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Napirendi javaslat  

1. A pénztárgépek cseréjére vonatkozó kötelező határidő meghosszabbításáról szóló 
határozati javaslat (H/11344. szám)  
(Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

2. A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12233. szám)  
(Dr. Láng Zsolt és dr. Vas Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

3. A „Senkit nem hagyunk az út szélén” miniszterelnöki ígéret egyes elemeinek teljesítése 
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló határozati javaslat 
(H/11364. szám)  
(Mesterházy Attila, dr. Harangozó Tamás, dr. Józsa István, Lukács Zoltán és Tóbiás 
József (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz)  
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) 
Burány Sándor (MSZP) 
Tukacs István (MSZP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) megérkezéséig Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
 

 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 42 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén. A 
képviselőtársaim megkapták előre elektronikus formában a napirendi javaslatot. Van-e esetleg 
ezzel kapcsolatos kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 
Egyébként határozatképesek vagyunk a jelenléti ív alapján. Ki az, aki egyetért a napirendi 
javaslattal? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú. 

A pénztárgépek cseréjére vonatkozó kötelező határidő meghosszabbításáról szóló 
H/11344. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről) 

Bele is vágnánk az 1. napirendi pontba, ez a pénztárgépek cseréjére vonatkozó 
kötelező határidő meghosszabbításáról szóló határozati javaslat, amelyet Volner János 
képviselőtársunk önálló indítványaként fogunk megtárgyalni. Itt alapvetően a tárgysorozatba-
vételről kell döntenünk.  

Külön köszöntöm Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről. Kérem, foglaljon helyet! 

A képviselő úrnak meg is adom a szót, amennyiben ki kívánja röviden egészíteni az 
írásos anyagot. Parancsoljon! 

Volner János (Jobbik) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztőként: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Egy olyan határozati javaslatról van szó, amit még május 28-án nyújtottam 
be. Az egyik részét, azt, amely egy határidő-módosítást céloz, látván, hogy időközben a 
pénztárgépek online bekötése nem fog időben megvalósulni a kormányzat felkészületlensége 
miatt, természetesen az idő azóta már meghaladta. Kiderült, hogy igazunk volt, bár előtte 
egyébként a nemzetgazdasági miniszter úr a neki küldött írásos kérdésre adott válaszában még 
tagadta, és úgy vélte, hogy rendben lesz minden a határidőkkel.  

Ami a határozati javaslatból fennmaradt, az egy nagyon fontos indítvány a részünkről. 
Tekintettel arra, ha Nemzetgazdasági Minisztérium hatástanulmánya szerint 92,5 milliárd 
forint költségvetési pluszbevételt remél a pénztárgépek online bekötésétől, ezért a Jobbik azt 
kezdeményezte, hogy ebből az összegből fedezze az 1000 négyzetméternél kisebb eladótérrel 
rendelkező egységeknek, üzleteknek az online pénztárgépeit maga az állam, hiszen a 
költségvetési fedezet rendelkezésére áll. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben, amikor a 
legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknak bizonyíthatóan csökkent a statisztikai létszáma 
– ez egyébként szintén egy írásos miniszteri válaszból derült ki, amelyet a kérdésemre adtak –, 
úgy gondoljuk, különösen fontos lenne, hogy egy olyan kérdésben, amikor az állam 
többletbevételt remél egy intézkedéstől, ennek a többletbevételnek a járulékos költségeit ne 
terhelje rá a magyar kis- és középvállalkozói szektorra, annak ugyanis meglehetősen nehéz 
jelenleg a gazdasági helyzete.  

Nyomatékosan azt kérném a képviselőtársaimtól, hogy nyújtsanak konkrét segítséget a 
magyar kis- és középvállalkozóknak azzal, hogy az állami bevételek, az állami bevételnövelés 
egy részéből számukra fedezetet biztosítanak pénztárgépek online bekötéséből származó 
bevételek rovására. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a képviselő úrnak. Most megadom a szót Pankucsi Zoltán 

helyettes államtitkár úrnak. Kérem, jelezze, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog majd 
képviselni. Parancsoljon! 
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A kormány álláspontjának ismertetése 

PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntöm önöket. Egyelőre tárcaálláspontot tudok 
képviselni.  

Mi is úgy látjuk, hogy összességében az országgyűlési határozati javaslat első része 
gyakorlatilag okafogyottá vált, hiszen a kormányzat és a nemzetgazdasági tárca megtette a 
lépéseket annak érdekében, hogy az alapvetően piaci elégtelenségekből adódó problémákat, 
amik a pénztárgépcserét hátráltatják, kezeljük. Ennek keretében a határidő kitolásra került, 
ráadásul nem is csak július 31-ig, hanem augusztus 31-ig, illetve már azóta is további 
jogszabály-módosítási lépésekre került sor annak érdekében, hogy minden egyes kereskedő és 
vendéglátós biztonságban érezze magát a tekintetben, hogy pusztán amiatt, mert a gyártók 
képtelenek voltak megfelelő mennyiségű gépet a piacra hozni az előírt határidőre, őket 
joghátrány ne érhesse. A legutolsó intézkedés egyébként múlt hét pénteken jelent meg a 
Magyar Közlönyben, ez a 37/2013. NGM-rendelet formájában öltött testet, és pontosan ebbe 
az irányba hatott, amit a képviselő úr is jelzett.  

A második része az országgyűlési határozati javaslatnak álláspontunk szerint azért 
nem támogatható, mert a kormányzat részéről nagyon sok olyan lépés történt, ami éppen 
ennek a szektornak a terheit a pénztárgépcserével összefüggésben csökkenteni hivatott. Az 
egyik az, hogy 50 ezer forintos állami támogatást igénybe vehetnek egy rendkívül egyszerű 
módon ezek a vállalkozások. Azt látjuk, hogy a nem is olyan régi adataink szerint bőven 
százezer darab fölötti támogatási igénylés érkezett meg, és ezek pozitívan el is lettek bírálva. 
Pontosan erre a körre, az 500 millió forint alatti árbevételű körre próbáltuk kalibrálni annak a 
támogatási igénybevételnek a lehetőségét. Azt gondolom, hogy ez nagyjából ugyanaz a kör, 
amit az országgyűlési határozati javaslat is megcéloz. De minimis támogatásokkal a gyártók, 
forgalmazók költségeit is csökkentjük, tehát mennek is lefele a pénztárgépárak.  

Azt gondoljuk, hogy ezek mindegyike abba az irányba mutat, hogy az érintett 
vállalkozói körnek a költségei abszolút méltányolhatóak és elviselhetőek lesznek. 
Természetesen, ha szükséges, akkor további beavatkozásokra is lehetőség van, de azt 
gondoljuk, hogy pillanatnyilag ezek megfelelő biztosítékot adnak, ezért ebben a formában 
nem támogatjuk ennek a határozatnak az elfogadását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Van-e kérdés vagy észrevétel? 

(Jelzésre:) Egy kérdés. Parancsolj, Herman István képviselő úr! 

Kérdések 

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): A helyettes államtitkár úrtól azt szeretném 
megkérdezni, hogy ez az 50 ezer forintos támogatás, amely a vállalkozói szférát illeti meg, a 
gyakorlatban hogyan valósul meg, a vállalkozó kapja, vagy pedig a forgalmazó kapja és írja 
jóvá, vagyis annyival kevesebbet fog kérni. Technikailag érdekel, hogy ezt hogyan 
bonyolítják le. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Tukacs István, parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Bár az előterjesztéshez 

tartalmilag nem kötődik szorosan a kérdés, mégis az államtitkár úrnak szeretném föltenni azt 
a kérdést – mivel a 92 milliárdos tervezett bevételt nyilván csökkentik az 50 ezer forintos 
támogatások –, hogy van-e ráfordítása a NAV oldaláról a rendszer bevezetésének, tehát ott 
megjelenik-e költség, amely szintén csökkenti ezt a bevételt. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A határozati javaslathoz van-e esetleg kérdés vagy 
észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy a helyettes államtitkár úrnak megadom a 
szót. Bár ténylegesen a határozati javaslatot nem érintette egyik kérdés sem, de ha megteszi és 
válaszol, akkor azt megköszönjük.  

Reflexiók 

PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Természetesen. Köszönöm szépen a kérdéseket. A támogatás igénybevétele nagyon egyszerű 
módon valósul meg, a pénztárgépcserére kötelezett vállalkozáshoz ez a pénz nem is kerül oda, 
ez a pénz alapvetően a pénztárgép forgalmazóihoz kerül. Technikailag ez úgy néz ki, hogy a 
támogatással csökkentett árat kell kifizetnie a vállalkozásnak a forgalmazó részére, és aztán 
majd a forgalmazó igényelheti a NAV-tól, és megfelelő körülmények esetén megkapja.  

A NAV oldaláról is felmerültek valóban költségek, hiszen egyrészről föl kellett állítani 
azt a szerverrendszert, ami képes az online adatok fogadására, másrészről ki kellett építeni a 
pénztárgép-felügyeleti rendszert, ami már nem az adatok fogadását végzi, hanem a befogadott 
adatok elemzését. Ez az, ami igazából az új fegyvertény a NAV oldalán, az új ellenőrzési 
lehetőségeket ez nyitja meg. Mi úgy kalkuláltunk, hogy az állam oldalán nagyságrendileg 
20 milliárdos költséggel lehet számolni a pénztárgép-bevezetéssel összefüggésben, viszont a 
mi várakozásaink szerint ez már a 2013-as költségvetési évben meg is fog térülni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel más kérdés vagy észrevétel nem hangzott el, ezért 

megadom az előterjesztőnek a lehetőséget, ha kíván reagálni. Nyilván elhangzott, hogy nyitott 
ajtókon kopogtat, hiszen félig-meddig ezek meg is valósulnak, úgyhogy azt gondolom, hogy 
egyébként mivel a tárca nem támogatja, ettől függetlenül a tárcával érdemes kapcsolatban 
maradni és közösen azon dolgozni, hogy még tökéletesebb legyen ez a javasat. De megadom 
a lehetőséget, ha él ezzel az alelnök úr. Parancsoljon! 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik), előterjesztőként: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Az érintett vállalkozók felháborodottan fogadták ezt a rendelkezést, ezzel 
önök is tisztában vannak. A költségvetésnek bevétele származik belőle. Én értem ezt az 
50 ezer forintos szépségflastromot ezen az egész ügyön, de alapvetően ez az 50 ezer forint 
nem a vállalkozókhoz kerül, ők ebből csak a költséget viselik. A vállalkozók ebből 
semmilyen kézzel fogható előnyt sajnos ebben az esetben nem tudnak élvezni. Nyilvánvaló 
az, hogy ebben az esetben a kormányzat úgy tesz szert költségvetési bevételtöbbletre, hogy a 
vállalkozásokra terheli ennek minden hozadékát. Ezt le kell hogy szögezzem, és azért is 
fogadom megütközéssel, hogy a kormányoldal nem támogatja ezt a javaslatot, mert akkor, 
amikor folyamatosan arról beszél a kormányzati kommunikáció, hogy a kis- és 
középvállalkozókat támogatni kell, itt egy egészen konkrét ügy, ahol meg lehetne ezt tenni. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Mivel ön az előterjesztő, ez egyben zárszó is volt. Részben 
egyetértünk, részben nem, de lehetőségünk nincs ezt már kommentálni, úgyhogy szavazunk. 
Ki az, aki a pénztárgépek cseréjére vonatkozó kötelező határidő meghosszabbításáról szóló 
határozati javaslatot tárgysorozatba veszi? A tárca nem támogatja. Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 14. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba a bizottság a napirend 1. javaslatát. 
Várjuk vissza az alelnök urat, és köszönjük, hogy elfáradt a helyettes államtitkár úr a 
gazdasági bizottság ülésére.  
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A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáról szóló 
T/12233. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről és általános vita)  

Rátérünk a napirendi javaslat 2. pontjára, a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 
2011. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra, amely dr. Láng Zsolt és dr. Vas Imre 
képviselőtársaink önálló indítványa. Itt alapvetően a tárgysorozatba-vételről és az általános 
vitára való alkalmasságról kell majd döntenünk. 

Külön köszöntöm Vas Imre képviselőtársunkat, illetve dr. Solymár Károly Balázs 
helyettes államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. Meg is adom a 
lehetőséget, amennyiben a képviselő úr ki kívánja szóban is egészíteni az írásos anyagot. Úgy 
látom, igen. Parancsoljon! 

Dr. Vas Imre (Fidesz) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

DR. VAS IMRE (Fidesz), előterjesztőként: Köszönöm szépen a szót. Egy rövid 
törvényjavaslatról van szó, gyakorlatilag egy határidőt javaslunk módosítani Láng Zsolt 
képviselőtársammal. 2013. szeptember 30-ig kellett volna a nemzeti mobil fizetési rendszert 
felépíteni, ezt javasoljuk 2014. július 1-jére módosítani.  

Az indok pedig az, hogy a nemzeti mobil fizetési rendszert az elektronikus 
útdíjrendszer alapját jelentő informatikai rendszer továbbfejlesztésével kell kialakítani a 
209/2013. kormányrendelet szerint. A rendszer kialakítása az állami erőforrások optimálisabb 
kihasználásával, az informatikai konszolidáció elvének következetes alkalmazásával 
hatékonyabb megoldást biztosít majd az eddigi tervezetthez képest. Illetve a törvényjavaslat 
még két apróbb értelmezési pontosítást ad.  

Kérem a képviselőtársaimat, hogy vegyék tárgysorozatba a törvényjavaslatot, illetve 
általános vitára alkalmasnak minősítsék. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Helyettes államtitkár úr, tárca- vagy kormányálláspontot tud 

mondani? 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium): A kormány támogatja, kormányálláspontot tudok mondani.  

Annyival szeretném kiegészíteni, hogy azért különösen jó a normaszöveg, miután 
legkésőbb ’14. július 1-jétől kell biztosítani ezt a szolgáltatást, nyilván arra törekszik a 
kormányzat, hogy ez korábban megvalósuljon, ugyanakkor ne legyen olyan időszak, amikor 
mobil fizetés nélkül maradnak az állampolgárok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Baja Ferenc úr, 

parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. A dolognak az a háttere, hogy 
egyrészt annak idején sem támogattuk, hogy legyen ilyen állami mobil fizetés, már akkor is 
lehetett látni egy erős piaci beavatkozást. Most azt is értjük, hogy miért van szükség a 
halasztásra: nyilván ugyanaz a cég, amelyik az útdíjat csinálja, nem tud elkészülni ennek a 
bevezetésével. Semmilyen más indoka nincs magának a halasztásnak. Akár még azt is lehetne 
mondani, hogy ha eredetileg az lett volna a konstrukció egyébiránt, hogy kompletten kialakít 
a kormány egy ilyen stratégiát az útdíjjal és a mobil fizetéssel, lehet, hogy azt lehetett volna 
mondani, hogy racionális, ma már azonban ez inkább csak egy szépségflastrom, tehát 
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ugyanúgy a feje tetejétől lefelé haladunk. Ha egyszer úgy döntött a parlament annak idején, 
hogy legyen ilyen, ennek - még egyszer mondom - semmilyen indoka nincs azon túl, hogy 
értem azt, hogy a cég le van terhelve. Nyilván nem fogjuk ebben az értelemben támogatni az 
előterjesztést. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönjük. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, részben egyetértve az alelnök úrral, azért mi természetesen támogatjuk az előterjesztést. 
Kíván reagálni esetleg a helyettes államtitkár úr, vagy az előterjesztők nevében? (Jelzésre:) 
Senki. Akkor döntünk.  

Ki az, aki a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslatot tárgysorozatba-vételét támogatja, illetve általános vitára alkalmasnak 
találja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezzen! (Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) 3 nem mellett a bizottság általános vitára és tárgysorozatba-vételre alkalmasnak 
találta.  

Köszönöm a képviselő úrnak és a helyettes államtitkár úrnak, hogy elfáradtak a 
bizottsági ülésre, és az előterjesztéshez sok sikert kívánok.  

A „Senkit nem hagyunk az út szélén” miniszterelnöki ígéret egyes elemeinek teljesítése 
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló H/11364. számú határozati 
javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk 3. pontjára, a „Senkit nem hagyunk az út szélén” 
miniszterelnöki ígéret egyes elemeinek teljesítése érdekében szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló határozati javaslatra. Ezt Mesterházy Attila és társai jegyzik. A 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk.  

Határozathozatal 

Nem tudom, hogy van-e esetleg, aki az előterjesztőket képviseli. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben ilyen nincs, úgy döntés van. Illetve nem tudom, van-e esetleg az írásos anyaghoz 
hozzáfűzendő valaki részéről. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor egyből döntünk is. Ki az, aki 
egyetért a „Senkit nem hagyunk az út szélén” miniszterelnöki ígéret egyes elemeinek 
teljesítése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételével? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba.  

Az egyebek napirendi pontban annyi közlendőnk lenne, hogy ha a nemzeti mobil 
fizetési rendszerhez lenne esetleg módosító javaslat, akkor az interpellációk után ülni fogunk.  

Ha más kérdés vagy észrevétel az egyebek kategóriában nem merül fel, akkor 
köszönöm szépen a munkájukat. Az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc) 

 
 
 Koszorús László 

a bizottság alelnöke 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz  
 

 


