
Kövér Lászl ó
az Országgyű lés elnöke részére

Írásbeli választ igénylő kérdés
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012. évi
XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, kérdést kívánok feltenni Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszterhez,

„Lát-e lehetőséget Miniszter Ur a virágot árusító üzletek vasárnapi nyitvatartás i
időszakaszának megváltoztatására?”

címmel.

Kérdésemre Miniszter Úr a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér ő l szóló 152/2014 . (VI. 6 . )
Korm. rendelet 90. § 10. pontjára figyelemmel tartozik válaszadással .

Tisztelt Miniszter Úr!

E kérdésem benyújtásakor még nem is lépett hatályba az üzletek vasárnapi zárva tartásáról szól ó
törvény, már előre láthatóak bizonyos konkrét anomáliák .

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014 . évi CII .
törvény 5 . § (2) bekezdése szerint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra é s
12 óra között nyitva tarthat .

A 2. § 17 . pontja szerint e törvény alkalmazásában virágot árusító üzlet az a 150 négyzetmétert me g
nem haladó árusítótérrel rendelkez ő üzlet, amelyben a keletkező árbevétel legalább kétharmad a
vágott virág (vágott zöld), illetve cserepes dísznövény értékesítéséb ő l származik .

Az elmúlt hetekben választókerületemben is több virágot árusító üzlet tulajdonosa és alkalmazottj a
keresett meg, és másokkal egyeztetve mondták el véleményüket és tapasztalataikat, miszerint a z
emberek vásárlási szokásai értelemszerűen virágok, növények esetében kialakultak és jó l
meghatározhatóak. Véleményük szerint teljesen életidegen a 6 órai nyitás lehet ősége, ugyani s
vasárnap reggel fél 7-kor nem vásárolnak az emberek virágot, de legalábbis csak elenyész ő
mennyiségben. Ugyanakkor normális életvitelük szerint kés ő délelőtt és kora délután annál inkább .
Tájékoztatásuk szerint egyébként a vasárnapi forgalom meghaladja az átlagos hétköznapi forgalmat .
Kérésüket és javaslatukat tolmácsolva azt kívánom felvetni, hogy a törvény megfelel ő helyét úgy
korrigálják, hogy a virágot árusító üzletek vasárnap ne reggel 6 és déli 12 óra között, hanem délel őtt
9 és délután 3 óra között lehessenek nyitva .

Mindezek alapján azt a kérdést kívánom feltenni Miniszter Úrnak, hogy lát-e lehetőséget, egyetért- e
azzal, hogy a törvényt az emberek kialakult életviteléhez igazítsuk, és hogy a virágot árusító üzlete k
vasárnaponként 9 és 15 óra között lehessenek nyitva ?

Várom megtisztel ő válaszát .

Budapest, 2015 . március 11 .
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