó vizsgálatok egyik formája. Próbavá-
sárlás során az online pénztárgép üzemeltetésé-
vel kapcsolatos előírások betartását is vizsgálják. 
Az üzemeltetőknél feltárt hiányosságok, hibák, 
megállapítások során a hatóság a szervizeknél és 
forgalmazóknál is folytathat ellenőrzést.

A helyszíni vizsgálatok során a hatóság ellen-
őrzi, hogy

 –  az adóalany kötelezett-e pénztárgép hasz-
nálatra,

 –  bejelentette-e szándékát pénztárgép hasz-
nálat helyett számla kiállítására,

 –  az üzemeltetett telephely típusa megköve-
teli-e a pénztárgép használatát,

 –  van-e mentessége a pénztárgép használa-
ta alól,

 –  az üzemeltett pénztárgép és annak beje-
lentett üzemeltetési helye megegyezik-e,

az ellenőrök vizsgálják
 –  a pénztárgép üzemeltetés előírásainak be-

tartását,
 –  az adatszolgáltatás állapotát és teljesíté-

sét,
 –  a pénztárgépnaplóval kapcsolatos előírá-

sok betartását,
 –  a pénztárgép fizikai állapotát (plomba, til-

tott eszköz csatlakoztatása),
 –  esetleg készpénz állomány ellenőrzését 

végzi el rovancsolással,

 –  forgalomszámlálást tart, vagy
 –  a pénztárgép adatait olvassa ki informati-

kai módszerekkel.

Az üzemeltetőket, szervizeket, műszerészeket, 
forgalmazókat terhelő kötelezettségek nem, vagy 
nem megfelelő teljesítésének az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 
előírásai értelmében jogkövetkezményei vannak.

Amennyiben az adózó pénztárgépét több 
telephelyen kívánja használni, abban az esetben 
a PTGREG adatlapon a beüzemelési kód igénylé-
sekor, beüzemelt gép esetében pedig a PTGTAXUZ 
adatlapon utólag módosítást benyújtva meg-
adhatja az üzemeltetést változó telephelyként, 
akkor a bizonylat fejlécében a telephely sorban 
a  „VÁLTOZÓ ÜZEM.HELY” felirat lesz látható.

Online pénztárgép üzemeltetésekor a legfon-
tosabb tudnivalók:

1.	 Az	értékesítésről	mindig	bizonylatot	kell	kiállítani
Termék értékesítésekor vagy szolgáltatás 
nyújtásakor az eladónak mindig bizonylatot 
kell kiállítania, ezt át is kell adni a vásárlónak. 
A bizonylat lehet számla vagy nyugta.

2.	 Az	értékesítésről	vagy	nyugtát,	vagy	számlát	kell	
kiállítani
Ha a vásárló számlát kér, akkor a számla mel-
lett nyugtát nem kell az eladónak kiállítania.

3.	 Minden	 más	 pénzmozgásról	 is	 bizonylatot	 kell	
kiállítani
Szoros összefüggésben van azzal, hogy 
a kasszában ténylegesen található összeg-
nek meg kell egyeznie a kiadott bizonylatok-
ból következő összeggel. Ha ez nem így van, 
az adóhatóság az ellenőrzés során az érdemi 
eltérést bünteti.

4.	 A	pénztárgép	AP	számát	jól	látható	helyre	ki	kell	
írni
A pénztárgépek egyedi azonosítószámát (AP 
szám) az üzemeltető köteles úgy elhelyezni, 
hogy a vásárló számára egyértelmű legyen, 
hogy az a pénztárgéphez tartozik. Az azono-
sítót a vevő számára jól látható és olvasható 
betűkkel kell kiírni.

5.	 A	 pénztárgépnaplónak	mindig	 a  helyszínen	 kell	
lennie
Minden pénztárgéphez tartozik egy pénztár-
gépnapló, melyet az üzemeltető a gép vásárlá-
sakor kap meg. A napló tartalmazza a pénztár-
gép „életútjával” kapcsolatos bejegyzéseket 
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(pl. üzembe helyezés, éves felülvizsgálat, meg-
hibásodás vagy pénztárgép átadása a szerviz-
nek javítás esetén).

6.	 Az	adatkapcsolat	fenntartásáról	gondoskodni	kell
Az online pénztárgép üzemeltetésének feltét-
elei közé tartozik, hogy az üzemeltető valame-
lyik mobilszolgáltatóval szerződést köt annak 
érdekében, hogy a pénztárgép és a NAV közötti 
adatkapcsolat biztosítva legyen. Ha a mobila-
dat szolgáltató az adatkapcsolatot az üzemel-
tető hibájából szűnteti meg, szünetelteti, úgy 
az üzemeltető büntethetővé válik a meghiú-
sult adatszolgáltatás miatt.

7.	 Az	éves	felülvizsgálat	elvégeztetése	kötelező
A pénztárgépen évente egyszer elvégeztetett 
felülvizsgálat megtörténtét a műszerésznek 
a pénztárgépnaplóban rögzítenie kell.

8.	 A	 pénztárgépben	 levő	 adatokat	 bárki	 ki	 tudja	
olvasni
Az adóhatóság számára továbbított adatokat 
a pénztárgép helyben is tárolja, ezeket a nap-
lóállományokat elviekben bárki ki tudja olvasni 
a pénztárgépből.

A fenti 8 egyszerű lépést fontos betartani, ha 
egy esetleges ellenőrzés esetén szeretnénk elke-
rülni a mulasztási bírság fizetését.

Most vizsgáljuk meg a számla és a nyugta 
viszonyát. Mint azt tudjuk, az Áfa tv. 159.§ (1) 
bekezdésében rögzített főszabály értelmében az 
adóalanynak számlát kell kibocsátania az általa 
teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyúj-
tásról. Ugyanakkor az Áfa tv. 166.§ (1) bekezdés 
alapján, amennyiben az adóalany – a 165.§ (1) 
bekezdés b.) pontja alapján – mentesül a számla 
kibocsátási kötelezettség alól, köteles nyugta 
kibocsátásáról gondoskodni. Ebből következően 
egy ügyletről egyféle bizonylatot – számlát, vagy 
annak adása alóli mentesülés esetén nyugtát – 
kell kibocsátani. Ha az adóalany nyugta kibocsá-
tására kötelezett, ezen kötelezettségét a Pénztár-
gép rendelet 1. számú mellékletében meghatáro-
zott feltételek teljesülése esetén pénztárgéppel 
kell teljesítenie.

Tehát ugyanarról az ügyletről számla és 
nyugta egyidejű kibocsátása a jelenleg hatá-
lyos jogszabályi előírások alapján nem merül fel. 
Ez a pénztárgéppel teljesített nyugtaadás esetére 
is vonatkozik, hiszen a Pénztárgép rendelet nem 
tartalmaz olyan előírást, amely kimondaná, hogy 
a számlával kísért értékesítést a pénztárgépben is 
rögzíteni kell.

A gyakorlatban azonban az adóalanyok egy 
része még jelenleg is alkalmazza azt, hogy a szám-
lával (egyszerűsített adattartalmú számlával) 
bizonylatolt értékesítés készpénzzel (készpénz-
helyettesítő vagy pénzhelyettesítő eszközzel) tel-
jesített ellenértékét is szerepelteti a pénztárgép-
ben. Ez a gyakorlat most még nem kifogásolható, 
és egy esetleges ellenőrzés során az adóhatóság 
kizárólag emiatt szankciót jelenleg nem alkalmaz, 
tekintettel arra, hogy ez a gyakorlat adó-, illetőleg 
költségvetési kockázatot nem hordoz magában. 
Továbbá ez az adóalany adminisztrációs kötele-
zettsége teljesítését és a készpénzforgalom keze-
lését, ellenőrzését számos esetben megkönnyíti, 
leegyszerűsíti.

Ez a gyakorlat azonban adóalanyok felé tör-
ténő értékesítés esetén 2020. július 1-jétől, magán-
személyek részére történt ügyletekről pedig 2021. 
január 1. után már nem alkalmazandó, hiszen 
módosul az online számlázás rendszere. A módo-
sulás 2020. július 1-jétől azt eredményezi, hogy az 
összes, belföldi adóalanyok közötti ügyletről ada-
tot kell szolgáltatni, függetlenül az áfa összegétől; 
2021. január 1. után pedig ezt a jogalkotó kiter-
jeszti a magánszemélyek részére teljesített ügy-
letekre is. Ez pedig a vázolt gyakorlat esetén azt 
eredményezné, hogy dupla bizonylatolás esetén 
az adóhatóságnál is dupla Áfa összeg jelenik meg 
minden ilyen esetben.

Tehát ha a vevő számlát kér, akkor az online 
pénztárgépbe ezt az összeget nem kell beütni, 
ennek kezelésére célszerű lehet egy különálló 
pénztár létrehozása, amellyel a számlás vásárlá-
sok ellenértékét tartják nyilván.

Abban az esetben, ha a pénztárgép haszná-
lat kiváltása okán számlát állítunk ki, az így kiál-
lított számlákról adatot kell szolgáltatni, ennek 
nyomtatványa a PTGSZLAH (pl. nem adóalany 
vevő, készpénzben fizet a teljesítéskor és nem kéri 
a számla kibocsátását, mégis a pénztárgép hasz-
nálat kiváltása okán számlát állítanak ki).

Abban az esetben, ha a vásárló bankkártyával 
fizet, a Pénztárgép rendelet értelmében ugyanúgy 
nyugtát szükséges kiállítani – kivéve, ha számlát 
kér. Mivel a készpénzforgalom pontos kimutatása 
nem az Áfa tv. előírásain alapul, ezért ennek érde-
kében érdemes külön jelzéssel, vagy nyilvántartás-
sal elkülöníteni a készpénzes és bankkártyás fize-
tést. Ugyanez vonatkozik az utalvánnyal történő 
fizetésre is. A pénztárgépek különböző fizetési 
módokat tudnak kezelni, ezen belül kell a megfele-
lőt (készpénz / bankkártya / utalvány) választani.

Este bolt- és pénztárzáráskor, ha a kész-
pénzt kiveszik a kasszából és berakják a boltban 
lévő széfbe, ezt a mozgást is kell dokumentálni, 
ezesetben ún. pénzmozgás bizonylatot kell kiál-
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lítani a kasszából kivett és a széfbe áthelyezett 
összegről. Ez a Pénztárgép rendelet 49/A. § (1)-(2) 
bekezdéseinek előírásain alapul, mely rögzíti, hogy 
a pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló esz-
közt (kasszát) kell tartani, és a pénztároló eszköz-
ben levő pénzkészletnek összeg és összetétel sze-
rint meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt 
értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegé-
vel – kivéve, ha az eltérést az üzemeltető műkö-
dési sajátosságai okozzák és az eltérés mértéke 
e működési sajátosságokhoz igazodik. A 49. § (2) 
bekezdése pedig rögzíti, hogy a napi nyitás vég-
rehajtása során rögzíteni kell a nyitó pénzkészlet 
összegét és összetételét. Továbbá a 4. melléklet 
6.5 pontja tartalmazza, hogy pénzmozgás bizony-
lattal kell kísérni minden olyan tranzakciót, ami 
nem értékesítéshez, illetve sztornó vagy vissz-
áru bizonylat kibocsátásához kötődik, de módo-
sítja a fióktartalmat – ideértve a bankkártyás befi-
zetéseket, illetve a bankszámlára utalással teljesí-
tett kifizetések egyenlegét is. Abban az esetben is 
pénzmozgás bizonylatot kell kibocsátani, ha egy 
korábban rögzített bizonylaton a fizetési eszközök 
téves rögzítése folytán a fióktartalom összetétel-
ének módosítása szükséges.

Tehát nincs semmi akadálya annak, hogy 
a vállalkozó kivegye a készpénzt az online kasz-
szából és azt széfbe helyezze, vagy az erre szol-
gáló házipénztárba, vagy bankszámlára befizesse, 
a vonatkozó kifizetési bizonylatok típusát a vállal-
kozás pénzkezelési szabályzatában szükséges 
rögzíteni, amelynek egy nyomtatványboltokban is 
kapható sztenderd készpénzelszámolási bizony-
lat is megfelelő lehet, bankszámlára befizetés ese-
tében befizetési pénztárbizonylat, illetve a befize-
tési bankbizonylatok az alkalmazandóak.

A fenti bizonylatokat – mivel azok egyértel-
műen pénzmozgáshoz kapcsolódnak, illetve az ille-
téktelen felhasználásuk visszaélésre adhat alkal-
mat – szigorú számadású bizonylatként kezelni.

Továbbmenve a Pénztárgép rendelet 4. számú 
mellékletének 6.5 pontjában a pénzmozgási 
bizonylatok esetében kifizetési okként szerepel 
mind a munkabér, mind az áruvásárlás/egyéb kifi-
zetés, tehát a pénztárból eszközölhetőek kifizeté-
sek. A bizonylat áruvásárlásnál/egyéb kifizetés-
nél célszerűen a számla, míg bérkifizetésnél a bér-
számfejtés által kiállított és megfelelő módon 
hitelesített belső bizonylat megfelelő lehet.

Másnap nyitáskor a „nyitó készpénz”-hez 
a Pénztárgép rendelet 49. § (1)-(2) bekezdései 
értelmében azt az összeget kell rögzíteni, amely 
a pénztárolóba (kasszába) kerül elhelyezésre, 
amely sok esetben csak a váltópénz – kivéve, ha 
az előző este a széfbe helyezett teljes összeget 
pénzmozgás bizonylattal visszahelyezik.

Ha a pénzmozgás bizonylattal a kasszából 
kivett összeget napi / heti gyakorisággal befize-
tik a bankszámlára, akkor a befizetés a pénztár-
gépben értelemszerűen nem jelenik meg, csak 
a könyvviteli elszámolásokban szerepel.

Ha a pénztárgépben csak váltópénzt rögzí-
tenek nyitó összegként, abban az esetben, ha 
olyan szállítói számla kifizetése történik, mely-
nek összege magasabb, mint a pénztárban lévő 
összeg, a pénztárgép pénztárolójából kivett kész-
pénzt pénzmozgás bizonylaton kell rögzíteni. 
A kivehető pénzösszeg értelemszerűen a pénztár-
géphez kapcsolódó kasszában lévő pénzösszeg 
nagyságától függ. Szükség esetén a pénzmozgás 
bizonylattal a széfbe helyezett összeg is felhasz-
nálható a szállítói számla kiegyenlítésére.

Amennyiben a nyugtát készpénzesre ütik 
a kasszában, de a vevő mégis bankkártyával fizet, 
és fordított esetben (bankkártyás tételnek ütik, de 
mégis készpénzben fizetik ki), akkor a Pénztárgép 
rendelet 4.melléklet 6.5 pontja szerint pénzmoz-
gás bizonylatot kell kiállítani, így lehet korrigálni 
az eltérést a pénztárgép leírásának megfelelően.

A fentiek után térjünk ki a bankkártyás forga-
lommal (POS terminál) rendelkező pénztárgépes 
elszámolásokra. A bankkártyát elfogadó keres-
kedő esetében is irányadó az a számviteli alap-
szabály, hogy a gazdasági eseményeket – azok 
részeit képező eseményeket – azok megtörtén-
tekor (időrendi sorrendben) kell könyvelni. Ennek 
megfelelően az ügylet teljesítésének időpontjával 
könyvelni kell

 – az árbevételt, mint a vevővel szembeni követe-
lést (T311- K 911, 467),

 – ugyanezzel a dátummal az értékesítés miatti 
készletcsökkenést (T814–K 26) is el kell szá-
molni,

 – továbbá a fenti időponttal a kártyát kibocsátó 
bankkal szemben követelése keletkezik a cég-
nek, mivel a bank fogja majd átutalni az el-
adott áru ellenértékét (T 368–K 311),

 – legvégül pedig a banki értesítő alapján, az 
azon szereplő értéknappal számoljuk el a be-
folyt bevételt (T384–K 368). 
(Természetesen a  megadott főkönyvi számlák 

csak „tájékoztató jellegűek”, mindenki a saját szám-
latükre alapján számolja el az ügyletet.)

Ügyeljünk arra, hogy annak ellenére, hogy a cég 
bankszámlájára az eladási árnál kevesebb összeg 
folyik majd be (a banki költségek, jutalékok miatt), 
a követelést akkor is a teljes bruttó összegben kell 
átvezetni a 311-es főkönyvi számláról a 368-as 
számlára. A 368-as számla lényegében egy tech-
nikai számla szerepét tölti be, mivel a vásárló már 
kifizette a vásárlás árát, csak az eladó számláján 
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még nem jelent meg az összeg. A banki utalás 
megérkeztével és könyvelésével a 368-as számla 
még fennmaradó egyenlegét, mint bankköltséget, 
átvezetjük az 532-es számlára.

Tisztázni szükséges még a pénztárgépbe 
beütött bankkártyás tétel kezelésének kérdése, 
mely némiképp „felülírja” a fenti kontírozást, 
hiszen az összeg némi csúszással, de ténylege-
sen a kártya elfogadó bankszámláján (és nem 
a pénztárgépben) jelenik majd meg. Az erre vonat-
kozó – a számviteli és egyéb jogszabályi előírá-
sokkal nem ellentétes – eljárást a társaságnak 
pénzkezelési szabályzatában kell előírnia úgy is, 
ha az elszámolás módjára vonatkozóan tételes 
törvényi előírás nincs.

A lehetséges megoldás esetén abból indulunk 
ki, hogy a pénztárgép használata során a kész-
pénzzel, illetve bankkártyával kiegyenlített tétele-
ket egységesen és zárt rendszerben kell kezelni. 
Ha csak a készpénzzel kiegyenlített tételeket tar-
talmazza a pénztárgép, az egyéb módon (pl. bank-
kártyával, utalvánnyal) kiegyenlítetteket pedig 
nem, akkor a pénzkezeléssel, a bizonylatolás-
sal kapcsolatos szigorú követelményeknek csak 
bonyolult módon képes eleget tenni a vállalkozás.

A továbbiakban két lehetőség van: a vásárló 
vagy kér készpénzes számlát, vagy nem. Ha kéri 
a bizonylatot, és az ellenértékét bankkártya hasz-
nálatával egyenlíti ki, akkor – az Szt. 165. §-ának 
megfelelően – célszerű, ha a készpénzfizetés-
sel kiegyenlítetthez hasonlóan rögzítik a pénz-
tárgépben ezt is, azzal, hogy a pénztár zárásakor 
a bankkártyákkal kiegyenlített tételeket a megfe-
lelő bankkal szembeni követelésként kell előírni   
(T  368–K 381).

Amennyiben a pénzkezelési szabályzat sze-
rint a bankkártyával kiegyenlített tételeket a pénz-
tárgépben nem rögzítik, akkor a bankkártyá-
val kiegyenlített – kézzel kiállított – készpénzes 
számlákat tételesen egy külön (akár kézzel) veze-
tett nyilvántartásban (például bankkártyás fize-
tés „pénztárkönyve” címszó alatt) kell rögzíteni, 
majd innen – külön könyveléssel – kell a megfe-
lelő főkönyvi számlákon kimutatni (azaz az  érin-
tett bankkal szembeni követelésként és árbevé-
telként, valamint fizetendő Áfa-ként). Ha a kész-
pénzes számlát számítástechnikai eszközökkel 
állítják ki, és az alkalmazott szoftver képes erre. 
akkor a számítógép akár automatikusan is rögzít-
heti a főkönyvi nyilvántartásban a bankkártyával 
kiegyenlített készpénzes számlákat is, de nem az 
érintett bankkal szemben, hanem a számlán fel-
tüntetett vevővel szemben könyveli az árbevételt 
és a fizetendő Áfa-t. Ebben az esetben a bank-
kártyával történő fizetés megtörténtének igazolá-
sára a bankkártya-leolvasó ellenőrző szalagja az 

a dokumentum, amellyel a vevővel szembeni köve-
telés az érintett bankkal szembeni követeléssé 
válik (T 368-K 311) vagy automatikusan (mert 
a szoftverrel ez lehetséges), vagy külön könyve-
lés keretében. Ez utóbbi esetben szükséges, hogy 
a bankkártya-leolvasó ellenőrző szalagjairól a cég 
a könyvelés adatainak alátámasztására külön nyil-
vántartást vezessen.

Gyakori eset, hogy a bankkártya használatával 
fizető vásárló nem kér számlát. Ezesetben nyugtát 
kell kiállítani a vásárlásról és azt a vevőnek meg kell 
kapnia. Ha a bankkártyával történő fizetést a pénz-
tárgép rögzíti, akkor a fentiek szerint történhet az 
érintett bankkal szembeni követelés előírása.

Azonban ha a fizetést kézzel kiállított nyugta 
és a bankkártya-leolvasó ellenőrző szalagja iga-
zolja, akkor a bankkal szembeni követelést annak 
alapján kell előírni. Tekintettel arra, hogy a kéz-
zel írt nyugta is készpénzforgalmat dokumentál 
– akkor is, ha azt bankkártyával egyenlítették ki –, 
a nyugták felhasználásáról külön tételes n

yilvántartást kell vezetni (pl. nyugtás fizetések 
„pénztárkönyve” elnevezéssel).

Turisztikai illetőleg vendéglátó ipari egysé-
geknél gyakori a SZÉP kártyás fizetés, egészség-
ügyben pedig az egészségpénztári kártya elfo-
gadása. Ezek a fizetőeszközök gyakorlatilag úgy 
használhatók, mint egy bankkártya. Ezek könyve-
lése emiatt a fentiek szerint történik – természe-
tesen a megfelelő eltérések alkalmazásával, pl. 
egészségpénztári kártyánál a követelés az érintett 
egészségpénzárral szemben jelenik meg.

Egyszeres könyvvitel vezetése esetén – ide-
értve az egyéni vállalkozó által üzemeltett pénztár-
gépes elszámolásokat – fontos szem előtt tarta-
nunk a pénzforgalmi szemléletet, azaz csak azok 
a tételek kerülnek könyvelésre a naplófőkönyvben 
(pénztárkönyvben), amelyekhez pénzmozgás kap-
csolódik. Ennek megfelelően pl. a vevőkkel szem-
ben fennálló követelések helye egy részletező 
(analitikus) nyilvántartásban van, és csak a banki 
jóváírás alapján kerülnek a könyvelésbe. Ebben 
az esetben is, ha a vásárló bankkártyával fizet, és 
azt a pénztárgépben rögzítik, úgy a bankkártya-
leolvasó ellenőrző szalagja alapján napi záráskor 
a bankkártyával teljesített fizetések összegét át 
kell vezetni egy – a kettős könyvvitel kapcsán fen-
tebb már bemutatott – részletező nyilvántartásba. 
A pénztárral szemben csak azok a vásárlások 
kerülnek be a naplófőkönyvbe, amelyeket tényle-
gesen készpénzzel teljesített a vevő. A vásárlások 
ellenértéke az analitikából kivezetésre, és a napló-
főkönyv banki bevétel oszlopába rögzítésre, vala-
mint a megfelelő árbevétel és fizetendő Áfa rova-
tokba a banki értesítés alapján, az azon szereplő 
értéknappal kerül. Ha a bankkártyás vásárlásokat 
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nem ütik be a pénztárgépbe, úgy a kézzel kiállított 
nyugták alapján kell a fenti eljárást követni.

Abban az esetben, ha a pénztárgépbe beütik 
a tételt, akkor a pénztárgép nyugtáját hozzá kell 
tűzni a számlához a kiállított készpénzfizetési 
számlák esetében, és ezeket a részletező nyilván-
tartásban kell rögzíteni, mert csak a kiegyenlítésük 
után kerülhetnek be az adatok a naplófőkönyvbe.

Végül pedig még egy fontos kérdést kell érin-
tenünk, ez az online pénztárgépes tételek és Áfa 
analitika kapcsolata. Ennél induljunk ki abból 
a bevett gyakorlatból – melyet mindenképpen 
javaslok, hogy a vállalkozás pénzkezelési szabály-
zatában is rögzítsenek –, hogy a napi záró szala-
got egyesével bevételként könyveljük le, a meg-
felelő hozzárendelt Áfa-kulcsok szerinti bontás-
ban. Figyelni kell a szalagon a sorszámot, és ha 
van köztes hiányzó sorszám akkor jelezni kell az 
ügyfélnek, ha nincs kontroll szalag és nem lehet 
arról kivenni a hiányzó blokkot. Ahogy fentebb 
már írtam, minden reggel kell, hogy legyen egy 
nyitó (napi nyitás) kis blokk is, mert ellenőrzéskor, 
ha nincs akkor megbüntetik a pénztárgép üzemel-
tetőjét. Nem egyéni vállalkozó esetében a bevé-
telnél általában külön kezelik, mint bolti pénz-
tár bevétele és majd hó végi zárásként átvezetik 
a főpénztárba.

Ez a folyamat azon online pénztárgépek 
esetében jóval egyszerűbb, ha a pénztárgép 
a számlázóval kommunikál, ugyanis ezesetben 
a számlázóprogramon keresztül az ún. NAV xml-t 
(Adóhatósási Ellenőrzési Adatszolgáltatás fájl) 
lekérhető, melyet gyakorlatilag szinte minden 

könyvelőprogramba be lehet importálni, így bizto-
san nem marad ki egy tétel sem. 

Gyakorlatban azonban sajnos a pénztárgé-
pek összekötése a számlázórendszerrel nagyon 
sok esetben nem megoldott, főként azért, mert 
a folyamat / kommunikáció nem megfelelően 
működik. Vannak azonban remek kis alkalmazá-
sok – pl. a v-adóban (VIKI), OVIR-ban, stb. – ame-
lyekhez hozzáférést lehet adni az ügyfeleknek, 
hogy napi szinten rögzítsék a pénztári adatokat, 
melyeket könyvelőként azonnal látunk és fel is 
tudjuk dolgozni, sőt lehetőség van akár a könyvelő 
program felé történő feladásra is. Továbblépve pl. 
a VIKI rendszerben lehetőség van a pénztárgép 
memóriájából letöltött xml adatállományok impor-
tálására is, az OVIR-ban pedig erre hamarosan 
lehetőség lesz, már a tesztelés folyamata zajlik.

Végezetül pedig egy jó hír: már a 2020-as nap-
tári év folyamán megvalósulhat, hogy letölthetők 
lesznek a NAV rendszeréből az online pénztárgé-
pek naplóállományai. Ez a NAV új online szolgál-
tatása, mely az adózók üzleti és ügyviteli folyama-
tainak hatékonyabbá tételét szolgálja. Ennek kere-
tében gép-gép kapcsolaton keresztül elérhetővé 
válnak az online pénztárgépekből beérkezett ada-
tok adózó bármilyen szoftvere számára, ha abban 
a szoftver gyártója a megfelelő funkciót kiala-
kítja. Így akár az adózó könyvelő szoftvere vagy 
más ügyviteli alkalmazása is hozzáférhet és fel-
dolgozhatja a naplóállományokat. A véglegesített 
specifikációt május közepére ígérték – erre még 
egyenlőre várunk –, és az új szolgáltatás várha-
tóan 2020. III. negyedévében fog indulni.

Kovács Andrea
okl. adószakértő


