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TÁJÉKOZTATÓ
VASÁRNAPI MUNKAVÉGZÉS TILALMÁVAL KAPCSOLATBAN
Ez úton tájékoztatom Tokodaltáró Községben kiskereskedelmi tevékenységet folytató egyéni
vállalkozókat, gazdasági társaságokat a 2015. március 15-én hatályba lépett 2014. évi CII. törvény
rendelkezéseiről, mely a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmát
szabályozza.

Üzletek általános nyitva tartása:





kiskereskedelmi napokon
adventi vasárnapokon
december 24-én és december 31-én
minden naptári év tetszőlegesen megjelölt
egy vasárnapján

6 óra és 22 óra között,
6 óra és 22 óra között,
6 óra és 12 óra között
6 óra és 22 óra között.

Üzletek általános zárva tartás:



vasárnap és munkaszüneti napokon,
az általános nyitvatartási időn túli időszakban.

A kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet nyitva tarthat az általános nyitvatartási időn túl:



kiskereskedelmi napokon
vasárnap és munkaszüneti napokon

5 óra és 22 óra között,
5 óra és 12 óra között.

Újságot, valamint virágot árusító üzlet nyitva tarthat az általános nyitvatartási időn túl:


vasárnap és munkaszüneti napokon

6 óra és 12 óra között.

A 200 m2 árusítóteret meg nem haladó üzlet nyitva tarthat:


az általános zárva tartási időszakban is.

Feltétel, hogy az üzletben kizárólag a kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,
egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy
tagja maga, vagy az előbbiekben felsorolt segítő családtagja folytatja a kereskedelmi
tevékenységet. Ezt a kereskedő köteles teljes bizonyító erejű magánokirati formában nyilatkozni.
A rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi és törvényi felhatalmazás
alapján köteles
a) az első jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra,
b) a második jogsértés esetén 30 napra,
c) a harmadik jogsértés esetén 90 napra,
d) bármilyen következő jogsértés esetén 365 napra
az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni.

A törvény rendelkezései többek között nem terjednek ki:





a gyógyszertárak nyitva tartására;
a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
a vendéglátásra.

Felhívom a figyelmét, hogy tájékoztatóm mellékletét képezi a nyitvatartási idő
bejelentése/módosítása nyomtatvány, melyet köteles kitölteni és visszajuttatni a tokodaltárói
Polgármesteri Hivatalba ügyfélfogadási időben legkésőbb 2015. április 30-ig.
A nyomtatvány alapján nyilvántartás készül, mely továbbításra kerül az ellenőrző, illetve engedélyező
hatóságok részére. Mellékelem továbbá a rendelkezéseket előíró törvényt is.

Fogalom meghatározás:
advent: a december 24-ét megelőző negyedik vasárnappal kezdődő, karácsonyig tartó időszak;
általános zárvatartási időszak: a törvény 3. és 4. §-ában meghatározott nyitvatartási időn túli időszak;
kiskereskedelmi nap: a vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével a naptári hét többi napja, továbbá a
külön jogszabály által meghatározott munkanap;
kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni
érétkű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére.
Ide nem értve a vendéglátást, a szabadidő eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási tevékenységet,
valamint a kereskedelmi ügynöki tevékenységet;
munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,
november 1., december 25-26. (2012. évi I. törvény által meghatározva);
piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi,
esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet
segítő családtag: az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég tagjának, a gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni
résszel bíró természetes személy tagjának a közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja alapján: az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és
nevelőszülő és a testvér), aki a kereskedelmi tevékenység folytatásában személyesen vesz részt;
újságot árusító üzlet: az az 50 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben a
keletkező árbevétel legalább kétharmada újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány értékesítéséből
származik;
üzlet: kiskereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési
egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet
vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; továbbá bármely olyan állandó vagy
ideiglenes értékesítési hely, ahol kereskedelmi tevékenységet folytatnak, ideértve a mozgóboltot is;
vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy
meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet;
vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő
forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is;
virágot árusító üzlet: az a 150 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben a
keletkező árbevétel legalább kétharmada vágott virág (vágott zöld), illetve cserepes dísznövény értékesítéséből
származik.

Tokodaltáró, 2015. március 26.

Tóth Gábor sk.
jegyző

