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oItSZÁGGYÚLÉSI KÉPVISELü

Írásbeli kérdé s
Dr. Kövér László

az Országgyű lés elnöke

Nelvben

Tisztelt Elnök

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló
2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabály i
rendelkezésekrő l szóló 1012014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdés t
kívánok feltenni

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Mikor csökkenti radikálisan az online pénztárgépek állami adóhatóságga l
adatkapcsolatot biztosító adatátviteli szolgáltatások hatósági árát?”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért t őle, mert adópolitikáva l
kapcsolatos kérdéseim vonatkozásában-a Kormány tagjai közül Miniszter Úr illetékes a
válaszadásra .

Tisztelt Miniszter Ur !

Mint az köztudott az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szól ó
törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása
esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosít ó
valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részlete s
szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról szóló 7412013, (XII .
30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) egyes rendelkezései szerint Miniszter Ú r
állapította meg első 2013 . év végén .

A hatósági ár megállapítását megel őzően a hatósági ár megállapítójának ki kellett kérn i
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a szolgáltatók véleményét .

Az eltelt két évben a piacvezető Mobil Adat Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.
2014. évben 1,5 milliárd forintos árbevétel mellet 226,6 millíó forint adózott eredmény ,
míg 2015 . évben 2,0 milliárd árbevétel mellet 453,0 millió forint adózott eredményt
realizált. A. társaság tulajdonosi 2014. évben 220 millió, míg 2015 . évben már 420
millió forint osztalékkal lettek gazdagabbak .



Köztudomásúan a Vodafone Magyarországon kizárólag a Mobil Adat Kft .
közrem űködésével értékesíti online pénztárgéphez szolgáltatásait . A Mobil Adat Kft .

mobil adatkommunikációs hálózattal nem rendelkezik .

Az előzőekre alapozottan, Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .)'7. cikkében

biztosított jogommal élve az egyes házszabályi rcndelkezésekréílszóló 10/2014 . (II . 24 . )
OGY határozat 124 . § (1 ) bekezdése alapján az álábbi kérdést intézem {Önhöz :

1 . Mikor csökkenti radikálisan az online pénztárgépek állami adóhatóságga l
adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást megvalósító szólgáltatáso k
hatósági árát?

2, Mikor és hány alkalommal vizsgálta felül a 2013 . év decemberében
megállapított hatósági árakat ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2016 . július 4 .

Dr. Tóth Bertalan
országgyűlési képviselő
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