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1 Általános tudnivalók 

1.1 Elérhetőség 

Az FSZKR rendszer a következő URL címen érhető el a támogatott böngészők segítségével: 
https://fszkr.datrak.hu/#/ 

Támogatott böngészők: 

• Internet Explorer 11 + 

• Microsoft Edge 

• Firefox (legfrissebb verzió) 

• Google Chrome (legfrissebb verzió) 

1.2 Általános lépések 

 Bejelentkezés 

A rendszerbe való bejelentkezéshez az URL cím megadása után kapott nyitóképernyőn a jobb 
felső sarokban lévő ikonra, majd az utána megjelenő Bejelentkezés feliratra kattintva lehet 
elindítani. 

 
A megjelenő Hitelesítés ablakban ki kell tölteni a felhasználónevet és jelszót, majd a Belépés 
gombra kell kattintani. A felhasználói azonosítók megegyezinek az Automata Telemetria 
Rendszerben („ATR”) (https://telemetria.datrak.hu) használt adatokkal. 

 
Sikeres belépés esetén megjelenik a menüsor és kiírást kapunk a sikeres belépés tényéről. A 
piktogramm mellett a bejelentkezett felhasználó azonosítója látható, illetve láthatjuk a képviselt 
cég nevét is. 
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 Kijelentkezés 

A rendszerből való kijelentkezéshez kattintsunk a jobb felső sarokban lévő ikonra, majd az utána 
megjelenő Kilépés feliratra. 

 

2 Automata Üzemeltetői Funkciók  

2.1 Automata lista kezelése 

Az első belépést követően az elsődleges feladat az automatáink nyilvántartásba vétele a 
Felügyeleti Szolgáltató rendszerkörnyezetében. Az „Automata lista” menüpont a felügyeleti 
szolgáltató által az Önök cégénél nyilvántartott, korábban már regisztrált automatákat jeleníti 
meg.  

 

 Új automata felvétele 

Amennyiben új automatát vásárolt, az Automata lista felületen található Új automata 
regisztrációja gombra kattintva új automatát szükséges rögzítenie a Felügyeleti Szolgáltató 
rendszerkörnyezetében. 

 
 

Üzemeltetési helyszín megadása 

Az új automata regisztrációjánál lehetőségünk van egy már meglévő lokációnk helyszín adatait 
kiválasztani az új automatánkhoz, vagy egy új lokációt létrehozni. A meglévő lokációk listája az 
ATR által tárolt lokációkból épül fel. Az itt megadott üzemeltetési címadatok és egyéb 
információk kerülnek rögzítésre az automatához a Felügyeleti Szolgáltató 
rendszerkörnyezetében, viszont a NAV felé történő bejelentést ez a művelet nem váltja ki. 
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Amennyiben az üzemeltetési hely meghatározásához helyrajzi szám megadása szükséges, akkor 
a cím adatoknál a helyrajzi számhoz legközelebb eső címet érdemes rögzíteni a megfelelő 
térképes megjelenítéshez, és a helyrajzi számot pedig a Kiegészítő információ mezőbe lehetséges 
megadni. Kérjük, mindig törekedjen az üzemeltetési címadatok és egyéb információk lehető 
legpontosabb megadására és folyamatos karbantartására (lásd 2.1.2 Üzemeltetési cím) a 
jövőbeli kiszállások sikeressége érdekében! 

 

Piszkozat automata rögzítése 

Az új automata rögzítése felület megnyitása után lehetősége van úgynevezett „Piszkozat” 
automatát létrehozni az FSZKR rendszerben, melyet a későbbiekben még bármely adatára 
vonatkozóan módosíthat. A piszkozat automata kizárólag az FSZKR rendszerben kerül 
rögzítésre, bármikor törölhető, módosítható, azonban AFE-val történő telepítésre, üzemeltetés 
indítására nem alkalmas. Minden olyan automata piszkozatként menthető el, amelyhez még nem 
kaptunk NAV regisztrációs számot. A NAV regisztrációs szám rögzítését követően az automata 
már csak „teljes értékű” automataként menthető el az összes kötelező adat megadásával, 
melynek révén az automata automatikusan létrejön az ATR rendszerben is, és minden 
vonatkozó igénytípus elindítható rá. Az új automata regisztrációja felület is tartalmazza az 
Általános Nyomtatványkitöltő („ÁNYK”) nyomtatvány generálás támogató funkciót is, így a 
piszkozatként elmentett (NAV regisztrációs számmal még nem rendelkező) automaták esetében 
az FSZKR új automata regisztrációja felületén felvett adatok XML fájlba történő exportálása, és 
az XML fájl ÁNYK programban történő felhasználása is elérhető az FSZKR felületéről. A 
felületen tett automata létrehozással eleget tesz az ÁSZF szerinti kötelezettségnek, miszerint a 
Felügyeleti Szolgáltató irányába jelzi az automata üzemeltetési címét is.  

 

FIGYELEM! Az FSZKR felületein rögzített automata regisztráció nem váltja ki a NAV 
irányába történő automata regisztrációt, azt továbbra is az Üzemeltető kötelessége a 
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NAV részére jelezni. A NAV irányába történő bejelentéshez segítséget nyújt az 
automata létrehozása felületen található ÁNYK nyomtatvány generálás gomb 
megnyomásával letölthető XML fájl.  

 

 
 

Ezt a fájlt a felületen található súgó linken olvasható instrukcióknak megfelelően betöltheti az 
ÁNYK programba. A betöltés után az FSZKR felületen megadott adatok alapján az ÁNYK 
nyomtatvány bizonyos mezői előtöltődnek. 

 

 
 

Teljes értékű automata rögzítése 

Amennyiben már birtokában van a NAV regisztrációs számnak egy automata esetében, akkor 
azt kitöltheti az új automata regisztrációja felületen. Ezt a lépést egy már korábban elmentett, 
piszkozat automatánál is megteheti. A NAV regisztrációs szám kitöltésével a felületen felvett 
automata adatokat már csak teljes értékű automataként lehet rögzíteni. A NAV regisztrációs 
szám módosítására a későbbiekben már nem lesz lehetőség. 
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Amennyiben az új automata regisztrációja felületen a NAV regisztrációs szám, valamint az 
összes kötelező mező kitöltésre került, a teljes értékű automatánkat kétféleképpen menthetjük 
el. A Mentés automata üzembe helyezése nélkül gombra kattintva az automata teljes értékű 
eszközként rögzítésre kerül az FSZKR és ATR rendszerekben, azonban az AFE telepítési igény 
nem indul el. A Mentés és automata üzembe helyezése gomb megnyomásával a fentieken túl 
lehetőségünk van egyből leadni egy AFE telepítési igényt is a létrehozott automatánkra (a 
telepítési igény leadásának részleteivel kapcsolatban a 2.3.8 AFE telepítés fejezet foglalkozik). 
Az automata és AFE összerendelések kötelező előfeltétele az AFE telepítési igény leadása. 

 

Amennyiben egyszerre több új automata regisztrációt kíván indítani, az Automata lista felületen 
megtalálható Betöltősablon letöltése gomb megnyomásával egy erre a célra előkészített Excel 
táblázatot lehet letölteni. A táblázat tartalmazza a pontos kitöltési útmutatót, illetve egy 
mintasort is. A táblázat kitöltése után az Automata lista felületen található Automaták 
importálása gombra kattintva lehetséges az Excel fájl feltöltése, azaz az automaták betöltése és 
felvitele. 

 
 

A feltöltés sikerességét az FSZKR soronként kiértékeli, és a feltöltés után egy Eredménylista 
text fájlban letölthetővé teszi. A feltöltésnek sikeres és sikeres kimenetei is lehetnek, szintén 
soronként értékelve.  



Oldal: 8 / 54 

 

 
A sikeresen feltöltött sorok esetében az automata létrejön, az FSZKR automata listájában 
megtalálható lesz, illetve az adott sorhoz nem kapcsolódik hibaüzenet az eredménylistában. 

A sikertelen sorokkal kapcsolatban az eredménylista hibaüzenete(ke)t tartalmaz. Ezek az 
automaták nem jönnek létre FSZKR-ben. A hibaüzenetek alapján a sikertelen sorok javítása, 
illetve a sikeresen feltöltött sorok eltávolítása után a feltöltés megismételhető.  

Hibás sorokat tartalmazó eredménylista példa: 

 
 

 Üzemeltetési cím módosítása 

Az automatához kapcsolódó üzemeltetési és műszaki információk az automata adatlapján 
találhatók. Az automata adatlapját az Automata lista felületen látható automaták bejegyzéseinek 
sorában található Szerkesztés gombra kattintva tudjuk megnyitni. 
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A Szerkesztés gombra kattintva megnyílik az automata adatlapja. 

Amennyiben az üzemeltetési cím nem a valóságnak megfelelő vagy a későbbiekben módosul, 
abban az esetben a felügyeleti szolgáltatónál nyilvántartott adatokat a rendszerben az automata 
adatlapján található Üzemeltetési hely módosítása gombra kattintva megteheti. 

 
A gomb megnyomásával megjelenik az üzemeltetési cím módosítására vonatkozó felület.  
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A felületen egy már meglévő lokáció címadatainak kiválasztására, vagy egy új lokáció 
címadatainak megadására is lehetőség van, a meglévő lokációk listája az ATR által tárolt 
lokációkból épül fel. A címadatok módosítását követően az Üzemeltetési hely módosítása 
gombra kattintva mind az FSZKR, mind az ATR rendszerekben a megadott adatoknak 
megfelelően módosul az automata üzemeltetési címe. 

 

A felületen tett bejelentéssel eleget tesz az ÁSZF szerinti kötelezettségnek, miszerint a 
Felügyeleti Szolgáltató irányába jelezni kell az üzemeltetési cím módosulását. Figyelem: a NAV 
irányába a címmódosítás küldését nem váltja ki ez a bejelentés. A NAV irányába történő 
bejelentéshez segítséget nyújt az üzemeltetési cím módosítása felületen található ÁNYK 
nyomtatvány generálás gomb megnyomásával letölthető XML fájl.  

 



Oldal: 11 / 54 

 

 
 

Ezt a fájlt a felületen található súgó linken olvasható instrukcióknak megfelelően betöltheti az 
ÁNYK programba. A betöltés után az FSZKR felületen megadott adatok alapján az ÁNYK 
nyomtatvány bizonyos mezői előtöltődnek. 

 AFE AP szám 

Az Automata lista táblázat ezen oszlopában az Automatához rendelt és beszerelt AFE azonosító 
száma látható. 

 

 AFE státusza 

A lista ezen oszlopában az automatához rendelt AFE állapota követhető. A következő állapotok 
lehetségesek: 

• raktáron 

• tartalék 

• telepítve 
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• szervizben 

• értékesítés alatt 

• selejtezve 

 
 

Szüneteltetés státusza 

Ebben az oszlopban az AFE szüneteltetésének státusza követhető. A státusz négy állapotot 
vehet fel: 

• Üres – az állapot még nem került frissítésre 

• Aktív – automata üzemel 

• Szüneteltetve – automata üzemeltetése fel van függesztve  

• Folyamatban – szüneteltetés vagy visszakapcsolás folyamatban  

 
A megjelenített automata lista az oldal tetején lévő szűrési feltételekkel változtatható. A szűrni 
lehet többek között az automata NAV regisztrációs számára, típusára vagy a szüneteltetési 
státuszára. az új szűrési feltételeket a „Keresés” gombbal lehet alkalmazni, a „Szűrők törlése” 
gombbal eltávolítani, míg a „Letöltés” gombbal a lista tartalmát le lehet tölteni XLSX 
formátumban. Amennyiben egyetlen szűrési feltétel sem került megadásra, a letöltött lista az 
Üzemeltetőhöz tartozó minden automatát tartalmazni fog. Amennyiben jelentős számú 
automatával rendelkezik az Üzemeltető, a lista letöltése a méretre tekintettel több másodpercet 
is igénybe vehet. 
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 Szüneteltetés/ Visszakapcsolás igénylése 

Az automata, illetve AFE üzemeltetésének szüneteltetését-visszakapcsolását a releváns 
automata sorának jobb oldalán lévő sárga szüneteltetés vagy zöld visszakapcsolás gombokkal 
lehet megtenni. 

 
Ebben az ablakban szüneteltetni vagy visszakapcsolni kívánt automata és AFE adati láthatók. 
Az ablak jobb alján lévő Szüneteltetés vagy Visszakapcsolás gomb megnyomásával – kizárólag 
áram alá helyezett AFE-ra vonatkozóan - lehet a megfelelő folyamatot elindítani: 
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FONTOS! 

A szüneteltetés előtt győződjön meg arról, hogy az AFE kapcsolata megfelelő, illetve 
nem áll fenn adatinkonzisztencia. Ezt úgy tudja megtenni, hogy az FSZKR AFE -
automata összerendelést összeveti az ATR-ben szereplő adatokkal, és azonosítja a 
valósághoz képesti eltérést. A szüneteltetés indításához kérjük, hogy lépjen 
kapcsolatban Ügyfélszolgálatunkkal és rendezze adatait a valóságnak megfelelően. 

Amennyiben a szüneteltetési vagy visszakapcsolási tranzakció nem indítható, a felület 
kiszürkített akciógombbal és figyelmeztető szöveggel jelzi ezt. 
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Ha az állapot hosszú ideig fennáll tegye a következőket: 

1. Ellenőrizze, hogy az AFE-Automata áram alatt van. 
2. Ellenőrizze, hogy az AFE kapcsolódik a mobil hálózathoz. 
3. Adjon le Hibabejelentést az Igényléseim menüpont alatt. 
4. Forduljon az Ügyfélszolgálathoz. 

 Szüneteltetés/ Visszakapcsolás követése 

Egy elindított szüneteltetés vagy visszakapcsolási folyamat állapotát háromféleképpen lehet 
követni: 

• Igényléseim menüben: részletek a 2.3.1 AFE szüneteltetés állapota fejezetben  

• AFE lista menüben, a Szüneteltetés státuszára kattintva, részletek a 2.2 AFE lista 
fejezetben 

• Hasonlóan a folyamat indításához, a Szüneteltetés státusza oszlopban a szüneteltetés 
állapotára kattintva. Az így felugró ablakban látható az AFE státusza a folyamat 
közben, illetve láthatók az éppen aktuális és korábbi kérések adatai: 
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 Kulcsos felülvizsgálati lehetőség egyedi igénylése 

Az automata listájában található automaták esetében az egyes automatákhoz úgynevezett 
kulcsos felülvizsgálati lehetőséget igényelhet. Az igény leadásával, illetve az automatát nyitó 
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kulcsok Felügyeleti Szolgáltatónak történő átadásával a Felügyeleti Szolgáltató az Ön, vagy az 
Ön által meghatalmazott kontaktszemély személyes jelenléte nélkül el tudja végezni a kötelező 
éves felülvizsgálatot. A Kulcsos felülvizsgálat elvégzésének időpontját a felügyeleti szolgáltató 
jogosult a szabad kapacitásai függvényében ütemezni, annak érdekében, hogy a korlátozott 
kapacitások ellenére valamennyi Kulcsos felülvizsgálattal érintett AFE éves felülvizsgálata az 
NGM rendeletben rögzített határidőn belül megtörténhessen. A felügyeleti szolgáltató 
kötelezettséget vállal arra. hogy az AFE Kulcsos felülvizsgálatára legkorábban az NGM 
rendeletben rögzített határidőt megelőző hatvanadik napon kerül sor. Az AFE-hoz tartozó 
utolsó éves felülvizsgálat dátumai az AFE törzsadatokban találhatók meg. 

 

A kulcsos felülvizsgálati lehetőség igénylését az automata listában kiválasztott, ilyen igényléssel 
még nem rendelkező automaták esetében az automata sorában, jobb oldalon található zöld 
alapon fehér kulcs ikonnal ellátott gomb megnyomásával indíthatja el. 

 

 
 
A gomb megnyomásával az igény felület jelenik meg, ahol az „Igény benyújtása csak erre az 
automatára” opció kiválasztásával további információkat találhat a kulcsos felülvizsgálattal 
kapcsolatban, illetve lehetősége van a felületen megjelenített automata adatok teljességével és 
megfelelésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére. 
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FONTOS! 
Mivel a kulcsos éves felülvizsgálathoz nincs szükség az üzemeltetői jelenlétre, így az 
adott automatához tartozó üzemeltetési hellyel és hozzáféréssel kapcsolatos adatok 
naprakészen tartása, folyamatos aktualizálása elengedhetetlen! Továbbá ezen éves 
felülvizsgálatok esetén, amennyiben az üzemeltetési hely hiányos vagy nem egyértelmű 
megjelölésére visszavezethető ok miatt akadályozott (azaz meghiúsul), továbbá az Üzemeltető 
vagy az üzemeltetési helyet rendelkezésre bocsátó harmadik személy nem teszi lehetővé az 
automataberendezéshez történő eljutást, a felügyeleti szolgáltató az akadályozó körülményt, 
annak helyét és időpontját rögzítő tényekről megjegyzést vesz fel az adott bejelentéshez. A 
ledokumentált, eredménytelenül végződött tevékenység elvégzése céljából történő kiszállás 
díjaként (kiszállás04) a meghiúsult tevékenységhez kapcsolódó alkalmanként és üzemeltetési 
helyenként 12.000 Ft + áfa összeget számít fel és számláz ki az Üzemeltető részére a felügyeleti 
szolgáltató az ÁSZF 7.6. pontjának 8) bekezdése alapján. 
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Amennyiben a Kulcsos felülvizsgálati igény felületen megjelenített automata adatok nem 
felelnek meg a valóságnak, az igény leadását megelőzően módostani szükséges őket. A 
különböző adat típusok módosítására vonatkozó instrukciók a felületen található kék 
információs ikonokra kattintva érhetők el. 
 
Üzemeltetési címadatok módosítása esetén a Módosít linkre kattintva a 2.1.2 Üzemeltetési cím 
módosítása Üzemeltetési címfejezetben tárgyalt módon lehetséges a címmódosítást rögzíteni. 
A helyszínnel kapcsolatos kiegészítő információk, illetve a kapcsolattartói adatokat illetően a 
Módosít linkekre kattintva a módosítások / adatfrissítések közvetlenül intézhetők a Kulcsos 
felülvizsgálati igény felületről. 
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A felületen lehetőség van azt is megjelölni, ha egy kulcs több automatát is nyit. Abban az 
esetben, ha egy olyan automatára adunk le kulcsos felülvizsgálati igényt, amelynek kulcsa egy 
másik, kulcsos felülvizsgálati igénnyel ellátott automatánkat is nyitja, a felületen ezt a megadott 
ponton „Automata kulcsadatok” elnevezésű blokkban jelezni szükséges. 
 
A jelzés után a megjelenő legördülő menüben ki kell választani annak az automatának a NAV 
regisztrációs számát, amelyhez már leadtunk kulcsos felülvizsgálati igényt, és amely kulcsa a jelen 
igénylésünkben szereplő automatát is nyitja. 
 

 
 
Amennyiben az összes kötelező mező ki van töltve, és az adatok megfelelnek a valóságnak, - a 
sor végén lévő cellába történő bejelöléssel jelölve - az Igény elküldése gomb megnyomásával 
elküldhetjük igénylésünket. 
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 Kulcsos felülvizsgálati lehetőség tömeges igénylése 

Amennyiben több automatára egyszerre kívánjuk a kulcsos felülvizsgálati lehetőséget igényelni, 
válasszuk a Kulcsos felülvizsgálati igény felületen található „Igény benyújtása több automatára” 
opciót. 
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Az opció kiválasztásával egy kifejezetten a tömeges kulcsos igény leadásra kialakított Excel 
betöltőt sablont lehet letöltenünk, illetve a kitöltött sablont importálnunk a megjelenő gombok 
segítségével. 

 
 

A betöltősablon letöltését és megnyitását követően az excel fájl „Tájékoztató” fülében leírtak 
szerint töltsük ki a táblázatot.  

FONTOS! A táblázat oszlopainak sorrendjén és azok elnevezésén ne változtassunk, 
mert úgy nem lesz sikeres a betöltés.  

A kitöltés után a fentebb megjelölt „Igények importálása” gombra kattintva a megjelenő 
felületen keresztül feltölthetjük a táblázatunkat. 

 

A sikeres feltöltést követően a táblázatban szereplő automaták kulcsos igény státusza 
„Jóváhagyás folyamatban”-ra vált az FSZKR rendszerben, illetve az adatfrissítési nyilatkozat 
alapján frissül az automatákhoz tartozó legutóbbi adatfrissítés dátuma is. 

 

Amennyiben sikertelen a feltöltés, abban az esetben a hibákat egy eredménylistában tudjuk 
letölteni, mely soronként tájékoztat az adatokkal kapcsolatos problémákról. 

 

A kulcsok felügyeleti szolgáltató részére történő átadását követően kerül az adott automata 
„Jóváhagyott” státuszba.  

 

 Kulcscsere 

Amennyiben egy „Jóváhagyva” kulcsos felülvizsgálati igény státusszal rendelkező 
automatánkhoz tartozó, a felügyeleti szolgáltató felé már leadott kulcsot bármilyen okból 
cserélni szükséges (pl. zárcsere miatt), lehetőségünk van kulcscsere folyamatot indítani. 

 

Ennek első lépéseként keressük meg az automata listánkban a kulcscserében érdekelt, 
„Jóváhagyva” kulcsos felülvizsgálati igény státusszal rendelkező automatánkat, majd kattintsunk 
az automata sorának jobb oldalán található zöld alapon fehér kulcs ikont tartalmazó gombjára. 
Ekkor megjelenik a Kulcsos felülvizsgálati igény felület. 
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A Kulcscsere gombra kattintva a felületen egy magyarázó szöveg jelenik meg a kulcscsere 
folyamat indításáról. 

 

 

 
 

Amennyiben az automatánkhoz jelenleg tartozó kulcsot a kulcscserével egyidőben vissza 
kívánjuk igényelni, fel kell venni a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. Amennyiben nincs 
szükségünk a továbbiakban az előző kulcsra, a kulcs a Felügyeleti Szolgáltatónál marad, és 
kikerül a kulcs nyilvántartásból. 
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Mindkét esetben a Kulcscsere indítása gomb megnyomásával indíthatjuk el a folyamatot. A 
gomb megnyomása után a rendszer automatikus email üzenetet küld az Üzemeltető részére a 
cserekulcs azonosítójával, illetve az átadás-átvétel további részleteivel. 

 
A csere kulcs fizikai átadásával a Felügyeleti Szolgáltató lezárja a kulcscsere folyamatát, és ekkor 
frissülnek a kulcsnyilvántartás vonatkozó bejegyzései is. 

  Kulcsos felülvizsgálati lehetőség visszavonása 

Az automata listánkban szereplő, jóváhagyott kulcsos felülvizsgálati igénnyel bíró automatánk 
esetében lehetőség van a kulcsos felülvizsgálati lehetőség visszavonására. 
 
Ebben az esetben a „Jóváhagyva” kulcsos felülvizsgálati státusszal rendelkező automatánk 
sorának jobb oldalán található zöld alapon fehér kulcs ikonnal ellátott gomb megnyomásával 
meg tudjuk jeleníteni az igény felületet. 
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A felületen az adott automatához kapcsolódó kulcsos felülvizsgálat igény visszavonásához 
nyomjuk meg az „Igény visszavonása” gombot. 
 

 
 
A gomb megnyomásával egy újabb mező jelenik meg a felületen, melyben kötelezően meg kell 
adnunk a visszavonási kérelmünk indoklását. A mező kitöltése után a felületen szintén újonnan 
megjelent „OK” gomb megnyomásával véglegesíthetjük a visszavonási kérelmünket. A kérelem 
elküldését itt még a „Vissza” gomb megnyomásával megszakíthatjuk. 
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2.2 AFE lista 

 AFE lista áttekintése 

Ebben a menüpontban az Ön vállalatához rendelt AFE-k listája látható.  

 
Az oldal tetején különböző szűrési feltételekkel lehet a listában megjelenített AFE-k számát 
változtatni. A módosított feltételeket a Keresés gombbal lehet alkalmazni, illetve a Szűrők 
törlése gombbal törölni. 

A lista felett jobb oldalon lévő Letöltés gombbal lehet a szűrő feltételekkel megjelenített listát 
exportálni XLSX formátumba. Amennyiben nem kerül beállításra szűrési feltétel, abban az 
esetben a lista minden AFE-t tartalmaz, mely az Ön vállalatával került összerendelésre. 

 
Az AFE listában az AFE alapadatin kívül látható, hogy melyik NAV regisztrációs számú 
automatához van rendelve, illetve itt is látható a szüneteltetés, üzemeltetés állapota, valamint az 
AFE-hoz tartozó legutóbbi sikeres felülvizsgálat dátuma. 

 

 AFE leválasztása automatáról 

Abban az esetben, ha egy automatánkba telepített AFE eszközt le szeretnénk választani az 
automatáról (pl. automata selejtezés vagy javítás miatt szeretnénk megszüntetni az AFE – 
automata regisztrációs szám összerendelést), a fizikai folyamaton kívül az FSZKR felületeinek 
segítségével az adminisztratív részét is rögzíteni szükséges a leválasztásnak. Az AFE 
leválasztásával az adott eszköz a későbbiekben felhasználható, telepíthető másik automatába, 
vagy akár eladható is másik üzemeltető felé. Ugyanígy, amennyiben egy AFE eszköz bármilyen 
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szervíztevékenység vagy selejtezés miatt kiszerelésre kerül egy automatából, az AFE leválasztása 
funkció használatával ennek adminisztratív részét lekövethetjük az FSZKR vonatkozó felületén. 

Az FSZKR Automata listájában található automatáink közül keressük meg azt, amelyikről az 
AFE eszközt le kívánjuk választani. Az automata Szerkesztés gombjára kattintva megjelenik az 
automata adatlapja. 

 
 

Az adatlap Beszereléssel kapcsolatos információk felületi részében, a felugró ablak legutolsó 
blokkjában található AFE leválasztása gomb megnyomásával indíthatjuk el a leválasztás 
folyamatát. 
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Az AFE leválasztás gomb megnyomásával az FSZKR ellenőrzi, hogy az adott automatához 
milyen AFE van rendelve az ATR rendszerben. Az ellenőrzés eredménye alapján különböző 
folyamatok indulhatnak el: 

 
1. Az adott automatához nem tartozik AFE az ATR rendszerben 
 
Ebben az esetben az alábbi képernyő jelenik meg.  

 
A tájékoztatás elfogadása után az AFE leválasztása gomb megnyomásával az FSZKR leválasztja az 
adott AFE-t az adott automatáról az FSZKR rendszerben. Az AFE szüneteltetési státusza ilyen 
esetben nem változik a leválasztás folyamata alatt. 
 
2. Az automatához egy másik AP számú AFE van hozzárendelve ATR-ben, mint ami FSZKR-
ben 
 
Ebben az esetben az alábbi képernyő jelenik meg: 
 



Oldal: 30 / 54 

 

 
 
A fenti képernyőrészen az FSZKR tájékoztatja a felhasználót, hogy mivel az AP számok eltérnek a 
két rendszerben, AFE ATR-ben történő leválasztása további körültekintést kíván. Ennek a részleteit 
a képernyő következő része tartalmazza: 
 

 
 
A felhasználó a tájékoztató megértése és elfogadása után, a rendelkezésre álló adatok 
alapján eldöntheti, melyik leválasztási opciót választja: 
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• Az [AP SZÁM] AFE LEVÁLASZTÁSÁT KÉREM az Adóügyi Telemetria Rendszerben az 
[NAV REG. SZÁM] automatáról 
 
Ezt az opciót akkor válassza, ha az AP számok ellenőrzése után MIND az FSZKR-ben, 
MIND az ATR-ben le kívánja választani az adott automatákhoz tartozó AFE-kat. 
 

• NEM SZERETNÉM LEVÁLASZTANI AZ [AP SZÁM] AFE-t az Adóügyi Telemetria 
Rendszerben az [NAV REG. SZÁM] automatáról 
 
Ezt az opciót választva az FSZKR-ben megtörténik az adott automata és az FSZKR-ben 
hozzárendelt AFE szétválasztása, azonban az ATR rendszerben az adott automatához 
kapcsolt AFE továbbra is az automatához marad rendelve. 

 
 

3. Az automatához ugyanaz az AP szám van rendelve FSZKR és ATR rendszerekben is 
 
Ebben az esetben a leválasztás csak akkor lehetséges, ha az AFE szüneteltetett állapotban 
van. Az érintett AFE szüneteltetését az Automata lista menüpontban a „Szüneteltetés” 
gomb megnyomásával kell kezdeményeznie a leválasztási folyamatot megelőzően. 
Amennyiben az adott AFE nem szüneteltetett, a leválasztás folyamata nem indítható el. 
Erre a felületen egy tájékoztató szöveg hívja fel a figyelmet: 
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Szüneteltetett AFE esetében a felület arról tájékoztat, hogy a leválasztás mind FSZKR, 
mind ATR rendszerekben megtörténik, amennyiben a felhasználó az AFE leválasztása 
gombra kattint. 
 

Amennyiben a kiválasztott leválasztási folyamat sikeresen lefutott, az AFE leválasztás gomb 
eltűnik az automata adatlapjáról és az összerendelés(ek) megszűnnek, az FSZKR-ben szereplő 
automatáról leválasztott AFE kizárólag az AFE listában érhető el (és „tartalék” státuszba kerül), 
bármely automatához rendelten már nem látható. 

 AFE eladása 

Az FSZKR felület lehetőséget biztosít az Automatában üzemelő AFE tulajdonosváltási 
folyamatának Felügyeleti Szolgáltató oldali adminisztrációjának elindítására. 

Az eladás funkció az AFE szüneteltetési státuszátkövető felületén érhető el. Ezt az AFE lista 
Szüneteltetés státusza oszlopában az állapotra kattintva lehet megnyitni. Az oldal elérhető az 
Automata listából is, ugyan ilyen módon. 

 
A felugró ablakban az AFE eladása részen az Eladás gombra kattintva indítható a folyamat. A 
gomb csak abban az esetben aktív, ha az AFE nincs automatához rendelve, és a Leendő 
üzemeltető adószáma mező ki van töltve. Az adószám mezőnek pontosan 13 karaktert kell 
tartalmaznia 12345678-1-12 formátumban.  

FONTOS 

Amennyiben a leendő vevő adószáma (és így az Eladás gomb megnyomása) nélkül 
kerül értékesítésre az AFE, úgy a vevő nem fogja tudni automatikusan üzembe 
helyezni a saját automatájában az eszközt. A fenti eladás műveletet abban az esetben 
is el kell végezni, ha az AFE a hozzá kapcsolódó automataberendezéssel együtt kerül 
értékesítésre! 
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Az Eladás gomb megnyomása után az AFE állapota „Értékesítés alatt” -ra vált. Ebből az 
állapotból az eladó fél már nem tudja kimozdítani az AFE-t, csak a vevő. 

Amennyiben az AFE értékesítését meg kívánja szüntetni, kérjük adjon le az Igényléseim 
menüpontban Hibabejelentést vagy keresse fel Ügyfélszolgálatunkat. 

 

2.3 Igényléseim 

Az Ön által indítandó igénylések rögzítésére és követésére szolgáló menüpont.  

 AFE szüneteltetés állapota 

Ebben a menüben a korábban leadott AFE szüneteltetési és visszakapcsolási igényeit tudja 
követni.  
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A listában láthatók az igénylések állapota, illetve a vonatkozó AFE adatai.  

A szűrési feltételekkel korlátozni lehet a következőket: 

- Igénylés leadásának kelte szerinti időintervallumot (naptárikonra kattintva) 

- Igénylés tárgyát – Szüneteltetés/Visszakapcsolás, feltételek halmozása lehetséges 

- Feldolgozás állapotát – Az igénylés jelenleg milyen állapotban van. A feltételek 
halmozása lehetséges. 

- AP számot – Adott AFE igényléseinek megjelenítése lehetséges. 

A szűrési feltételekkel módosított lista ezek után EXCEL XLSX formátumban letölthető. Ezen 
kívül a szűrési feltételeket törölni is lehet a Szűrők törlése gombbal. Egy új szűrési feltételt a 
Keresés gombbal lehet alkalmazni. 

 
 

Látható ezen kívül, hogy az adott szüneteltetési-visszakapcsolási igényt milyen felhasználó 
indította. Amennyiben üzemeltetői felhasználó, annak email címe látható a Kérelmezte 
oszlopban. Ha Adminisztrátor indította a tranzakciót, akkor Adminisztrátor megnevezés 
szerepel a megfelelő helyen. 

 

 Szerződéses ügyek 

Amennyiben a meglévő szerződésével kapcsolatban kíván általános kérdést feltenni, vagy egy, a 
szerződéséhez kapcsolódó adatán módosítani (pl.: számlázási cím vagy székhely stb), ezt az 
Igényléseim menüpont Szerződéses ügyek almenü pontjában teheti meg. Ezen a felületen 
nyomon követhető a korábban rögzített szerződéses kérdései és ügyei státuszait, illetve új 
bejelentést is indíthat. 
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Az Új szerződéses ügy bejelentése gombra kattintva megnyílik a bejelentő felület.  

 
Kérjük, hogy törzsadat módosítási kérelem esetén az Üzenet mezőben adja meg, pontosan 
melyik adatát kívánja módosítani. A kötelező mezők kitöltése után a bejelentés/igény feladását 
a Felügyeleti Szolgáltató felé a Küldés gomb megnyomásával teheti meg. 
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A bejelentés/igény elküldését követően az adott bejelentés/igény megjelenik a Szerződéses 
ügyek felület listájában, illetve pár percen belül egy eset azonosítót, valamint egy státuszt is kap. 
Az igényének feldolgozásával kapcsolatos státusz változását ezen a felületen követheti. 

 
 

 Számlareklamáció 

Új számlareklamáció bejelentésére, illetve a korábbi számlareklamációk követésére a 
Számlareklamáció almenü pontban van lehetősége.  
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A felületen található Számlareklamáció bejelentése gombra kattintva indíthat új bejelentést. 

 
 

A felületen egy darab AFE AP számának megadására van kijelölt mező, ezért amennyiben a 
reklamációjához több mint egy AFE AP számának megadása is szükséges lenne, kérjük, hogy a 
többi AP számot a Megjegyzés mezőbe rögzítse. A kötelező mezők kitöltése után a 
bejelentés/igény feladását a Felügyeleti Szolgáltató felé a Küldés gomb megnyomásával teheti 
meg. A hatékony kivizsgálás érdekében kérjük figyeljen a számlaszám és az egyéb adatok pontos 
megadására., továbbá a részletes probléma kifejtésére.  
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FONTOS! 

Ha a reklamáció alapjaként szolgáló AFE eszköz nincs az Ön AFE listáján, a 
számlareklamáció felületen nem választható ki. Ebben az esetben kérjük, keresse fel 
Ügyfélszolgálatunkat! 

A bejelentés/igény elküldését követően az adott bejelentés/igény megjelenik a Szerződéses 
ügyek felület listájában, illetve pár percen belül egy eset azonosítót, valamint egy státuszt is kap. 
Az igényének feldolgozásával kapcsolatos státusz változását ezen a felületen követheti a részletes 
megoldásról e-mail-ben kap tájékoztatást. 

 
 



Oldal: 39 / 54 

 

 Hibabejelentés 

Az AFE-k működésével, telepítésével, valamint a Felügyeleti Szolgáltató online 
rendszerkörnyezetével kapcsolatos hibák jelzését a Hibabejelentés felületen teheti meg.  

 
 

A felületen nyomon követheti a már bejelentett hibák státuszait, illetve az Új hiba bejelentése 
gomb megnyomásával új hibát rögzíthet. 

 
 

A kötelező mezők kitöltése után a bejelentés/igény feladását a Felügyeleti Szolgáltató felé a 
Küldés gomb megnyomásával teheti meg. AFE működési hiba bejelentése esetén csak olyan 
automaták regisztrációs számai közül választhat, amelyekhez aktuálisan AFE eszköz van 
rendelve. 
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A bejelentés/igény elküldését követően az adott bejelentés/igény megjelenik a Hibabejelentések 
felület listájában, illetve pár percen belül egy eset azonosítót, valamint egy státuszt is kap. Az 
igényének feldolgozásával kapcsolatos státusz változását ezen a felületen követheti a részletes 
megoldásról e-mail-ben kap tájékoztatást. 

 
 

 Plombabontás 

Amennyiben az automatáival kapcsolatban periféria bővítés, protokoll váltás, AFE kiszerelés, 
vagy egyéb események miatt plombabontási igénye keletkezik, ezt a Plombabontás almenü 
pontban rögzítheti. Ugyanezen a felületen jelennek meg a korábban rögzített, plombabontással 
kapcsolatos igények is.  
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Új plombabontási igényt az Új plombabontási igény bejelentése gomb megnyomásával indíthat. 

 
 

A kötelező mezők kitöltése után a bejelentés/igény feladását a Felügyeleti Szolgáltató felé a 
Küldés gomb megnyomásával teheti meg. Plombabontási igény bejelentése esetén csak olyan 
automaták regisztrációs számai közül választhat, amelyekhez aktuálisan AFE eszköz van 
rendelve. 
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A bejelentés/igény elküldését követően az adott bejelentés/igény megjelenik a Plombabontási 
igények felület listájában, illetve pár percen belül egy eset azonosítót, valamint egy státuszt is 
kap. Az igényének feldolgozásával kapcsolatos státusz változását ezen a felületen követheti a 
részletes megoldásról e-mail-ben kap tájékoztatást. 

 
 

 Felülvizsgálat 

Az AFE eszközeihez tartozó egyedi éves felülvizsgálati események igénylésére a Felülvizsgálat 
almenü pontban van lehetősége.  
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Új felülvizsgálati igény bejelentéséhez kattintson az Új felülvizsgálati igény bejelentése gombra. 

 
 

A bejelentési felületen csak olyan AFE eszközök AP számai közül választhat, amelyek aktuálisan 
automatába vannak telepítve. A kötelező mezők kitöltése után a bejelentés/igény feladását a 
Felügyeleti Szolgáltató felé a Küldés gomb megnyomásával teheti meg. 
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A bejelentés/igény elküldését követően az adott bejelentés/igény megjelenik az Egyedi / éves 
AFE felülvizsgálati igények felület listájában, illetve pár percen belül egy eset azonosítót, 
valamint egy státuszt is kap. Az igényének feldolgozásával kapcsolatos státusz változását ezen a 
felületen követheti a megoldásról e-mail-ben kap tájékoztatást. 

 
 

 Eszközvásárlás 

Automata parkjának folyamatos üzemeltetését biztosítandó, az Eszközvásárlás almenü pontban 
lehetősége van „tartalék” AFE eszközök és telepítőkészletek egyedi megvásárlására is.  
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Az Eszközvásárlási igények felületen található Új eszközvásárlási igény bejelentése gombra 
kattintva indíthatja el a vásárlási igényét. 

 
 

FONTOS! 

Kérjük, vásárlás előtt minden esetben ellenőrizze az adott termékünk aktuális árazását 
a felületen feltüntetett Árlista linkre kattintva, vagy a mindenkori hatályos ÁSZF 4. sz 
mellékletében (Az Automata Felügyeleti Egység és a Telepítőkészletek egységárai). 
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A kötelező mezők kitöltése után a vásárlási igény feladását a Felügyeleti Szolgáltató felé a 
Rendelés elküldése gomb megnyomásával teheti meg, a megrendelés ezután a felületen nem 
módosítható. 

 
 

A bejelentés/igény elküldését követően az adott bejelentés/igény megjelenik az Eszközvásárlási 
igények felület listájában, illetve pár percen belül egy eset azonosítót, valamint egy státuszt is 
kap. Az igényének feldolgozásával kapcsolatos státusz változását ezen a felületen követheti az 
AFE átadási részletekről e-mail-ben kap tájékoztatást. 
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 AFE telepítés 

Amennyiben Ön egy új, vagy meglévő automatájához kíván AFE telepítési igényt leadni, ezt az 
AFE telepítés almenü pontban teheti meg. 

 
 

FONTOS! 

Amennyiben Ön saját telepítési megállapodással rendelkezik, a saját hatáskörben 
végrehajtandó AFE telepítések esetében is kötelező a fenti felületen AFE telepítési 
igényt indítani. Telepítési igény hiányában az AFE (és így az automata) műszaki 
üzembe helyezése nem lehetséges! 

 

Új telepítési igényt az Új AFE telepítési igény bejelentése gombra kattintva indíthat.  
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A megjelenő Új AFE telepítési igény bejelentése felületre a fent említett gomb megnyomásával, 
illetve a 2.1.1 Új automata felvétele fejezetben említett teljes értékű automata létrehozásánál 
használható Mentés és automata üzembe helyezése gomb megnyomásával érkezhet. Mindkét 
esetben ugyanaz az igény bejelentő felület jelenik meg. 
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A telepítési igény rögzítésekor kötelező megadnunk a telepítendő automata NAV regisztrációs 
számát. Amennyiben már az igény leadásának pillanatában rendelkezünk a 16 számjegyű üzembe 
helyezési kóddal, ezt is rögzíthetjük a felületen (a megadott üzembe helyezési kód később még 
módosítható). 

 
 

A telepítési igény leadásakor lehetősége van a telepítéssel együtt új AFE eszközt és 
telepítőkészletet rendelni a Felügyeleti Szolgáltatótól. Ebben az esetben kattintson a felületen 
található Új AFE eszközt és telepítőkészletet vásárolok választógombra. Következő lépésként a 
megjelenő Telepítőkészlet típusa legördítő mezőben kiválasztható, hogy milyen telepítőkészletet 
kíván megrendelni. Az AFE eszközökkel és telepítőkészletekkel kapcsolatos aktuális árazás 
megtekintéséhez kattintson a megjelenő Árlista linkre. 

FONTOS! 

Kérjük, vásárlás előtt minden esetben ellenőrizze az adott termékünk aktuális árazását 
a felületen feltüntetett Árlista linkre kattintva, vagy a mindenkori hatályos ÁSZF 4. sz 
mellékletében (Az Automata Felügyeleti Egység és a Telepítőkészletek egységárai). 

 
 

Amennyiben Ön rendelkezik olyan AFE eszközzel és telepítőkészlettel, amelyet ennél a 
telepítésnél fel kíván majd használni, kérjük válassza a Saját meglévő AFE telepítése opciót. 
Ebben az esetben már a telepítési igény bejelentésénél rögzítheti, melyik AP számú AFE-ját 
kívánja majd telepíteni az adott automatához (Az AFE AP száma később még módosítható). 
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A telepítés (kiszállás) címének megadásakor, amennyiben az megegyezik az automata aktuálisan 
rögzített üzemeltetési címével, kérjük pipálja be az egyezést jelző kockát. 

 
 

Amennyiben a telepítés (kiszállás) címe eltér az automatához rögzített üzemeltetési címtől, 
kérjük töltse ki a kötelező mezőket a címadatokkal kapcsolatban. 
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Saját AFE eszköz telepítése esetén, amennyiben Ön saját telepítési megállapodással rendelkezik, 
a bejelentési felület alján megjelenik egy kiegészítő választási lehetőség (Saját telepítő munkatárs 
telepít). Amennyiben ezt a lehetőséget választja, az adott telepítési igény végrehajtását az Ön 
saját telepítő munkatársának feladata lesz és azt a korábbi üzembe helyezési adatlap helyett a 
megfelelő adminisztráció és üzembe helyezés érdekében az FSZKR-ben köteles végig vinni. 
Amennyiben ez a lehetőség nem kerül kipipálásra, úgy az adott telepítési igényt a rendszer 
automatikusan hozzárendeli a Felügyeleti Szolgáltató azon telepítő munkatársához, aki az 
automata üzemeltetési címében rögzített irányítószámhoz van rendelve. 

 
 

Amennyiben Ön saját telepítési megállapodással rendelkezik, és az adott telepítési igényéhez új 
AFE eszközre és telepítőkészletre van szüksége, de a telepítést saját erőforrásaival kívánja 
végezni, úgy előbb egy eszközvásárlási igényt szükséges leadnia. Miután a megvásárolt 
eszköz(ök) megérkeztek Önhöz, kérjük indítson egy saját AFE eszközzel történő telepítési 
igényt. 

 

A kötelező mezők kitöltése után a telepítési igény feladását a Felügyeleti Szolgáltató felé a Küldés 
gomb megnyomásával teheti meg. 

 
 

Az igény elküldését követően az adott igény megjelenik az AFE telepítési igények felület 
listájában, illetve pár percen belül egy eset azonosítót, valamint egy státuszt is kap. Az igényének 
feldolgozásával kapcsolatos státusz változását ezen a felületen követheti. Amennyiben a 
telepítéshez új eszközöket is megrendelt, a listában a kapcsolódó eszközvásárlási esetek linkjei 
is megjelennek a Tartalék eszköz vásárlási igények oszlopban. Ezek az eszközvásárlási igények 
megjelennek és követhetőek az Igényléseim -> Eszközvásárlási igények felületen is. 
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Az AFE telepítési igények felületen a saját telepítő munkatárssal végzendő telepítési igények 
esetében elérhető egy Törlés gomb is. A törlés gomb megnyomásával az adott, saját telepítő 
munkatárssal végzendő telepítési igények visszavonhatók. 

 
 

3 Hibakezelés 

3.1 Belépési probléma 

 Nem kapta meg a felhasználónevet, jelszót 

Alapesetben felhasználóneve és jelszava megyegyezik az Automata Telemetria Rendszerben 
használt adataival. 

 Belépési probléma 

Amennyiben a megadot felhasználónév és jelszó kombináció nem megfelelő, akkor hibaüzenet 
jelenik meg.  

 
 

Amennyiben nem tud belépni, vagy elfelejtette a jelszavát, az Automata Telemetria Rendszerben 
(https://telemetria.datrak.hu) igényelhet új jelszót az alábbiak alapján: 

 
1) A „jelszó visszaállítás?” gombra kattintva kezdeményezhető új jelszó beállítása:  
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2) A rendszerben regisztrált e-mail címet kell megadni (amire ez a levél is érkezett), majd a 

„Hozzáad” gombra kattintva érkezik egy jelszóváltó levél: 

 

 
3) A sikeres levélküldést az alábbi képernyő nyugtázza: 

 

 
4) A megadott e-mail címre <no-reply@posta.hu> feladótól érkezik a jelszóváltó levél: 

 
5) A levélben a Jelszó visszaállítás feliratra kattintva érhető el a jelszóváltó felület: 
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6) A linkre kattintva egy böngésző ablakban megjelenik a jelszóváltó felület. Az új jelszónak az 

alábbi kritériumoknak kell megfelelni: 

• Minimális hossz 8 karakter 

• Nem tartalmazhatja a felhasználónevet 

• Tartalmaznia kell kis és nagybetűt, számot és speciális karaktert 

• Nem egyezhet az előző 24 jelszóval 

• Ne használjon ékezetes karaktert 

A jelszó beírását követően a „Új jelszót beállít” gombra kattintva mentésre kerül az új 
jelszó, illetve a rendszer kezdőképernyője jelenik meg. 

 

 
Ezt követően 2-5 percen belül beállításra ész szinkronizálásra kerül az új jelszó, amivel 
ismételten megpróbálhatja a bejelentkezést. 

3.2 Egyéb hibák bejelentése 

Amennyiben egyéb, a felhasználói leírásban nem található hibával szembesül, kérjük, 
forduljanak bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, munkanapokon 8:00-16:00 között a 06-30-019-
4570-es telefonszámon.   

 


