Felhívjuk a figyelmet, hogy a 65/2015. számú Magyar Közlönyben megjelent a kiskereskedelmi
szektorban történı vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény
módosításáról szóló 2015. évi LVI. törvény. Alábbi tájékoztatónk már a változásokkal
módosított tájékoztatót tartalmazza.
2015.05.09.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
a kiskereskedelmi szektorban történı vasárnapi munkavégzés tilalmáról
szóló 2014. évi CII. törvénnyel kapcsolatban

1. A törvény hatálya minden kiskereskedelmi tevékenységre kiterjed?
2. Fıszabály szerint mikor tarthatnak nyitva az üzletek?
3. Nemzeti dohányboltot üzemeltetek. Nyitva tarthatok-e vasárnap, munkaszüneti napon és éjszaka?
4. Ki minısül segítı családtagnak a törvény szerint?
5. Van-e mód webáruházból történı rendelésre vagy kiszállításra az általános zárva tartási idıben?
6. Folytathatják-e tevékenységüket a kizárólag szolgáltatást nyújtó vállalkozások (pl. önkiszolgáló
mosoda) az általános zárva tartási idıszakban?
7. Az elsısorban szolgáltatást nyújtó vállalkozások (pl. fodrászszalon, kozmetika, edzıterem, autó
szerviz, autómosó stb.) nyitva tarthatnak-e az általános zárva tartási idıszakban, amennyiben
termékértékesítést is végeznek?
8. Kiterjed-e a vasárnapi munkavégzés tilalma a piac területén található üzletre?
9. Üzemelhetnek-e a mozik az általános zárva tartási idıszakban?
10. Éttermem kiszállíthatja-e vasárnap a rendelt pizzát?

1. A törvény hatálya minden kiskereskedelmi tevékenységre kiterjed?
A törvény hatálya nem terjed ki:
•
•
•
•
•
•

a gyógyszertárak nyitva tartására;
a nemzetközi közforgalmú repülıtéren kialakított üzlet nyitva tartására;
a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására
azzal, hogy kétség esetén a jegyzı – a pályaudvar üzemeltetıjével egyetértésben – határozza
meg azt, hogy a pályaudvar területe meddig terjed;
a büntetés-végrehajtási intézetek területén történı kereskedelmi tevékenységre;
az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi
intézmények területén történı kereskedelmi tevékenységre;
a piacon, továbbá helyi termelıi piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
az üzemanyagtöltı-állomások nyitva tartására;
a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;
a kereskedelmi jellegő turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
a vendéglátásra;
a kulturális tevékenységet és a fürdı szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre,
valamint
az automatából történı értékesítésre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a törvény hatálya 2015. május 9. napjától a világörökségi
területen található üzletekre is kiterjed.

2. Fıszabály szerint mikor tarthatnak nyitva az üzletek?
Az üzletek kiskereskedelmi napokon (hétfıtıl-szombatig) 4 óra 30 perc és 22 óra között tarthatnak
nyitva. Tehát a fenti idıszakon kívül fıszabály szerint az üzletek kötelesek zárva tartani.

3. Nemzeti Dohányboltot üzemeltetek. Nyitva tarthatok-e vasárnap, munkaszüneti napon és
éjszaka?
A törvény hatálya az abban megfogalmazott kivételek mellett minden kiskereskedelmi tevékenységre
kiterjed, így a dohánytermék-kiskereskedelemre is.
Tehát fıszabály szerint kiskereskedelmi tevékenység nem folytatható sem (önálló) dohányboltban,
sem pedig elkülönített helyen a törvény 6. §-ában foglaltak kivételével, mely szerint az az üzlet,
amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárvatartási idıszakban is
nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási idıszakban 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 elıbbiekben felsoroltak segítı
családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

4. Ki minısül segítı családtagnak a törvény szerint?
Segítı családtagnak a közeli hozzátartozó minısül, aki: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelıszülı és a
testvér lehet. Erre tekintettel az élettárs nem minısül közeli hozzátartozónak.
(Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik.)

5. Van-e mód webáruházból történı rendelésre vagy kiszállításra az általános zárva tartási
idıben?
A vásárló online felületen történı rendelése önmagában nem, azonban a termék kiszállítása már
kiskereskedelmi tevékenység, tekintettel arra, hogy a szállítás a kiskereskedelem egy
résztevékenységének minısül. Ennek megfelelıen az online megrendelt termék kiszállítására nem
kerülhet sor jogszerően.

6. Folytathatják-e tevékenységüket a kizárólag szolgáltatást nyújtó vállalkozások (pl.
önkiszolgáló mosoda) az általános zárva tartási idıszakban?
Igen, mivel a törvény hatálya a kiskereskedelmi szektorban, és nem a szolgáltatási szektorban történı
munkavégzés tilalmára terjed ki, így ennek megfelelıen csak a kiskereskedelmi tevékenység
végzését tiltja a törvény az ott meghatározott kivételek figyelembe vételével.

7. Az elsısorban szolgáltatást nyújtó vállalkozások (pl. fodrászszalon, kozmetika, edzıterem,
autó szerviz, autómosó stb.) nyitva tarthatnak-e az általános zárva tartási idıszakban,
amennyiben termékértékesítést is végeznek?
Az ilyen típusú vállalkozások az általános zárva tartási idıszakban is nyitva lehetnek és
termékértékesítést, azaz kiskereskedelmi tevékenységet is folytathatnak, mivel a fókuszban a
szolgáltatásnyújtás áll és nem a kiskereskedelmi tevékenység. A fıleg szolgáltatásnyújtással
foglalkozó vállalkozások értékesítı területeire tehát nem terjed ki a törvény hatálya, mivel a fogyasztók
nem termékvásárlási szándékkal lépnek be oda, hanem az adott szolgáltatás igénybevételének
céljából. E vállalkozások esetében a kiskereskedelmi tevékenység csak másodlagos.

8. Kiterjed-e a vasárnapi munkavégzés tilalma a piac területén található üzletre?
A törvény hatálya nem terjed ki a piacon, továbbá helyi termelıi piacon folytatott kereskedelmi
tevékenységre. Ennek megfelelıen az önkormányzat által meghatározott piac, helyi termelıi piac
területén található valamennyi üzlet nyitva tarthat.

9. Üzemelhetnek-e a mozik az általános zárva tartási idıszakban?
Igen.

10. Éttermem kiszállíthatja-e vasárnap a rendelt pizzát?
Igen, mert a törvény hatálya nem terjed ki a vendéglátásra, illetve azzal összefüggı tevékenységekre.

Tájékoztatjuk a vállalkozásokat, hogy a törvény hatályos szövege megtekinthetı az alábbi linken:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173468.288053
Felhívjuk a figyelmet, hogy az NFH nem jogosult jogi iránymutatást tartalmazó állásfoglalások
kiadására. Ennélfogva tájékoztatásunk nem minısül jogszabálynak, hatósági döntésnek vagy
intézkedésnek, amely miatt annak jogi értelemben felfogott kötelezı ereje

