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Felhasználói leírás - részlet
Rendelés előjegyzés

Feladata

A menüpont feladata a pénztárgép üzembehelyezési kóddal rendelkező adózók megrendeléseinek tá-
mogatása.

Használata

A menüpont használatát azon adózóknak ajánljuk, akik még egyáltalán nem, vagy nem rendelték meg 
minden pénztárgépüket. A funkció elérhető mindazoknak, akik rendelkeznek Törvényes képviselői,  
PTGREG benyújtási, vagy ‘*’ jogosultsággal valamely adózóra vonatkozóan.

Menüpontok

Pénztárgép rendelés
A menüpont feladata a pénztárgép üzembehelyezési kóddal rendelkező adózók megrendeléseinek tá-
mogatása. A pénztárgép üzembehelyezési kóddal rendelkező, de konkrét pénztárgép megrendelési 
visszaigazolással nem rendelkező pénztárgéphasználatra kötelezett adózók meg-rendeléseinek támo-
gatása és az ezzel kapcsolatban felmerülő igények hatékony kiszolgálása.

A menüpont a korábban összeállított megrendelések listájával indul.

Ezen a képernyőn van lehetőség a Szűrés gombbal a leadott megrendelések között szűrni, illetve az 
Új megrendelés gombbal további megrendeléseket felvinni.

Új megrendelés indítása

Paraméterek:

· Adózó neve – Adóazonosító (kötelezően kitöltendő) – az adóalany neve, illetve adóazonosító jele 
vagy adószáma. Lenyíló listából választható, csak azon adóalanyok jelennek meg, melyekre a bejelent-
kezett felhasználónak joga van.



· Képviselőként jogosult vagyok az adózóval kapcsolatban pénztárgép ügyben eljárni (kötelezően 
kitöltendő) – a megrendelést készítő képviselőnek kötelezően jelölnie kell a jelölőnégyzetet.

· Típus – Engedély száma (kötelezően kitöltendő) – Lenyíló listából választható típusok. A Leírás linkre 
kattintással képeken is meg lehet tekinteni a kiválasztott típust.

· Üzembehelyezési kód (kötelezően kitöltendő) – Az üzemeltetőhöz kapcsolódó üzembehelyezési kód

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendelés leadása után módosításra, vagy törlésre már nincs lehetőség. 
Fontos tudni továbbá, hogy minden üzembehelyezési kódot csak egyszer lehet felhasználni, amenny-
iben nem áll rendelkezésre további kód, akkor a lenyíló listája üres marad. Amennyiben egy típusból 
elfogyott a rendelhető mennyiség, úgy a típus a továbbiakban nem rendelhető, és kikerül a listából.

A pénztárgép rendelése előtt feltétlenül olvassa el a Pénztárgép jellemzők összehasonlítása linken ta-
lálható információkat az egyes típusokról (szállítási határidő, előleg fizetés, lista árak, rendelhető men-
nyiség, stb).

A megrendelések módosítását vagy törlését az adásvételben érdekelt felek egymást között közvetlenül 
végzik, valamint az előlegek beszedésében sem működik közre a NAV.

A lista szűrése

Szűrési paraméterek:

· Rendelés azonosító – A rendelés azonosítója
· Adóazonosító – a pénztárgép üzemeltetőjének adószáma
· Adózó neve – a pénztárgép üzemeltetőjének neve
· Létrehozó – Az létrehozó képviselő neve
· Létrehozás dátuma – Létrehozás dátuma
· Üzembehelyezési kód – Üzembehelyezési kód
· Típus – A megrendelt pénztárgép típusa
· Engedély száma – A megrendelt pénztárgép típus engedélyszáma

A funkció általános leírását a Lista szűrése fejezetben találja.


