Kitöltési útmutató
az AVTOMATA adatlaphoz
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I.

Általános tudnivalók

1. Mire szolgál az AVTOMATA adatlap?
•
•
•
•
•

az automata berendezés regisztráció szám igénylésére,
automata berendezés üzemeltetés megkezdésének,
az üzemeltetés megszüntetésének,
az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdésének és befejezésnek,
az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnésének,
• és az automatával kapcsolatos egyéb változások
bejelentésére.
2. Kire vonatkozik?
A kezelőszemélyzet nélkül is működni képes automata berendezés (automata) üzemeltetőjére.
Automata berendezésnek minősül az olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő
megtérítésére szolgál.1
3. Hogyan lehet benyújtani az adatlapot?
Az AVTOMATA adatlapot kizárólag elektronikusan, az Art.-ben meghatározott esetekben,
a PM rendeletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz (NAV).2 A papíron benyújtott adatlapot a NAV nem fogadja el.
A bevallások és adatlapok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
➢ „Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban, valamint
➢ „Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben” című
információs füzetben talál.
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény
hatálybalépése napján üzemeltetett automata berendezésekre vonatkozó, miniszteri rendeletben
meghatározott adatokat az üzemeltető 2019. június 30-ig köteles az állami adó- és
vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni, azzal, hogy az egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény hatálybalépése napját megelőzően már bejelentett
- élelmiszerértékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző - automata berendezések
üzemeltetésének megkezdését nem kell ismételten bejelenteni.3
1

Art. 7. § 7a. pont

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 36. § (4) bekezdés d) pont.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1.
§ 23. pont, 9. § (1) bekezdés a) pont. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés
6. pont.
2

3

Art. 274/C. §

3
Személyes eljárás és képviselet
Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, a bevallást helyette törvényes képviselője, vagy az általa, esetleg törvényes képviselője által meghatalmazott személy is benyújthatja. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.
A képviselet, meghatalmazás alanyait, fajtáit, a jogosultság létrehozásának, bejelentésének
módját és szabályait jogszabály tartalmazza.4
A képviseleti jogosultság bejelentése

A képviseleti jogosultság bejelentése
Az adatlapot az adózó meghatalmazottja is benyújthatja. Ehhez a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan benyújtott nyilatkozatot ugyanis a NAV
csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.
A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
„Elektronikus űrlapok benyújtásának módja, képviselet bejelentése” című tájékoztatóban található.
4. Hol található a nyomtatvány?
Az AVTOMATA adatlap nyomtatványa kereskedelmi forgalomban nem kapható, mivel csak
elektronikusan lehet benyújtani. Elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK.
ÁNYK
A bevallás ÁNYK-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a
•

www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok
→ Programok részletes keresése
útvonalon található meg.
5. Benyújtási határidők
Az üzemeltető köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelenteni:
a) az üzemeltetés megkezdését, legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon,
b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés
megkezdésének, illetve befejezésének napján,
c) az üzemeltetés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,
d) az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését,
legkésőbb az üzemeltetés megszűnésének napján,

Air. II. Fejezet 4. Képviselet alcím, 14-20. §, Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm.
rendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.) I. fejezet 2. Az állami adó- és vámhatóság előtti képviseleti jogosultság
bejelentésének és vizsgálatának szabályai alcím, 2-15. §
4

4
e) haladéktalanul, a jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely
változást.5
6. Hogy módosítható az adatlap (javítás, helyesbítés)?
NAV általi javítás (helyesbítés)
Ha az adatlap
•

az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki,

•

vagy az adatlapból olyan adatok hiányoznak, amik a NAV nyilvántartásában sem
szerepelnek,
a NAV az adózót 15 napon belül, határidő kitűzésével javításra (hiánypótlásra) szólítja fel.6
Az adatlapot elektronikusan benyújtó adózó – azon túlmenően, hogy az adatlap javítását a
NAV illetékes igazgatóságánál személyesen vagy írásban kezdeményezheti, és a hibák
kijavítását követően az adatlapot újból benyújthatja.
Ekkor a főlap (B) blokkjában a „Hibásnak minősített bevallás vonalkódja” mezőbe be kell
írnia az eredeti (hibásnak minősített) adatlap 10 jegyű vonalkódját, ami megtalálható a javításra
felszólító NAV-levélben.
Adózói javítás (helyesbítés)
Az adózó is kezdeményezheti az adatlap javítását, ha utóbb észlelte, hogy a NAV által
elfogadott és feldolgozott adatlap bármely adata téves, vagy valamely adat az elfogadott
adatlapból kimaradt, azaz az adatlap nem teljes körű.7
Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere, azaz a bevallásban nemcsak az „új”
adatokat, hanem valamennyi adatot újra meg kell adni. Azokat az adatokat is meg kell ismételni,
amelyeket az adózói javítás nem érint.
Adózói javításnál (helyesbítésnél) a főlap (C) blokkjában a Bevallás jellege mezőben a „H”
betűjelet kell kiválasztani, és a főlap (B) blokkjában a „Hibásnak minősített bevallás
vonalkódja” mező nem tölthető ki.
Ha az adatlap benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik, akkor az AVTOMATAREGVALT lapot kell kitölteni, és annak (A) blokkjában az „Adatlap jellege” mezőben „H”-t
kell jelölni.
Amennyiben a NAV által elfogadott adatlap valamely adata hibás, úgy ugyanarra a napra és
automatára csak adózói javításként (helyesbítésként) nyújtható be ismételten az adatlap.
A helyesbítésről további információk az AVTOMATA-REGVALT lapra vonatkozó magyarázatnál találhatók.
7. Mik a jogkövetkezmények?
Ha az adózó a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan, hiányos adattartalommal,
késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, a NAV a törvényben meghatározott szankcióval élhet.8

5

Art. 107. § (1) bekezdés

6 Adóig. vhr. 18 § (6) bekezdés
7 Adóig. vhr. 18. § (7) bekezdés
8

Art. 150-162. §, 220-221. § és 237-238. §.
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8. Milyen részei vannak az adatlapnak?
AVTOMATA Főlap
AVTOMATA- Regisztrációs szám igénylése, üzemeltetés megkezdésének bejelentése, üzeREGVALT meltetésben bekövetkezett változások bejelentése, a korábban bejelentett
adatok módosítása
9. További információ, segítség
Ha további kérdése van az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban,
keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
• a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
E-mailen:
• a következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.
Telefonon:
• a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
•

NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.

A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint
péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL
jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen
keresztül lehet benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját ügyében kívánja használni
az ÜCC-t, akkor EGYKE adatlap benyújtása is szükséges.
Személyesen:
•

országszerte a NAV ügyfélszolgálatain. Ügyfélszolgálat-kereső:
https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.

10. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
– az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
– az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
(Adóig. vhr.)
– az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.)
– az automata berendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről szóló 8/2019. (VI. 27.)
PM rendelet (PM rendelet)
– az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban
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rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló
31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet (NGM rendelet)
Részletes tájékoztató

II.

Az AVTOMATA adatlap főlapjának kitöltése
Azonosítás (B) blokk
A B) blokk az azonosításra szolgálató adatokat tartalmazza.
➢
Az adózó azonosításához szükséges adatokat kell szerepeltetni (név, adószám)
➢
A „Székhely/lakcím” adatok kitöltése kötelező. Külföldi cím esetén az „ország” és a
„külföldi cím” mezőt is ki kell tölteni.
➢
Ügyintézőként annak a személynek a nevét és telefonszámát kérjük feltüntetni, aki az
adatlapot összeállította és annak esetleges javításába bevonható.
➢
Az adatlap javítása esetén a NAV által hibásnak minősített adatlap vonalkódját kell feltüntetni, a NAV hibaértesítőjében leírtak szerint.
REGVALT lap
A REGVALT lapon az üzemeltető adószáma és neve a főlapról automatikusan kitöltődik. A
REGVALT lapon lehet igényelni az automata berendezés működéséhez szükséges regisztrációs
számot, bejelenteni az üzemeltetés megkezdését, az üzemeltetésben bekövetkezett változásokat, illetve a korábban bejelentett adatok módosítását. A NAV az automatát üzemeltető bejelentése alapján automatánként egyedi regisztrációs számot hoz létre, melyről elektronikusan
küld értesítést az adózónak.9
(A) blokk
Az (A) blokkban az „Adatlap jellege” mező kitöltése minden esetben kötelező, az alábbi értékek választhatók:
•
•
•
•

R – Regisztráció
T – Törlés
H – Adózói javítás (helyesbítés)
V – Változásbejelentés

1) Regisztrációs szám igénylése:
- Az „Adatlap jellege” mezőben az „R” (Regisztráció) kiválasztása után az (A) blokk
további mezőit nem kell kitölteni.
- A (B) és a (D) blokk kitöltése kötelező.
- A (C) blokkban az „Üzemeltetési hely címe” adatok kitöltése kötelező.
- Regisztráció esetén az (E) blokk nem tölthető ki.
2) Törlés
- Az „Adatlap jellege” mezőben „T” (Törlés) akkor választható, ha egy korábban bejelentett automata adatainak törlését jelenti be.

9

PM rendelet 2 §
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Az (A) blokkban az „Automata regisztrációs száma” és a „Módosítás dátuma” mezők
kitöltése kötelező.
- Ha egy korábbi változásbejelentő adatlapon téves regisztrációs számot vagy módosítás
dátumot adott meg, akkor az (A) blokk „Adatlap jellege” mezőben „T”-t kell jelölni.
Az „Automata regisztrációs száma” mezőbe kell beírni a tévesen feltüntetett automata
regisztrációs számát, vagy a „Módosítás dátuma” mezőben a tévesen megadott módosítás dátumát. A teljes korábbi téves adatszolgáltatást NEM kell megismételni, a téves
adatlap minden adata törlődik. Ezután új adatlapon kell a helyes regisztrációs számra,
vagy módosítás dátumra vonatkozó adatokat beküldeni.
- Törlés esetén az (E) blokk nem tölthető ki.
3) Változásbejelentés
- Az „Adatlap jellege” mezőben „V” (Változásbejelentés) akkor választható, ha az automata üzemeltetésére vonatkozó adatokban bekövetkező változásokat [(C) és (D) blokk]
vagy az automata üzemeltetését érintő változásokat [(E) blokk)] jelent be.
- Az (A) blokkban az „Automata regisztrációs száma” és a „Módosítás dátuma” mezők
kitöltése kötelező.
- Az „Adatlap jellege” mezőben „V” jelölése esetén a „Módosítás dátuma” mező kitöltésekor minden esetben azonos vagy későbbi dátumot kell feltüntetni, mint a regisztrációs szám igénylése céljából korábban beküldött adatlap benyújtásának dátuma.
- A „V” betűvel benyújtandó adatlapon a (C) blokkban szereplő adatokat kötelező kitölteni, akkor is, ha azokban változás nem történt.
4) Helyesbítés
- Ha a korábban NAV-hoz benyújtott adatlapon az automata valamely adatát tévesen tüntette fel, akkor az (A) blokkban az „Automata regisztrációs száma” mezőt ki kell tölteni
és az „Adatlap jellege” mezőben a „H” Adózói javítást (helyesbítés) kell választani.
- A (B), (C) és (D) blokk minden adatát a valós adatokkal kell kitölteni.
- Ha az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett adatlapon van olyan adat, amire az adózói javítás (helyesbítés) nem vonatkozik, akkor minden korábban közölt adatot meg kell
ismételni.
- Helyesbítés esetén az (E) blokk nem tölthető ki.
-

(B) blokk
A (B) blokkban az Automata adatait kell feltüntetni.
•

Az „Állapota” mező kitöltése kötelező, a választható értékek a következők:
o A - Aktív
o I - Inaktív
• „Gyártási szám” (ennek hiányában más egyedi azonosító szám)
Az automata berendezések gyártási számaira nincs semmilyen formai előírás, ezért elfogadható az a gyakorlat, hogy az azonos gyártási számú automaták adózói sorszámozással kerülnek megkülönböztetésre (például 3 automata berendezés mindegyikének a gyártási száma:
25014/2014., akkor az adatlapon történő bejelentéskor 25014/2014/1., 25014/2014/2 és
25014/2014/3. gyártási szám szerepel).
• „Gyártás éve”
• „Gyártó”
• „Típus”
• „Üzemeltetés megkezdése” dátum
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•

Tevékenység jellege (az automata berendezés által kezelt tevékenység jellege) mező kitöltése kötelező.
A választható értékek a következők:
1. Élelmiszerértékesítés
2. Egyéb termék értékesítés
3. Szolgáltatásnyújtás
• Tevékenység kategóriája (az automata berendezés által kezelt termékértékesítés vagy
szolgáltatásnyújtás) TESZOR, TEÁOR vagy ÖVTJ szerinti kód alapján.
A három tevékenységkategória közül egyet mindenképpen ki kell tölteni. Ehhez segítséget nyújt a kitöltési útmutató végén található „Automata kategóriák” melléklet. Ha a
mellékletben nem találja meg az automata berendezés tevékenységének megfelelő kódot, akkor kérjük, válasszon a lenyíló értéklistából.
• Korábbi bejelentés alapján megállapított regisztrációs szám.
A „Korábbi bejelentés alapján megállapított regisztrációs szám” mező abban az esetben tölthető ki, ha olyan automatát regisztrál, amely egy korábbi üzemeltető már regisztrált. Ekkor az automata berendezés korábbi üzemeltetőjének egy AVTOMATA
adatlapon be kell jelentenie az automatából történő értékesítés megszűnését, melyet a
REGVALT lap (E) blokkjában kell jelölni. Az adatlap jellegénél a „V” –t (Változás)
kell kiválasztani, a „Módosítás dátuma” mezőbe pedig azt a dátumot kell feltüntetni,
amely időponttól kezdődően az automatával már nem értékesít. Az automata új üzemeltetőjének az üzemeltetés megszűnésének bejelentését - az előző üzemeltető által tett bejelentés alapján - követően a REGVALT lap kitöltésével új regisztrációs számot kell
kérni. A (B) blokkban fel kell tüntetni a „Korábbi bejelentés alapján megállapított regisztrációs szám”-ot. Az „Üzemeltetés megkezdése” dátum nem lehet korábbi, mint az
a dátum, amelyet az automata korábbi üzemeltetője a REGVALT lap (A) blokkjában
módosítás dátumaként feltüntetett.
C) blokk
A (C) blokkban az automata üzemeltetésére vonatkozó adatokat kell kitölteni.
A (C) blokkot akkor kell kitölteni, ha az (A) blokkban az „Adatlap jellege” mezőben „R”, „H”
vagy „V” érték szerepel. Az „Üzemeltetési hely rendelkezésre bocsátója” adatait és az „Az
üzemeltetési hely rendelkezésre bocsátója hozzájárul az automata elhelyezéséhez” mezőket az
élelmiszerértékesítést végző automata berendezések adataiban történt változásbejelentés esetében kell kitölteni, illetve csatolni a nyilatkozatot.10
D) blokk
A (D) blokk az automata műszaki adataira vonatkozó adatokat tartalmazza. Regisztrációs szám
igénylése, Változásbejelentés és Helyesbítés esetében kell kitölteni.
A „Vezérlőegység típusa" mezőben választható értékek:
•
•
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Mechanikus
Elektronikus.

31/2016 NGM rendelet 51. és 52. §

9
Mechanikus vezérlőegység esetén a blokk további adatait nem kell kitölteni. Ha a vezérlőegység típusa elektronikus, akkor a blokk valamennyi sorának kitöltése kötelező.
Az „Érmevizsgáló”, „Bankjegyvizsgáló”, Bankkártya terminál”, „Zárt fizetési eszköz terminál”, „Egyéb készpénzmentes fizetési eszköz”, „Audit kiolvasása lehetséges” mezőknél választható értékek:
•
•

V – Van
N – Nincs.

A „Gyártó” és a „Típus” mezők kitöltése kötelező, ha nem ismert, akkor ezen információt
szíveskedjen beírni a mezőkbe. A „Telemetria kapcsolat van”mezőknél a választható értékek:
•
•

I – Igen
N – Nem.

A „Telemetria rendszer neve” és „Gyártója” mezőket kötelező kitölteni, ha nem ismert, akkor
ezen információt szíveskedjen beírni a mezőkbe.
E) blokk
Az (E) blokkban az automata üzemeltetését érintő változásokat kell jelölni.
Az automata üzemeltetését érintő változásoknál az „Automata esemény „mezőben az alábbiak
közül választhat:
1. Szüneteltetés
2. Szüneteltetés vége
3. Üzemeltetés megszűntetése
4. Az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnése.
A „Szüneteltetés vége” esemény csak az AFE felszerelése nélkül üzemeltetett automaták esetében jelölhető. Az AFE-vel felszerelt automata esetében a szüneteltetés végét a felügyeleti
szolgáltató az AFESZOLG adatlapon köteles bejelenteni a NAV részére.11 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bizonyos esetekben az élelmiszer-értékesítést végző automaták körében is előfordulhat, hogy az üzemeltetőnek közvetlenül a NAV-hoz kell bejelenteni az üzemeltetés szüneteltetésének befejezését. Ilyen eset például, ha a bejelentés tárgya a kizárólag nyerstejet12
értékesítő automata. Ha automatából történő értékesítést jelenleg nem végez, akkor kérjük,
hogy az állapotváltozáshoz tartozó lenyíló listából a szüneteltetést válassza ki!
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

11

12

31/2016. NGM rendelet 57. § (2) bekezdés
31/2016. NGM rendelet 72. § (5a) bekezdés
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AUTOMATA kategóriák
Termékértékesítés
TESZOR:
• 470061 Könyv kiskereskedelem
• 470062 Újság, folyóirat kiskereskedelme
• 581119 Egyéb nyomtatott könyv, brosúra, röplap, katalógus
(A nagyközönség általános érdeklődésére szánt könyvek közül idetartozik a szépirodalom és ismeretterjesztés; vers és dráma; vallásos könyvek, bibliák és templomi énekeskönyvek; az olyan ismeretterjesztő kiadványok, mint a történelemmel, politikával, életrajzzal, lakással és kertészkedéssel foglalkozó könyvek, ezermester könyvek, szakácskönyvek, útikönyvek stb. Nem tartozik ide a hangos könyv, lásd 58.11.20)
• 470067 Játékkiskereskedelem:
(Nem tartozik ide a videojáték konzol kiskereskedelme, lásd 47.00.31 - a játékszoftver
kiskereskedelme, lásd 47.00.31)
• 47008 Gépjárműüzemanyag és egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
• 47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
(Idetartozik a kiskereskedelmi értékesítés minden formája (bolti, piaci, internetes, csomagküldő, automatán keresztüli, házaló stb.) a forgalmazott árunak megfelelő alcsoportba - a hajók, számítógépek, televíziók és egyéb készülékek, gépek, berendezések
bontása a még használható részeik, alkatrészeik kinyerése és értékesítése céljából - a
készétel kiskereskedelmi értékesítése.)
• 470071 Ruházati kiskereskedelem
• 470079 Hobbiállat, állateledelkiskereskedelem
TEÁOR:
• 4761 Könyv-kiskereskedelem
(Ebbe a szakágazatba tartozik: - a könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár,
lexikon, térkép) szakosodott kiskereskedelme. Nem ebbe a szakágazatba tartozik: - a
használt könyvek és könyvrégiségek kiskereskedelme, lásd: 47.79.)
• 4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
(Ebbe a szakágazatba tartozik: - az egyéb árucikkek kiskereskedelmi értékesítése közterületi vagy piaci standokon, így pl. - szőnyeg és takaró - könyv - játék - háztartási gép,
készülék, szórakoztató elektronika - hanglemez és videofelvétel Ebbe a szakágazatba
tartozik a mezőgazdasági nyersanyag és élő állat - az építőanyag, vas- és fémáru - a
vegyi áru - a gép, berendezés (kivéve szállítóeszközök.))
• 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
(Ebbe a szakágazatba tartozik még: - az irodaszer, pl. papír, írószer, nyomtatvány szakosodott kiskereskedelme, az újság, folyóirat, periodikus kiadvány szakosodott kiskereskedelme.)
• 4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
(Ebbe a szakágazatba tartozik: - a gépjárművek és motorkerékpárok üzemanyagának
kiskereskedelme Ebbe a szakágazatba tartozik még: - a gépjárművek kenő- és hűtőanya-
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gainak szakosodott kiskereskedelme. Nem tartozik ebbe a szakágazatba: - az üzemanyagok nagykereskedelme, lásd: 46.71 - a háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz kiskereskedelme, lásd: 47.78.)
• 4771 Ruházat kiskereskedelem
(Ebbe a szakágazatba tartozik: - a ruházati cikk (férfi-, női, fiú- és lányka-felső- és alsóruházat, harisnyafélék, pulóver és hasonló kötött termék, csecsemőruházat) szakosodott kiskereskedelme - a bőrruházat, szőrmeáru kiskereskedelme - a ruházati kiegészítők
(pl. kesztyű, nyakkendő, nadrágtartó stb.) szakosodott kiskereskedelme. Nem ebbe a
szakágazatba tartozik: - a textil-, rövidáru-kiskereskedelem, lásd: 47.51.)
• 4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
(Ebbe a szakágazatba tartozik a vágott virág, a dísznövény és szaporítóanyagai (pl. palánta, virághagyma, gumó, dugvány, oltvány) szakosodott kiskereskedelme - a műtrágya szakosodott kiskereskedelme - a hobbiállat és állateledel szakosodott kiskereskedelme. Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés: - a vetőmag, olajos magvak, termény, takarmány szakosodott kiskereskedelme, lásd: 47.78 - az élő állat szakosodott kiskereskedelme, lásd: 47.78 - az egyéb mezőgazdasági nyersanyagok szakosodott kiskereskedelme, lásd: 47.78.)
ÖVTJ:
• 476101 Könyv-kiskereskedelem
(Ebbe a tételbe tartozik a könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon,
térkép) szakosodott bolti kiskereskedelme.)
• 476202 Hírlap, folyóirat, időszaki kiadvány kiskereskedelme
(Ebbe a tételbe tartozik az újság, folyóirat, periodikus kiadvány szakosodott bolti kiskereskedelme.)
• 476501 Játék-kiskereskedelem
(Ebbe a tételbe tartozik a mindenféle anyagból készült játék szakosodott bolti kiskereskedelme, valamint a játszótéri eszközök szakosodott bolti kiskereskedelme.)
• 473001 Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem m.n.s.
(Ebbe a tételbe tartozik a gépjárművek és motorkerékpárok üzemanyagának, valamint
kenő- és hűtőanyagainak szakosodott bolti kiskereskedelme.)
• 47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
• 4771 Ruházat kiskereskedelem
• 477602 Hobbiállat, -eledel és takarmány kiskereskedelem
(Ebbe a tételbe tartozik a hobbiállat és hobbiállateledel szakosodott bolti kiskereskedelme, valamint az állat táplálék kiegészítők szakosodott bolti kiskereskedelme.)
Szolgáltatásnyújtás:
TESZOR:
• 960913 M.n.s. érmével működő automata üzemeltetése
(Idetartozik: - az érmével működő gépek által nyújtott szolgáltatások (pl. vérnyomásmérők, mérlegek, kulcsra zárható szekrények, cipőtisztító gépek, masszás fotelek, fotófülkék, stb.). "Érmével működő gépek" másként önkiszolgáló automaták (azaz emberi
beavatkozás nélkül működő), függetlenül attól, hogy a fizetés érmével, hitelkártyával
vagy egyéb módon történik. Nem tartozik ide az áru értékesítése automatából, lásd 47
ágazat megfelelő alcsoportja (Ide tartozhat esetleg a mozgó mesefigura, hintaló, egyéb
gyermek szórakoztató automata))

12
•

522124 Parkolási szolgáltatás
(Idetartozik: - a parkolási lehetőség biztosítása gépjármű, motorkerékpár, kerékpár részére, fedett vagy nyitott parkolóban, parkolóházban, garázsban - az utcai, úti, közterületi parkolási díj beszedése. Nem tartozik ide: a havi, éves bérleti díj ellenében a lezárható garázs, garázsjellegű tároló hely, lakókocsi parkolók, egyéb parkolóhelyek rendelkezésre bocsátása, lásd 68.20.12 - az autóinas parkolási szolgáltatás (étterem, szálloda
előtt álló személy, aki leparkolja a vendég kocsiját), lásd 96.09.19.)
• 45203 Gépjárműmosás, polírozás és ehhez kapcsolódó szolgáltatások
• 932922 Érmés játékgép működtetése
(Idetartozik: - az érmével működő játékgép pl. flipper, asztali foci stb. üzemeltetése
Nem tartozik ide: - az érmével működő szerencsejáték, lásd 92.00.12 - a vidám- és szórakoztatóparki szolgáltatás, lásd 93.21.10.)
• 920012 Szerencsejátékautomata működtetése
(Idetartozik: - az érmével működő szerencsejáték-automata - a video-lottó terminál
(VLT) szolgáltatások - a díjnyerésre lehetőséget nyújtó szórakozás (AWP) - a Szerencsekerék (WOF) Nem tartozik ide: - az érmével működő játékautomata működtetése,
lásd 93.29.22))
• 661213 Pénzváltás
(Idetartozik: - a pénzváltók külföldi pénznem/valuta váltása.)
• 79111 Menetjegyfoglalás
(Idetartozik: - az utazáshoz kapcsolódó menetjegy-foglalás. A szolgáltatás tartalmazza
az ügyfél igényeinek meghallgatását, az utazási lehetőségek bemutatását, tanácsadást a
választásban, magában foglalhatja jegyek kibocsátását a szolgáltató helyett. A szolgáltatást biztosíthatja személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Tartalmazhat viszonteladást is. Továbbá helyfoglalást belföldi és nemzetközi járatokra.)
• 772110 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
(Idetartozik: - a szórakoztató és szabadidős eszközök kölcsönzése, tartós bérlete, vagy
bérbeadása, mint: - kerékpár, sífelszerelés, korcsolya - vitorlázórepülő, siklórepülő, sárkányrepülő - vízi sporteszközök (szörfdeszka, vízisí) - szabadidős vízi járművek (kajak/kenu, vitorlás és egyéb szabadidős hajók) - egyéb sporteszközök (pl. golfütő, szabadtéri sportok felszerelése, teniszütő stb.), hátasló, kempingfelszerelés stb.)
TEÁOR:
• 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
(Ebbe a szakágazatba tartozik többek között: az érmével működő személyi szolgáltató
gépek koncessziós üzemeltetése (fényképkészítő, testsúlymérő, vérnyomásmérő berendezések, érmével működő csomagmegőrzők stb.). Nem ebbe a szakágazatba tartozik: az állatorvosi szolgáltatás, lásd: 75.00 - az érmével működő pénznyerő-automata üzemeltetése, lásd: 92.00 - az érmével működő mosógép-szolgáltatás, lásd: 96.01.)
• 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása
(Ebbe a szakágazatba tartozik többek között az érmével működő mosógép szolgáltatás.)
• 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
(Ebbe a szakágazatba tartozik a parkoló üzemeltetése, parkolási díj beszedése.)
• 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
(Ebbe a szakágazatba tartozik: a gépjárművek javítása és karbantartása: mechanikai javítás; villamossági javítás; elektronikus befecskendező rendszer (injektor) javítása; általános szerviz; karosszériajavítás; gépjármű-alkatrészek javítása, beleértve a gépjármű
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motorját mosás, fényezés stb.; festés, szórásos lakkozás; szélvédő, autóablak javítása;
gépjárműülések javítása; a gumiabroncs és a gumibelső javítása, felszerelése vagy cseréje; a korrózióvédelem; az alkatrészek és tartozékok felszerelése (nem az autógyártás
részeként, folyamatában).)
• 9200 Szerencsejáték, fogadás
(Ebbe a szakágazatba tartozik a szerencsejátékkal és fogadással összefüggő tevékenység, mint: - a szerencsejáték-szelvények értékesítése - az érmével működő szerencsejáték-automaták üzemeltetése - a virtuális szerencsejáték-weboldal üzemeltetése - a tippeléses (bukmékeri) és más fogadással kapcsolatos tevékenység - a fogadás a fogadóirodában (a pályán kívül) - a kaszinó (beleértve a hajókon működőket) működtetése.)
• 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
(Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős
tevékenység (kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást): - az érmés játékok, játékautomaták üzemeltetése - a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül) - a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő) - a sípályák üzemeltetése - a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése
a szabadidős szolgáltatás szerves részeként - a szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók - a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin, öltözőszekrény, nyugágy stb.) - a táncterem, diszkó működtetése.)
ÖVTJ:
• 932902 Játékautomata-üzemeltetés (nem pénznyerő)
(Ebbe a tételbe tartozik az érmével működő játékgép, játékautomaták üzemeltetése (nem
pénznyerő), pl. flipper, asztali foci stb. üzemeltetése.)
• 522102 Parkolási szolgáltatás
(Ebbe a tételbe tartozik a parkolási lehetőség biztosítása gépjármű, motorkerékpár részére, fedett vagy nyitott parkolóban, parkolóházban, garázsban, valamint az utcai, úti,
közterületi parkolási díj beszedése.)
• 452006 Gépjárműmosás
(Ebbe a tételbe tartozik a mosás és takarítás, fényezés, polírozás stb., valamint a gépjármű külső és belső felületvédelme (autóápolás).)
• 960101 Mosás, vegytisztítás, vasalás
(Ebbe a tételbe tartozik a mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil mosása,
vasalása stb. géppel, kézzel vagy érmével működtetett önkiszolgáló gépekkel, akár a
nagyközönség, akár közületi megrendelők részére.)
• 772101 Szabadidős és sporteszköz kölcsönzése
(Ebbe a tételbe tartozik a szórakoztató és szabadidős eszközök kölcsönzése, tartós bérlete, vagy bérbeadása, mint:
− kerékpár, sífelszerelés, korcsolya
− vitorlázórepülő, siklórepülő, sárkányrepülő
− vízi sporteszközök (szörfdeszka, vízisí)
− szabadidős vízi járművek (kajak/kenu, vitorlás és egyéb szabadidős hajók)
− egyéb sporteszközök (pl. golfütő, szabadtéri sportok felszerelése, teniszütő stb.), hátasló, kempingfelszerelés stb.)

