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Elfogadó Nyilatkozat 
 

1. Automataberendezést üzemeltető neve  

Székhelye (helység)  

Irányítószáma  

Utca, házszáma  

Cégjegyzék száma/egyéb azonosító száma  

Adószáma  

Működési formája  

Tevékenységi köre  

Pénzforgalmi jelzőszáma bankkulcs (1-8. számjegyei)  

Pénzforgalmi jelzőszáma bankszámla (9-16. és 17-24. 
számjegyei) 

 

Honlap elérhetősége (opcionális)  

2. Automataberendezést üzemeltetőnél a 
kapcsolattartó neve  

E-mail címe  

Telefonszáma  
 

1) Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ  Kft. (székhely: 1134 
Budapest, Váci út 35; cégjegyzékszám: 01-09-350667)- a továbbiakban: felügyeleti szolgáltató- az általa 
nyújtott felügyeleti szolgáltatást az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták 
műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban 
rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM 
rendelet 25. §-a szerinti felügyeleti szolgáltatói szerződés alapján nyújtja, melynek részletes feltételeit a 
Felügyeleti szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza. A felügyeleti 
szolgáltatói szerződés a jelen elfogadó nyilatkozat felügyeleti szolgáltató részéről történő átvételével és az 
átvétel visszaigazolásával jön létre. 

2) Az Üzemeltető nyilatkozata alapján a felügyeleti szolgáltatói szerződés határozatlan időszakra jön létre. 

3) Az Üzemeltető kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és megértette, azt változtatás és megjegyzés 
nélkül teljes egészében elfogadja. 

4) Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy – kivéve, ha az Elfogadó nyilatkozattal együtt már átadásra 
került – a felügyeleti szolgáltató erre vonatkozó esetleges megkeresésétől számított 45 napon belül a 

felügyeleti szolgáltató info@datrak.hu e-mail címére megküldi az üzemeltetési helyet biztosító harmadik 

személynek az automataberendezések üzemeltetési helyén történő elhelyezéséről szóló kifejezett 
hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatait. 

5) – 

6) Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az automataberendezés AFE-val való ellátásának műszaki feltétel, 
az automataberendezés vezérlő egysége és a fizetési perifériák a kommunikációs protokolloknak (BDV, 
MDB, EXE) megfelelő programozása, melynek végrehajtása az Üzemeltető kötelessége és felelőssége. 

7) A nyilatkozat aláírásával az Üzemeltető akként nyilatkozik, hogy 

a) papír alapú számlát igényel (ÁSZF 7.6. pont 11) alapján 2.500 Ft + áfa): Igen 
b) papír alapú számla igénylés esetén, az általa megjelölt számlázási címre kéri a számla 

megküldését (cím: …………………………………………………………………………) 
c) azonnali szüneteltetést kér (csak abban az esetben kérhető, ha a szüneteltetés tényét 

előzetesen a NAV-nál bejelentette): Igen/Nem 
d) automataberendezések tervezett darabszáma: ... db.  

8) Az Üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy a felügyeleti szolgáltató a felügyeleti szolgáltatás ellátása 
érdekében (pl.: az AFE szervizelésével kapcsolatosan) szükséges azonosító-, és műszaki adatokat a 
nevében eljáró szervezetek vagy személyek részére rendelkezésre bocsássa. Az Üzemeltető hozzájárul 
ahhoz is, hogy abban az esetben, ha az ÁSZF alapján felmerülő fizetési kötelezettségének nem, vagy nem 
szerződésszerűen tesz eleget, úgy a felügyeleti szolgáltató az elmaradt díjra, egyéb fizetendő összegre és 
a késedelmi kamatokra vonatkozó beszedési megbízást indítson pénzforgalmi szolgáltatója irányába, a 
cégnyilvántartásban szereplő valamennyi bankszámlaszámra, egyúttal felhatalmazza a pénzforgalmi 
szolgáltatót, hogy teljesítse a felügyeleti szolgáltató beszedési megbízását. Az Üzemeltető a beszedési 
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megbízás teljesítésére vonatkozó, a cégnyilvántartásban szereplő valamennyi pénzforgalmi jelzőszám 
vonatkozásában a bankszámlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elvárásainak mindenben megfelelő 
felhatalmazást csatolja a jelen Elfogadó nyilatkozathoz. 

9) Az Üzemeltető kijelenti, hogy  
a) biztosítani fogja az AFE és a felügyeleti szolgáltató szervere közötti elektronikus hírközlő hálózat 

útján történő adatkapcsolat befolyásolás-mentességét, valamint az ilyen körülmény felmerülése 
esetén annak haladéktalan elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket megteszi; 

b) az automataberendezés üzemeltetési helyétől függően szükség esetén olyan külső antennát szerel 
fel az automataberendezésre, amivel az AFE adatszolgáltatása biztosítható; 

c) rendelkezik az ÁSZF a 4.2. pont 1) bekezdés b) alpontja szerinti természetes személyek, valamint 
az ÁSZF 5.1. pont 2) bekezdés alapján és az 5.5. pont a2) bekezdés c) alpontja alapján az Online 
Üzemeltetői Felülethez hozzáférő kapcsolattartók adatainak kezelésére és a felügyeleti 
szolgáltatónak történő adatátadására vonatkozó megfelelő jogalappal. 

10) Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy  
a) a felügyeleti szolgáltatás nyújtását a felügyeleti szolgáltató az AFE üzembe helyezését követően 

kezdi meg; 
b) amennyiben az automataberendezés bármely részegysége vonatkozásában olyan hardveres vagy 

szoftveres módosítást végez vagy végeztet továbbá az automataberendezés részegységeinek 
működéséhez szükséges beállításokon olyan változtatást hajt végre, ami az AFE működését 
bármilyen szempontból akadályozza vagy azt ellehetetleníti, az a felügyeleti szolgáltatási szerződés 
súlyos megszegését jelenti. Az AFE működését akadályozó vagy ellehetetlenítő ilyen módosításból 
vagy változtatásból adódó minden felelősség ideértve valamennyi díj és költség az Üzemeltetőt 
terheli. 

 
Jelen nyilatkozat 1 példányban készült.. 
 
1. sz. melléklet: a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazás 
2. sz. melléklet: az Üzemeltető képviseletére jogosult személy részéről az aláírási címpéldány vagy aláírás 
minta másolata, vagy amennyiben az Üzemeltető egyéni vállalkozó, úgy az egyéni vállalkozó aláírását 
tartalmazó igazolványának másolata  

 
Kelt: … 

 ……………………………………… 
Üzemeltető 

cégszerű aláírás 
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Elfogadó Nyilatkozat  
1. számú melléklete: Automataberendezés adatai 
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Elfogadó Nyilatkozat 2. számú melléklete 

A beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazás 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Tisztelt 
................................................... 
................................................... 
(számlavezető neve és címe) 
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább 
megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a 
következőkben foglalt feltételekkel:  

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: 
 

Felhatalmazással érintett fizetési 
számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 

 

Kedvezményezett neve: DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ 
Kft. 

Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma: 

Takarékbank Zrt. 50453331-10000324-
00000000 

A felhatalmazás időtartama:  visszavonásig 
a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni. 
További feltételek:  a) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap, 

b) fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető, 
c) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával 
vonható vissza. 

 
Kelt, ..........................., ...... év, ................... hó ..... nap 
 

............................................ 
Fizető fél számlatulajdonos 

 
 

PÉNZINTÉZET TÖLTI KI: 
 
A(z) ……………………………………………………… a fenti felhatalmazásban foglaltakat a 
mai nappal nyilvántartásba vette, azzal hogy a beszedés alapjául szolgáló 
Számlatulajdonos és a Kedvezményezett közötti jogviszonyt ill. annak körülményeit nem 
vizsgálja. 
 
Kelt, ……………, …… év, ……… hó ….. nap 

 
 ………….………………..…………………………………………….. 
 Fizető fél számlavezető pénzintézetének aláírása 

 


