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Hamarosan jön avasárnapi munkavégzést tiltó törvény

Kik nem nyithatnak ki
vasárnap?
2015. március 15-én lép hatályba akiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény. Az ND Nonproﬁt Zrt. összefoglalta
aTobacco számára, hogy mit kell tudni atörvényről.
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törvény értelmében akiskereskedelmi szektorban a törvényben meghatározott kivételektől (lásd alább) eltekintve az üzletek kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthatnak
nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig
kötelesek zárva tartani.
Kiskereskedelmi tevékenységet az üzletben (dohányboltban, elkülönített helyen) csak afent megnevezett törvény által lehetővé tett nyitvatartási időben
lehet folytatni. Mindazokat avásárlókat, akik anyitvatartási időn belül beléptek az üzletbe, anyitvatartási
időn túl – legfeljebb további fél órán belül – ki lehet
szolgálni – közölte lapunkkal dr. Turzó Tünde, az ND
Nonproﬁt Zrt. jogi vezetőhelyettese.
Az üzletek adventi vasárnapokon 6 óra és 22
óra, december 24-én és december 31-én 6 óra és
12 óra, továbbá minden naptári év tetszőlegesen
megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között
nyitva tarthatnak. Az adventi vasárnapokra, illetve
a tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapra vonatkozóan az üzlet nyitva tartási szándékát a kereskedő
köteles előzetesen akereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenteni.

A NEMZETI DOHÁNYBOLTOK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK
1. Döntés avasárnapi nyitvatartásról
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Zárva
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Módosuló
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2. Amennyiben 2015. 03. 15. napjától az azt megelőző vasárnapokhoz képest
változik avasárnapi nyitvatartási idő, akkor azt előzetesen be kell jelenteni.
és

NAV Vámhatóság felé
DK 1 formanyomtatványon

ND Nonproﬁt Zrt felé
Változás bejelentő formanyomtatványon (honlapról letölthető)

3. Személyi feltételek biztosítása

KI TARTHAT NYITVA?
Az az üzlet, amelynek árusítótere a200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, ha az adott időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet
folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy
gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel
bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja akereskedelmi tevékenységet. Arról, hogy az üzletben
kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy
afentieknek megfelel, akereskedő az ellenőrzéskor
köteles teljes bizonyító erejű magánokirati formában
nyilatkozni, amelyet – kétség esetén – az ellenőrző
hatóság felhívására köteles hitelt érdemlően – de
legalább közokiratba foglalt nyilatkozattal igazolni.
Dr. Turzó Tünde hozzátette: tekintettel arra, hogy
éjjel-nappali, illetve vasárnap és munkaszüneti napon
történő nyitva tartási kötelezettséget apályázati kiírás
nem tartalmazott, ezért akiskereskedelmi napokon 6
és 22 órán kívüli, továbbá avasárnap és munkaszüneti napokon történő zárva tartás tilalma a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot elnyert koncesszió jogosult pályázati vállalásába nem ütközik.
Amennyiben atörvény rendelkezései okán szükséges adohánytermék-kiskereskedőnek anyitva tartási idejét módosítani, a módosítást az illetékes vámhatóságnak és az ND Nonproﬁt Zrt.-nek egyaránt
szükséges bejelenteni.
Dr. Turzó Tünde tájékoztatása szerint akiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés
tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény rendelkezéseinek megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. A fogyasztóvédelmi hatóság a törvényben
vagy a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben előírtak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott jogkövetkezmények bármelyikének alkalmazása mellett az első

Egyéni vállalkozó

BT 1/5-öd tulajdonosa

Segítő családtag

jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra;
a második jogsértés esetén 30 napra; a harmadik
jogsértés esetén 90 napra; bármelyik következő jogsértés esetén 365 napra köteles az üzlet ideiglenes
bezárásáról határozni.

AKIVÉTELEK
A kivételek, amelyek nem esnek a törvény hatálya
alá: gyógyszertárak, nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzletek; közforgalmú vasúti és
autóbusz-pályaudvar területén kialakított üzletek;
büntetés-végrehajtási intézetek területén történő
kereskedelmi tevékenység; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenység; a piacon, továbbá helyi termelői
piacon folytatott kereskedelmi tevékenység; avásárokon folytatott kereskedelmi tevékenység; az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartása; akatonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenység;
a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység; aszálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenység; akereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység; avendéglátás; avilágörökségi területen
található üzletek; valamint akulturális tevékenységet
és afürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenység; kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzletek; újságot vagy virágot árusító üzletek;
sportlétesítményekben üzemelő üzletek.
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VÁSÁRLÁS AHETEDIK NAPON
Kézzelfogható segítség indul avásárlóknak, akisvállalkozói üzletek
tulajdonosainak és ahazai turizmusnak aszabad vasárnapon. Amagyar tulajdonú és központú navigációs tartalomszolgáltató, aNPMobileComm-NaviPro csoport 20 000 magyarországi kereskedelmi és
idegenforgalmi partnere bevonásával elindította a www.vasarnapinyitvatartas.hu vásárlói adatszolgáltató rendszerét. A rendszer díjmentesen segíti avásárlókat az erre acélra külön létrehozásra kerülő
webtérképes keresővel és mobilalkalmazásokkal. Nem csak avásárlók számíthatnak aközelükben lévő, nyitva tartó kisvállalkozói üzletek könnyű megtalálásában arendszerre, afejlesztő cég alegkisebb
bolt számára is elérhető feltételekkel teszi lehetővé alegteljesebb
körű megjelenést és elérhetőséget. Anaprakész rendszer nem csak
avásárlás, hanem akikapcsolódás céljait is szolgálja, hiszen egyedülálló javaslatokat biztosít afelhasználó közelében lévő hazai turisztikai célpontokról, helyi látnivalókról, eseményekről, de távolabbi célok keresése és azok információja is elérhető. Így ha nem, vagy nem
csak vásárlással töltené afelhasználó aszabad vasárnapot, aszéles
gyűjteményből megtalálhatja aneki és családjának megfelelő pihenő programot. Aszolgáltatás 2015. március 1-jén indul, ekkorra válnak elérhetővé az érintett üzletek és turisztikai célpontok információi
(amelyek jelentkezését február 27-ig várja afejlesztőcég), valamint
amobilalkalmazások is ettől az időponttól lesznek letölthetők.

KI SZÁMÍT SEGÍTŐ CSALÁDTAGNAK?
A vasárnapi zárva tartással kapcsolatos jogszabályi
környezet értelmezésében a Magyar Dohány-kiskereskedők Egyesületének titkárától, Adorjánné dr. Pordán Évától kértünk segítséget. Az Egyesülethez az új
szabályozáshoz kapcsolódóan folyamatosan érkeznek
be a tagtársaknál felmerült kérdések. Tagjaik számos
olyan hatósági állásfoglalást is eljuttattak atémával kapcsolatosan az MDKE-hez, amelyek egy-egy részletszabályt igyekeznek tisztázni. Az alábbiakban ezekből
szemezgetünk. Atörvényben megfogalmazásra került,
hogy az az üzlet, amelynek árusítótere a200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárva tartási időszakban is nyitva lehet, azzal a feltétellel, hogy az általános zárva tartási időszakban kizárólag az üzletben
kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább
1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja
maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja akereskedelmi tevékenységet. Ki számít
ahatóságok olvasatában segítő családtagnak? – tették
fel akérdést az egyesület tagjai közül többen is. Akiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény saját fogalomrendszert alkalmaz, melynek megfogalmazása szerint
(2. § 10. pont) segítő családtag: az egyéni vállalkozónak,
az egyéni cég tagjának, agazdasági társaság legalább
1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagjának
aPolgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.
§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, aki a kereskedelmi tevékenység folytatásában személyesen vesz részt, vagyis aházastárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostohaés anevelt gyermek, az örökbefogadó-, amostoha- és
anevelőszülő és atestvér. Érdemes azonban hangsúlyozni, hogy atörvény szerint ahozzátartozók fogalmi

körébe tartozó élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére,
és atestvér házastársa azárva tartási időszakban nem
folytathat munkavégzésre irányuló tevékenységet.
Kérdéses lehet az is, hogy a segítő családtagok
foglalkoztatásához kapcsolódóan milyen járulékﬁzetési kötelezettségeknek kell eleget tenni. Olyankor, ha
az egyéni vállalkozó közeli hozzátartozója munkát végez a vállalkozásban, azt kell megvizsgálni, hogy ezt
atevékenységet milyen jogviszonyban (munkaviszony,
megbízási jogviszony, egyszerűsített foglalkoztatás)
végzi, illetve azt, hogy ez biztosítási és járulékﬁzetési
kötelezettséget eredményez-e vagy sem. Amennyiben a magánszemély nem a fenti foglalkoztatási formák valamelyikében végez tevékenységet, hanem
segítő családtagként díjazás ellenében, bevétele az
Szja tv. 24. § (1) bekezdés f) pontja alapján nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.
Ez esetben a személyi jövedelemadó-előleg levonás
mellett akiﬁzetőt az egyes adótörvények és azzal öszszefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CLVI. törvény 455. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés h) pontja, valamint 459. § (1) pontja szerint 27%
szociális hozzájárulási adó ﬁzetési kötelezettség terheli. Ha asegítő családtag foglalkoztatása díjazás nélkül
történik, adókötelezettség nem keletkezik. Ezen foglalkoztatási forma esetében célszerű, ha afoglalkoztatás
megkezdésekor avállalkozó és aközeli hozzátartozója megállapodást köt afoglalkoztatás tényéről, amelyet
egy esetleges ellenőrzés alkalmával be tud mutatni.

APÁLYAUDVAR ÉS APIAC NEM EGYFORMÁN
JELENT KIVÉTELT
Ahogy korábban olvasható, a 2014. évi CII. törvény
1. § (2) bekezdésének 3. pontja kivételeket is meghatároz, ilyen egyebek mellett a közforgalmú vasúti és
autóbusz-pályaudvar területén, a világörökségi területen, sportlétesítményekben üzemelő üzletek, illetve a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység. Fontos különbség, hogy
utóbbi esetében nem a piac területén működő üzletekre kell értelmezni arendelkezést. Tehát míg például
avasúti és autóbusz-pályaudvarok területén működő
Nemzeti Dohányboltok változatlan formában üzemeltethetők azzal amegkötéssel, hogy amennyiben nem
állapítható meg egyértelműen, hogy mekkora apályaudvar területe, atelepülés helye szerint illetékes jegyző véleményét kell kikérni erről, aki kétség esetén
apályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben határozza meg azt. Addig ajogszabály ugyanezen szakaszának apiacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott
kereskedelmi tevékenységre vonatkozó kitételét nem
a piac területén üzemelő üzletekre vonatkozóan kell
értelmezni, hanem avásárokról, apiacokról és abevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) kormányrendelet által meghatározott értékesítési formát kell alapul venni. Tehát attól függetlenül, hogy a dohánybolt
apiac területén üzemel, akereskedelmi formája nem
piaci tevékenységnek minősül, tekintettel arra, hogy
adohánytermékek forgalmazásával foglalkozó üzletek
tevékenységét külön jogszabály állapítja meg.
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