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Tisztelt Helyettes i{üamtitkát Asszonyt

Több rnegkeresés is ótkezett tálcánklroz, többek között a Nemzeti Dohanyker.esliedelmi Nonpto§t
Zrt. is kérte a ]riskereskedelrni szelitorban tör:ténő rzsárnapi rnunkavégzés tilalmáról szóIó 2014. ér,i
Cn. töwény (a tor,ábbiakban: Kszvrntr,,) dohánytermék-kiskereskedóket érbtő jogsztbályi
rendellrezéseineli értelmezése r.onatkozásában a Nemzetgnzdasági N,Iinisztódrrm állásfoglalását. r\
megkeresések szetinr a dohánykereskedők a Kszvmty. 4, § (1) bekezdésében tögzített
iogosultságukat - mely az adventi vasámapoir és minden nnptáti év tetszőlegesen megjelölt egy
rasímapja vonatkozásában ny5jt lelretőséget n).itta tal:tásra - nem tudják gyakorolni, tnert
bejelentései}et sem a jegyző, rnint általános kereskedelrni lratóság sern a r,ámlratóság, mirrt a dohárry-
Iiislieleslredők rrrűcödési engedé\ének megfelelő r,ámhatósági engedólyt liibocsátó r,ámlratóság aem
veszi nyiivántaításba.

Válaszainkban kifeitettiik, hogy a dohánytermék kiskereskedelem részletes szabályait ug)ran külön
rőn ény hatatozza lneg, ugyanakkor a lGzvrnttr. 1. § (1) bekezdése alapján annak hatálya a

I{szvmw. 1. § (2) behezdésében rneghatátozott kir,ételekltel a kiskereskcdclmi tevékenységekre
te{ed ki, fbggetlerrül attól, hog1, e tcvékenységet állarrcló jelleggel vagy esetenként, áliandó r.agy

időszalionkónt yáltozó lrelpzínen folytatják. A kereskedelaai tevékenységek r,égzésének feltételeir,ől
szőIő 21,a/2009, (íX.29.) I(oun. rendelet (a továbbiakban; I{orm. renclelet) 2. §-áuak b) porrtja alapján
lratóságként a ketcskcdelmi ter,ékerrység lrelye szerinú teiepülési, Budapesten a kerületi önkounányzat
jegyzője,a Fővárcrsi Önkormárryzat általközvedenirl igazgttott terület tekintBtében n fővátosi íőjegyző
t an kiielölve. Fentiek alapján az adtrenttel illetve a l{szvrntv. által engedé\,ezett egy vasárnapi n),itya
tartásm vonatlcozóan a lrereslredőnek a l(orm. r,endelet ídézett pontia alapián iüetétességgel és
hatáskörel tendelkező jegyzőnek kell a szándékát bbjelcntenie.

A rnegkeresések megváItszo]ásán úl azonban fontosnak tattjuk, hogy állásfoglalásunlaól a jegyzők is
tájékoztatást kaphassanek, ezétt kétem, hogy a tVíiniszterelnökség Szen ezeti és Nlűködési
Szabá§zatától szóló 1/2014. (VII.23.) ivIvlví utasítás 131. (2) bekezciés k) pontja alapján a

kormánlüivataloknak a helyi ónkorrnányzatok törwényességi felügyeletére vonatkozó lratáskórébe
tattoző ttüveletek szakmni ir,ányítása körében a Kornrányhivatalolr figyelmét szívesked|en fe]lrírmi aí,:o. __ *
hogy a jegyzőket tájékozrassák a fentiekben istnettetett rnegfelelő eljórástól. , ffsÁe l ,;r>",
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