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6. Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Támogatja-e a kormány a kormánypárt javaslatát? ”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter Úrtól, tekintettel arra, hogy e tárgykörben a
Kormány tagjai közül ő az illetékes.

Tisztelt Miniszter Úr !

2010. december 13-án Harrach Péter, Dr. Latorczai János és Dr. Rubokvszky György, a
KDNP országgyűlési képviselői T/1956. számon törvényjavaslatot nyújtottak be A
munkavállalók szabad vasárnapjának biztosításához szükséges egyes törvények módosításáról
címmel .

Az előterjesztők indokolása szerint a törvénymódosítás célja, „hogy a vasárnap ismét valód i
általános pihenőnap legyen, és csak azok dolgozzanak vasárnap, akiknek a munkájára
ténylegesen alapvető társadalmi szükséglet mutatkozik. A törvénymódosítás egy határozot t
lépést jelent abba az irányba, hogy a vasárnapi munkát a társadalmilag feltétlenül szüksége s
mértékre szorítsuk vissza.”

A kereskedelmi ágazat szabályozása érzékeny területnek számít . Az ágazat nemzetgazdasági
súlya miatt nem mindegy, milyen szabályozás jön létre. A társadalompolitikai é s
gazdaságpolitikai szempontok összehangolása ezért kiemelt fontosságú az ágazat
szabályozásában

Miniszter Úr 2010 . augusztus 2-án kelt, Horváth Csaba országgy ű lési képviselő úr írásbel i
kérdésére adott válaszában úgy fogalmazott, hogy „a vasárnapi nyitva tartással
kapcsolatosan számos érdeket, szempontot kell figyelembe venni, és a vasárnapi nyitva tartá s
korlátozása jelentős gazdasági kihatással jár a kereskedelmi szektorra. A megalapozott
kormányzati döntés meghozatalához ezért megfelelően alátámasztott és a kereskedelm i
érdekképviseletet, szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott hatásvizsgálat szükséges”



Levele végén megfogalmazta továbbá azt is, hogy „nem lenne célszerű olyan szabályozás
elfogadása, amely adott esetben versenyhátrányt jelentene a hazai vállalkozásoknak” .

Minderre tekintettel az alábbi kérdéseket intézem Miniszter Úrhoz :

1. Mi a kormány álláspontja a három kormánypárti országgy űlési képviselő által benyújtott,
fent említett törvényjavaslattal kapcsolatban?

2. Készít-e a kormány hatásvizsgálatot a törvényjavaslatban megfogalmazott intézkedésekke l
kapcsolatban arról, hogy azok milyen gazdasági kihatással járnak a kereskedelmi szektorra ?

3. Tervez-e a kormány konzultációt a kereskedelmi érdekképviseletekkel, szakma i
szervezetekkel? Ha igen, mely szervezetekkel, és milyen ütemezésben kívánja lebonyolítani a
konzultációs folyamatot?

Budapest, 2010 . december 14 .
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