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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani.

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikorra teljesítik a bíróság ítéletét?"

2011-ben egy fideszes képviselői önálló indítvány alapján a Parlament elfogadta azt a 
törvényjavaslatot, amelynek az volt a célja, hogy az egyes közlekedési közszolgáltatások mobil 
fizetési rendszeren keresztül történő értékesítését központosítsa és egy erre a célra létrehozott állami
cég kezébe adja. Ezt követően alapították meg a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-t.

A mobileszközzel történő fizetés lehetősége azonban egy szolgáltatás, amely vonatkozásában az 
Európai Unió több követelményt is megfogalmaz.

Ezek közül a legfontosabb, a jelen ügy szempontjából, a letelepedés szabadságának lehetőségét 
kimondó alapelv. Ennek alapján a valamely tagállamban jogszerűen tevékenységet folytató önálló 
vállalkozó és szakember gazdasági tevékenységet folytathat az Európai Unió bármelyik 
tagállamában.

Ez volt az az alapelv, amelyet Magyarország megsértett a mobilfizetés monopolizálásával. Ennek az
lett a következménye, hogy a Bizottság kötelezettségszegési eljárás indult a magyar állammal 
szemben. Az eljárás végén, a napokban, az Európai Unió bírósága kimondta, hogy Magyarország 
megsértette a letelepedés szabadságának követelményét és ezzel megsértette az Európai Unió 
vonatkozó irányelvét. Maga a magyar állam is elismerte, hogy lehetősége lett volna olyan 
megoldást választani, ami kevésbé korlátozta volna a gazdasági versenyt, vagyis kevésbé korlátozta 
volna annak lehetőségét, hogy jobb, hatékonyabb és akár olcsóbb megoldás álljon a magyar állam 
rendelkezésére a mobilfizetések kezelésére.

Az ítélet alapján Magyarországnak a lehető leghamarabb meg kell szüntetnie a jogsértő állapotot és 



át kell alakítani a mobilfizetés jelenlegi rendszerét. Amennyiben ezt elmulasztja, abban az esetben 
Magyarországot pénzügyi szankciókkal is sújthatják.

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat:

Hogyan tervezik a mobilfizetési rendszer átalakítását? 

Milyen határidőt kapott a magyar állam a rendszer átalakítására?

Mikorra teljesíti Magyarország az ítéletben foglaltakat?
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