
Elfogadó Nyilatkozat - 1. számú melléklet - Automata Adatai Kitöltési 

Útmutató 

A Felügyeleti Szolgáltatói Szerződés Elfogadó Nyilatkozat 1. számú melléklet kitöltését megelőzően 

kérjük, látogasson el a https://www.posta.hu/uzleti partnerek/automata felügyelet oldalra és az ÁSZF 

melléklete szerinti elfogadó nyilatkozatról és 1. számú mellékletéről tájékozódjon. 

FONTOS! Érdemes az 1. számú melléklet letöltését követően előzetesen megnézni, mely adatokat 

szükséges megadni az automatákra vonatkozóan. Kérjük, csak akkor kezdje el a kitöltést, ha már 

minden szükséges adat a rendelkezésére áll az automaták tekintetében. Kérjük, az 1. számú 

mellékletet automatái adatairól előre rögzítse a https://www.posta.hu/uzleti partnerek/automata 

felügyelet oldalról letölthető 1.sz. melléklet minta excelben a fejléc megváltoztatása nélkül. Majd 

adatai feltöltésénél ezt az adatokkal feltöltött mintaállományt használja. Az 1.számú melléklet 

kitöltése minden esetben kötelező  az automataberendezések regisztrációs számának; az 

automataberendezések üzemeltetési helyének pontos teljes részletességű megjelölésének; az 

automataberendezés kapcsolattartói adatok megadásának vonatkozásában. Ezt követő oszlopok, 

kiegészítő állományként történő megküldésére kiszabott határidő: 2017. augusztus 31-ig. A 

műszaki tartalommal kiegészített állományt az afe@posta.hu e-mail címre szükséges eljuttatni.  

 

1. ) Automataberendezés regisztrációs számának megadása 

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata üzemeltetőjének 

adókötelezettségét igazoló, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 

beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól 

szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti egyedi regisztrációs szám. 

A regisztrációs számot az üzemeltető kéri meg a NAV-tól, mely minden automata 

működtetéséhez szükséges. 

2. ) Automataberendezés üzemeltetési helyének megadása 

Az automata működtetési helyének megadása részletes bontásban (helység, irányítószám, 

utca, házszám, emelet, ajtó) oly módon, hogy az pontosan természetben beazonosítható és 

megtalálható legyen. 

3. ) Kapcsolattartó neve és elérhetőségei 

A kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit szükséges megadni, akivel beszerelő munkatársaink 

felvehetik a kapcsolatot a beszerelési időpont egyeztetése és egyéb automatákkal 

kapcsolatos technikai kérdések pontosítása céljából. Eddig mindenképp kötelező az adatok 

kitöltése, a műszaki adatokra vonatkozó további értékek leadására 2017.08.31.-ig van 

lehetőség. 
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4. ) Automataberendezés gyártója, típusa 

Kérjük, értelemszerűen adja meg a rendelkezésére álló automata adatokat. 

5. ) Üzembe helyezési kód 

Az üzembe helyezéshez az üzemeltetőnek előzetesen a NAV-tól kell beszereznie a 16 

számjegyből álló üzembe helyezési kódot, mellyel az AFE egység beszerelése után indítható az 

üzembe helyezési folyamat. Ha még nem áll rendelkezésére a kód, kérjük, a cellát hagyja üresen. 

6. ) Vezérlő egység gyártója, típusa 

Ha ismeri a vezérlő egység gyártóját és típusát kérjük, adja meg, amennyiben az adat nem ismert, 

jelölje EGYÉB válasz adásával. 

7. ) Vezérlő egység szoftver (firmware) verziója 

Ha ismeri a vezérlő egység szoftverét, kérjük, adja meg, amennyiben az adat nem ismert, jelölje 

EGYÉB válasz adásával. 

8. ) Vezérlő egység kezelt fizetési protokollja 

Választható protokoll: MDB, BDV, EXE és PARALLEL. 

Ha ismeri a vezérlő egység kezelt fizetési protokkolját, kérjük, adja meg, amennyiben az adat 

nem ismert, jelölje EGYÉB válasz adásával. 

9. ) Vezérlő egység jelenleg használt fizetési protokollja 

Ha ismeri a vezérlő egység kezelt fizetési protokkolját, kérjük, adja meg, amennyiben az adat 

nem ismert, jelölje EGYÉB válasz adásával 

10. ) Érmevizsgáló gyártója, típusa 

Ha ismeri az érmevizsgáló gyártóját és típusát kérjük, adja meg, amennyiben az adat nem ismert, 

jelölje EGYÉB válasz adásával. 

11. ) Érmevizsgáló kezelt fizetési protokollja 

Választható protokoll: MDB, BDV, EXE és PARALLEL. 

Ha ismeri az érmevizsgáló kezelt fizetési protokkolját, kérjük, adja meg, amennyiben az adat nem 

ismert, jelölje EGYÉB válasz adásával. 



12. ) Bankjegyvizsgáló 

Kérjük VAN válasz adásával adja meg, ha automatájában található bankjegyvizsgáló. Amennyiben 

nincs beépítve, NINCS válasz adásával jelezze. 

 

13. ) Bankjegyvizsgáló gyártója, típusa 

Ha az előző oszlopban VAN választ adott, kérjük adja meg a bankjegyvizsgáló gyártóját és típusát. 

Amennyiben az adat nem ismert, jelölje EGYÉB válasz adásával.  

Ha az előző oszlopban NINCS választ adott, a cellákat hagyja üresen. 

14. ) Bankjegyvizsgáló kezelt fizetési protokollja 

Választható protokoll: MDB, BDV, EXE és PARALLEL. 

Ha ismeri az Bankjegyvizsgáló kezelt fizetési protokkolját, kérjük, adja meg, amennyiben az adat 

nem ismert, jelölje EGYÉB válasz adásával. 

Ha az automatában nincs bankjegyvizsgáló, a cellát hagyja üresen. 

15. ) Bankkártya terminál 

Kérjük VAN válasz adásával adja meg, ha automatájában található bankkártya terminál. 

Amennyiben nincs beépítve, NINCS válasz adásával jelezze. 

16. ) Bankkártya terminál gyártója, típusa 

Ha az előző oszlopban VAN választ adott, kérjük adja meg a bankkártya terminál gyártóját és 

típusát. Amennyiben az adat nem ismert, jelölje EGYÉB válasz adásával. 

Ha az előző oszlopban NINCS választ adott, a cellákat hagyja üresen. 

17. ) Bankkártya terminál kezelt fizetési protokollja 

Választható protokoll: MDB, BDV, EXE és PARALLEL. 

Ha ismeri az Bankkártya terminál kezelt fizetési protokkolját, kérjük, adja meg, amennyiben az 

adat nem ismert, jelölje EGYÉB válasz adásával. 

Ha az automata nem rendelkezik bankkártya terminállal, a cellát hagyja üresen. 

18. ) Egyéb cashless eszköz 

Kérjük VAN válasz adásával adja meg, ha automatájában található egyéb cashless eszköz. 

Amennyiben nincs beépítve NINCS válasz adásával jelezze. 



19. ) Egyéb cashless eszköz gyártója, típusa 

Ha az előző oszlopban VAN választ adott, kérjük adja meg az egyéb cashless eszköz gyártóját és 

típusát. Amennyiben az adat nem ismert, jelölje EGYÉB válasz adásával. 

Ha az előző oszlopban NINCS választ adott, a cellákat hagyja üresen. 

20. ) Egyéb cashless eszköz kezelt fizetési protokollja 

Választható protokoll: MDB, BDV, EXE és PARALLEL. 

Ha ismeri az egyéb cashless eszköz kezelt fizetési protokkolját, kérjük, adja meg, amennyiben az 

adat nem ismert, jelölje EGYÉB válasz adásával. 

Ha nincs egyéb cashless eszköz beépítve, a cellát hagyja üresen. 

21. ) Egyéb telemetria eszköz 

Kérjük VAN válasz adásával adja meg, ha automatájában található egyéb cashless eszköz. 

Amennyiben nincs beépítve, NINCS válasz adásával jelezze. 

22. ) Egyéb telemetria eszköz gyártója, típusa 

Ha az előző oszlopban VAN választ adott, kérjük adja meg az egyéb telemetria eszköz gyártóját és 

típusát. Amennyiben az adat nem ismert, jelölje EGYÉB válasz adásával. 

Ha az előző oszlopban NINCS választ adott, a cellákat hagyja üresen. 

23. ) Egyéb telemetria eszköz kezelt fizetési protokollja 

Választható protokoll: MDB, BDV, EXE és PARALLEL. 

Ha ismeri az egyéb telemetria eszköz kezelt fizetési protokkolját, kérjük, adja meg, amennyiben 

az adat nem ismert, jelölje EGYÉB válasz adásával. 

Ha nincs egyéb telemetria eszköz az automatában, a cellát hagyja üresen. 

24. ) Egyéb telemetria eszköz bekötési módja 

Választható bekötési mód: MASTER/SLAVE, kérjük ezek közül válasszon. 

Ha nincs egyéb telemetria eszköz az automatában, a cellát hagyja üresen a cellát.  



25. ) NAV-nál lejelentett állapot: 

A jelenleg szüneteltetés alatt álló automatákat, kérjük, rögzítse Inaktív jelöléssel. 

FONTOS! Kérjük automatái adatait minél részletesebben, minden rendelkezésükre álló 

információ alapján adják meg, ezzel segítve a beszerelhetőség vizsgálatát. Minden automatát 

külön soron rögzítsen. Kérjük, ne változtasson a táblázat fejlécén, mert az Elfogadó 

Nyilatkozathoz történő feltöltésnél hibát fog jelezni a rendszer.  

Amennyiben az automataberendezés bármely egységének gyártóját, típusát, kezelési 

protokollját „egyéb” megjelöléssel – vagy hiányosan adja meg a felügyeleti szolgáltató az 

üzemeltetési helyen helyszíni intézkedése szükséges,  a  felügyeleti  szolgáltató díjat számíthat 

fel. 

KÉRJÜK, HA NEM ADTA MEG AUTOMÁTAI MŰSZAKI ADATAIT, AZ ÁLLOMÁNY TOVÁBBI 

KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN MENTSE EL MAGÁNAK A FELÜLETRE FELTÖLTÖTT EXCEL TÁBLÁT. 


