Tisztelt Koncesszió Jogosult /Gyakorló, Kijelölt!
Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) az alábbiakban tájékoztatja Önt az ünnepnapokon történő
nyitvatartási kötelezettséggel kapcsolatos tudnivalókról.
1. A 2013. december 24. napján és 2013. december 31. napján történő nyitva tartásról
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 102. § (3) bekezdése
értelmében a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységet folytató vállalkozás az általánosan
elfogadott társadalmi igény következtében munkaszüneti napon rendeltetése folytán működő
munkáltatónak minősül.
A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet hatálya
azonban - az 1. § (2) bekezdése alapján – nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a
rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére. Azaz a hivatkozott jogszabályban 2013.
december 24. napját pihenőnapnak minősítő rendelkezés sem vonatkozik a dohánytermékkiskereskedelemi tevékenységet folytatókra.
Ennek értelmében a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységet folytatók vonatkozásában
2013. december 24. munkanapnak minősül. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy 2013.
december 31. napja idén minden munkáltató vonatkozásában ugyancsak munkanapnak minősül.
A koncessziós szerződés 11. pontjában meghatározott ellátási kötelezettség vonatkozásában a
koncessziós szerződés akként rendelkezik, hogy a Jogosult köteles a szerződés hatálya alatt
legalább a pályázatában vállalt időtartamban, ilyen vállalás hiányában legalább hetente minimum 5
napon, naponta minimum 4 órán át a területen a dohánytermékek folyamatos elérhetőségét nyitva
tartani (azaz az általa üzemeltetett dohányboltot nyitva tartani, illetve a dohánytermékekkiskereskedelmi tevékenységet folytatni).
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2013. december 24. és 2013. december 31. napjainak vonatkozásában
az ellátási kötelezettség vonatkozásában az ND Nonprofit Zrt., mint a dohánytermék
kiskereskedelmi jogosultság átengedésére vonatkozó koncessziós szerződésekkel kapcsolatban a
Koncesszióba adó nevében eljárásra jogosult szervezet, kizárólag a szerződésben előírt minimum –
azaz naponta minimum 4 órán át tartó - nyitva tartást követel meg.
Ennek értelmében a pályázatban vállalt időtartamban történő hosszabb nyitva tartástól a nevezett
két napon Társaságunk eltekint.
2. A 2013. december 25. napján, 2013. december 26. napján és 2014. január 1. napján
történő nyitva tartásról
Az Mt. 102. § (1) bekezdése szerint január 1. és december 25–26. napjai munkaszüneti napnak
minősülnek.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a koncessziós szerződés és a pályázati vállalásai értelmében
munkaszüneti napokon nem köteles ellátási kötelezettségét teljesíteni, azaz a dohányboltot nyitva
tartani és a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységet folytatni.
Amennyiben munkaszüneti napon mégis nyitva kíván tartani, úgy az ezzel kapcsolatos munkajogi
rendelkezéseknek való megfelelés érdekében javasoljuk a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának 2013. június 7-én közzétett állásfoglalását
áttanulmányozni.1
3. Az ND Nonprofit Zrt. év végi nyitva tartása
Végezetül tájékoztatjuk, hogy az ND Nonprofit Zrt. szakterületei 2013. december 21. és 2014. január
2. között zárva tartanak, erre tekintettel Társaságunk ügyfélszolgálati elérhetőségei sem üzemelnek
a nevezett időszakban.
Felhívjuk azonban a figyelmüket, hogy a www.nemzetidohany.hu weboldalon minden szükséges
információ a rendelkezésükre áll.
Kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag újévet kívánunk!

Budapest, 2013. december 20.
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