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Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 

 

Ön azt ígérte honfitársainak, hogy köztársasági elnökként mindig, mindenütt, itthon és a 

nagyvilágban a magyarok érdekeit és értékeit képviseli.  

Ezen gondolatok ismeretében fordulok Önhöz három ügyben, s kérem, hogy az Alaptörvény 6. 

cikkében meghatározottak szerint ne írja alá a T/2141. számon benyújtott, a Magyarország 2015. 

évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, valamint a T/1914. számon benyújtott, az 

üzletek nyitva tartásáról szóló, továbbá a T/2081. számon benyújtott, a dohánytermék-

kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló az 

Országgyűlés által elfogadott törvényt.  

 

1. A T/2141. számon benyújtott, a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló, az Országgyűlés által elfogadott törvény visszafordíthatatlan károkat okoz, 

mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 

keretében átalakítja és megkurtítja a rászorulók támogatási rendszerét, ezzel több millió szegény és 

szegénységtől fenyegetett honfitársunk helyzete válik még kilátástalanabbá.  

Cinikus az átalakításról szóló törvényi indokolás: „a módosításoknak köszönhetően Magyarország 

senkit sem hagy az út szélén, az állam a továbbiakban is támogatja azokat, akik nem képesek 

munkavégzésre, vagy nem kapnak munkát (még a közfoglalkoztatás keretében sem). A jövőben azok 

kapnak majd támogatást, akik valóban rászorulnak. Ez összhangban van az Alaptörvény 

rendelkezéseivel is”. Ez a mondat egyúttal az Orbán-kormány szegénységi bizonyítványa: ha 

szerintük nem a rászorulók kapták a támogatást, akkor a négy éve tartó kormányzásuk e tekintetben 

is eredménytelen volt.  

A karácsonyi ünnepek előtt emlékeztetem Köztársasági Elnök Urat arra, hogy sok honfitársunk 

asztalán nemhogy ünnepi ebéd és vacsora nem lesz, hanem nélkülözésben töltik az ünnepeket. A 16 

napos téli szünetben nem kevés családnak elemi gondot jelent majd a gyerekek étkeztetése. Ön az 

Alaptörvény értelmében a nemzet egységének a megtestesítője, éppen ezért alkotmányos 

kötelessége, hogy fellépjen az Orbán-kormány unortodox szociálpolitikájával szemben. Sokat elárul 

erről a szociálpolitikáról az, hogy miközben a hivatalos statisztika ellenére rohamosan nő a 
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szegénység, a segélyezés megszüntetését vetik papírra és az elfogadott törvénnyel immár jogi 

erővel ruházzák fel durva szándékaikat. Ráadásul olyan indokokkal támasztják alá a változtatást, 

mintha itt mindenki lopna, csalna, hazudna – a kormányzaton kívül. Ilyen helyzetben a szociális 

támogatásokat, az óvodáztatási támogatást nem megszüntetni kellene, hanem megemelni. A 

különböző elvű és funkciójú ellátások szűnnek meg, és ezek helyébe csak egy, helyben adható, 

helyi bevételből finanszírozható ellátás marad. Az ország háromezer településén 

háromezerféleképpen fogják eldönteni, hogy melyik család miért és mennyit kaphat. Ez a helyi 

kiskirályságok rendszerét erősíti majd, nem csupán a közmunka lesz a helyi hatalmasságoktól 

függő, hanem a megmaradt támogatás is. Kész átverés, amikor arról papolnak, hogy „az állam által 

biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása a 

jövőben az önkormányzatok feladata lesz”. Ez eddig is így volt. Számos ellátást eleve a jegyző 

(később a járási hivatal) állapított meg, és volt, amit a helyi képviselő-testület. Alapvetően mindig a 

diszkrecionális jogkörben adható vagy méltányosságot igénylő támogatásokról döntött az 

önkormányzat. A megszavazott változtatások következtében számos korábbi, normatív ellátást 

megszüntetnek, azok funkcióját pedig egy önkényesen adható segély keretei adják majd meg. 

Éppen azért döntött korábban az Országgyűlés számos ellátásról törvényi formában, hogy ne a helyi 

önkény és a források szűkössége alapján dőljön el, hogy ki kap pl. lakásfenntartási támogatást. 

Arcpirító az a kormányzati indokolás is, hogy „az önkormányzatok szabadon dönthetnek majd a 

támogatások nagyságáról és formájáról”. Erre is, eddig is minden lehetőségük megvolt jogilag, 

csak pénzügyileg nem voltak adottak a körülmények. Ez viszont a jövőben sem fog változni.  

 

A szociálpolitika új iránya olyan társadalomellenes bűntettek sokaságát hozza létre, amelyek sosem 

évülnek el, és generációk fogják magukon hordozni ezeknek az intézkedéseknek a bélyegét. 

Köztársasági elnök úr, az urak pártjáról álljon a szegények pártjára, és alkotmányos eszközeivel 

akadályozza meg ennek az esztelen szociálpolitikának a bevezetését. A legszegényebb térségek 

települései miként tudják majd ellátni rengeteg éhezőjüket, milyen forrásból (adóztatásból)? Ha Ön 

tétlenül szemléli emberek lealacsonyítását és megkülönböztetését, 2015-re súlyos következménnyel 

jár a teljesen kiszolgáltatott és ellátatlan emberek tömegének a nélkülözése.  

 

2. Kérem továbbá, hogy ne írja alá a T/1914. számon benyújtott, az üzletek nyitva tartásáról szóló, 

az Országgyűlés által elfogadott törvényt. Egy működő piacgazdaságban fejlesztésekkel, 
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beruházásokkal, hatékonyságnöveléssel és ezek eredményeként versenyképes árakkal, valamint 

minőségi szolgáltatásokkal kell operálniuk a szereplőknek. Ezen tényezők piacbefolyásoló 

jogalkotással történő helyettesítése nem csak a versenytársakat, hanem mindenekelőtt a 

fogyasztókat károsítja meg.  

A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége által mért adatok szerint a bevásárlóközpontokat a 

látogatók 11-16%-a kifejezetten vasárnap keresi fel. Ezen belül, a 3 fős vagy annál nagyobb, 

hétköznap magas óraszámban dolgozó háztartások bizonyítottan a hétvégi bevásárolásokat 

preferálják. Durva egyszerűsítés és hiba a problémakört az élelmiszer- és diszkontláncok 

látogatottságára egyszerűsíteni. Érintett területek még többek között a ruházat-, bútor-, barkács- és 

autókereskedelem is. 

Munkahelyek szűnnek meg, aminek eredményeként egy-egy térségben megnő a munkanélküliek 

létszáma. A munkájukat elvesztők nehezen találnak majd új munkahelyet, mivel vélhetően egy kis 

településen vagy városban a bezárt üzletek helyett nem nyílnak újak.  

Magyarországon 530 ezren dolgoznak az ágazatban, amely 8000 milliárd forintnál nagyobb 

kiskereskedelmi forgalmat realizál, tehát az egyik legnagyobb GDP-előállító, a legnagyobb ÁFA-

befizető és a legtöbb munkavállalót foglalkoztató ágazat. Mindemellett kiemelkedő a bevásárolni 

egyetlen napra hazánkba érkező külföldiek száma, akik zöme nem turisztikai központokban 

található bevásárlóközpontokat keres fel. 

 

A vásárlók mellett az egyik legfontosabb és legdrasztikusabban érintett közösség éppen a 

kiskereskedelemben dolgozók többszázezres tömege lenne. A munkáltatókat és üzemeltetőket 

képviselő szervezetek egybehangzó szakmai véleménye, hogy a megszavazott intézkedés legalább 

15-20 000 dolgozó azonnali elbocsátását vonja maga után, további 15-20 000 munkavállalót pedig a 

csökkenő bérek miatt érintene a változás hátrányosan. Az 530 000 fő kereskedelmi alkalmazott a 

jelenlegi szabályok ismeretében választott szakmát, hivatást. 

Jelen pillanatban meglévő és már évtizedes hagyományokra visszatekintő társadalmi szokások 

változnak meg azzal, ha megszűnik a hétvégi vásárlás lehetősége. A XXI. század korszerű 

szolgáltató és vásárlási helyszíneit a nagyközönség megkedvelte, mivel ott a látogatók mindig 

kellemes, biztonságos, rendezett és kulturált körülmények között vásárolhatnak és intézhetik egyéb 

ügyeiket, tölthetik el szabadidejüket. A bevásárlóközpontok a legtöbb esetben a jó 
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megközelíthetőség, a komplex szolgáltatások és a kellemes környezet miatt, a fiatalok és a családok 

találkozóhelyeiként, fedett szabadidős létesítményekként is funkcionálnak. 

 

A vasárnapi nyitva tartás korlátozása indokolatlan beavatkozás az emberek privát szférájába is. Ma 

legalább minden ötödik magyar állampolgár vasárnapi napon is intézi vásárlásait, és semmilyen 

kivételezett gazdasági vagy ideológiai érdek nem indokolhatja, illetve korlátozhatja, hogy több 

millió ember hol és mivel tölti a szabadidejét. Amennyiben a tervezett szabályozás miatt a 

vasárnapi bevásárlási lehetőség megszűnik, úgy a forgalom szempontjából most is erős szombati 

nap és a csúcsforgalommal is terhelt péntek délután válik még zsúfoltabbá. Megjegyzem, hogy a 

vasárnapi nyitva tartás és vásárlás jelenleg is csak egy lehetőség minden kereskedő és polgár 

számára. 

A társadalom- és szakmapolitikai érvek mellett egy jelentős alkotmányjogi aggály is tornyosul a 

megszavazott törvény előtt: maga a törvény külön szabályozás keretében lehetőséget biztosít a 

Kormánynak arra, hogy adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az 

idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a 

lakókörnyezet érdekeire – tekintettel eltérjen az általános nyitvatartási kötelezettségtől. Ez a 

megfogalmazás a maga bizonytalan fogalmi rendszerével, valamint a felhatalmazás parttalansága 

miatt sérti a jogbiztonság alkotmányos tételét, ezáltal a jogállamiságot, eredményét tekintve pedig 

diszkriminatív lehet.  

 

3. Kérem továbbá, hogy ne írja alá a T/2081. számon benyújtott, a dohánytermék-kiskereskedelem 

integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés által 

elfogadott törvényt. A trafikkoncessziók nyertesei támogatják, a nagykereskedők és dohánygyárak 

viszont ellenzik a törvényjavaslatot, amelyek ismét alapjaiban szervezi át a hazai 

dohánykereskedelmet. 

Az elfogadott törvény egy kézbe helyezi a dohánytermék nagykereskedelmét, a dohányellátó 

létrehozása felesleges és költséges, bonyolulttá teszi a kiskereskedelmi ellátást, valamint sérti a 

szabad versenyt és a vállalkozás szabadságának jogát. Mivel a törvény személyre szabott rendszert 

intézményesít, jól körbeírja, hogy milyen cégek jöhetnek szóba, ebből az látszik, hogy ismét baráti 

cégek helyzetbe hozása és évi több milliárdos haszonhoz juttatása a cél.  
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Kérem Elnök Urat, testesítse meg a nemzet egységét, és a pápai intelmek szerint védje a 

védteleneket, Ön is lépjen fel az urizálás ellen, és teremtsen alkalmat arra, hogy visszafordíthatatlan 

társadalompolitikai lépések ne történhessenek meg.  

 

Budapest, 2014. december 23.  

 

Tisztelettel,  

 

        Tóbiás József 

az MSZP elnöke 


