Tájékoztatás kereskedelmi tevékenységet végzők részére!
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény
hatályba lépésének időpontja 2015.03.15. A törvény értelmében az alábbiakról tájékoztatom:
A 2014. évi CII. törvény 3. §-a szerint
Üzlet - törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel - a) kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva,
b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.
A 2014. évi CII. törvény 4. §-a szerint
(1) A 3. §-tól eltérően az üzletek
a) adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra,
b) december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá
c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között nyitva
tarthatnak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adventre, illetve c) pontja szerinti egy vasárnapra vonatkozóan
az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak
legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenteni. A kereskedelmi hatóság a bejelentett
időpontokról nyilvántartást vezet.
(3) Ha december 24-e vasárnapra esik, abban az esetben az üzletek az (1) bekezdés b) pontja szerinti
nyitvatartási időben tarthatnak nyitva.
(4) Kiskereskedelmi tevékenységet üzletben csak a törvény által lehetővé tett nyitvatartási időben
lehet folytatni. Mindazokat a vásárlókat, akik a nyitvatartási időn belül beléptek az üzletbe, a
nyitvatartási időn túl - legfeljebb további fél órán belül - ki lehet szolgálni.
A 2014. évi CII. törvény 6. §-a szerint
Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárvatartási
időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási 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 a kereskedelmi tevékenységet.
A fenti előírásokat figyelembe véve megállapítható, hogy a 200 m2-nél kisebb üzletek, melyekben
egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni hányaddal
bíró tagja saját maga, vagy segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet, nyitva
tarthatnak vasárnaponként. A jogosultságot ellenőrzéskor a kereskedő köteles teljes bizonyító
erejű magánokirattal vagy közokirattal igazolni. Ha a működési engedélyben, vagy a bejelentés
köteles kereskedelmi tevékenységéről szóló bejelentésében a vasárnapi nyitva tartás szerepel,
akkor az önkormányzat felé bejelentési kötelezettsége nem keletkezik. Az adventi vasárnapokon
történő nyitvatartást az érintett időpont előtt legalább 15 nappal köteles a kereskedő bejelenteni
az Önkormányzat felé.
Kérem fentiek tudomásulvételét!
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