2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről
Az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések
bejelentése
22/D. § (1) Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezést (a
továbbiakban: automataberendezés) üzemeltető adózó köteles a külön jogszabályban
meghatározott adattartalommal az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni:
a) az értékesítés megkezdését, legkésőbb az értékesítés megkezdését megelőző napon,
b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés
megkezdésének, illetve befejezésének napján,
c) az értékesítés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,
d) az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését,
legkésőbb az értékesítés megszűnésének napján,
e) haladéktalanul, a külön jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely
változást.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj
mértéke 30 000 Ft, amelyet az állami adó- és vámhatóság által meghatározott számla javára kell
megfizetni.
(3) Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ha az automataberendezés üzemeltetője olyan
automataberendezés kapcsán tesz bejelentést, amelyre az automataberendezés korábbi
üzemeltetője már bejelentést tett, és ezen bejelentéshez kapcsolódóan
a) az igazgatási szolgáltatási díj teljes összege megfizetésre, és
b) az automataberendezés gyártási száma bejelentésre
került.
(4) Az automataberendezéseket automata felügyeleti egységgel (a továbbiakban: AFE) kell
ellátni, amely önállóan elkülöníthető zárt, elektronikus adattárolást és adatkommunikációt végez.
Az AFE-ben tárolt adatokról az adózó rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és
vámhatóság részére, amely adatokat az állami adó- és vámhatóság kizárólag az e törvény szerinti
adózók ellenőrzéséhez, ellenőrzésre történő kiválasztásához, törvényben meghatározott feladatai
ellátásához használhatja fel az adó megállapításához való jog elévülési idején belül.
(5) Az automataberendezések működését az állami adó- és vámhatóság hírközlő eszköz és
rendszer útján felügyeli.
(6) A (4)-(5) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében az automataberendezés
üzemeltetőjének szerződést kell kötnie egy felügyeleti szolgáltatóval. A felügyeleti szolgáltató az
adatok rögzítésének és a NAV felé történő szolgáltatásának technikai lebonyolítását végzi az
AFE automataberendezésbe történő beszerelésével, és az automataberendezés működése során
történő folyamatos működtetésével. A felügyeleti szolgáltatás minimális tartalma hatósági
ár-köteles.

---->>----->>--<<-----<<---175. §
(19) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) állapítsa meg a menedékes felügyeleti szolgáltatásra és a menedékes felügyeleti szolgáltató
kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint
b) jelölje ki a menedékes felügyeleti szolgáltatót.
---->>----->>--<<-----<<---176/I. § (1) A felügyeleti szolgáltatói tevékenység hatósági engedélyhez kötött tevékenység.
(2) A felügyeleti szolgáltatói engedélyezési eljárás tekintetében a mérésügyi feladatkörében
eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: engedélyező hatóság) jár el.
(2a) A 230. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek
folyamatos biztosítása érdekében a Kormány jogosult rendeletben ideiglenes jelleggel legfeljebb 2 éves időtartamban - menedékes felügyeleti szolgáltatót kijelölni az e törvény szerinti
felügyeleti szolgáltatói feladatok ellátására, amennyiben az engedélyező hatóság arról
tájékoztatja, hogy a felügyeleti szolgáltatói engedély kiadására a 230. § (1) bekezdésében foglalt
határidőig nem kerülhet sor.
(2b) Menedékes felügyeleti szolgáltatóként olyan személy vagy szervezet jelölhető ki, amely
a) rendelkezik telephely biztonsági tanúsítvánnyal,
b) folyamatosan rendelkezik magyarországi székhelyű, vagy az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosítónál legalább 1 000 000 000
forint összegű felelősségbiztosítással,
c) informatikai rendszere érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik a logikai, fizikai és
adminisztratív védelmi intézkedéseinek, valamint külön jogszabályban foglalt informatikai
követelményeknek való megfelelőségéről, amelyet arra feljogosított független tanúsító szervezet
adott ki,
d) valamennyi 2000 fő lakosságszám feletti településen a felügyeleti szolgáltatói
szerződésekkel kapcsolatos ügyintézési tevékenység ellátása érdekében ügyintézésre alkalmas
ügyfélszolgálatot működtet,
e) teljesíti a felügyeleti szolgáltatóra vonatkozó - jogszabályban meghatározott - hardver
követelményeket, és
f) az a)-e) pontban meghatározott feltételek fennállását az engedélyező hatóság felé legalább
teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja.
(2c) Ha a kijelölés időtartama alatt a menedékes felügyeleti szolgáltató kérelmére az
engedélyező hatóság a menedékes felügyeleti szolgáltató részére felügyeleti szolgáltatói
engedélyt ad ki, erről a körülményről az engedélyező hatóság az engedély kiadásával egyidejűleg
tájékoztatja a Kormányt.
(2d) A Kormány a (2c) bekezdés szerinti tájékoztatást követően haladéktalanul gondoskodik a
menedékes felügyeleti szolgáltatót kijelölő kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről.
(2e) A menedékes felügyeleti szolgáltató e minőségét nem érinti, ha az engedélyező hatóság
más - menedékes felügyeleti szolgáltatónak nem minősülő személy vagy szervezet - részére
felügyeleti szolgáltatói engedélyt ad ki.
(2f) A menedékes felügyeleti szolgáltatóra - e törvényben valamint e törvény felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározott kivétellel - a felügyeleti szolgáltatóra vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. A menedékes felügyeleti szolgáltatót megilletik

mindazon jogok, amelyek jogszabály alapján a felügyeleti szolgáltatót megilletik.
(3) A felügyeleti szolgáltatói tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás lefolytatásához
szükséges, adótitoknak minősülő adatokról az állami adó- és vámhatóság tájékoztatja az
engedélyező hatóságot.
(4) Az engedélyező hatóság honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza
a) az érvényes engedéllyel rendelkező felügyeleti szolgáltatók nevét és címét,
b) a visszavont engedélyű felügyeleti szolgáltató nevét és címét, engedélyszámát, az engedély
visszavonásának dátumát, a visszavonás okát, valamint a visszavonással érintett AFE-k
megnevezését,
c) a felügyeleti szolgáltató jogutód nélküli megszűnése miatt érvénytelenné vált engedély
számát és az érvénytelenné válás időpontját,
d) a felügyeleti szolgáltató jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelőd és a jogutód nevét
és címét, valamint az engedély engedélyszámát és átírásának időpontját.
(5) A felügyeleti szolgáltatói tevékenységre vonatkozó engedély kiadásáért, módosításáért
jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(6) Független tanúsító szervezet igazolja, hogy a felügyeleti szolgáltató az e törvény
végrehajtására kiadott rendelet szerinti informatikai és biztonsági követelményeknek megfelel.
(7) A 22/D. § (6) bekezdése szerinti felügyeleti szolgáltatási szerződés a felügyeleti
szolgáltatás nyújtásáról a felügyeleti szolgáltató és az üzemeltető között jön létre. A felügyeleti
szolgáltatási szerződés részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott rendelet
tartalmazza.
(8) A felügyeleti szolgáltató a szolgáltatást szünetelteti, ha az üzemeltető a felügyeleti
szolgáltatónak bejelentette az automataberendezés üzemeltetésének 30 napot meghaladó
szünetelését.
(9) Az AFE jogszerű működéséért és a 22/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás
teljesítéséért a felügyeleti szolgáltató a felelős.
(10) Az automataberendezések üzemeltetésével és az AFE-val kapcsolatos, az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott kötelezettségeket - a kötelezettség fennállása
alatt és az azt követő ötödik naptári év végéig - az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.
(11) Az állami adó- és vámhatóság az üzemeltető, a felügyeleti szolgáltató vagy más személy
(10) bekezdés szerinti ellenőrzése során talált automataberendezést, illetve AFE-t vizsgálat
céljából átvételi elismervény ellenében legfeljebb 15 napra bevonhatja, ha az
automataberendezéssel, illetve AFE-val történő visszaélés gyanúját észleli, és a tényállás másként
nem tisztázható. A bevont automataberendezést, illetve AFE berendezést az állami adó- és
vámhatóság annak megállapítása érdekében, hogy az automataberendezés, illetve AFE megfelel
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek (a
továbbiakban: ellenőrző vizsgálat), átadja az engedélyező hatóság részére.
(12) A (11) bekezdést kell alkalmazni, ha az AFE működésének az e törvény végrehajtására
kiadott rendeletben meghatározott hírközlő eszköz és rendszer útján történő felügyelete során az
állami adó- és vámhatóság AFE-val történő visszaélés gyanúját észleli, és a tényállás másként
nem tisztázható.
(13) Ha az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy az AFE az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott követelményeknek nem felel meg, és ez
befolyásolja az adózással összefüggő funkciókat és a hiba, hiányosság nem küszöbölhető ki, vagy
azt az arra kötelezett az előírt határidőn belül nem teljesíti, az engedélyező hatóság határozattal
előírja az AFE engedélyező hatóság részére történő leadását. A leadott AFE-t az engedélyező
hatóság megsemmisíti, és erről az állami adó- és vámhatóságot értesíti.

---->>----->>--<<-----<<---230. § (1) A 22/D. § (4)-(5) bekezdés szerinti kötelezettség 2017. június 30. napjától terheli az
üzemeltetőt.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, 2017. december 1-ig mentesül az üzemeltető a 22/D. § (4)
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól, ha a 22/D. § (6) bekezdése szerinti
szerződést a felügyeleti szolgáltatóval 2017. július 31. napjáig megköti.
(3) Ha a 22/D. § (6) bekezdése szerinti szerződést az automataberendezés üzemeltetője a
menedékes felügyeleti szolgáltatóval köti meg, a szerződést a menedékes felügyeleti szolgáltató e
minőségének megszűnéséig
a) az automataberendezés üzemeltetője - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak
abban az esetben szüntetheti meg rendes felmondással, ha a menedékes felügyeleti szolgáltató
részére 24 havi - ha a szerződés megkötése óta legalább 12 hónap eltelt, abban az esetben 12 havi
- felügyeleti szolgáltatói díj összegének megfelelő összeget megfizet;
b) rendes felmondással nem szüntetheti meg.
(4) Az automata üzemeltetője mentesül a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettség alól, ha
a szerződés megkötését követően közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja,
hogy az automataberendezés üzemeltetési tevékenységét megszüntette.
(5) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, 2017. december 1-jétől kizárólag AFE-val ellátott
automataberendezés üzemeltethető.
(6) Az (1) bekezdéstől eltérően, 2017. december 31-ig mentesül az üzemeltető a 22/D. § (4)
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól, ha valamennyi felügyeleti szolgáltató amennyiben van kijelölt menedékes felügyeleti szolgáltató, abban az esetben a menedékes
felügyeleti szolgáltató is - nyilatkozik arról, hogy az automataberendezést - az
automataberendezés műszaki adottságai miatt - nem képes AFE-val ellátni.
(7) A (6) bekezdés szerinti automataberendezés 2017. december 31-ig üzemeltethető.
(8) Az állami adó- és vámhatóság az üzemeltetőkkel való adategyeztetés céljából 2017. július 1.
napjáig a menedékes felügyeleti szolgáltató részére átadja
a) az automataberendezések üzemeltetőinek megnevezésére és adószámára,
b) az automataberendezések regisztrációs számára és
c) az automataberendezések üzemeltetési helyére
vonatkozó adatot.
(9) A (8) bekezdés szerinti adatok átadását követően az állami adó- és vámhatóság a változással
érintett adatokat havonta - tárgyhót követő hónap 5. napjáig - átadja a menedékes felügyeleti
szolgáltatónak.
(10) A menedékes felügyeleti szolgáltató a (8)-(9) bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében
kapott adatokat az üzemeltetővel kötött menedékes felügyeleti szolgáltatói szerződés
megszűnésével törli.
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