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Dr. Kövér László Úr

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

„Milyen lépéseket tervez a Kormány a kereskedelmi tevékenység engedélyezéseine k

anomáliái ellen?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtan i

Matolcsy György Nemzetgazdasági Miniszter Úrhoz .

A választ	 írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

A kereskedelmi tevékenység végzését, ennek engedélyezési eljárását 2009 . október 1-től az

akkori szocialista kormány jelentősen leegyszerűsítette, vagy inkább lebutította az akkor

hatályba lépő, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.

(IV.29.) Kormányrendelettel .

Ez a rendelet megkülönbözteti a kereskedelmi tevékenység bejelentését, a bejelentés kötele s

termékkörök árusítása esetén (ide tartozik a legtöbb terméktípus az élelmiszer áruháztól a

személygépjármű kereskedésig és a vendéglátás is), és a működési engedély kiadását ,

melyhez csak néhány üzletköteles termék tartozik.

A legtöbb termékkör csupán bejelentés köteles termékkör, melyek esetében a kereskedelmi

tevékenység a bejelentés napjától, sőt, ha délután adják be a bejelentést, akkor aznap estétől

folytatható. A kereskedelmi hatóság a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül igazolást

ad ki a kereskedőnek. Hangsúlyozandó, hogy ennél fogva a legtöbb termékkör árusítás a
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esetén a hatóság egy egyszerű adminisztrációs nyilvántartásba vétellel tudomásul veszi a

kereskedést.

Ez olyan alapvető jogsértésekhez vezet, amely beláthatatlan következményekkel jár .

Például : vendéglátó tevékenység, szeszesital-kimérés a bejelentéssel egyidej űleg azonnal

megkezdhető, ehhez nem szükséges szakhatóság előzetes bevonása, sem ÁNTSZ, se m

építésügyi, sem tűzoltósági szakhatóság!!!! Kis túlzással, a nyitáskor senkinek sincs joga ,

hogy megnézze, van-e a vendéglőben vezetékes víz, vagy talán lavórban mosogatnak !

Ez a felhígult szakhatósági hatáskör a gyakorlatban odavezet, hogy jelenleg mind a

kereskedelmi hatóság, mind a szakhatóság csak az engedélyezés után, a működés során

felmerülő panaszokra reagál, a problémák után fut, és alig van intézkedési lehetősége .

Korábban a kereskedő kizárólag „üzlet” funkció megjelölésű ingatlanban nyithatott ,

ellenben a most hatályos Kormány rendelet nem írja elő az „üzlet” funkciót, vagy építésügyi

hatóság megkeresését, csak a működési engedéllyel rendelkező, néhány, az említett

felsorolásban szereplő termékkör árusítása esetén. Véleményem szerint az építésügyi hatósá g

valamint a tűzoltóság előzetes szakhatósági véleménye rendkívül fontos lenne, hiszen eg y

épület biztonságos használatához a két említett szakhatóság el őzetes engedélye

elengedhetetlen .

A vendéglátó üzletek esetében egészen más szabályozást, el őírást, ügyfélkört kellene a

jogszabálynak meghatároznia. A szeszkimérés, zeneszolgáltatás szabályainak szigorítása, a

zaj-és környezetszennyezési problémák előzetes rendezése, illetve a fiatalkorúak védelm e

miatt fontos társadalmi kérdés is.

Nehogy egy baleset, vagy tragédia ébresszen bennünket arra, hogy a vendéglátó

egységeknél nemcsak a hatóságoknak, szakhatóságoknak, de az üzemeltet ő

kereskedőknek is jogbiztonságot kell adni az üzemeltetés pontos jogszabályi kereteine k

meghatározásával. A befogadóképesség, a biztonságos műszaki- és tűzmegelőzési

szabályok betartása, az egység kialakításánál ennek el őzetes megkövetelése, az

akadálymentes megközelítés, és az akadálymentes mellékhelyiségek kialakítása, a

dohányzó - nem dohányzó részek elkülönítése és szabályainak rendezése, az osztályb a

sorolás elengedhetetlen működési feltételek. Ezek ismerete és számonkérése nagyob b

jogbiztonságot adna nemcsak a hatóságoknak és szakhatóságoknak, hanem a

vállalkozóknak is .
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Ezidáig egyik hatályban lévő jogszabály sem emeli ki, és kezeli külön kategóriaként a

vendéglátó-és szórakoztató egységek engedélyezését . Ma általánosnak mondható, hogy ezen

egységek a lakókörnyezetben helyezkednek el, azok részét képezik . A kereskedelmi

szempontból érintett budapesti lakóházak többsége 30-100 évvel ezel őtt épült, így

elmondható, hogy műszaki kivitelezésében, hangszigetelésében nem védi le a mai modern ,

folyamatosan fejlődő hanghatások, alkalmazott hangtechnikák egyre különlegesebb, d e

egyben környezetterhelő hatásait.

Fontos gazdasági, társadalmi, ifjúságvédelmi kérdés tehát a vállalkozási tevékenysége k

engedélyezési eljárásának jogszabályi rendezése, konkretizálása, és a magyarországi való s

állapotokhoz való igazítása.

Polgármesterként számos alkalommal találkozom az imént kifejtett problémának a negatí v

hatásaival és jól tudom, hogy Európai Uniós irányelven is alapul a jelenlegi szabályozás ,

mindazonáltal kérem, vizsgálják meg a szóban forgó kormányrendelet felülvizsgálatának é s

módosításának lehetőségét !

Írásban várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2010 . december 8 .

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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