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Antalffy Gábor: A kormány aláfeküdt a multiknak!

Megszûnt az eladószakma
A módosított kereskedelmi törvény múlt héten lépett életbe. Megalkotói szerint az új jogszabály a közigazgatási reform része, a szakma viszont kontárkodásról és anarchiáról beszél. Meg lobbiról, merthogy az új törvény a nagy
bevásárlóközpontoknak kedvez, hiszen ezentúl egyáltalán nem kell szakképzett
eladókat foglalkoztatni a boltokban.
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A szakember szerint a kereskedõszakma az anarchia állapota felé halad
A kereskedelmi törvény módosítása után nem lesz szükséges
eladói képesítéssel rendelkezni
a zöldség-gyümölcs, a pékáru,
cipõ és ruházat, lakberendezési
cikk, edényáru, háztartási kisgépek, írószer, könyv, valamint a
virág eladásához.
– Hogy ez megtörténhetett,
azt mutatja: a jogszabályalkotók nem ismerik a szakmát – kezdte felháborodottan
dr. Antalffy Gábor, a Kereskedõk
és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti
Szövetségének
elnöke. – Ki merem mondani:
a kormány aláfeküdt a multiknak, ahol már most sem képesített eladók dolgoznak, hanem

úgynevezett árufeltöltõk. Náluk
utasítás van arra, hogy ne tájékoztassák a vevõt. Ha megkérdezzük, hogy az adott tévé LCD
vagy plazma, csak annyit mondhat, hogy nem tudja, és tessék
elolvasni a feliratokat, csomagolást. Így tudják elkerülni, hogy
téves információadásnál kártérítési per szereplõjévé váljanak
– magyarázta a szakember. –
Fogyasztóvédelmi szempontból
nem is tudom, hogy engedhetik,
hogy képzetlen emberek szolgálják ki a vevõket. Ha megszûnik a
szakképesítési ellenõrzés, bárki
bejelentkezhet az ügyfélkapun,
indíthat egy boltot, és bármit
eladhat. Sose fogja megtudni a

vásárló, hogy mit is kap – folytatta dr. Antalffy Gábor. – Azzal
indokolják ezt a lépést, hogy
a kereskedõszakma régóta kéri
az adminisztráció csökkentését.
De kontárkodást sosem kértünk!
Az anarchizmus felé haladunk
– fejtette ki a Kereskedõk és
Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének elnöke, aki szerint erõs lobbi áldozatává váltak a kiskereskedõk. – Az
új törvény lehetõvé teszi, hogy a
fizetéseken is lehessen spórolni, hiszen létezik szakképesített
bérminimum, és ha nem képzett
embereket alkalmaznak, máris
szabad kevesebbet fizetni!
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