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Válasz a K/12144. számú írásbeli kérdésre:
„Kizárható-e, hogy az online pénztárgépek
adatkommunkációja során az érintett
kereskedők számlázási, forgalmi adatok
külföldi hálózat igénybevételével kerüljenek az
adóhatóság részére továbbításra?”

Dr. Józsa István és Tóth Csab a
országgyű lési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Urak!

A vezetékes internet szolgáltatásnál a mobiltelefon alapú kommunikáci ó
biztonságosabb, hiszen a mobiltelefon alapú kommunikáció és a hozzá köt ődő
számlázási rendszerek használata során mindig szigorúan azonosíthatónak kel l
lennie az ügyfélnek, azaz annak, aki a számlát fizeti . A műszaki azonosítást az un .
IMSI szám és a SIM áramkörbe épített kódolási algoritmus biztosítja . Az online
pénztárgépekre vonatkozó miniszteri rendelet még azt sem engedi meg, hogy eze k
az eszközök interneten megjelenő IP címmel rendelkezzenek . A korlátozó szabály
tehát az azonosítást és a biztonságot szolgálja . Más online pénztárgépes rendszer t
üzemeltető országban is GSM technológiára van korlátozva a kommunikáció (pl .
Bulgária) .

A SIM chip eltávolíthatatlansága akkor merült fel a jogszabály megalkotásá t
megelőző társadalmi vitában, amikor a gépek "klónozhatatlanságát" kívánt a
műszakilag garantáltatni a potenciális gyártókkal a Nemzeti Adó- és Vámhivata l
(a továbbiakban : NAV). Ezzel azt a típusú csalást lehet megakadályozni, amikor a
bolti kassza összes azonosítójával megegyez ő gép van hátul a raktárban, de csupán
annak forgalma után fizetik meg a közterheket . Mind a Nemzeti Média- és Hírközlés i
Hatóság (a továbbiakban: NMHH) szakértő i, mind a távközlési cégek azon a
véleményen voltak, hogy az IMSI szám nem másolható észrevétlenül . Így ez az
áramkör, illetve ez az azonosító vált az online pénztárgépes rendszer egyi k
meghatározó biztonsági elemévé. Így viszont a csere lehetőségét meg kellett tiltani.
Kérdésükre válaszolva, az adózó a vásárláskor olyan pénztárgépet kap, amely az ő
adataival kerül megszemélyesítésre .

1051 BUDAPEST, JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4PíSTAF1 K : 1369 BUDAPEST, PF . 481, TELEI ON : 795-1400



Az alapadatokat (pl . cégnév) ugyan kés őbb -- meghatározott esetekben – lehet
módosítani, de a gépre telepített biztonsági kulcsok őt fogják azonosítani, idege n
adózóra később a gépet nem lehet megszemélyesíteni, hiszen az eredeti vev ő
bizonylatai vannak hiteles formában a memóriában tárolva . Így, ha a vásárlás utá n
kiderül, hogy valaki olyan távközlési szolgáltatóhoz tartozó gépet vett, mely az adot t
üzletben nem működik, de más mobilhálózat elérhető, sem a gépet nem tudj a
visszaadni, sem felmentést nem tud kérni. Ezért a társadalmi vitában volt olya n
javaslat, hogy a gépben lévő SIM chipet a NAV átprogramozhassa egy mási k
mobilszolgáltató hálózatára. Ezt a mobilcégek nem tudták elfogadni, mivel a
mobilszolgáltatók saját kódolási algoritmusukat nem kívánták a NAV-nak átadni. igy
alternatív javaslatként került be a jogszabályba, hogy biztosítsanak roaming-o t
egymás felé a szolgáltatók. A mobilcégek – egyelőre – nem un . domestic roaming
(belföldi roaming) megoldást választottak . A jelenleg kínált nemzetközi roamin g
havonta körülbelül 600 forinttal növeli a végfelhasználó költségét a haza i
roaming-hoz képest .

Az Egységes Európai Piac garantálja a szolgáltatások szabad áramlását, igy a z
Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában bejegyzett, elektronikus távközlés i
szolgáltatóként Magyarországon regisztrált cég kínálhat ilyen szolgáltatást . Eddig hét
cég jelentkezett, melyek listáját a NAV honlapján közzétette és folyamatosan frissíti .
Ezek mindegyike magyar, de a feltételeknek megfelelő bármely EGT céget el kel l
fogadni, aki bejelentkezik .

Nem zárható ki, hogy az adatkommunikáció lebonyolítása — és a belföldi roaming
biztosíthatósága — érdekében külföldi mobilszolgáltatók SIM-kártyája kerüljö n
beépítésre az adóügyi ellen őrző egységekbe . Amennyiben a magyarország i
mobilszolgáltatók nem hajlandóak megnyitni egymás SIM-kártyái el őtt, legalább ezen
szolgáltatás esetén hálózatukat, úgy külföldi megszemélyesítés ű SIM chip-eket kell a
pénztárgépekben alkalmazni .

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . év i
CXII. törvény 8 . §-ának (4) bekezdése kimondja, hogy "az EGT-államba irányul ó
adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül i
adattovábbításra kerülne sor" . Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy egy szolgáltató
két szomszédos szobában lév ő mobiltelefon közötti adattovábbítást, bármely EGT
tagállamban mű ködő berendezésen vagy akár bármely EGT tagállam tulajdonába n
lévő távközlési mű holdon, azaz a világ űrön keresztül valósítson meg . Így ma már egy
felhő alapú technológiát alkalmazó szolgáltató maga sem tudja feltétlenü l
megmondani, hogy az általa továbbított adatok átlépték-e az országhatárt .
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Az adózói adatok védelmét úgy kell megoldani, hogy ha valaki a fizika i
adatcsatornához rossz szándékkal fér hozzá, akkor se tudja a titkosítot t
adatcsatornában továbbított adatot dekódolni, módosítani, illetve ne tudjon má s
nevében üzenetet küldeni . Az online pénztárgépekre el őírt szabályok megfelelne k
ezen elvárásoknak .

Budapest, 2013 . szeptember
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