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23--i 910/2014/EU
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23
RENDELETE
a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről1

26. cikk
A fokozott biztonságú elektronikus aláírásra vonatkozó követelmények
A fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
a) kizárólag az aláíróhoz köthető;
b) alkalmas az aláíró azonosítására;
c) olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre,
amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat;
d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok
minden későbbi változása nyomon követhető.

2007. évi CXXVII. törvény
adóról2
2
az általános forgalmi adóról

Elektronikus számlára vonatkozó szabályok3
175. § (1)4
(2)5 Az elektronikus számla 168/A. § (1) bekezdésében említett eredetének hitelességére és
adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő megfelelése úgy is
biztosítható, ha az elektronikus számlát
a)6 minősített elektronikus aláírással látják el; vagy
b) az elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként hozzák
létre és továbbítják.
(3)7 Az elektronikus számla alkalmazásának feltétele
a) a (2) bekezdés b) pontjában említett esetben, hogy a számlakibocsátásra kötelezett és a
termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban megállapodjon az EDI
alkalmazásáról és használatáról;
b) egyéb esetben a számlabefogadó beleegyezése, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően
rendelkezik.
(4)8
(5)9 Külön jogszabály a 168/A. § (1) bekezdésében említett követelménynek való megfelelés
érdekében az elektronikus számlára egyéb rendelkezéseket is megállapíthat.
(6)10 Ha ugyanannak a számlabefogadónak több elektronikus számlát tartalmazó számlaköteget
küldenek vagy ilyet bocsátanak a rendelkezésére, akkor a különböző számlák azonos adatait
elegendő csak egyszer feltüntetni, feltéve, hogy minden számla esetében a teljes információ
1

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. augusztus 28-i, L 257. számában (73. o.),
hatályos 2014. szeptember 17-től.
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Kihirdetve: 2007. XI. 16.
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Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 137. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
4
Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII. törvény 154. §. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
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Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 138. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
6
Módosította: 2016. évi CXXI. törvény 57. §.
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Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 138. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
8
Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII. törvény 154. §. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
9
Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 138. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
10
Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 138. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.

hozzáférhető.

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus
formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

6. Számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjára vonatkozó különös
szabályok
15. § (1) A számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként eljáró személy, illetve szervezet
által kibocsátott számlának - az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesülése mellett az alábbiakat kell teljesítenie:
a) papír alapon kibocsátott számla esetében a meghatalmazott a számla másolatát
haladéktalanul eljuttatja a számlakibocsátásra kötelezettnek, elektronikus számla esetében pedig
elektronikus formában bocsátja haladéktalanul a számlakibocsátásra kötelezett rendelkezésére;
b) a számlázó programmal előállított számla esetében a számlakibocsátásra kötelezett és
meghatalmazottja előzetesen és írásban megállapodnak a számla előállítása során alkalmazott
sorszámtartományról, amelyet a számlakibocsátásra kötelezett is köteles nyilvántartásában
rögzíteni.
(2) Az a személy, szervezet, aki vagy amely egyidejűleg több számlakibocsátásra kötelezett
meghatalmazottjaként jár el, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek megbízónként
elkülönített nyilvántartás vezetésével tesz eleget.

2000. évi C. törvény
számvitelről11
11
a számvitelről
167. § (1) A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi
kellékei a következők:
a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;
b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;
c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a
rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a
készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a
befizető aláírása;
d)12 a bizonylat kiállításának időpontja, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától
függően - annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait
vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka);
e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet
okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli
elszámolás rendjétől függően - értékbeni adatai;
f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító
gazdálkodó nevét, címét;
g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének,
valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik;
h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás;
i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása;
j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír.
(2)13 A számlával, az egyszerűsített adattartalmú számlával kapcsolatos további követelményeket
11

Kihirdetve: 2000. IX. 21.
Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 184. §. Hatályos: 2009. I. 1-től. A 2008. évben induló üzleti
évről készített beszámolóra is alkalmazható a 2008. évi LXXXI. törvény 271. § (2) szerint. A 2009.
évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazni kell.
13
Módosította: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (10), 2008. évi LXXXI. törvény 233. § (2). Lásd még:
2008. évi LXXXI. törvény 271. § (2).
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más jogszabály is meghatározhat.
(3)14 A bizonylat (ideértve mind a kibocsátott, mind a befogadott bizonylatokat) alaki és tartalmi
hitelessége, megbízhatósága - ha az más módon nem biztosítható - a gazdálkodó képviseletére
jogosult személy (ideértve a Polgári Törvénykönyv szerinti képviseletet is), vagy belső
szabályzatban erre külön feljogosított személy aláírásával is igazolható.
(4)15
(5)16 Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel e
törvény előírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történő alkalmazásának
feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit más jogszabály is meghatározhatja.
(6) Ha a könyvviteli nyilvántartás mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye,
biztosítani kell:
a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak - szükség esetén - a késedelem nélküli
kiíratását,
b) az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket.
(7)17 A gazdálkodó az (1) bekezdés h) és i) pontjában, illetve a 166. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségnek oly módon is eleget tehet, hogy a megjelölt adatokat, információkat és
igazolásokat az eredeti (elektronikus vagy papíralapú) bizonylathoz egyértelmű, az utólagos
módosítás lehetőségét kizáró módon fizikailag vagy logikailag hozzárendeli. A logikai
hozzárendelés elektronikus nyilvántartással is teljesíthető.

A bizonylatok megőrzése
169. § (1)18 A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az
azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a
törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles
megőrizni.
(2)19 A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig
kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon
megőrizni.
(3) A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a (2) bekezdés szerinti
megőrzési kötelezettség.
(4) A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem
hatálytalanítja e kötelezettséget, így az (1), illetve (2) bekezdés szerinti bizonylatok megőrzéséről a
szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell.
(5)20 Az elektronikus formában kiállított bizonylatot - a digitális archiválás szabályairól szóló
jogszabály előírásainak figyelembevételével - elektronikus formában kell megőrizni, oly módon,
hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását,
folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.
(6)21 Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról - a papíralapú
dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály
előírásainak figyelembevételével - készített elektronikus másolattal az e törvény szerinti
bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesíthető, ha a másolatkészítés alkalmazott módszere biztosítja
az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát,
illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.
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Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 43. § (1). Hatályos: 2004. I. 1-től. Először a 2004. évben
induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
15
Hatályon kívül helyezte: 2003. évi LXXXV. törvény 52. § (6). Hatálytalan: 2004. I. 1-től.
16
Megállapította: 2003. évi LXXXV. törvény 43. § (2). Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 323.
§ 7.
17
Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 253. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.
18
Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 254. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
19
A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2001. évi LXXIV. törvény 173. § (3).
Hatálytalan: 2002. I. 1-től.
20
Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 254. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
21
Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 254. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus
formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

4. Számlázó programmal szembeni követelmények
követelmények
8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy
a) a számlázó program - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - kihagyás és
ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és
b)22 a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék, és
c)23 rendelkezzen a 11/A. § szerinti, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű
funkcióval, és
d)24 biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv.
szerinti kötelező adattartalmának az állami adó- és vámhatóság részére történő, 13/A-13/B. §
szerinti elektronikus úton történő továbbítását.
(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla
kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.
(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a
számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és
b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni
kapcsolataiban a számla kibocsátása
azonos sorszámtartományon belül történik.
(4) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla, az Áfa tv. 165. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó
ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.
(5) Abban az esetben, ha a program egyaránt alkalmas számla és nyugta előállítására, számla és
nyugta kibocsátása elkülönített sorszámtartományon is történhet.
(6)25 A számlázó programmal előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat az (1)
bekezdés d) pontja alkalmazásában abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a
számlázó program az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja.
9. § (1) A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az
általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés
időpontja szerint nyilvántartani.
(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak
értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A
számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről
kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát.
10. § (1)26 A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő,
rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon
rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített felhasználói
dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és
azonosítójáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program
működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi
funkciójának ismertetését. A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat
hajthatja végre.
(3) A számlázó program funkcióinak módosítása esetén az értékesítő, rendelkezésre bocsátó
köteles gondoskodni arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti
dokumentáció funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása.
(4) A számlázó programot használó adóalany az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint
22

Módosította: 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet 5. §.
Beiktatta: 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet 2. §. Módosította: 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 4. § a).
24
Beiktatta: 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2018. VII. 1-től.
25
Beiktatta: 2/2018. (VI. 1.) PM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2018. VII. 1-től.
26
Módosította: 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 27. § 1.
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annak (3) bekezdése szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az ezen számlázó programmal
kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az
adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.
(5) A (2) és a (4) bekezdésben a dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek
vonatkoznak a saját fejlesztésű programot használó adóalanyra is.
(6)27 Amennyiben az (1) bekezdés szerinti dokumentáció nem magyar, német, francia vagy angol
nyelvek bármelyikén készült, annak magyar nyelven történő rendelkezésre állásáról
a) a számlázó programot értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni, feltéve, hogy
belföldön nyilvántartásba vett adóalany,
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetben a számlázó programot használó adóalany köteles
gondoskodni.
(7)28 Az (1) bekezdés szerinti dokumentáció magyar nyelvű fordítására az ezen dokumentációra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
11. § (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
a) nevét, azonosítóját;
b) fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát;
c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata
esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.
(2) Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program
a) (1) bekezdés szerinti adatait;
b) használatból történő kivonásának időpontját
a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.
11/A. §29 A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági
ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával
adatexport végezhető
a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban
kibocsátott, illetve
b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba
tartozó számlákra.
12. § Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy
felügyelete alatt a számla kiállítója - próbajelleggel - bocsát ki számlát.
13. § (1) Az online számlázó rendszert használó adóalany - a 11. § (1) bekezdésétől eltérően köteles
a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét;
b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;
c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az
adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.
(2) Az online számlázó rendszert használó adóalany - a 11. § (2) bekezdésétől eltérően - köteles
a) az (1) bekezdés szerinti adatokat;
b) az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül az
adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

4/A.30 Számlázó programok adatszolgáltatása
13/A. §31 (1) A számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító
adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv.
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szerinti kötelező adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal,
XML-formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és
adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.
(2) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás megkezdésének feltétele a gép-gép
interfész használatához szükséges adatoknak az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany állami
adó- és vámhatósághoz tett bejelentésén alapuló nyilvántartásba vétele.
(3) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az (1)
bekezdés szerint történt a benyújtása, és a sikeres feldolgozást az állami adó- és vámhatóság
rendszere visszaigazolta.
(4) Ha az állami adó- és vámhatóság visszaigazolása alapján az adatszolgáltatás nem
dolgozható fel, a hiba elhárítását követően az adatszolgáltatást meg kell ismételni.
(5) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az állami adó- és vámhatóság
rendszerének sikeres feldolgozásra vonatkozó visszaigazolása ellenére észleli, hogy hibás
adatszolgáltatás történt, az adatszolgáltatást a hiba elhárítását követően meg kell ismételni. Az
ismételt adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és
vámhatóság rendszerében jóvá kell hagynia.
(6) A (4)-(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatásra kötelezett
adóalany a javított adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított
számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának
manuális rögzítésével is megteheti.
(7) Ha a (4)-(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás észlelésének napjától számított 3
munkanapon belül a hiba elhárítása nem történt meg, akkor az adatszolgáltatásra kötelezett
adóalany az adatszolgáltatást a hiba elhárulásáig a (6) bekezdésben foglaltak szerint köteles
teljesíteni.
13/B. §32 (1) Ha a számlázó program által kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat
adatait fogadó elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az
üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról
haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus rendszereinek karbantartás miatti leállítását
megelőzően a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé a honlapján
a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról.
(3) Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla,
számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, karbantartás
vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a számlázó programnak a kiállított
számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az
üzemzavar, karbantartás vagy az internetszolgáltatás elégtelensége megszűnését követő 24 órán
belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.
(4) Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának
időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak szolgáltatására kötelezett
adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem
továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére, a számlázó programnak az előállított számla,
számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar
elhárulását követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton
továbbítania.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének 48 órát
meghaladó üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége esetén ezt a tényt az
adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében legkésőbb
a 48 órás időtartam leteltekor jeleznie kell és az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől
számított 24 órán belül az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával
egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével
köteles teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az
internetszolgáltatás elégtelensége nem hárul el, az időkeret az állami adó- és vámhatóság
rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig míg az
üzemzavar, internetszolgáltatás elégtelensége fennáll.

6. Számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjára vonatkozó különös
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szabályok
15. § (1) A számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként eljáró személy, illetve szervezet
által kibocsátott számlának - az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesülése mellett az alábbiakat kell teljesítenie:
a) papír alapon kibocsátott számla esetében a meghatalmazott a számla másolatát
haladéktalanul eljuttatja a számlakibocsátásra kötelezettnek, elektronikus számla esetében pedig
elektronikus formában bocsátja haladéktalanul a számlakibocsátásra kötelezett rendelkezésére;
b) a számlázó programmal előállított számla esetében a számlakibocsátásra kötelezett és
meghatalmazottja előzetesen és írásban megállapodnak a számla előállítása során alkalmazott
sorszámtartományról, amelyet a számlakibocsátásra kötelezett is köteles nyilvántartásában
rögzíteni.
(2) Az a személy, szervezet, aki vagy amely egyidejűleg több számlakibocsátásra kötelezett
meghatalmazottjaként jár el, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek megbízónként
elkülönített nyilvántartás vezetésével tesz eleget.
---->>----->>--<<-----<<----

1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a digitális archiválás szabályairól
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 17/A. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 116. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 3. és
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a
következőket rendelem el:
1. § (1) Ha törvény iratnak vagy okiratnak a megőrzését, illetve eredeti példány megőrzését írja
elő, a megőrzési kötelezettséget elektronikus úton e rendelet szerint kell teljesíteni.
(2) E rendelet hatálya - a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítő elektronikus dokumentumként
kiadott lapszámainak digitális archiválása kivételével - nem terjed ki az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy
személy által végzett elektronikus archiválásra.
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. bizalmi szolgáltató: a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó
elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: eIDAS rendelet) 3. cikk 19. pontja szerinti szolgáltató,
2. fokozott biztonságú elektronikus aláírás: az eIDAS rendelet 3. cikk 11. pontja szerinti aláírás.
3. § (1) A megőrzésre kötelezett a megőrzési kötelezettség lejártáig folyamatosan köteles
biztosítani, hogy az elektronikus dokumentum megőrzése olyan módon történjen, amely védi az
elektronikus dokumentumot a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés, az utólagos
módosítás és sérülés, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen.
(2) A megőrzésre kötelezett köteles biztosítani, hogy az őrzött elektronikus dokumentum
értelmezhetősége, olvashatósága - például a dokumentum megjeleníthetőségét lehetővé tevő
szoftver- és hardverkörnyezet biztosításával - a megőrzési kötelezettség időtartama alatt
megmaradjon.
4. § (1) A megőrzésre kötelezett a megőrzésről a 3. §-ban szereplő követelmények folyamatos
teljesítése mellett, a megőrzendő elektronikus dokumentum típusához és hitelességéhez
igazodóan köteles gondoskodni.
(2) A megőrzésre kötelezett különösen az 5-8. §-ban meghatározott módon gondoskodhat a 3.
§-ban meghatározott feltételek teljesítéséről.
5. § (1) Ha a megőrzésre szánt elektronikus dokumentumot legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással látták el, a megőrzésre kötelezett a megőrzéssel bizalmi szolgáltatót is
megbízhat.
(2) Ha a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megőrzéséről

a megőrzésre kötelezett nem bizalmi szolgáltató útján gondoskodik, akkor a 3. § (1) bekezdése
szerinti utólagos módosítás és sérülés elleni védelem érdekében köteles az elektronikus aláírás
érvényességét ellenőrizni, és a megőrzési kötelezettség időtartama alatt köteles gondoskodni az
elektronikus aláírás érvényességének fenntartásáról.
(3) Ha több elektronikus dokumentumon helyeztek el egyetlen, legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírást, akkor ezeket a dokumentumokat a megőrzés során együtt kell kezelni.
6. § (1) Az elektronikus dokumentum megőrzésére olyan zárt rendszer is használható, amely a
dokumentum keletkezésének vagy a megőrzésre kötelezetthez történő megérkezésének
időpontjától biztosítja a 3. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesítését.
(2) Ha jogszabály az adattartalom sértetlenségének biztosítását írja elő, az teljesíthető az eredeti
dokumentum formátumának, struktúrájának megváltoztatása esetén is.
(3) A zárt rendszerű archiválást lehetővé tevő szoftver vagy informatikai megoldás fejlesztőjének
írásban kell nyilatkoznia arról, hogy az maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak.
(4) A zárt rendszerű archiválást lehetővé tevő szoftver vagy informatikai megoldás fejlesztője és a
megőrzésre kötelezett egyetemlegesen felelnek azért, hogy az alkalmazott zárt rendszerű
archiválási folyamat megfelel a 3. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
(5) A zárt rendszerű archiválást lehetővé tevő szoftvernek vagy informatikai megoldásnak olyan
dokumentációval kell rendelkeznie, amely részletes tájékoztatást nyújt legalább az alábbiakról:
a) szoftver vagy informatikai megoldás működésére vonatkozó áttekintő folyamatok,
b) alkalmazott technológiák,
c) alkalmazott szabványok,
d) zárt rendszerű archiválást garantáló megoldások,
e) folyamatba épített és utólagos informatikai és belső ellenőrzési tevékenységek.
7. § A megőrzésre kötelezett az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10.
melléklet 6. és 13. pontja szerinti adatszolgáltatással érintett, számla, számlával egy tekintet alá
eső okirat (a továbbiakban együtt: elektronikus számla dokumentum) elektronikus formában
történő megőrzését teljesítheti olyan módon is, amely megfelel a következő követelményeknek:
a) a megőrzésre kötelezett az adott elektronikus számla dokumentumhoz az állami adó- és
vámhatóság közleményében meghatározott módon egyirányú kódolási algoritmussal előállít egy
különálló, de az adott elektronikus számla dokumentummal együtt kezelt adatot (a továbbiakban:
hash kód),
b) a megőrzésre kötelezett az a) pontban létrehozott hash kódot a számla és a nyugta
adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági
ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben [a továbbiakban: 23/2014. (VI. 30.) NGM
rendelet] foglaltak alkalmazásával megküldi az állami adó- és vámhatóság részére,
c) ha az állami adó- és vámhatóság visszaigazolja a b) pontban meghatározott módon
megküldött adatszolgáltatás sikeres feldolgozását, biztosítható az elektronikusan megőrzött
számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adattartalmának védelme és az eredet hitelessége,
d) a megőrzésre kötelezettnek az a) pontban foglaltak alapján képzett hash kódot és az
elektronikus számla dokumentumot együttesen szükséges megőriznie, ezzel igazolva az
elektronikus számla dokumentum adattartalmának változatlanságát, valamint az utólagos
módosítás és sérülés kizárását.
8. § A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 14. §-a szerinti ajánlott tartalommal, előzetesen, írásban
kötött szerződés alapján elektronikus adatcsere rendszer alkalmazásával létrehozott elektronikus
dokumentum esetében a kötelezett a megőrzési kötelezettségnek olyan elektronikus adatcsere
rendszer igénybevételével is eleget tehet, amely megfelel a 3. § (1) bekezdésében foglalt
követelményeknek, valamint biztosítja az elektronikus dokumentum megőrzését mind a kibocsátó,
mind a befogadó oldalán.
9. § (1) Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.
(2) Azokat a dokumentumokat, amelyeknél a megőrzési kötelezettség e rendelet hatálybalépését
megelőzően keletkezett, de archiválásukra a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.
29.) GKM rendelet alapján nem került sor, a megőrzésre kötelezett köteles az e rendeletben
foglaltaknak megfelelően archiválni.
(3) Azon dokumentumok esetében, amelyek archiválására a digitális archiválás szabályairól szóló
114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet alapján sor került, a megőrzésre kötelezett a megőrzési
kötelezettségének 2018. július 1-jétől az e rendeletben foglaltaknak megfelelően is eleget tehet.
10. § E rendelet a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül

helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
11. §33

2016. évi CXXX. törvény
perrendtartásról34
34
a polgári perrendtartásról
325. § [A teljes bizonyító erejű magánokirat]
(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha
a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,
b)35 két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot
előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot
mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és - ha törvény eltérően nem rendelkezik lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni,
c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,
d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint
megfelelően aláírja,
e)36 ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével
bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját
kezű aláírásának ismerte el,
f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott
biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy
rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el,
g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy
h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre,
ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a
személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt
vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről
kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt
az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott
biztonságú időbélyegzővel látja el.
(2) Ha az okirat aláírója nem tud olvasni, illetve nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült,
csak akkor jön létre teljes bizonyító erejű magánokirat, ha magából az okiratból kitűnik, hogy annak
tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy az okirat aláírójának megmagyarázta.
(3) A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel
bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy
magára kötelezőnek ismerte el.
(4) A teljes bizonyító erejű magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha azt az ellenfél
kétségbe vonja, vagy a valódiság bizonyítását a bíróság szükségesnek találja.
(5) Ha a teljes bizonyító erejű magánokiraton szereplő aláírás valódisága nem vitás vagy
bizonyított, illetve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy bélyegző vagy zárt
rendszerben alkalmazott bizalmi szolgáltatás keretében a kiállító saját kezű aláírására
egyértelműen visszavezethető adatok ellenőrzésének eredményéből más nem következik, az
aláírást vagy a bélyegzőt megelőző szöveget - elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel
ellátott adatokat - az ellenkező bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni, kivéve, ha az
okiratnak olyan rendellenességei vagy hiányai vannak, amelyek e vélelmet megdöntik.
(6) A teljes bizonyító erejű magánokiraton szereplő aláírás valódiságát vagy a szöveg meg nem
hamisított voltát - kétség esetén - más olyan írással való összehasonlítás útján is meg lehet
állapítani, amelynek valódisága nem kétséges. A bíróság ennek érdekében íráspróbát is
elrendelhet, és szükség esetén annak eredményét, illetve a vitatott okiratot, aláírást szakértővel is
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megvizsgáltathatja.
(7) Ha a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott
elektronikus okirat aláírójának vagy bélyegző létrehozójának azonossága, illetve az okirat
hamisítatlansága kétséges, ezek megállapítása érdekében a bíróság elsősorban az elektronikus
aláíráshoz vagy bélyegzőhöz tartozó tanúsítványt kibocsátó bizalmi szolgáltatót keresi meg. Az
elektronikus okirathoz kapcsolt időbélyegző által igazolt adatokkal kapcsolatos kétség esetén a
bíróság elsősorban az időbélyegzést végző bizalmi szolgáltatót keresi meg. Az olyan zárt
rendszerben alkalmazott bizalmi szolgáltatás keretében kiállított elektronikus okirat esetén, ahol a
szolgáltató az okiratot a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű
aláírására egyértelműen visszavezethető adatokkal együtt hitelesen igazolja, a bíróság elsősorban
a zárt rendszer bizalmi szolgáltatóját keresi meg.
(8) Az elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatokat az ellenkező
bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni a tárolást végző szolgáltató igazolása alapján,
ha a szolgáltató
a) a tárolásra átvételkor meggyőződött az elektronikus dokumentum hitelesítésének
érvényességéről,
b) a tárolást a Kormány rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő, az E-ügyintézési tv.
szerinti minősített archiválási szolgáltatás vagy elektronikus dokumentumtárolás központi
elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében végzi, és
c) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint igazolja az elektronikus okirat hitelességét.

268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
egészség-- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási
az önkéntes kölcsönös egészség
szabályairól
24/C. §37 (1)38 Az egészségpénztár és az egészségpénztári szolgáltató közötti szerződést kivéve az Öpt. 51/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó
egészségpénztári szolgáltatót, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel
szerződésben álló szolgáltatókat az e szerződés tárgyát képező szolgáltatások tekintetében írásba kell foglalni.
(2) Az egészségpénztár csak az egészségpénztári szolgáltató által a pénztár nevére kiállított, a
számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki kellékekkel ellátott számla, egyszerűsített
számla, vagy legalább a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal rendelkező bizonylat,
ellenében teljesíthet kifizetést. Ettől eltérően kifizetés teljesíthető a (4) bekezdésben meghatározott,
a pénztár nevére kiállított dokumentum alapján is. Az egészségpénztári szolgáltató a számlán,
egyszerűsített számlán, a bizonylaton, vagy elektronikus dokumentumon az igénybe vevő
pénztártag (közeli hozzátartozó) nevét vagy azonosítóját feltünteti.
(3) A pénztár által teljesített kifizetés alapjául szolgáló bizonylatnak legalább az alábbiakat kell
tartalmaznia:
a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója,
b) a bizonylat kibocsátásának kelte,
c) a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó neve, címe és adószáma,
d) a vevő neve, címe, valamint közösségi adószáma - ennek hiányában adószáma -, ha a vevő
az adó fizetésére kötelezett,
e) a Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén a vevő közösségi adószáma,
f) a teljesítés időpontja,
g) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább
beazonosításához szükséges,
h) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető mennyiségi egysége és mennyisége,
i) a termék, szolgáltatás egységára,
j) a termék (szolgáltatás) ellenértéke összesen,
k) a bizonylat végösszege,
l) a fizetés módja és határideje.
37

Beiktatta: 367/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
Megállapította: 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. §. Módosította: 379/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet 29. §.
38

(4)39 A pénztár részére megküldött dokumentum több pénztártaggal kapcsolatos gazdasági
eseményt, gazdasági műveletet is tartalmazhat. Ebben az esetben a gazdasági műveletet
(eseményt) tagonkénti bontásban kell feltüntetni. A pénztár által teljesített kifizetés alapjául szolgáló
dokumentumnak legalább a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell rendelkeznie. Papír
alapú dokumentum esetén azt a kiállítónak cégszerűen alá kell írnia, elektronikus dokumentum
esetén pedig azt legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.
24/D. §40 (1)41 Az Öpt. 50/B. § (1) bekezdésének g)-h) pontja, az Öpt. 51/B. § (1) bekezdésének
f), g), i) pontja, valamint az Öpt. 51/C. §-ának c) és e) pontja alapján nyújtott támogatás alapján
finanszírozott termékek esetében a termék értékesítője és a pénztár között szerződéskötésre nincs
szükség.
(2)42 Az Öpt. 51/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatásnak minősülő, a
biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. §-ának y) pontjában
meghatározott gyógyszerészi gondozás esetén az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3)43 Az (1) bekezdésben meghatározott termék megvásárlását a pénztártag saját (közeli
hozzátartozója) nevére kiállított, a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki
kellékekkel ellátott számla, egyszerűsített számla, vagy legalább a 24/C. § (3) bekezdésében
meghatározott tartalommal rendelkező bizonylat, vagy a 24/C. § (4) bekezdésében meghatározott
feltételeknek megfelelő elektronikus dokumentum pénztár részére történő eljuttatásával igazolja.
24/H. §44 (1)45 A pénztár alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy a pénztári kártya igénylésével a
tag hozzájárul ahhoz, hogy a kártya elfogadója az általa kiállított, a 24/C. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő számlát közvetlenül, az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével a
pénztár részére küldje meg kiegyenlítés végett. Ebben az esetben, amennyiben elektronikus
számlát alkalmaznak, az Eszr. szerinti szerződést a pénztártag javára a pénztár köti meg és az
összesítőt a pénztár részére kell megküldeni. A kártya igénylésekor erre a tag figyelmét írásban fel
kell hívni. A számla pénztárhoz való közvetlen továbbítása esetén biztosítani kell, hogy a kártya
elfogadója a számlával azonos adattartalmú dokumentumot bocsásson a tag rendelkezésére.
(2) A pénztár a számlák fogadását és azok feldolgozását kiszervezheti, azonban az
utalványozást csak a pénztár végezheti.
(3)46 Az (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazható valamely pénzforgalmi szolgáltató által
kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz esetében is, ha az a kibocsátó pénztárral kötött
szerződése alapján alkalmas a pénztártagsági jogviszony igazolására.

Zárolás47
24/I. §48 (1) A kártya-elfogadó a tag kezdeményezésére az igénybe vett szolgáltatás, illetve
megvásárolt áru ellenértékét zároltatja.
(2) A pénztár a zárolt összeget csak a zárolással kapcsolatos követelés kiegyenlítésére
használhatja fel. A 24/H. § szerinti elektronikus számla alkalmazása esetén a zárolt összeg
felhasználása csak akkor történhet meg, ha az igénybe vett szolgáltatás jogszerűségéről a pénztár
meggyőződött.
(3) Amennyiben a pénztár a 24/H. § szerinti elektronikus számlát alkalmaz, ennek során az
elektronikus számla beérkezését követő 5 munkanapon belül az igénybe vett szolgáltatás
jogszerűségét megvizsgálja, a kártya-elfogadó részére a zárolt összegnek a jogszerűen igénybe
vett részét átutalja, a fennmaradó összeg tekintetében a zárolást megszünteti.
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(4) A zárolás megszűnik:
a) az összeg felhasználásával,
b) 24/H. § szerinti elektronikus számla esetén a jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatások
ellenértékeként való zárolás esetén a zárolás pénztár általi megszüntetésével, illetve
c) a jogszabály erejénél fogva legkésőbb a zárolás kezdeményezésétől számított 181. napon.
(5) A tagsági jogviszony megszűnése esetén a zárolt összeg a tag (kedvezményezett), átlépés
esetén az átvevő pénztár részére nem fizethető ki, illetve nem utalható át. Amennyiben a zárolás
megszűnését követően marad fenn összeg, akkor az a tag követelése, amit a pénztár utólagos
elszámolás keretében a tag (kedvezményezett), átlépés esetén az átvevő pénztár részére a zárolás
megszűnését követő 15 napon belül kifizet, illetve átutal.
(6) A pénztár vagy az általa megbízott szolgáltató automatizált ellenőrzési rendszert
működtethet. A kártya-elfogadó a finanszírozható termékekről számlát állít ki, amelyet a pénztár a
(3) bekezdésben foglaltak szerint kiegyenlít.
24/K. §49 (1)50 A szolgáltatásszervező - a pénztár erre vonatkozó külön megbízása esetén bizományosként eljárhat a szolgáltatási szerződések, a kártyaelfogadási szerződés, valamint az
elektronikus számlázással kapcsolatos szerződések megkötése érdekében. Ebben az esetben a
szerződéseket a szolgáltatásszervező a saját nevében, a pénztár javára köti meg. A bizományi
szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései alkalmazandók,
azzal, hogy a bizományi szerződés alapján kötött adásvételi szerződés esetén a bizományosi
felelősséggel kapcsolatos szabályait csak a szerződés kifejezett ilyen értelmű rendelkezése esetén
kell alkalmazni.
(2) A szolgáltatásszervező elláthatja az egészségpénztári szolgáltatók tevékenységének a
szolgáltatókkal kötött szerződésben rögzített módon történő ellenőrzését a pénztár által
meghatározott körben.
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