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dr. Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló
46/1994. (IX 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrhoz :

„Pénztárgépet húsvétra? ”
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2012 . december 14-én jelentette meg a pénztárgépek é s
taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek é s
taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésér ől, valamint a pénztárgéppel rögzített
adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelettervezetét .

Ennek a 109 oldalas anyagnak a véleményezésére 2012 . december 17-ig volt lehetőség, azaz
három napig, úgy hogy ebbe egy hétvége is beleesett .

A szakmai szervezetek észrevételei alapján az látható, hogy véleményük szerint a pénztárgépe k
cseréjének tervezett 2013 . március 31-i határideje tarthatatlan .

Az Informatikai Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége szerint az első és
legfontosabb probléma, hogy az új el ő írásoknak megfelelő pénztárgépek jelenleg nem kaphatóak
egyetlen pénztárgépgyártónál sem . A feltételeknek megfelelő új gép fejlesztési ideje legalább 4 -
12 hónapot vesz igénybe . A fejlesztést követő tesztelésre és az így kiszűrt hibák javítására
legalább egy újabb hónapra van szükség . Az ezután esedékes engedélyezési eljárás átfutási idej e
megint csak 1 hónap, amennyiben nincs szükség hiánypótlásra vagy más korrekcióra .



A gyártóknál csak ezután történhet meg a pénztárgépek megrendelése, amelyek szállítási idej e
minimum 3-5 hónapra tehető. Mindezek fényében az jósolható, hogy az új szabályokna k
megfelelő első pénztárgépek üzembe helyezése reálisan legalább 8-10 hónap múlva várható .

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint a tervezet bonyolult és pontatlan, a rendele t
nem tisztázza, hogy pontosan mely kör köteles alkalmazni az új pénztárgépeket.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége véleménye alapján a feladatok elvégzésér e
rendelkezésre álló 3 hónap nem elegendő . A szövetség ezt a pénztárgép-szállítók nyilatkozataival
igazolja, melyek arra is felhívják a figyelmet, hogy a régi pénztárgépekrő l az újakra való átállás
egy éjszaka (március 31 . - április 1 .) nem valósítható meg. Véleményük szerint a
törvénytervezetből az sem derül ki, hogy az egyes szállodák, éttermek stb . üzleti adatainak
Interneten történő továbbításának adatbiztonságáról megfelelő szinten gondoskodnának-e ?

A tervezethez csatolt hatásvizsgálat szerint a cserére 17 milliárd forintot fordít a kormány ,
miközben már az els ő évben 97,5 milliárd forintot szeretnének pluszban beszedni bel őle . A
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz történ ő bekötéssel így 80,5 milliárd forinttal több lenne a 2013 -
as költségvetésben .

A rendelet nem ír arról, hogy az állam mennyivel járul majd hozzá a cseréhez . De ha a 1 7
milliárdos költséget elosztjuk az országban jelenleg működő körülbelül négyszázezer
pénztárgéppel, akkor látható, hogy ekkora keret mellett alig több mint negyvenezer forint jutha t
majd egy pénztárgépre . Szakértők szerint azonban egy ilyen gép ára százezer forint körül lehe t
majd. Ez az állam érdemi támogatása nélkül jelentős terhet ró majd a vállalkozásokra, mint
ahogyan plusz havi költség lesz az Internet-kapcsolat is .

Ezért kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

• Mire vonatkozik a hatásvizsgálatban szerepl ő 17 milliárd ráfordítás?
• Milyen számítások alapozzák meg a 97,5 milliárd forint tervezett plusz bevételt ?
• Hogyan kívánják támogatni a vállalkozásokat az új rendszerre történő átállásban?
• Bulgáriában az új rendszer bevezetése egy év három hónapig tartott, ennyi id ő alatt nagyjából

300 ezer gépet csatlakoztattak a rendszerben . Ön szerint Magyarországon három hónap elé g
lesz az átállásra ?

Budapest, 2012 . december

Tóth Csaba
(MSZP)

országgyűlési képviselő
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