Üzletek vasárnapi zárva tartásról szóló tájékoztató
A Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja a Kurd község közigazgatási
területén működő vállalkozásokat az üzletek nyitva tartásának új szabályairól a
kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII.
törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezései alapján:
Kiskereskedelmi tevékenységet üzletben csak a törvény által lehetővé tett nyitvatartási
időben lehet folytatni.
A törvény 3. § értelmében: Üzlet – törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel –
kiskereskedelmi napokon 4 óra 30 perc és 22 óra között tarthat nyitva,
vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.
A törvény 1. § (1) bekezdés szerint a törvény hatálya nem terjed ki:
1. a gyógyszertárak nyitva tartása
2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartása
3. vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartása
azzal, hogy kétség esetén a jegyző – a pályaudvar üzemeltetőjével
egyetértésben – határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe meddig
terjed,
4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi
tevékenységre,
5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott
egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre,
6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi
tevékenységre,
7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre,
8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására,
9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre,
10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre,
11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre,
12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre,
13. a vendéglátásra,
14. a világörökségi területen található üzletekre, valamint
15. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló
kereskedelmi tevékenységre.
A törvény 4. § (1) bekezdés szerint a 3. §-tól eltérően az üzletek
a) adventi vasárnapokon 4 óra 30 perc és 22 óra,
b) december 24-én és december 31-én 4 óra 30 perc és 22 óra, továbbá
c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 4 óra 30 perc és 22 óra
között tarthatnak nyitva.

A törvény 4. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés a pontja szerinti adventre,
illetve a c) pontja szeri nti egy vasárnapra vonatkozóan az üzleti 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.
A törvény 5. § (1) bekezdés alapján a 3. §-ban foglaltaktól eltérően a kizárólag pékárut és
tejterméket értékesítő üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és 12 óra
között nyitva tarthat.
A törvény 5. § (2) bekezdés értelmében a 3. §-ban foglaltaktól eltérően az újságot árusító
üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és
12 óra között nyitva tarthat.
A törvény 5. § (3) bekezdés szerint a 3. §-ban foglaltaktól eltérően a sportlétesítményekben
üzemelő üzleteket vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt
nyitva tarthatnak.
A 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 törvény 7. (1) bekezdése értelmében az e törvényben foglalt rendelkezések
megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.
A fogyasztóvédelmi hatóság jogsértés esetén a 7. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően
köteles – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben írt jogkövetkezmények bármelyikének
alkalmazása mellett
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) bármelyik következő jogsértés esetén 365 napra
az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni.
A fentieken túlmenően – a kereskedelmi tevékenységek feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29.) Korm. rendelet alapján – a kereskedő továbbra is köteles a nyitva tartási idő
változásár az azt megelőző 8 napon belül bejelenteni a kereskedelmi hatóságnál.

