Az élelmiszer-automaták üzemeltetőinek teendői
2018. július 1. óta1 a kezelőszemélyzet nélküli élelmiszer-automata berendezéseket (automaták)
automata felügyeleti egységgel (AFE) kell ellátni. Az AFE-ben tárolt adatokról az
üzemeltetőnek rendszeresen adatot kell szolgáltatnia a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
részére.
Az automata üzemeltetőjének a jogszabályban meghatározott adattartalommal kell bejelentenie
a NAV-nál az értékesítés megkezdését, megszüntetését, az üzemeltetés szüneteltetésének
megkezdését és befejezését, az értékesítés az üzemeltető érdekkörén kívüli okból bekövetkezett
megszűnését, valamint az automata külön jogszabályban meghatározott adattartalmában
bekövetkezett bármely változást2 (regisztrációs kötelezettség). Erre a célra az AUTOMATA
elnevezésű adatlap szolgál.
A NAV az automata üzemeltetőjének bejelentése alapján az automatát nyilvántartásba veszi, és
automatánként egyedi regisztrációs számot állapít meg, amit az üzemeltetőnek a berendezésen
jól láthatóan fel kell tüntetnie3. A NAV a regisztrációs számot és az üzemeltetés helyét a
honlapján közzéteszi.4
Az online adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett üzemeltetőnek olyan felügyeleti
szolgáltatóval kell szerződnie, ami az adatok rögzítését és NAV-hoz történő beküldésének
technikai lebonyolítását végzi az AFE beszerelésével és folyamatos működtetésével5. A
Kormány menedékes felügyeleti szolgáltatóként a Magyar Posta Zrt.-t jelölte ki. A menedékes
felügyeleti szolgáltató minden 2 000 főnél több lakosú településen ügyfélszolgálatot működtet
a felügyeleti szolgáltatási szerződés megkötésére. A szerződéskötés a Magyar Posta honlapján
a https://fszelfogadasinyilatkozat.posta.hu oldalon kezdeményezhető az elfogadó nyilatkozat és
az automata adatainak rögzítése után.
Automata kizárólag olyan nyilatkozat birtokában üzemeltethető, amelyben az üzemeltetési
helyet rendelkezésre bocsátó személy hozzájárul az elhelyezéséhez. A nyilatkozat másolatát
elektronikus formában mellékelni kell a felügyeleti szolgáltatói szerződéshez6.
Az üzemeltetőnek, miután az automata regisztrációját elvégezte, valamint megkötötte a
felügyeleti szolgáltatói szerződést, üzembe helyezési kódot kell igényelnie a NAV-tól, hogy a
felügyeleti szolgáltató üzembe tudja helyezni az automatába épített AFE-t7. Erre a célra az
AFEKOD adatlap szolgál.
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A NAV az AFE üzembe helyezéséhez szükséges kódot a bejelentés benyújtása után 24 órán
belül elektronikusan megküldi8. A kódot az üzembentartónak át kell adnia a felügyeleti
szolgáltatónak9.
Az AUTOMATA, illetve az AFEKOD adatlapok kitöltő és ellenőrző programja, valamint a
hozzátartozó
kitöltési
útmutató
letölthető
a
NAV
honlapjáról
(http://www.nav.gov.hu/Nyomtatványkitöltő programok).
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