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1 Általános tudnivalók 

1.1 Bevezető 

Az automaták megfelelő és szabályos működtetéséhez elengedhetetlen, hogy mind az automata, mind az 
AFE eszköz a valóságnak megfelelő adatokkal legyen regisztrálva és folyamatosan adminisztrálva a 
felügyeleti szolgáltató rendszerkörnyezetében. 

 

Az adatok/átszerelések folyamatos adminisztrációjának része az automaták és AFE-k összerendelésének 
nyomon követése, frissítése. Az FSZR rendszerkörnyezet lehetővé teszi az AFE telepítők számára, hogy 
az AFE eszközök használatából fakadó megszemélyesítési, átszemélyesítési, átszerelési, illetve AFE 
eladási és leválasztási folyamatokat az egész rendszerkörnyezetre vonatkozóan adminisztrálják egy 
felületről indítva a teljes folyamatot. 

 

Jelen dokumentum célja, hogy az Üzemeltetői AFE telepítők részére egy átfogó leírást adjon a teljes AFE 
telepítési folyamatról, valamint részletesen bemutassa az üzembe helyezési folyamat lépéseit. 

 

1.2 Rendszerek 

Az AFE telepítéssel kapcsolatos üzemeltetői telepítői folyamatok az alábbi rendszereket érintik: 
 

1. FSZKR - Felügyeleti Szolgáltató Kezelő Rendszer 
Az érintett Üzemeltetőhöz tartozó automaták és regisztrált AFE eszközök adminisztrációjának 
központi felülete. Erről a felületről lehetséges az AFE telepítések és leválasztások igénylésének és 
végrehajtásának indítása is. 
 

2. ATR - Adóügyi Telemetria Rendszer 
Az AFE-k működtetését biztosító telemetria rendszer. Az ATR felületeken lehetséges az automaták 
logikai halmazainak kialakítása, kezelése, illetve az egyéb telemetria jellegű szolgáltatások 
igénybevétele (pl. készletfigyelés, paraméterezés, műszaki monitoring, stb.) 
 

1.3 Definíciók 

Az AFE telepítésekkel kapcsolatosan az alábbi definíciók merülhetnek fel: 

 

• Üzemeltetői telepítő – Azon telepítői engedéllyel rendelkező személy, akit az üzemeltető alkalmaz 
az AFE telepítésekkel és egyéb műszaki feladatokkal kapcsolatban. 
 

• Felügyeleti szolgáltató telepítője – A felügyeleti szolgáltató alkalmazásában álló AFE telepítő. 
 

• Üzembe helyezési kód (AFEKOD) – Az AFE eszköz automatába történő telepítéséhez egy, a 
párosítást jóváhagyó és regisztráló kód, mely összerendeli az AFE-t az érintett Üzemeltető 
adószámával. Ezt a kódot az üzemeltető igényelheti a NAV-tól, az AFEKOD adatlap kitöltésével, a 
KOD lapfülön „A” szekcióján az üzembehelyezési kód kiválasztásával. 
 

• Üzembe helyezés – A megszemélyesítést, átszemélyesítést, vagy átszerelést célzó, AFE eszközökkel 
kapcsolatos adóügyi folyamatok összesítő elnevezése. 
 

• Megszemélyesítés – Az AFE eszköz első telepítése alatt az adott AFE eszköz a telepítést igénylő 
üzemeltető nevére kerül megszemélyesítésre a kapcsolódó rendszerkörnyezetben. A művelethez az 
adott Üzemeltetőhöz, azon belül is az adott automatához tartozó érvényes üzembe helyezési kód 
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(AFEKOD) szükséges. 
 

• Átszemélyesítés – Amennyiben egy AFE eszközt az eredeti üzemeltetője egy másik üzemeltető 
számára értékesít/bérbead, az adóügyi elszámolások érdekében a vevő üzemeltető nevére kell 
átszemélyesíteni az eszközt a kapcsolódó rendszerkörnyezetekben. Ez a művelet a vevő oldalon az 
adás-vételt követő első telepítésnél fut végig. A művelethez érvényes átszemélyesítési kód 
szükséges. Ezt a kódot az üzemeltető igényelheti a NAV-tól, az AFEKOD adatlap kitöltésével, a KOD 
lapfülön „A” szekcióján az átszemélyesítési kód kiválasztásával. 
 

• Átszerelés – Az AFE eszköz azonos üzemeltető különböző automatái közötti áttelepítése. Ehhez a 
művelethez nem szükséges üzembe helyezési kód (AFEKOD). 
 

• AFE telepítési igény (eset) – Az Üzemeltető által az FSZKR rendszeren keresztül feladott, valamely 
automatájára vonatkozó telepítési igény (AFE megszemélyesítéshez, átszereléshez, 
átszemélyesítéshez elengedhetetlen folyamat), melynek teljesítése során egy AFE eszköz kerül 
hozzárendelésre és üzembe helyezésre a megjelölt automatába. 
 

• AFE telepítési feladat (munkarendelés) – Az AFE telepítési igényhez kapcsolódó feladat, melyet 
saját telepítéssel indított igény esetén kizárólag az Üzemeltető AFE telepítője lát a Feladataim 
menüpontban. (Amennyiben az „Új AFE telepítési igény bejelentése” adatlapon az „Új AFE eszközt 
és telepítőkészletet vásárolok” opciót jelöli be az Üzemeltető, abban az esetben a DATRAK Kft. AFE 
telepítőjének menüjében jelenik meg a feladat.) Az AFE telepítési feladat munkarendeléseken 
történik meg az adott telepítési feladatok adminisztrációjának rögzítése. 
 

• AFE leválasztás – Az AFE eszköz automatáról történő leválasztásának folyamata, melynek 
eredményeképpen az AFE eszköz mind az ATR, mind az FSZKR rendszerekben leválasztásra kerül az 
adott automatáról. A folyamat megfelelő lefutásának ellenőrzése az AFE törzsadatokban 
lehetséges, amennyiben a leválasztás sikeres, az AFE státusza „Tartalék” állapotba kerül.  
 

• AFE eladás – Az AFE eszköz két üzemeltető közti adás-vételének adminisztratív rögzítése az eladó 
üzemeltető részéről az FSZKR rendszerben. Az AFE eladás megfelelő rögzítése annak érdekében 
történik, hogy a vevő oldali üzemeltető a saját automatái egyikére indított AFE telepítési igény 
alapján létrejött munkarendelésen belül az általa megvásárolt AFE eszközt egy üzembe helyezési 
folyamat segítségével a kapcsolódó rendszerek nyilvántartásában a saját nevére vegye, illetve az 
AFE eszközzel a kiválasztott automatáját üzemeltetni tudja.  

 

1.4 Átfogó folyamatábra 

Az AFE telepítések magasszintű folyamatát a következő ábra foglalja össze. Az ábrán az adott lépések 
támogatását biztosító rendszereket különböző színekkel jelöltük. 

 
 

Az AFE telepítés megelőző folyamatelemeit jelen dokumentum nem tárgyalja részletesen. A 
folyamatelemek részletes leírásai az FSZKR Üzemeltetői Kézikönyvében olvashatók.  
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2 Megelőző folyamatok 

Az AFE eszközök telepítési folyamatának lefutását több előfeltétel befolyásolja. A megelőző 
folyamatokhoz tartozó funkciók az Üzemeltetői szerepkörrel rendelkező FSZKR felhasználók számára 
érhetők el. Az alábbi fejezetek az üzembe helyezést megelőző folyamatokat foglalják össze. 

 

2.1 Automata regisztrációja 

 
 

Az AFE telepítést megelőzően a telepíteni kívánt automatát regisztrálni szükséges a Felügyeleti 
Szolgáltató rendszerkörnyezetében (amennyiben az korábban nem történt meg). Ezt az Üzemeltetői 
szerepkörrel rendelkező felhasználók az FSZKR rendszeren keresztül tehetik meg. A teljes regisztrációs 
folyamatot követően az automata mind az FSZKR, mind az ATR rendszerekben (és az összes 
háttérrendszerben is) megjelenik. 

 

(A folyamat részletes leírása az FSZKR Üzemeltetői kézikönyv Automata lista kezelése → Új 
automata felvétele című fejezetében olvasható) 

 

FONTOS! 

Az automata FSZKR-en keresztül történő regisztrációja nem váltja ki a NAV felé kötelezően 
elküldendő AVTOMATA adatlappal történő regisztrációt a NAV rendszerkörnyezetében. A 
vonatkozó ÁNYK adatlap kitöltéséhez az FSZKR rendszer regisztrációs folyamata is segítséget 
nyújt, azonban a NAV felé történő regisztrációs lépés továbbra is az Üzemeltetők feladata. 

 

2.2 AFE eszköz beszerzése 

 
 

Az AFE eszköz felügyeleti szolgáltatótól történő beszerzése két csatornán keresztül történhet: 
1. Új AFE eszköz rendelése a felügyeleti szolgáltatótól egy Eszközvásárlási igény 

leadásával 
 
Ebben az esetben egy különálló termékrendelést adhatunk le a felügyeleti szolgáltató felé. A 
megrendelés feldolgozását követően a felügyeleti szolgáltató a megadott kiszállítási címre küldi 
az eszközt. 
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(A folyamat részletes leírása az FSZKR Üzemeltetői kézikönyv Igényléseim → 
Eszközvásárlás című fejezetében olvasható) 
 

2. Új AFE eszköz rendelése a felügyeleti szolgáltatótól egy AFE telepítési igény leadásával 
egybekötve 
 
Amennyiben az üzemeltető a telepítési igény leadásával egyben egy új AFE eszközt (illetve a 
kapcsolódó telepítőkészletet) is meg kíván rendelni, az AFE telepítési igény leadásakor az 
FSZKR felületén ezt megteheti. Ebben az esetben azonban a telepítési igényt csak úgy 
lehetséges leadni, hogy a telepítést a felügyeleti szolgáltató telepítője fogja elvégezni (annak 
érdekében, hogy a telepítési feladat az üzemeltető telepítőjénél maradjon, javasoljuk az 
eszközvásárlási igényt az 1. bekezdés alapján benyújtani). Amennyiben a telepítési igény 
leadásánál azt jelöli meg az üzemeltető, hogy egy már meglévő AFE eszközzel kívánja az adott 
automatát telepíteni (tehát egy korábbi eszközvásárlásból vagy raktárról, vagy másik 
üzemeltetőtől történő AFE vásárlásból származó eszközzel szeretné a telepítést), akkor az 
üzemeltető a telepítési igény leadásakor választhat, hogy a telepítést saját üzemeltetői telepítő, 
vagy a felügyeleti szolgáltató telepítője végezze.  
 
FONTOS! 
Kizárólag akkor kerül a feladat az üzemeltetői telepítő „Feladataim” menüpontjába a telepítési 
igény, amennyiben a felugró ablak alján található, saját üzemeltetői telepítő checkbox jelölésre 
kerül. 
 
(A folyamat részletes leírása az FSZKR Üzemeltetői kézikönyv Igényléseim → AFE telepítés című 
fejezetében olvasható) 
 

2.3 AFE telepítési igény leadása 

 
Ahhoz, hogy az AFE eszközünket a kiválasztott automatával együtt tudjuk üzemeltetni, szükség van egy, 
az adott automatára leadott AFE telepítési igényre. Amennyiben teljesen új automata telepítésére kerül 
sor, abban az esetben előzményként FSZKR-ben az automata törzsadatokban magát az automatát is 
regisztrálni szükséges, ezt követően jön létre ATR-ben is a berendezés majd csak ezután indítható  az 
adott automatára a telepítési igény. 

 

A telepítési igény leadásakor a saját telepítőkkel rendelkező üzemeltető megjelölheti, hogy az adott 
telepítést saját telepítővel, vagy a felügyeleti szolgáltató telepítőjével kívánja végrehajtani. A leadott AFE 
telepítési igényeket az Üzemeltetői szerepkörrel rendelkező FSZKR felhasználó az FSZKR felületein 
nyomon követheti. Az AFE telepítési igények leadásával, illetve a meglévő igények nyomon követésével 

kapcsolatban részletesebben az FSZKR Üzemeltetői kézikönyvének Igényléseim → AFE telepítés 
című fejezetében olvashat.  

 

Az „igény” típusú bejegyzések a háttérrendszerek közötti egységes adminisztrációt és a folyamatok 
átláthatóságát támogatják, ezért szükséges az üzemeltetői AFE telepítés/átszerelés esetén is létrehozni 
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egy AFE telepítési igényt. Az AFE telepítési igény leadását követően a háttérrendszerek automatikusan 
létrehozzák a kapcsolódó telepítési feladatot is. 
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3 AFE üzembe helyezése 

3.1 Üzembe helyezési folyamat indítása 

 
A megelőző lépésekben létrejött telepítési igény alapján az FSZKR-ben is megjelenik a munkarendelés az 
Üzemeltetői Telepítő szerepkörrel rendelkező felhasználók Feladataim menüpontjában. 

 

FONTOS! 

Az Üzemeltetői Telepítők csak azon munkarendeléseket látják a Feladataim menüpont 
felületén, amelyeket a külön megállapodással rendelkező üzemeltető saját telepítővel 
elvégzendő telepítési igényként adott fel. 

 

Az üzembe helyezés/AFE-automata összerendelés indításához keressük ki a telepítéshez tartozó 
munkarendelést a Feladataim listából a szűrők segítségével. Az adott munkarendelés sorának jobb végén 
egy sárga „INDÍTÁS” ikont találunk. 

 

 
 

Az ikonra kattintva megjelenik az üzembe helyezési felület. A kötelező mezők kitöltése után a felület alján 
található ÜZEMBE HELYEZÉS gomb megnyomásával indítható el az üzembe helyezés folyamata. Az 
üzembe helyezési felületével, illetve a mezők kitöltésének részletes leírásával kapcsolatban az FSZKR 

Üzemeltetői Telepítők számára készült kézikönyvének Automata Üzemeltetői Telepítő Funkciók → 
Feladataim → Üzembe helyezés indítása című fejezetében olvashat. 
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3.2 AFE paraméterezése 

 
Az üzembe helyezési folyamat indítása után az ATR rendszerben megnyitjuk a telepítés alatt álló automata 
adatlapját. Ehhez segítséget nyújt az FSZKR Feladatim felületén a listanézetben megjelenő „ATR 
automata azonosító” oszlopban található azonosító szám felhasználása.  

 

 
 

Az ATR rendszerbe való bejelentkezés után az Adminisztráció → Automaták menüpontra lépve 
megjelenik az üzemeltetőhöz tartozó automaták listája, melyek között regisztrációs számra is tudunk 
keresni.  

 
 

A listában keressük ki a fent említett FSZKR mezőben található ATR azonosítójú automatát, és nyissuk 
meg az adatlapját. 
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Az adatlap megnyitása után nyissuk meg a Beállítás felületet, és ellenőrizzük, hogy a telepítésben részt 
vevő AFE AP száma megjelent-e már a felületen az AP szám mezőben. Amennyiben még nem látható 
az AP szám mező, frissítsük a böngésző ablakot mindaddig, amíg meg nem jelenik a mező az AP számmal. 

 
 

FONTOS! 

Az FSZKR-ben történő Üzembe helyezés gomb megnyomása, és az AP szám mező ATR 
felületen történő megjelenése között az ATR-ben NE változtassunk meg semmilyen adatot az 
adott automata adatlapján (pl.: név, ügyfél, kategória, stb.), illetve NE nyomjuk meg a mentés 
gombot az automata ATR-es adatlapján. Az ATR felületen az AP szám mező az Üzembe 
helyezés gomb megnyomása után pár perccel jelenik meg. A felület frissítésével pár percen belül 
megjelenik a kiválasztott AP szám az AP szám mezőben. Amíg ez a mező meg nem jelenik, az 
ATR-ben semmilyen módosítást vagy mentést ne végezzünk az adott automatával kapcsolatban! 

 

Miután az AP szám mező megjelent ATR-ben, az automata Beállítás felületén, elkezdődhet az AFE 
paraméterezése. 
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Első lépésként kattintsunk az automata Általános beállítások felületi részén található zöld színű Mentés 
gombra. 

 
 

Ezután lejjebb görgetve a felület Üzemmód részén állítsuk be a kívánt üzemeltetési funkciókat. Ha ezen a 
felületi elemen minden beállítás megtörtént, nyomjuk meg az üzemmódok beállításához tartozó Mentés 
gombot. 

 

FONTOS! 

Akkor is kattintsunk az üzemmód felületi részen a Mentés gombra, ha nem változtatunk az 
alapértelmezett értékeken! 
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Ekkor a felület újratölt. Az újratöltés után a felület AFE konfiguráció részén végezzük el a szükséges 
paraméterezési feladatokat. A beállítások végeztével nyomjuk meg a felületi rész alján található AFE 
konfiguráció mentése gombot.  

 

FONTOS! 

Az üzembe helyezési folyamat csak abban az esetben folytatódik a háttérben, ha a Mentés után 
az AFE konfiguráció mentése gombot is megnyomtuk! 

 
 

A gomb megnyomása után röviddel a felület ismét újratölt. Ezzel az ATR-ben a paraméterezési feladatok 
elvégzésre kerültek. Ahhoz, hogy az AFE az új beállításokkal kezdjen el működni, szükséges az AFE 
eszköz újraindítása. Ezt a fenti paraméterezési feladatok lezárása után lehet megtenni. 

 

Amennyiben módosítani szeretnénk az automata adatait, ATR-ben az Általános beállítások felületi részen 
(pl. név, ügyfél, kategória, stb.) az AFE újraindítása után megtehetjük. 

 

Az AFE újraindulása után az FSZKR-ben elindított üzembe helyezési folyamat automatikusan 
folytatódik. 

 

3.3 Üzembe helyezési folyamat lezárása 

 
Az AFE eszköz újraindulását követően az FSZKR rendszerben a Feladataim felületen nyomon 
követhetjük az üzembe helyezési folyamat lefutását. A Feladataim felületen található táblázati nézetben 
az adott telepítési munkarendeléshez tartozó üzembe helyezési folyamathoz mindaddig szürke ikon 
tartozik, amíg az adott üzembe helyezési folyamat futás alatt van. 
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Az ikonra kattintva megnyílik a munkarendeléshez tartozó adatlap. 

 
 

A kék információs felületi elem azt jelzi, hogy a folyamat még fut. Amennyiben az AFE újraindítását 
követően 20 perc elteltével a munkarendeléshez tartozó szürke ikonra kattintva még mindig ugyanezt a 
kék információs szöveget látjuk, vegyük fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. 

 

Amennyiben az adott telepítési feladathoz tartozó ikon sárgára vált a futás alatt, ez azt jelzi, hogy a 
folyamatban hiba történt. Az ikonra kattintva egy sárga alapon látható szövegrész jelzi, hogy a folyamat 
futása közben valami hiba történt. Ebben az esetben a hiba jellegéről a felület tájékoztatja a felhasználót. 
A hibás futás eredményeképpen az FSZKR megkísérli visszaállítani az üzembe helyezés indítása előtti 
állapotra a rendszerkörnyezetet, vagyis adott esetben az AFE automatikusan leválasztásra kerül az 
automatáról ATR-ben, illetve az automata és AFE státuszok a folyamat indítása előtti értékeket kapják 
vissza.  
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A felhasználó ekkor a hibaüzenet tudomásul vétele után a felületen egy OK gombbal nyugtázhatja a hibát. 
A nyugtázást követően az üzembe helyezési folyamat újból elindítható ugyanarról a munkarendelésről. 
Ebben az esetben az AFE telepítési folyamat jelen dokumentum Üzembe helyezési folyamat indítása 
fejezetében tárgyalt módon újraindítható. 

 

Az üzembe helyezési folyamat sikeres lefutása esetén a Feladataim felületen található munkarendeléshez 
tartozó ikon zöldre vált és az ATR felületen az AFE fiskális állapota „Aktív (Megszem.)” státuszba kerül. 

 
 

A zöld ikonra kattintva az adott munkarendeléshez kapcsolódó üzembe helyezési feladat lezárásához 
tartozó felület nyílik meg. A felület kitöltésével, és az üzembe helyezési feladatok megfelelő lezárásával 
kapcsolatban részletesen az FSZKR Üzemeltetői Telepítők számára készült kézikönyvének Automata 
Üzemeltetői Telepítő Funkciók → Feladataim → Üzembe helyezés lezárása című fejezetében 
olvashat. 

Amennyiben a lezárás sikeres, abban az esetben az Igényléseim menüpontban található telepítési igény 
(eset) Státusz oszlopában „Probléma megoldva” státusszal jelenik meg az elvégzett feladat. Amennyiben 
mégsem megfelelő az automata – AFE összerendelés, a munkarendelés visszanyitása nem lehetséges, azt 
új telepítési igénnyel szükséges rendezni.  
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4 Gyakran ismételt kérdések 

 
1. A Feladataim menüpontban nem jelenik meg a telepítési igény:  

Az üzemeltető feltételezhetően nem jelölte meg a telepítési igény feladásakor a saját telepítő munkatársat, 
így a feladat a felügyeleti szolgáltató telepítő munkatársánál jelenik meg. Kérjük vegye fel a kapcsolatot 
az ügyfélszolgálattal és ellenőrizzék az igény paramétereit. 

 
2. Nem tudom beírni a telepíteni kívánt AFE gyári számát:  

A sikeres telepítés érdekében a telepíteni kívánt AFE-nak a következő követelményeknek kell megfelelnie: 

- A telepíteni kívánt automata üzemeltetőjéhez van rendelve FSZKR-ben (vagy másik üzemeltetőtől 
vásárolt AFE esetében az előző üzemeltető jelezte az értékesítést az FSZKR-en keresztül) 

- FSZKR rendszerben „tartalék” vagy „értékesítés alatt” státuszú 

- FSZKR-ben és ATR-ben sincs másik automatához rendelve 

 

Amennyiben az AFE egységet nem hozza fel a rendszer, feltételezhetően az AFE nem felel meg a fenti 
kritériumoknak. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a saját adminisztrációs munkatársával vagy 
ügyfélszolgálatunkkal, és ellenőrizzék az AFE-t. 

 
3. Az AFEKOD/Átszemélyesítési Kód beírásakor a rendszer sárga/piros háromszöget jelez: 

Sárga háromszög esetén a rendszer nem találja a beírt AFEKOD-ot, azonban az üzembe 
helyezés/átszemélyesítés ettől még sikeresen lefuthat. Ebben az esetben az érintett 
automataberendezéshez valószínűleg még nem került rögzítésre a szükséges kód. Piros háromszög esetén 
a telepítés sikertelen lesz, ugyanis az AFEKOD-ot/ Üzembehelyezési kódot már felhasználták, vagy 
másik automatához tartozik. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a saját adminisztrációs munkatársával és 
ellenőrizzék az igény paramétereit. 

 
4. Nem jelenik meg az AFE az ATR rendszerben:  

Amennyiben a telepítés indítását követő 20 perc elteltével az AFE nem jelenik meg az ATR-ben az 
automatához rendelve, és a Feladataim menüpontban továbbra is szürke ikon látszik (nem váltott vissza 
sárga ikonra), kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. 

 
5. Nem jelenik meg FSZKR rendszerben a zöld ikon:  

Amennyiben az AFE újraindítását követően 20 perc elteltével a munkarendeléshez tartozó szürke ikonra 
kattintva még mindig a folyamatban információs szöveget látja, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az 
Ügyfélszolgálattal. 

 
6. Telepítést követően kiderült, hogy a telepített AFE hibás / rossz AFE került telepítésre: 

A telepítés lezárását megelőzően vissza tudja vonni a telepítést. A zöld zászló ikon megnyomását 
követően válassza a „Sikertelen telepítés, AFE szüneteltetése ÉS leválasztása” lehetőséget. Az AFE 
szüneteltetésre, majd leválasztásra kerül. 

 


