
Hamarosan jön a�vasárnapi munkavégzést tiltó törvény

Kik nem nyithatnak ki 
vasárnap?

2015. március 15-én lép hatályba a�kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi  

munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény. Az ND Nonprofit Zrt. összefoglalta 

a�Tobacco számára, hogy mit kell tudni a�törvényről.
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A törvény értelmében a�kiskereskedelmi szek-
torban a� törvényben meghatározott kivéte-

lektől (lásd alább) eltekintve az üzletek kiskeres-
kedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthatnak 
nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig 
kötelesek zárva tartani. 

Kiskereskedelmi tevékenységet az üzletben (do-
hányboltban, elkülönített helyen) csak a�fent megne-
vezett törvény által lehetővé tett nyitvatartási időben 
lehet folytatni. Mindazokat a�vásárlókat, akik a�nyitva-
tartási időn belül beléptek az üzletbe, a�nyitvatartási 
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 vonatko-
zóan az üzlet nyitva tartási szándékát a� kereskedő 
köteles előzetesen a�kereskedelmi hatóságnak leg-
alább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenteni. 

KI TARTHAT NYITVA?

Az az üzlet, amelynek árusítótere a�200 négyzetmé-
tert nem haladja meg, az általános zárva tartási idő-
szakban is nyitva tarthat, ha az adott időszakban ki-
zárólag 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 előb-
biekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a�ke-
reskedelmi tevékenységet. Arról, hogy az üzletben 
kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy 
a�fentieknek megfelel, a�kereskedő 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 munka szüneti napon 
történő nyitva tartási kötelezettséget a�pályázati kiírás 
nem tartalmazott, ezért a�kiskereskedelmi napokon 6 
és 22 órán kívüli, továbbá a�vasárnap és munkaszü-
neti napokon történő zárva tartás tilalma a� dohány-
termék-kiskereskedelmi jogosultságot elnyert kon-
cesszió  jogosult pályázati vállalásába nem ütközik.

Amennyiben a�törvény rendelkezései okán szük-
séges a�dohánytermék-kiskereskedőnek a�nyitva tar-
tási idejét módosítani, a�módosítást az illetékes vám-
ható ságnak és az ND Nonprofit Zrt.-nek egy aránt 
szükséges bejelenteni.

Dr. Turzó Tünde tájékoztatása szerint a�kis ke res-
kedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 
tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény rendelkezé-
seinek megtartását a� fogyasztóvédelmi hatóság el-
lenőrzi. A� fogyasztóvédelmi hatóság a� törvényben 
vagy a� felhatalmazása alapján kiadott kormányren-
deletben előírtak megsértése esetén a� fogyasztó-
védelmi törvényben meghatározott jogkövetkez-
mények bármelyikének alkalmazása mellett az első 

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

A�KIVÉTELEK

A kivételek, amelyek nem esnek a� törvény hatálya 
alá: gyógyszertárak, nemzetközi közforgalmú repü-
lő téren kialakított üzletek; közforgalmú vasúti és 
autóbusz-pályaudvar területén kialakított üzletek; 
büntetés-végrehajtási intézetek területén történő 
kereskedelmi tevékenység; az egészségügyről szó-
ló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egész-
ségügyi intézmények területén történő kereskedel-
mi tevékenység; a� piacon, továbbá helyi termelői 
piacon folytatott kereskedelmi tevékenység; a�vásá-
rokon folytatott kereskedelmi tevékenység; az üzem-
anyagtöltő-állomások nyitva tartása; a�katonai objek-
tumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenység; 
a�kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevé-
kenység; a�szálláshelyen végzett kereskedelmi tevé-
kenység; a�kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató te-
vékenység; a�vendéglátás; a�világörökségi területen 
található üzletek; valamint a�kulturális tevékenységet 
és a� fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi te-
vékenység; kizárólag pékárut és tejterméket érté-
kesítő üzletek; újságot vagy virágot árusító üzletek; 
sportlétesítményekben üzemelő üzletek. 

A NEMZETI DOHÁNYBOLTOK ELŐTT ÁLLÓ FELADATOK

1. Döntés a�vasárnapi nyitvatartásról

és

DK 1 formanyomtatványon Változás bejelentő formanyom-

tatványon (honlapról letölthető)

2.  Amennyiben 2015. 03. 15. napjától az azt megelőző vasárnapokhoz képest 

változik a�vasárnapi nyitvatartási idő, akkor azt előzetesen be kell jelenteni.

3. Személyi feltételek biztosítása

Nyitva 

Eddig is  

nyitva volt 

Azonos  

nyitvatartási idővel

NAV Vámhatóság felé

Egyéni vállalkozó

Módosuló  

nyitvatartási idővel

ND Nonprofit Zrt felé

BT 1/5-öd tulajdonosa

Segítő családtag

Nem volt 

eddig nyitva

Zárva

»
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KI SZÁMÍT SEGÍTŐ CSALÁDTAGNAK?

A vasárnapi zárva tartással kapcsolatos jogszabályi 
környezet értelmezésében a� Magyar Dohány-kiske-
reskedők Egyesületének titkárától, Adorjánné dr. Por-
dán Évától kértünk segítséget. Az Egyesülethez az új 
szabályozáshoz kapcsolódóan folyamatosan érkeznek 
be a� tagtársaknál felmerült kérdések. Tagjaik számos 
olyan hatósági állásfoglalást is eljuttattak a�témával kap-
csolatosan az MDKE-hez, amelyek egy-egy részlet-
szabályt igyekeznek tisztázni. Az alábbiakban ezekből 
szemezgetünk. A�törvényben megfogalmazásra került, 
hogy az az üzlet, amelynek árusítótere a�200 négyzet-
métert nem haladja meg, az általános zárva tartási idő-
szakban is nyitva lehet, azzal a� feltétellel, hogy az ál-
talános zárva tartási időszakban kizárólag az üzletben 
kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalko-
zó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 
1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja 
maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő család-
tagja folytatja a�kereskedelmi tevékenységet. Ki számít 
a�hatóságok olvasatában segítő családtagnak? – tették  
fel a�kérdést az egyesület tagjai közül többen is. A�kis-
kereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavég-
zés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény saját fogalom- 
rendszert alkalmaz, melynek megfogalmazása szerint  
(2. § 10. pont) segítő családtag: az egyéni vállalkozónak, 
az egyéni cég tagjának, a�gazdasági társaság legalább 
1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagjának 
a�Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. 
§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hoz-
zátartozója, aki a� kereskedelmi tevékenység folytatá-
sában személyesen vesz részt, vagyis a�házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a�mostoha- 
és a�nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a�mostoha- és 
a�nevelőszülő és a�testvér. Érdemes azonban hangsú-
lyozni, hogy a�törvény szerint a�hozzátartozók fogalmi 

körébe tartozó élettárs, az egyeneságbeli rokon házas-
társa, a� házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, 
és a�testvér házastársa a�zárva tartási időszakban nem 
folytathat munkavégzésre irányuló tevékenységet.  

Kérdéses lehet az is, hogy a�segítő családtagok 
foglalkoztatásához kapcsolódóan milyen járulékfizeté-
si kötelezettségeknek kell eleget tenni. Olyankor, ha 
az egyéni vállalkozó közeli hozzátartozója munkát vé-
gez a�vállalkozásban, azt kell megvizsgálni, hogy ezt 
a�tevékenységet milyen jogviszonyban (munkaviszony, 
megbízási jogviszony, egyszerűsített foglalkoztatás) 
végzi, illetve azt, hogy ez biztosítási és járulékfizetési 
kötelezettséget eredményez-e vagy sem. Amennyi-
ben a�magánszemély nem a� fenti foglalkoztatási for-
mák valamelyikében végez tevékenységet, hanem 
segítő családtagként díjazás ellenében, bevétele az 
Szja tv. 24. § (1) bekezdés f) pontja alapján nem önál-
ló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. 
Ez esetben a�személyi jövedelemadó-előleg levonás 
mellett a�kifizetőt az egyes adótörvények és azzal ösz-
szefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CLVI. törvény 455. § (1) bekezdés a) pontja, (2) be-
kezdés h) pontja, valamint 459. § (1) pontja szerint 27% 
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terhe-
li. Ha a�segítő családtag foglalkoztatása díjazás nélkül 
történik, adókötelezettség nem keletkezik. Ezen foglal-
koztatási forma esetében célszerű, ha a�foglalkoztatás 
megkezdésekor a�vállalkozó és a�közeli hozzátartozó-
ja megállapodást köt a�foglalkoztatás tényéről, amelyet 
egy esetleges ellenőrzés alkalmával be tud mutatni. 

A�PÁLYAUDVAR ÉS A�PIAC NEM EGYFORMÁN
JELENT KIVÉTELT

Ahogy korábban olvasható, a�2014. évi CII. törvény  
1. § (2) bekezdésének 3. pontja kivételeket is megha-
tároz, ilyen egyebek mellett a� közforgalmú vasúti és 
autó busz-pályaudvar területén, a� világörökségi terü-
leten, sportlétesítményekben üzemelő üzletek, illet-
ve a� piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység. Fontos különbség, hogy 
utóbbi esetében nem a�piac területén működő üzle-
tekre kell értelmezni a�rendelkezést. Tehát míg például 
a�vasúti és autóbusz-pályaudvarok területén működő 
Nemzeti Dohányboltok változatlan formában üzemel-
tethetők azzal a�megkötéssel, hogy amennyiben nem 
állapítható meg egyértelműen, hogy mekkora a�pálya-
udvar területe, a�település helye szerint illetékes jegy-
ző véleményét kell kikérni erről, aki kétség esetén 
a�pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben határoz-
za meg azt. Addig a�jogszabály ugyanezen szakaszá-
nak a�piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenységre vonatkozó kitételét nem 
a�piac területén üzemelő üzletekre vonatkozóan kell 
értelmezni, hanem a�vásárokról, a�piacokról és a�bevá-
sárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) kormányren-
delet által meghatározott értékesítési formát kell ala-
pul venni. Tehát attól függetlenül, hogy a�dohánybolt 
a�piac területén üzemel, a�kereskedelmi formája nem 
piaci tevékenységnek minősül, tekintettel arra, hogy 
a�dohánytermékek forgalmazásával foglalkozó üzletek 
tevékenységét külön jogszabály állapítja meg.

CSÁSZÁR LÁSZLÓ, BERENDE ALEXA

VÁSÁRLÁS A�HETEDIK NAPON

Kézzelfogható segítség indul a�vásárlóknak, a�kisvállalkozói üzletek 
tulajdonosainak és a�hazai turizmusnak a�szabad vasárnapon. A�ma-
gyar tulajdonú és központú navigációs tartalomszolgáltató, a�NPMo-
bileComm-NaviPro csoport 20 000 magyarországi kereskedelmi és 
idegenforgalmi partnere bevonásával elindította a� www.vasarnapi-
nyitvatartas.hu vásárlói adatszolgáltató rendszerét. A� rendszer díj-
mentesen segíti a�vásárlókat az erre a�célra külön létrehozásra kerülő 
webtérképes keresővel és mobilalkalmazásokkal. Nem csak a�vásár-
lók számíthatnak a�közelükben lévő, nyitva tartó kisvállalkozói üzle-
tek könnyű megtalálásában a�rendszerre, a�fejlesztő cég a�legkisebb 
bolt számára is elérhető feltételekkel teszi lehetővé a� legteljesebb 
körű megjelenést és elérhetőséget. A�naprakész rendszer nem csak 
a�vásárlás, hanem a�kikapcsolódás céljait is szolgálja, hiszen egye-
dülálló javaslatokat biztosít a�felhasználó közelében lévő hazai turisz-
tikai célpontokról, helyi látnivalókról, eseményekről, de távolabbi cé-
lok keresése és azok információja is elérhető. Így ha nem, vagy nem 
csak vásárlással töltené a�felhasználó a�szabad vasárnapot, a�széles 
gyűjteményből megtalálhatja a�neki és családjának megfelelő pihe-
nő programot. A�szolgáltatás 2015. március 1-jén indul, ekkorra vál-
nak elérhetővé az érintett üzletek és turisztikai célpontok információi 
(amelyek jelentkezését február 27-ig várja a�fejlesztőcég), valamint 
a�mobilalkalmazások is ettől az időponttól lesznek letölthetők.
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