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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 155. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Art. 175. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„  (19) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a)  megállapítsa  a  menedékes  felügyeleti  szolgáltatásra,  valamint  a  menedékes  felügyeleti
szolgáltató kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint
b) kijelölje a menedékes felügyeleti szolgáltatót.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 156. §
Módosítás jellege: kiegészítés

156. §

Az Art. 176/I. §-a a következő (2a)–(2f) bekezdéssel egészül ki:

„  (2a) A 230. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek folyamatos
biztosítása  érdekében  a  Kormány jogosult  rendeletben  ideiglenes  jelleggel  –  legfeljebb  2  éves
időtartamban  –  menedékes  felügyeleti  szolgáltatót  kijelölni  az  e  törvény  szerinti  felügyeleti

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



szolgáltatói  feladatok  ellátására  amennyiben  az  engedélyező  hatóság  arról  tájékoztatja,  hogy
felügyeleti szolgáltatói engedély kiadására a 230. § (1) bekezdésben foglalt határidőig nem kerülhet
sor.

(2b) Menedékes felügyeleti szolgáltatóként olyan személy, vagy szervezet jelölhető ki, amely
a) rendelkezik telephely biztonsági tanúsítvánnyal;
b)  folyamatosan rendelkezik  magyarországi  székhelyű,  vagy az  Európai  Gazdasági  Térségről
szóló megállapodásban részes más államban letelepedett  biztosítónál  legalább 1 000 000 000
forint összegű felelősségbiztosítással,
c) informatikai rendszere érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik a logikai, fizikai és adminisztratív
védelmi intézkedéseinek, valamint külön jogszabályban foglalt informatikai követelményeknek
való megfelelőségéről, amelyet arra feljogosított független tanúsító szervezet adott ki,
d) valamennyi 2000 fő lakosságszám feletti településen a felügyeleti szolgáltatói szerződésekkel
kapcsolatos ügyintézési tevékenység ellátása érdekében ügyintézésre alkalmas ügyfélszolgálatot
működtet, és
e) az a)–d) pontokban meghatározott feltételek fennállását az engedélyező hatóság felé legalább
teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja.

(2c) Ha a kijelölés időtartama alatt a menedékes felügyeleti szolgáltató kérelmére az engedélyező
hatóság a menedékes felügyeleti szolgáltató részére felügyeleti szolgáltatói engedélyt ad ki, erről a
körülményről az engedélyező hadóság az engedély kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a Kormányt.

(2d)  A Kormány a  (2c)  bekezdés  szerinti  tájékoztatást  követően  haladéktalanul  gondoskodik  a
menedékes felügyeleti szolgáltatót kijelölő kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről.

(2e) A menedékes felügyeleti szolgáltató e minőségét nem érinti, ha az engedélyező hatóság más –
menedékes felügyeleti szolgáltatónak nem minősülő személy vagy szervezet – részére felügyeleti
szolgáltatói engedélyt ad ki.

(2f)  A menedékes  felügyeleti  szolgáltatóra  –  e  törvényben  valamint  e  törvény  felhatalmazása
alapján  kiadott  jogszabályban  meghatározott  kivétellel  –  a  felügyeleti  szolgáltatóra  vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 157. §, Új 158. §
Módosítás jellege: kiegészítés

157. §

Az Art. X. fejezete a következő 181/D. §-al egészül ki:

„  181/D. §

(1) E törvény 176/I.  § (2b) bekezdésének d) pontja a belső piaci szolgáltatásokról szóló,  2006.
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december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (2) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.

(2)  A törvény 176/I.  §  (2b)  bekezdés  d)  pontjának a  belső piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti
előzetes bejelentése megtörtént.”

158. §

(1) Az Art. 230. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezése lép:

„  (2)  Az  (1)  bekezdéstől  eltérően,  2017.  december  1-ig  mentesül  az  üzemeltető  a  22/D.  §  (4)
bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól, ha a 22/D. § (6) bekezdés szerinti szerződést a
felügyeleti szolgáltatóval 2017. július 31. napjáig megköti.”

(2) Az Art. 230. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezése lép:

„  (3) Ha a 22/D. § (6) bekezdés szerinti szerződést az automataberendezés üzemeltetője a menedékes
felügyeleti szolgáltatóval köti meg, a szerződést a menedékes felügyeleti szolgáltató e minőségének
megszűnéséig

a) az automataberendezés üzemeltetője – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak abban
az esetben szüntetheti meg rendes felmondással, ha a menedékes felügyeleti szolgáltató részére
24 havi – ha a szerződés megkötése óta legalább 12 hónap eltelt, abban az esetben 12 havi –
felügyeleti szolgáltatói díj összegének megfelelő összeget megfizet;
b) a menedékes felügyeleti szolgáltató rendes felmondással nem szüntetheti meg.”

(3) Az Art. 230. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezése lép:

„  (4) Az automata üzemeltetője mentesül a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettség alól, ha a
szerződés  megkötését  követően közokirattal  vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal  igazolja,
hogy az automataberendezés üzemeltetési tevékenységét megszüntette.”

(4) Az Art. 230. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„  (5) 2017. december 1-től kizárólag AFE-val ellátott automataberendezés üzemeltethető.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 163. § 15. pont
Módosítás jellege: elhagyás

163. §

Az Art.
[15. 230. § (3) bekezdésében a „2018. január 1-ig” szövegrész helyébe a „2017. december 31-
ig” szöveg]
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lép.

Indokolás 

1-4. 

Az adózás rendjéről szóló 2013. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) hatályos rendelkezései
alapján  az  élelmiszer-értékesítést  kezelőszemélyzet  nélkül  végző  automata  berendezést  (a
továbbiakban: automataberendezés) automata felügyeleti egységgel (a továbbiakban: AFE) kell
ellátni, és 2017. június 30. napjától kezdődően az AFE-val ellátott automataberendezéseknek a
Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé adatot szolgáltatni az AFE egységen keresztül.

Kiemelt nemzetgazdasági érdek, hogy az automataberendezések piacán is átlátható viszonyok
kerüljenek  megteremtésre,  és  az  automataberendezések  üzemeltetői  is  teljesítsék
adatszolgáltatási és adófizetési kötelezettségeiket. Erre figyelemmel – annak érdekében, hogy az
Art. szerinti kötelezettség teljesítése minden körülmények között megvalósuljon – a módosítás
lehetőséget teremt arra, hogy engedéllyel rendelkező felügyeleti szolgáltató hiányában ideiglenes
jelleggel  menedékes  felügyeleti  szolgáltató  kerülhessen  kijelölésre,  akinek  a  kijelöléssel
jogszabályi kötelezettsége keletkezik az AFE egységek üzemeletetésével kapcsolatos felügyeleti
szolgáltatói tevékenység ellátására.

Tekintettel arra, hogy az Art. 230. § (3) bekezdését módosítja a javaslat, így a szövegcserére
irányuló módosítás elhagyásra kerül.

A  módosítás  a  menedékes  felügyeleti  szolgáltató  kijelölésével  kapcsolatos  garanciális
szabályokat tartalmazza a kijelölés feltételei,  valamint a menedékes felügyeleti szolgáltatóval
kötendő szerződés tekintetében azzal, hogy a kijelölés mellett a Kormány felhatalmazást kap a
menedékes szolgáltatással kapcsolatos részletes szabályok megalkotására.
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