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Nem árt, ha észnél vannak a keres-
kedők. Miközben egyre több pénz-
tárgépgyártó kínálja a cégek állítása 
szerint az adóhatóság (NAV) követel-
ményeinek megfelelő, több százezer 
forintba kerülő termékét, az illetékes 
hatóság valójában egyelőre egyetlen 
ilyen kasszát sem engedélyezett. Sőt, 
mint iparági forrásból megtudtuk, 
erre májusban már aligha fog sor ke-
rülni, az illetékes hivatalnál ugyanis 
még nem láttak egy ilyen pénztárgé-
pet sem. Vagyis miközben május el-
sejétől a kereskedőknek, vendéglátó-
soknak és taxisoknak olyan kasszát, 
illetve taxiórát kellene üzemeltet-
niük, amely állandó kapcsolatban 
van a NAV-val, ilyen berendezést egy 
ideig még biztosan nem állítanak be, 
pedig a kormány az átállásból idén 
75 milliárd forint bevétellel számol a 
költségvetésben.

– Öt pénztárgépgyártó és -forgal-
mazó kért engedélyt a Magyar Keres-
kedelmi Engedélyezési Hivataltól, de 
sem az ehhez szükséges dokumentá-
ció, sem a pénztárgép nem áll ren-
delkezésre – tájékoztatta lapunkat 
Kőszegi József, a hivatal főosztályve-
zető-helyettese. Elmondta: ha meg-
van minden dokumentum, és a gép 
is megfelel az előírásoknak, 15 nap-
juk van az engedély kiadására. Vagyis 
az összes határidő ismeretében nagy 
biztonsággal kijelenthető: bár elmé-
letileg lehetséges, hogy egy kassza 
májusban rendelkezzen engedéllyel, 
ennek gyakorlati esélye igen csekély. 
Különösen, ha tudjuk: az online kap-
csolattartáshoz szükséges adóigaz-
gatási ellenőrző egységet (AEE) és a 

pénztárgépet csak egyben lehet en-
gedélyezni, márpedig továbbra sem 
tudni, milyen módon oldják meg az 
adatátvitelt. Az ellenőrző egységben 
úgy kell elhelyezni a mobil adatát-
vitelhez szükséges SIM-csipet, hogy 
azt ne lehessen kicserélni, tehát amíg 
nincs mobil kapcsolatra alkalmas 
AEE, addig nincs pénztárgép sem.

Lapunk értesülése szerint tovább-
ra is tartja magát az elképzelés, hogy 
külföldi mobilcégekkel kell szerződni 
a mindhárom magyar szolgáltató há-
lózatán roamingolni képes SIM-csi-
pért, ugyanakkor úgy tudjuk, mind 
a fejlesztési, mind a nemzetgazdasá-
gi tárcánál felmerültek aggodalmak 
annak kapcsán, hogy ez jól van-e 
így, mivel ez többletköltséget jelent a 
 kereskedőknek.  Elbizonytalaníthatja 
a döntéshozókat az is, hogy eddig 
egyetlen cég, a tavaly decemberben 
alakult Mobil Adat Kft. jelentkezett a 
kormány által most támogatott meg-
oldás szállítására. Mint megírtuk, a 
vállalkozás egy amerikai többségi tu-
lajdonú cég, az Euromacc tulajdoná-
ban van. Utóbbi társaság 17 éve van 
jelen a piacon, s az utóbbi időben je-
lenthetett némi kihívást a cégveze-
tőknek: az elmúlt nyolc évben a cég-
adatok szerint 2005-ben 167 millió, 
2009-ben 161 millió, 2011-ben pedig 
140 millió, összesen tehát 468 mil-
lió forint veszteséget könyvelt el, míg 
2006–2008 között, majd 2010-ben 
összesen 150 millió forint nyereséget. 
A cég létszáma 19 fő. Ennek ismere-
tében kérdés: a társaság miből kíván-
ja fi nanszírozni, s ezzel a létszámmal 
üzemeltetni a 24 órában működő or-
szágos adatátviteli hálózatot, ame-
lyen százmilliárdos költségvetési be-
vétel múlik?
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Mérce
A portugál EP-képviselő, Rui 
Tavares jelentéstervezetében 
kimondta azt, ami kezdetek óta 
ott lebeg a magyar vita felett: 
meg kéne vizsgálni a dolgot a 
7. cikk keretében is. Igaz, felté-
telesen és nagyon-nagyon óvato-
san. A képviselőt nyilván ránci-
gálják ebből és abból a politikai 
irányból is, s valószínűtlen, hogy 
az ő tervezete már maga a komp-
romisszum lenne. Mire eljut 
majd az Európai Parlament ple-
náris ülésére, várhatóan egészen 
másképp néz majd ki a tervezet. 
Mostani állapotában még ke-
mény megállapításokat tesz a 
szöveg, de Tavares már a tegnap 
délutáni vitán igen megengedő 
volt saját, a magyar kormánynak 
megfogalmazott ajánlásaival 
kapcsolatban, amikor is közölte, 
nem az a fontos, hogy a magyar 
kormány szó szerint alkalmazza 
az ajánlásokban foglaltakat, ha-
nem az, hogy összességében meg-
feleljen az uniós értékeknek.

A kormány kettős mércéről, 
igazságtalanságról, ultimátumról, 
alkotmányos gyarmatosításról, 
politikai rágalomhadjáratról, a 
Fidesszel szembeni boszorkány-
üldözésről beszél. A tegnapi EP-
vitán Sophie in ’t Veld holland 
liberális politikus emlékeztette a 
magyar kormánypártot, az idők 
változnak, az EU is változik. Mint 
mondta, igenis van kettős mérce, 
hiszen most először vizsgálják 
egy tagállam jogállamiságát ilyen 
mélységben. Ez az első alkalom, 
de a holland politikus szerint – 
ha az értékeket az EU komolyan 
veszi – lesz több ilyen vizsgálat is, 
ahogy az eurózónára vonatkozó 
szabályokat is csak mostanában 
kezdik el betartatni, pedig már 
tíz évvel ezelőtt így kellett volna 
tenni. Mint mondta, ez Európá-
ról szól, hogy hajlandó-e megfe-
lelni és betartatni a saját maga 
által megállapított értékeket. 
A válaszra még várunk. (A szerk.)

Plüssmackó
Dési András a francia és a 
német összhang hiányának, 
Hollande halogató taktiká-
jának a veszélyeiről. e11

Vélemény

HIRDETÉS

Furcsa szempont 
szerint választott
a professzorok
közül az Akadémia
Több esetben nem az objektív 
tudományos mutatók, hanem 
valamiféle „belső értékrend” 
alapján döntöttek az MTA új 
levelező tagjainak megválasz-
tásánál. e14

Kósa rágalmazója 
fenntartja:
2007-ben készült 
a lejárató felvétel
Úgy tűnik, az M1 Híradója hiá-
ba igyekszik bizonyítani, hogy 
a Laborc–Portik-találkozó 
egyik eredménye Kósa Lajos 
rágalmazása. Kérdés, hogy 
a rendőrség miért nem lép. e7

CSODA
CLEVELANDBEN
Három, tíz évvel ezelőtt 
nyomtalanul eltűnt fi a-
tal nőt találtak meg az 
Ohio állambeli Cleve-
landben. A 20, 17, illet-
ve 14 évesen eltűnt 
lányokat három fi vér 
tartotta fogva. A szom-
szédok nem értik, hogy 
maradhatott minden 
titokban tíz éven ke-
resztül. e13
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A hetes cikkely szerinti eljárás indítását 
javasolják Magyarország ellen
O A Fidesz szerint „szélsőséges és megalázó” a tervezett EU-gyámság. 
O Petőfi t idézi Rui Tavares, a portugál jelentéstevő. Az ügy e4–5
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A ZENÉTŐL 
JUTOTT 
A FOTÓZÁSIG 
GÁTI GYÖRGY 
Arcok e20

Kasszacsere Átállás csak papíron 

Pénztárgép 
az ablakban
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A PSP Investments nevű kanadai nyugdíjalap lett a Liszt Ferenc repülőteret 
üzemeltető Hochtief legnagyobb tulajdonosa a részvények 49,6 százalékának 
megvásárlásával. A képen a Hochtief nagy beruházása, a Skycourt, azaz a 2-es 
terminál új központi csarnokának tavaly márciusi átadása. e10 FOTÓ: FEJÉR GÁBOR

Kanadai kézben Ferihegy


