
Az új online pénztárgépek egyszerűsített vásárlási 
folyamatábrája:

A pénztárgép üzemeltetője regisztrációs kódot igényel

A  pénztárgép üzemeltető megvásárolja az online üzemmódra 
alkalmas pénztárgépet (vagy átalakíttatja a régit)

A NAV elbírálja az igénylést

A  pénztárgép forgalmazója leellenőrzi a regisztrációs kódot és 
a támogatás jogosságát

A  pénztárgép üzemeltető előfizetői szerződést köt az 
adatkommunikációs szolgáltatóval

Kódot és 
támogatás visszaigazoló 

elektronikus válasz a 
NAV-tól

PTGREG
PTGREG-01

PTGREG-TAM-01
PTGREG-TAM-02

Jogos támogatás esetén 
csökkentett vételárról 

kiállított számla 



PTGREG Adatlap
Kitöltési segédlet

(Jelen segédlet nem helyettesíti a NAV által

közzétett kitöltési útmutatót és tájékoztató anyagot)

http://www.nav.gov.hu/data/cms293484/PTGREG_Kitoltesi_20130627.pdf
http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/tajekoztato_20130626.html


Csak akkor kell kitölteni, 
ha a NAV értesítőt küld!

Amennyiben egy vállalkozó pénztárgéppel ellátott 
üzlethelységetbérel, és a készülék a bérbeadó tulajdonában 

van, az adatlapot a bérlőnek vagyis a
 készülék használójának kell kitölteni

Amennyiben az adatlapot a könyvelő, vagy más tanácsadó 
cég tölti ki a pénztárgép üzemeltető helyett,

akkor itt annak a nevét kell megadni.



PTGREG Benzinkutak esetén kell kitölteni



Ebben a mezőben a vállalkozás összes
 üzletében működő, összes készülékét 

kell összesíteni: azt is amit átalakítani és 
azt is amit lecserélni kíván a vállalkozás

Javasoljuk használja a NAV oldaláról 
letölthető kitöltő programot, 

mert akkor ez automatikusan számolódik.
Nem kötelező, de megkönnyítheti a
 készülék működéséhez szükséges 
előfizetői szerződés megkötését.

Maximum 5 gépre kérhető, 
ha a kitöltési útmutatóban szereplő 

feltételeknek mind megfelel – 
Ha szükséges

 könyvelője segítségével 
tudja meghatározni

Ha 20-nál több kódot kér, akkor 
annyi lapot kellkérni, ahány lapra

 kifér az AP számok listája
 (pl. 37+42 gép 

2 helyszínen esetén 5 adatlap)

Csak ha támogatást
 kér (de akkor
 mindkettőbe 
1-1-t kell írni!)

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/ptgreg.html


PTGREG

Ha könyvelőjén kívül más
 pénzügyi tanácsadó tölti ki

Ha  csak erre az egy 
feladatra bíz meg valakit

Ha könyvelője tölti ki



PTGREG-01
Támogatás igénybevételére nem jogosító 

kód igénylése



PTGREG-01
Minden lapon megegyezik a PTGREG B 

blokkjában megadott adatokkal

Maximum 20, akkor is ha adott
 üzemeltetési helyen több készülék van!

Ezt a nyomtatványt annyiszor kell kitölteni, ahány 
üzemeltetési helyszínen működik a vállalkozás. 

Ha egy helyszínen 20-nál több készülék működik,
 akkor új lapot kell nyitni!



Minta Kft – Szolnok, Levél u 1. Minta Kft – Kecskemét, Ág u 1.
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PTGREG-TAM-01
Nyilatkozatok a támogatás igényléshez



PTGREG-TAM-01: Kérje könyvelője segítségét!

Ezt mindenképpen ki kell tölteni, mert  ennek hiányában a
 forgalmazó akkor is a teljes értékről állít ki számlát, ha a készülék 

Vásárlója egyébként támogatásra jogosult

Nyilatkozzon arról, hogy vállalkozása átlátható
 szervezet (az átlátható szervezet 

meghatározását ide kattintva olvashatja el).

További információk a támogatás igényléséről:

WWW.SAM4S.HU
WWW.PENZTARGEPCENTRUM.HU

http://www.penztargepcentrum.hu/mi-az-az-atlathato-szervezet
http://WWW.SAM4S.HU/
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