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az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40 . § (1 )
bekezdése alapján, az üzletek nyitva tartásáról szóló T/1914. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 3-6 . §-a az alábbiak szerint módosul, a törvényjavaslat további
rendelkezéseinek számozása értelemszerűen változik:

»3• §

(1) Üzlet [– törvényben[, vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadot t
kormányrendeletben meghatározott kivételekkel –]
a) kereskedelmi napokon 6 órától 22 óráig tarthat nyitva,
b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart s
kivéve, ha az adott település (településrész) sajátoss4aira – különösen az idegenforgalo m
kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a
lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzlet nyitva tartása az a) pontban meghatározott
időtartamnál hosszabb ideig, illetve a b) ponttól eltér ően vasárnap és munkaszüneti napon is
indokolt.

(2) A kereskedő a kereskedelmi napokon a 6 órától 22 óráig_tartó id őszakban történő vásárlást
az adott időszakra alkalmazott árkedvezményeken túl 6-22 óráig érvényes tovább i
árkedvezményekkel ösztönözheti . Ösztönző árkedvezményt alkalmazása esetén az (1 )
bekezdés a) és b) pontjától eltérő nyitva tartás indokoltsága nem vonható kétségbe .

(3) Ha jogerős bírósági vagy hatósági döntés szerint a kereskedő a vasárnapi ésa
munkaszüneti napokra irányadó munkajogi szabályokat nem, vagy nem teljes körűen tartott a
be, az (1) bekezdésben foglalt kivételt a bírósási, illetve hatósági döntés joger őre
emelkedésének napjától számított egy évig nem alkalmazhatja.



4. §
[(1) A 3. §-tál eltérően az üzletek
a) minden naptári év öt vasárnapján 6 óra és 22 óra
b) december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra
között tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti őt vasárnapra vonatkozóan az üzlet nyitva tartás i
szándékát a kereskedő köteles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappa l
az érintett (legelső) időpont előtt bejelenteni . A kereskedelmi hatóság a bejelentet t
időpontokról nyilvántartást vezet.

(3) Kereskedelmi tevékenységet üzletben csak a törvény által lehet ővé tett nyitva tartási
időben lehet folytatni.] Mindazokat a vásárlókat, akik a nyitva tartási id őn belül beléptek az
üzletbe, a nyitvatartási időn túl — legfeljebb további fél órán belül — ki lehet szolgálni .

[4. Különös rendelkezések az üzletek egyes csoportjaira nézv e

5.§
(1) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően, a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet
a) kereskedelmi napokon 5 órától ,
b)vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között
nyitva tarthat .

(2) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító
üzlet vasárnap és munkaszűneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat.
(3) Kormányrendelet az adott település (telep űlésrész) sajátosságaira – különösen az
idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatotta k
számára és a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzletek nyitva tartására az e
törvénytől eltérő szabályokat is megállapíthat.

6 . §

Az az üzlet, amelynek árusítótere a 400 négyzetmétert nem haladja meg, az általáno s
zárva tartási id őszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárva tartási id őszakban
kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég
tagja, vagy gazdasági társaság legalább többségi befolyással bíró természetes személy
tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi
tevékenységet.]"

Indokolás

Ha valaki, akkor a kereskedő az, aki leginkább tisztában azzal, hogy egyrészt az adot t
lakókörnyezetben milyen vásárlási szokások alakultak ki, másrészt azt is tudja, hogy semm i
köze sem az államnak, sem egy kereskedőnek ahhoz, hogy ezen vásárlási szokások mögöt t
milyen családi indokok, élethelyzetek húzódnak meg .

A módosító javaslat lehetővé teszi, hogy az állam ne tiltással avatkozzon be a magánéle t
viszonyaiba, ahhoz ugyanis semmi köze . E helyett segítse elő azt, hogy a vásárlási szokások
lassan alakuljanak át . Erre ösztönözni kell a családokat, nem pedig törvényben rögzített
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tilalomfát állítani eléjük pusztán azért, mert valaki – a kormánypárti politikusok – máskén t
gondolkodnak a helyes életvitelrő l . Ez a törvényjavaslat tipikus példája a Fidesz-KDNP
gondolkodásnak, példa a törvénybe foglalt er őszakosságra .

A módosító javaslat nem enged kivételt az általános nyitva tartási idő betartása alól azon
kereskedő számára, aki az általa foglalkoztatottakkal szemben a vasárnapi, illetve a
munkaszüneti napon történő foglalkoztatásra – javadalmazásra – vonatkozó szabályokat
megszegi vagy kijátssza.

Dr. Harap ozó Tamás (MSZP)

~icZs (STVA( c tsgO

Budapest, 2014 . december 1 .
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