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A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1 )
bekezdése alapján A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló T/5114. számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban : Javaslat) a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő .

1. A Javaslat a következ ő új I .	 -sal egészül ki :

„E törvény a Magyarország területén nyújtott központosított mobil értékesítés ű szolgáltatáso k
mobil fizetési rendszeren keresztül történ ő értékesítésével kapcsolatos alapvető szabályokat
állapítja meg.”

Indokolás

A módosítási javaslat a törvény hatályát fogalmazza meg .

2. A Javaslat 1 .	 (1) bekezdésének d) pontja törlésre kerül, egyidej űleg az e) pont az
alábbiak szerint módosul :

[(1) Központosított mobil értékesítésű szolgáltatás]

„d) [a törvény által központosított mobil értékesítésű szolgáltatásnak minősített
szolgáltatás, ]
[e]d) a közvetlen vagy közvetett állami vagy önkormányzati tulajdoni részesedéssel m űködő
szervezet által [vagy] közszolgáltatásként nyújtott, a a)-c)[-d)] pont[ok] hatálya alá nem
tartozó szolgáltatás”



Indokolá s

A d) pont szükségtelenül kibővíti és meghatározatlanná teszi a szolgáltatások körét . Az e)
pontból a „vagy” szó törlésével egyértelművé válik az érintett szolgáltatások köre.

3. A Javaslat I .	 (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2)E törvény alkalmazásában

a) mobil fizetési rendszer :olyan rendszer, amelyben az ügyfél a szolgáltatást helyhez
nem	 kötött	 módon,	 távközlési	 eszköz,	 digitális	 eszköz	 vagy	 más
információtechnológiai eszköz segítségével elért elektronikus értékesítő rendszeren
keresztül vásárolja meg,,

b) szolgáltató:a központosított mobil értékesítés ű szolgáltatást nyújtó (vagy annak
értékesítését végző) szervezet,

c) ügyfél:az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel ne m
rendelkező más szervezet, amely a nemzeti mobil értékesít ő szervezettel szerződéses
jogviszonyban áll .,

d) igénybe vevő:az ügyfél vagy az a személy, akinek a részére az ügyfél a szolgáltatá s
igénybe vételének jogát megvásárolta ,

e) fordulónap:a 2.	 (1) bekezdésében felsorolt egyes szolgáltatások vonatkozásában a z
a nap, amelyen a szolgáltatást központosított mobil értékesítésű szolgáltatásnak
minősítő törvényi rendelkezés hatályba lép ,

f) mobil értékesítő vállalkozás:az a vállalkozás, amely a fordulónapot megelőzőena
szolgáltatást mobil fizetési rendszeren keresztül történ ő értékesítését végzi .

g) regisztráltügyfél:olyan személy, aki vagy amely mobil értékesít ő vállalkozással a 10 .
§ (1) bekezdése szerinti átadás id őpontjában központosított mobil értékesítés ű
szolgáltatás megvásárlására vonatkozó hatályos szerz ődéssel rendelkezik, vagy más
olyan írásba foglalt szerződéses jogviszonyban áll, ami alapján már vásárolt
központosított mobil értékesítésű szolgáltatást mobil fizetési rendszeren keresztül . ”

[(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások (a továbbiakban együtt :
központosított mobil értékesítésű szolgáltatás) mobil fizetési rendszeren keresztü l
történő értékesítését az állam közvetlen vagy közvetett kizárólagos tulajdonában álló, a
Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban : nemzeti mobil fizetési szervezet)
kizárólagos joggal, országosan egységes rendszerben (a továbbiakban : nemzeti mobi l
fizetési rendszer) végzi .]

Indokolás

A Javaslat által használt fogalmak technikai jellegére tekintettel szükséges megadni azok
meghatározását .

A (2) bekezdés törlése a lenti 4 . módosítási javaslattal összefüggésben indokolt .



4. A Javaslat az eredeti 1 . §-st követőenakövetkező új §-sal elészülki:

„(1)A szolgáltató — a 2 . § (1) bekezdés d) pontja alá tartozó szolgáltatásokat kivéve — kötele s
biztosítani a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás értékesítését mobil értékesítési
rendszer útján .

(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét kizárólag az állam közvetlen vag y
közvetett kizárólagos tulajdonában álló, a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban :
nemzeti mobil fizetési szervezet) által működtetett országosan egységes rendszer ( a
továbbiakban: nemzeti mobil fizetési rendszer) igénybe vétele útján teljesíti .

(3) A 2. & (1) bekezdés d) pontja alá tartozó szolgáltatást nyújtó szolgáltató a szolgáltatá s
mobil fizetési rendszeren történőt értékesítését a nemzeti mobil fizetési rendszer igényb e
vételével végezheti .

(4) A nemzeti mobil fizetési rendszer működtetése közszolgáltatás, amelyre vonatkozóan a z
informatikáért	 felelős	 miniszter	 és a nemzeti mobil fizetési 	 szervezet egymással
közszolgáltatási szerz ődést köt .”

Indokolás

A Javaslat nem világos a tekintetben, hogy a központosított mobil értékesítés ű szolgáltatásnak
minősülő egyes szolgáltatások vonatkozásában pontosan milyen kötelezettsége van az azoka t
nyújtó szolgáltatónak, illetve mi ezzel kapcsolatosan a nemzeti mobil fizetési szervezet
szerepe. A módosítási javaslat ennek tisztázását célozza .

5. A Javaslat az eredeti 2 . §-a következ őek szerint módosul :

„(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a vele szerz ődésben álló ügyfél által a nemzeti mobi l
fizetési rendszerben közölt rendelkezése szerint megvásárolja a központosított mobi l
értékesítésű szolgáltatást a szolgáltatótól[a szolgáltatást nyújtó (vagy annak értékesítésé t
végző) szervezettől (a továbbiakban : szolgáltató)], és azt továbbértékesíti az ügyfél
számára . A szolgáltatás igénybe vételére irányuló jogviszony az igénybe vevő és a
szolgáltatást nyújtó szervezet között jön létre .

(2) A Kormány rendeletben előírhatja, hogy a szolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszere n
keresztül történő megvásárlása esetén az ügyfél a szolgáltatás díján felül – a Kormány álta l
rendeletben meghatározott mértékű – kényelmi díjat köteles fizetni a nemzeti mobil fizetés i
szervezet részére.

(3) Az ügyfél és a nemzeti mobil fizetési szervezet között a központosított mobil értékesítés ű
szolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül történő megvásárlására vonatkozó
jogviszony tartalmát a Kormány rendeletben állapítja meg, 	 ideértve a ügyféltől átvett
pénzeszközök védelmét szolgáló el őírásokat.”



Indokolás

Az (1) bekezdés módosítása az értelmez ő rendelkezések beillesztésére tekintettel szükséges ,
míg a (3) bekezdés kiegészítését az ügyfélpénzek védelmének szükségessége indokolja .

6. A Javaslat az eredeti 3 . §-a következőek szerint módosul :

[(1) Törvény vagy kormányrendelet eltér ő rendelkezése hiányában, és az I . (2)
bekezdés e) pontja alá tartozó szolgáltatások esetét kivéve a szolgáltató számára a
nemzeti mobil fizetési rendszerhez való csatlakozás kötelez ő . ]

([2] 1) A nemzeti mobil fizetési szerveze t

a) [a szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultság az ügyfelek részére történ ő
biztosításának

	

támogatásával] az	 ügyfelek	 hozzáférési	 jogosultságának
ellenőrzésével ,

b) jaz ellenőrzés informatikai támogatásával,]a	 szolgáltatás	 igénybe	 vétele
ellenőrzésének informatikai támogatásával ,

c) az időalapú szolgáltatás mérésével ,
d) az egyes ügyfeleket megillető kedvezmények és mentességek feltételeine k

ellenőrzéséve l

kapcsolatos, jogszabályban meghatározott szolgáltatásokat nyújt a szolgáltató részére .

([3]2) A Kormány rendeletben meghatározza a nemzeti mobil fizetési szervezet és a
szolgáltató között a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás továbbértékesítésére
irányuló jogviszony tartalmát, aminek során rendelkezi k

a) a felek jogairól és kötelezettségeirő l ,
b) a nemzeti mobil fizetési szervezet által a központosított mobil értékesítésű szolgáltatá s

továbbértékesítése során alkalmazandó – a nemzeti mobil fizetési rendsze r
működtetésével kapcsolatos költségekhez igazodó mértékű – árrésrő l,

c) az ([2] 1) bekezdés szerinti szolgáltatások tartalmáról és feltételeir ő l . "

Indokolás

Az (1) bekezdés törlése a fenti 4 . pont szerinti módosítási javaslatra tekintettel indokolt, míg a
(2) bekezdés a)-b) pontjának átfogalmazása az értelmezést segít ő szövegpontosítás.

7. A Javaslat az eredeti 4 . §-a következ őek szerint módosul :

„(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet [(e vonatkozásában a továbbiakban : adatkezelő)]
jogosult az e törvényben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében az ügyfél
azonosíthatósága, a szolgáltatás díjának megfizetése ellenőrzésének, valamint a központosított
mobil értékesítésű szolgáltatással kapcsolatos mentességek és kedvezmények igénybevétele
jogszerűségének megállapítása céljából szükséges, a (2) bekezdésben meghatározott adatok
kezelésére .



(2) A[z adatkezelő ] nemzeti mobil fizetési szervezet adatkezelési jogosultsága a következ ő
adatokra terjed ki :

a) az ügyfél természetes személyazonosító adataira (családi és utónév, születési hely é s
idő) ,

b) az ügyfél telefon hívószámára, valamint az érintett szolgáltatás[sal kapcsolatos ]
igénybe vételéhez szükséges egyéb azonosítójára ,

c) a központosított mobil értékesítés ű szolgáltatással kapcsolatos mentesség vag y
kedvezmény esetén a mentesség vagy kedvezmény jogcímére, a jogcímet megalapoz ó
okmány azonosítójára, típusára, érvényességére ,

d) az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény estén az utazási viszonylatra, a
meghatározott id őponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén
az érvényességi időszakra vagy időpontra, továbbá a jogosult lakóhelyére vag y
tartózkodási helyére .

(3) A[z adatkezelő] nemzeti mobil fizetési szervezet a ([3]2) bekezdésben meghatározott
adatokat	 — törvény eltérő rendelkezése hiányában — legfeljebb az ügyféllel kötött
szerződésének [fennállta]hatálya alatt, valamint annak megsz űnését követő 3 évig tartja
nyilván."

Indokolás

Az „adatkezelő” kifejezés elhagyása kodifikáció-technikai szempontból indokolt .

A (2) bekezdés b) pontjának pontosítása a kezelt adatok körének meghatározottabbá tétele
érdekében szükséges .

8. A Javaslat az eredeti 5 .	 -st követően a következő új §-sal egészül ki :

„(1)A nemzeti mobil fizetési szervezet köteles az ügyfél bejelentések intézésére, panaszo k
kivizsgálására	 és	 orvoslására,	 az	 ügyfelek	 és	 az	 igénybe vevők tájékoztatására
ügyfélszolgálatot működtetni telefonhálózaton történő eléréssel, lehetőség szerint internete s
eléréssel, - amennyiben az ügyfelek száma az ezret meghaladja - az ügyfelek részére nyitva
álló helyiségben .

(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet köteles az ügyfelét az ügyfélszolgálatán közzétéve ,
internetes honlapján, valamint a szerz ődésben tájékoztatni arról, hogy

a) aközpontosított mobil értékesítési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket ,
panaszokat milyen feltételek szerint teheti meg a nemzeti mobil fizetési szervezetnél ,
azegyes fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve az illetékes hatóságoknál ,

b) a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfélszolgálathoz érkez ő egyes panaszokat
mennyi időn belül vizsgálja ki, és a vizsgálat eredményéről mennyi időn belül és
milyen módon értesíti az ügyfelet ,

c) a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos vitá k
rendezése végett az előfizető mely fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez ,
hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat .”



Indokolá s

A Javaslat nem tartalmaz fogyasztóvédelmi rendelkezéseket . A módosítás ennek pótlását
célozza .

9. A Javaslat az eredeti 5 . $a következők szerint módosul :

„Felhatalmazást kap a Kormány, hog y

a) a nemzeti mobil fizetési szervezet kijelölését és a működésére vonatkozó alapvet ő
szabályokat ,
b) a nemzeti mobil fizetési szervezet és az ügyfél közötti jogviszony tartalmát az
ügyfélpénzek védelmét szolgáló elő írásokat ,
c) a kényelmi díj mértékét és alkalmazásának feltételeit ,
[c]d) a nemzeti mobil fizetési szervezet és a szolgáltató közötti jogviszony tartalmát, 	 a
felek jogait és kötelezettségeit, az 5 . § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások körét é s
részletes feltételeit ,
e) az 5. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti árrés mértékét, valamint a túlzott mérték ű
ellentételezés visszatérítésének szabályait ,
[d]fD a 10 § szerinti adatátadás-átvétel részletes feltételeit, a regisztrált ügyfél és a nemzeti
mobil fizetési szervezet közötti jogviszony létrejöttének részletes szabályai t

rendeletben állapítsa meg .”

Indokolás

A Javaslat rendeletalkotási felhatalmazásai túlságosan általános megfogalmazásúak, a
felhatalmazás körének egyértelműsítése indokolt .

10. A Javaslat az eredeti 6 . $-a következ őek szerint módosul :

„(1) E törvény – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – [a kihirdetését követ ő 5.
napon] 2012. április 1-jén lép hatályba.

(2) A[z 1] 2 . [(1) bekezdése,] (2) bekezdés a)-b) és d)[-e)] pontja, valamint a 3[2]-5[4]. § és
a 7 . § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) A[z 1] 2 . (2) bekezdés c) pontja, valamint a 11 . § 2013 . január 1-jén lép hatályba .

Indokolás

A szervezet felállításához szükséges idő igény indokolja a hatályba lépési időpont módosítását .



11. A Javaslat az eredeti7.-a következők szerint módosul :

„[(1) E § vonatkozásában mobil értékesítő vállalkozás: az a vállalkozás, amely az 1 . § (2)
bekezdésében felsorolt valamely szolgáltatást központosított mobil értékesítés ű
szolgáltatásnak minősítő törvényi rendelkezés hatályba lépését (a továbbiakban :
fordulónap) megel őzően a szolgáltatást mobil fizetési rendszeren keresztül történ ő
értékesítését végzi . ]

([2]1) A mobil értékesítő vállalkozásnál regisztrált ügyfelek e regisztrációjuk alapjá n
jogosultak a fordulónapot követ ően a nemzeti mobil fizetési szervezet szolgáltatásaina k
igénybe vételére . Ennek érdekében a mobil értékesítő vállalkozás a fordulónapot megel őző
30. napig átadja a nemzeti mobil fizetési szervezet részére a vele szerz ődésben álló regisztrált
ügyfelek

a) nevére,
b) lakhelyére (székhelyére) ,
c) telefon hívószámára,
d) az érintett szolgáltatással kapcsolatos, vagy annak igénybe vétele során létrejöv ő
azonosítójára[,]
[e) fel nem használt egyenlegére ]

vonatkozó adatokat . Az adatok átvételéről a nemzeti mobil fizetési szervezet értesíti a
regisztrált ügyfelet .

([3]2) Az ([2]1) bekezdés szerinti adatok átadásá[val]t 	 követően a[z] regisztrált ügyfél és a
nemzeti mobil fizetési szervezet között a központosított mobil értékesítés ű szolgáltatások
mobil nemzeti fizetési rendszeren keresztül történ ő megvásárlására irányuló szerz ődés
létrejön,	 ha a regisztrált ügyfél az erre vonatkozó szándékát a fordulónapot követ ő 6 hónapon
belül a jogszabályban meghatározott módon kifejezi . E határidő eredménytelen elteltét
követően a nemzeti mobil fizetési szervezet törli az adott regisztrált ügyfél vonatkozásában
átvett adatokat.[Erről a mobil fizetési szervezet írásban értesíti az ügyfelet, aki a z
értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja .]

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem érintik a regisztrált ügyfél és a mobil értékesítő
vállalkozás közötti jogviszony hatályát .

[(4) A mobil értékesít ő vállalkozás – az ügyfél eltérő írásbeli rendelkezése hiányában – a
(2) bekezdés szerinti adatok átadásával egyidej űleg átadja a nemzeti mobil fizetési
szervezet részére az ügyfél által a fordulónapig a szolgáltatás díjának megfizetés e
érdekében a szolgáltatónak átadott, de a fordulónapig felhasználásra nem került
pénzeszközt. E pénzeszközt a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfél által a
központosított mobil értékesítés ű szolgáltatások díjának megfizetése érdekében átadott
pénzeszközként kezeli .]”

Indokolás

Az (1) bekezdés értelmez ő rendelkezést tartalmaz, amelynek törlése a fenti 3 . módosítási
javaslatra tekintettel szükséges .



A fel nem használt egyenleg átvételéről szóló e .) pont törlése indokolt, mert a regisztrált
felhasználói egyenlegek részének megállapítása, amelyet a törvény érint, számviteli és eljárás i
nehézségeket okoz, mivel a felhasználó a az egyenleg befizetésekor nem rendelkezett el őre
annak felhasználásáról . Célszerűbb, ha az egyenleg a mobil értékesítő vállalkozásnál marad ,
és a regisztrált felhasználó saját maga rendelkezik vele .

A regisztrált ügyfél adatainak átvételér ől a nemzeti mobil fizetési szervezetnek értesítenie kell
a regisztrált ügyfelet .

Az regisztrált ügyfelekkel szembeni tisztességes eljárás érdekében indokolt, hogy csak a
regisztrált ügyfél igenlő hozzájárulása szükséges a nemzeti mobil fizetési szervezet és a
regisztrált ügyfél közötti jogviszony létrehozatalához . Ezen nyilatkozat megtételéhez a
regisztrált ügyfelek számára ésszerűen hosszú idő kell, hogy rendelkezésére álljon .

Fontos hangsúlyozni, hogy a regisztrált ügyfél és a nemzeti mobil fizetési szervezet között i
jogviszony létrejötte nem szünteti meg, vagy nem módosítja a regisztrált ügyfél és a mobi l
értékesítő vállalkozás közötti jogviszonyt .

Budapest, 2011 . december 13 .

gán Antal
elnök
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