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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2015. március hó 15. napján hatályba lépett a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 

munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Törvény), amely 3. §-a 

értemében 
 

üzlet - törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - 

a) kiskereskedelmi napokon - a vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével a naptári 

hét többi napján, továbbá a külön jogszabály által meghatározott munkanapon - 6 óra 

és 22 óra között tarthat nyitva, 

b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. 

 

Előzőektől eltérően az üzletek adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra, december 24-én 

és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy 

vasárnapján 6 óra és 22 óra között nyitva tarthatnak. Az újságot árusító üzlet, valamint a 

virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között, a 

sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon a 

sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak. 

Szintén kivételt képez a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet, amely 

kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra 

között nyitva tarthat. 

A Törvény felhatalmazása alapján Kormányrendelet az adott település (településrész) 

sajátosságaira – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási 

szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzletek 

nyitva tartására az e törvénytől eltérő szabályokat is megállapíthat. 

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 Békés városban több élelmiszerbolttal rendelkező kiskereskedő megkereste Izsó 

Gábor polgármestert annak érdekében, hogy üzleteiben hétköznapokon reggel 5 órakor 

megkezdhesse a nyitva tartást, oly módon, hogy az általa foglalkoztatott munkavállaló 

szolgálhassa ki a vásárlókat. 



2. 

A jelenleg hatályos jogszabályok erre nem adnak lehetőséget, a kereskedelemről szóló 2005. 

évi CLXIV. 2015. március hó 15. napjától módosított 6. § (4) bekezdésének a) pontja 

értemében a települési önkormányzat képviselő-testülete (Budapesten a kerületi 

önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése) – a helyi sajátosságok figyelembevételével 

– rendeletben szabályozhatja az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásának a 

kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvényben és a 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben foglalt feltételei további korlátozását. 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva 

tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Kormányrendelet szabályozza a 

nyitva tartási tilalom alóli mentesülés engedélyezésével kapcsolatos eljárási szabályokat. Ez a 

rendelet azonban csak abban az esetben alkalmazható, ha a Kormány a 2014. évi CII. törvény 

által meghatározottaktól eltérően a nyitva tartásra vonatkozó mentességi feltételeket 

meghatároz.  

Az előző jogszabályhelyek ismertetése alapján az alábbi következtetés vonható le: 

meg kell várni a Törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletet - amely 

meghatározza a Törvény szabályai alóli mentesség eseteit, de mind a mai napig ez a 

rendelt nem jelent meg. 

Előzőek miatt javaslom Dankó Béla országgyűlési képviselő megkeresését annak érdekében, 

hogy kezdeményezze az Országgyűlés előtt az ide vonatkozó jogszabályok módosítását oly 

módon, hogy a Képviselő-testületnek legyen lehetősége kiskereskedelmi napokon a 

Törvényben meghatározott 6-22 óra nyitva tartási időtől eltérően nyitva tartást engedélyezni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülte felkéri polgármesterét, hogy keresse 

meg a város országgyűlési képviselőjét, annak érdekében, hogy kezdeményezze az 

Országgyűlés előtt a kiskereskedelmi szektorban történő munkavégzés tilalmával 

kapcsolatos jogszabályok módosítását oly módon, hogy a Képviselő-testületnek legyen 

lehetősége kiskereskedelmi napokon a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 

munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényben meghatározott 6-22 óra nyitva 

tartási időtől eltérően nyitva tartást engedélyezni. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2015. március 19. 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


