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Az üzletek nyitva tartásának új szabályai
A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.
Jelen hírlevelünkkel tájékoztatjuk Ügyfeleinket a kiskereskedelmi szektorban történő
vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Törvény)
által bevezetett változásokról és a Törvény által felvetett gyakorlati kérdésekről.
A jogalkotó célja a munkavállalók részére megfelelő pihenőidő biztosítása és a családi közösség
erősítése, amit a jogszabály közvetetten, a kiskereskedelmi üzletek nyitva tartásának
szabályozásával kíván elérni.

Az üzletek nyitva tartási ideje
Főszabály szerint ez év március 15-e után a kiskereskedelmi tevékenységet folytató
üzletek nem lehetnek nyitva vasárnap és munkaszüneti napokon, az e napokon kívüli
úgynevezett kiskereskedelmi napokon pedig csak reggel 6 és este 22 óra között. Ennek
megfelelően a Törvény kimondja, hogy kiskereskedelmi tevékenység üzletben csak a fentiek
szerint megengedett nyitva tartási időben folytatható. A Törvény értelmében üzletnek minősül a
kiskereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, épületrész
és helyiség, továbbá bármely olyan állandó vagy ideiglenes értékesítési hely is, ahol
kereskedelmi tevékenységet folytatnak. Értelmezési kérdést vet fel a webáruházak
működése, ahol a kereskedők üzlethelyiségen kívül, internetes felületen értékesítik az áruikat,
továbbá az értékesítés aktusa elválik az áru vásárló részére történő átadásától, a kiszállítástól.
Nem egyértelmű, hogy a webáruház értékesítési helynek, és ezáltal üzletnek minősül-e, és
tisztázásra szorul, hogy a webáruházi vásárlási folyamat mely elemeire vonatkozik a Törvény által
megfogalmazott tilalom.

Kivételek a kötelező zárva tartás alól
A Törvény a fenti általános zárva tartási szabály alól számos kivételt határoz meg. Bizonyos
tevékenységekre és üzlettípusokra, így például a vendéglátásra, a piacokra és a
benzinkutakra a Törvény kifejezetten nem vonatkozik, így ezek az üzletek a korábbiakban
megszokott módon tarthatnak nyitva. A kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató
tevékenységre sem terjed ki a vasárnapi nyitva tartási tilalom, tehát a bevásárlóközpontok,
vásárok, piacok üzemeltetése és egyéb, a kereskedelmi tevékenység folytatásának elősegítésére
irányuló szolgáltatás (az e helyeken forgalmazott termékek raktározása, szállítása) nyújtása a
kötelező zárva tartási időben is megengedett.
Az adventi vasárnapokon és az év egy tetszőleges vasárnapján történő nyitva tartást is
engedi a Törvény, azzal, hogy a kereskedő köteles a nyitva tartási szándékát az illetékes
jegyzőnél bejelenteni.
Az egyes különleges termékköröket (pl. újságot, virágot, kizárólag pékárut és tejtermékeket)
árusító üzletekre vonatkozóan eltérő nyitvatartási időket határoz meg a jogszabály.

Megengedi továbbá a nyitva tartást a 200 négyzetméternél kisebb árusítótérrel rendelkező
üzleteknek is, amelyekben a kereskedelmi tevékenységet a vállalkozó vagy az üzemeltetést
végző gazdasági társaság legalább 20%-os tulajdoni hányadával rendelkező természetes
személy, illetve ezek közeli hozzátartozója személyesen végzi. Az általános zárva tartási
időben is nyitva lévő üzletben tevékenykedő kereskedőnek tudnia kell igazolni a különleges
üzletprofilt megalapozó árbevételi adatokat vagy a kereskedelmi tevékenység személyes
végzésére jogosító tulajdonosi vagy rokoni kapcsolatot.
A Törvény felhatalmazza továbbá a Kormányt, hogy a Törvény által meghatározottól eltérő
szabályokat állapítson meg a település sajátosságaira, a vásárlási szokásokra és a
foglalkoztatottak számára tekintettel. Álláspontunk szerint így a kiemelt idegenforgalmi
helyeken működő üzletek lehetnek majd jogosultak hosszabb és akár vasárnapi nyitva tartási
időre.

A szabályok betartásának ellenőrzése és a jogsértések szankcionálása
A Törvény szabályainak betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzés során a
hatóság vizsgálhatja, hogy az üzlet nyitva tarthat-e az általános zárva tartási időszakban,
megfelel-e az üzletprofilra vagy a kereskedelmi tevékenység személyes végzésére vonatkozó
előírásoknak. A Törvény rendelkezéseinek megsértését a fogyasztóvédelmi hatóság az üzlet
bezárásával szankcionálhatja, amely korlátozás ismételt jogsértés esetén akár az egyéves
időtartamot is elérheti.

Az új szabályozás által felvetett gyakorlati kérdések
A Törvény 2015. március 15-i hatályba lépéséig indokolt átgondolni az üzletek működésében az
új előírások által szükségessé váló változtatásokat. Ilyen változtatás lehet, ha az eddig a hét
minden napján nyitva tartó üzletben a munkavállalók munkaidő-beosztását a hétnapos
munkarendről hatnapos munkarendre kell módosítani, vagy a megszakítás nélküli tevékenység
keretében folyamatosan nyitva tartó üzletben a reggel 6 és este 22 óra közötti nyitva tartásnak
megfelelő munkaidő-beosztást kell bevezetni. Fontos kiemelni, hogy a kiskereskedelmen kívüli
tevékenységet folytató munkáltatók továbbra is foglalkoztathatnak vasárnap és
munkaszüneti napokon, a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés
esetén, sőt e feltételekkel, kereskedelmi tevékenység végzése és az üzlet kinyitása nélkül
lehetséges, hogy a kiskereskedelemben aktív munkáltatók is beoszthatják
munkavállalóikat e napokra.
Azoknak az üzleteknek is javasolt felkészülniük a Törvény hatályba lépésére, amelyekre nem
vonatkozik ugyan a vasárnapi nyitva tartás tilalma, de számítaniuk kell a bérleti vagy
beszállítói szerződéseik alapjául szolgáló üzleti feltételek változására. Ilyen változás várható
különösen a bevásárlóközpontokban alkalmazott és a bérlők között megosztott költségekben (pl.
mozgólépcső, lift üzemeltetési költségei), amelyek feltehetően a vasárnap zárva tartó üzletek
helyett a nyitva tartó üzletekre hárulnak majd nagyobb arányban.
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