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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42.§ (8) bekezdése alapján írásbeli válasz t
igénylő kérdést kívánok intézni а Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszterhez, mint а
tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

" Miért akarnak tönkretenni több tízezer kiskereskedőt, azok családját és alkalmazottait?"

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

А kormány 2013-ban új, onlinе kapcsolatra képes pénztárgépek beszerzését tette kötelezővé а
kereskedők számára. 2013 . 09. 19-én а Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleményben
tudatta, hogy az ALT CASН KFT. által típusvizsgálatra bemutatott SAM4S NR-300 ONLINE típus ú
pénztárgép forgalmazását A017 számon engedélyezte .
А kereskedők nagy része az A1tСаsh К . által forgalmazo tt Samsung pénztárgépeket rendelte meg, mive l
а kereskedőknél több éve megbízhatóan működik. Meg is érkeztek az első díjbekérők .

Az МКЕН ekkor sajtóközleményben tuda tta, hogy а fent megemlített típus forgalomba hozatali
engedélyét hiánypótláshoz kötö tték, melyrő l az A1tCash К . is tudatta ügyfeleit.

2013. november 25-én aztán megtört а jég, és engedélyezték а pénztárgép forgalomba hozatalát . А cég e1
is kezdte а gépek leszállítását, а kereskedők befizették az el őlegeket, а vételárakat.

Január 23-án aztán minden megváltoz ott. Az МКЕН visszavonta az említett készülék engedélyét, hiba és
csalási lehetőségekre hivatkozva .

Tisztelt Miniszter Úr!

Körülbelül 80.000 kereskedő rendelt ilyen típusú gépet - valaki több darabot is - ezáltal а pénztárgéppiac
nagyjábó140% került az A1tCash Kft-hez . Kinek szúrhatta ez а szemét?

Tisztelt Miniszter Úr!

А vallakozoi .negyed.hu információ szerint az МКЕН kicsit mindig mostohábban bánt az A1tCash
kasszáival, mint az első engedélyeket megkapó, lengyel gyártmányú kasszákat áruló forgalmazókkal .
Forrásaik szerint ugyanis nemcsak а Samsung, de а lengyel Comp-csoport kasszáival is voltak
problémák а tesztüzem során, utóbbiak mégis könnyen kaptak engedélyt. А lengyel gépek közül
némelyik már érdemi értékesítése előtt szoftverfrissítést kapo tt , ez pedig valóban arról árulkodik, hogy
azokkal а kasszákkal sem volt feltétlenül minden rendben .



Nézzük csak meg az adóügyi ellenőrző egységeket (AEE) : а Novatek típusokhoz egy német cég, az
szlovák Elcomokhoz az EIсоm, а lengyel kasszákhoz pedig а francia Sagеm gyártja а tartozékot, míg
az A1tCash Samsuпааihoz а Videoton. Az első forgalmazási engedélyeket а Laurel, а Montel és а
Micrа-Metripond lengyel gyártmányú, Sagem AEE-vet és а Mobil Adat internetkapcsolatával
rendelkező kasszái kapták meg. Tavaly nyáron még arról olvashattunk, hogy а hazai pénztárgéppiacot
majd а lengyel gépeket forgalmazó cégek aratják 1e, majd jö tt az A1tCash és hamar kivívta а
dominanciát, ami nyílván sokaknak szemet színt .

De kiknek is ?

А Mobil Adat Kft . а kötelező pénztárgépcserékről szóló rendelettel egy id őben született . А lengyel
gépeket forgalmazó egyik céggel nyílván kiemelkedő а viszonya, hiszen Mericskei Tibor mindkét
cégben ügyvezet ő . Mericskеi egyik társa pedig az а Hauser Gábor, aki а ralirepülő -világbajnokságo n
egy repülőn repül а NAV informatikai elnökhelyettesével, Уаgújhelyi Ferenccel .

Így már minden kiskereskedő számára érthető а tiltás, vissza akarják nyesni az A1tCash részesedését ,
helyzetbe hozva а haveri céget .

Tisztelt Miniszter Úr!

Több tízezer kiskeresked ő pénze áll az engedélyezett, majd betiltott pénztárgépekben . Ezen
vállalkozások nem tudnak újabb gépeket beszerezni . Szívből remélem, nem arról van szó, hogy а
kiskereskedők vágóhídra küldésével akarják teletömni а haveri cégek zsebeit .

Kérdezem ezért а tisztelt miniszter urat, hogy miért akarnak tönkretenni több tízeze r
kiskereskedőt, azok családját és alkalmazottait? Miért а kereskedőket akarják büntetni, nem ők
hibáztak minden törvényi kötelezettségüknek eleget tettek?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2014. 01 . 30 .

Tisztelettel :

гсreficzi Gábor
Jobbik
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