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2015. évi minimálbér 

 
Megjelent a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 

szóló 347/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet, mely szerint mintegy 3,4%-kal emelkedik 2015-ben 

a munkáltatók által kötelezően fizetendő bérek minimuma. 

2015. január 1-jétől a minimálbér havi 101.500 Ft-ról 105.000 Ft-ra, míg a garantált bérminimum 

havi 118.000 Ft-ról 122.000 Ft-ra emelkedik. 

Minimálbér Garantált bérminimum 

 Minimálbér 2015.január 01-től Garantált minimálbér 2015. Január 01-től 

Havi 105.000 Ft/hó 122.000 Ft/hó 

Heti 24.160 Ft/hét 28.080 Ft/hét 

Napi 4.830 Ft/nap 5.620 Ft/nap 

Óra 604 Ft/óra 702 Ft/óra 

 

Társadalombiztosítási szabályok változásai 

 
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2015. január 1-jétől havi 6.930,- Ft-ra (napi 231,- Ft-ra) 

emelkedik. 

A GYED-ben, GYES-ben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő szülőket foglalkoztatók igénybe 

vehető szociális hozzájárulási adó kedvezményénél változás, hogy 2015-től nem kell arányosítani 

részmunkaidő esetén a bruttó bért vagy a 100 ezer Ft-os korlátot, a kedvezmény a teljes összeg után 

érvényesíthető. 
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Vasárnapi munkavégzés tilalma 

 
Megjelent a Magyar Közlönyben a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 

tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, mely 2015. március 15-én lép hatályba. 

A jogszabály alapján az üzletek – bizonyos kivételekkel – vasárnap és munkaszüneti napokon 

zárva tartanak, valamint kiskereskedelmi napokon 6 és 22 óra között tarthatnak nyitva. 

Kiskereskedelmi napnak a vasárnap és munkaszüneti napok kivételével a hét többi napja, valamint a 

külön jogszabály által meghatározott munkanapok számítanak. 

 

Tilalom alól mentesülő üzletek és tevékenységek 
 

A tilalom nem terjed ki az alábbi üzletekre, tevékenységekre: 

 gyógyszertárak, 

 üzemanyagtöltő-állomások, 

 nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzletek, 

 közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzletek, 

 világörökségi területen található üzletek, 

 egészségügyi intézmények, büntetés-végrehajtási intézetek területén történő, valamint  

 katonai objektumon belül folytatott kereskedelmi tevékenység, 

 piacon, helyi termelői piacon, valamint vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenység, 

 kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység (idegenvezetői tevékenység, lovas 

szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, tartós szálláshasználati 

szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység), 

 szálláshelyen folytatott kereskedelmi tevékenység, 

 vendéglátás, 

 kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység (üzletszerű gazdasági tevékenység                 

keretében bevásárlóközpont, piac vagy vásár üzemeltetése, ideértve az ott forgalmazott 

termékek raktározásával, szállításával összefüggő vagy egyéb, a kereskedelmi tevékenység 

folytatásának elősegítésére irányuló szolgáltatások nyújtása), 

 kulturális tevékenységet és fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenység. 

 

Ha a pályaudvarok területével kapcsolatosan kétség merül fel, akkor a jegyző a pályaudvar 

üzemeltetőjével egyetértésben határozza meg, hogy az meddig terjed ki.  
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Időszaki mentességek, bejelentési kötelezettség 

 
Az üzletek adventi vasárnapokon, valamint minden naptári év tetszőlegesen választott egy vasárnapján 6 

és 22 óra között tarthatnak nyitva. Az advent a december 24-ét megelőző negyedik vasárnappal 

kezdődő, karácsonyig tartó időszak. 2015-ben ez az időszak 2015. november 29-én kezdődik. 

A kereskedő köteles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak legalább az érintett időpont előtt bejelenteni 

az adventi vasárnapokra és a tetszőlegesen választott egy vasárnapra vonatkozó nyitvatartási szándékát. 

December 24-én és december 31-én az üzletek csak 6 és 12 óra között tarthatnak nyitva, akkor is, 

ha vasárnapra esnek. 

 

Speciális rendelkezések 

 
A kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon 5 és 12 óra 

között, illetve kiskereskedelmi napokon 5 és 22 óra között tarthatnak nyitva. 

Az újságot árusító üzletek, valamint a virágot árusító üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon 6 és 12 

óra között is nyitva tarthatnak. Újságot árusító üzletnek az a max. 50 m2 árusítóterülettel rendelkező 

üzlet minősül, amelyben a keletkező árbevétel legalább 2/3-a újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány értékesítéséből származik. Virágot árusító üzletnek az a max. 150 m2 árusítóterülettel 

rendelkező üzlet számít, amelyben a keletkező árbevétel min. 2/3-a vágott virág, vágott zöld, ill. cserepes 

dísznövény értékesítéséből származik. 

Az előírt árbevételi arányt a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrizheti, és az üzlet üzemeltetője a hatóság 

felhívására köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy a követelményeket teljesíti. A sportlétesítményekben 

üzemelő üzletek a sportrendezvények ideje alatt vasárnap és munkaszüneti napokon is nyitva tarthatnak. 

 

Mentesség kisméretű üzletek esetén 

 
Az az üzlet, melynek árusítótere nem haladja meg a 200 m2-t, az általános zárvatartási időszakban is 

nyitva tarthat akkor, ha az üzletben ebben az időben kizárólag az egyéni vállalkozó, az egyéni cég tagja 

vagy gazdasági társaság legalább 20%-os tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tagja vagy 

segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet. 

E feltételek betartásáról a hatóság ellenőrzésekor köteles teljes bizonyító erejű magánokirat formájában 

nyilatkozatot tenni. Kétség esetén a hatóság felhívására köteles hitelt érdemlően (legalább közokiratba 

foglalt nyilatkozattal) is igazolni a feltételek fennállását. 

Segítő családtagnak az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég tagjának, a gazdasági társaságban min. 20%-os 

részesedéssel rendelkező tagjának a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója számít, aki részt vesz a 

kereskedelmi tevékenység folytatásában. A segítő családtag nem egy foglalkoztatási forma, tehát a 

családtagokat is valamely bejelentett jogviszonyban (pl. munkaviszonyban) kell alkalmazni. 

 

Szankciók 
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A törvényben, illetve e törvényben foglalt felhatalmazás alapján kiadandó kormányrendeletben előírtak 

betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. Az előírások megsértése esetén a hatóság az első 

jogsértéskor 5-15 napra, a második jogsértéskor 30 napra, a harmadik jogsértés esetén 90 napra, minden 

további jogsértés esetén 365 napra az üzlet ideiglenes bezárásáról határoz. 

 

A jogszabály a hatályba lépéséig még változhat, kérem kísérjék figyelemmel az előírásokat, 

tájékozódjanak a nyitvatartási előírásokat illetően! 

 

NAV-közlemény pénztárgépek  
 
„Figyelem! 2015. január 1-jétől változik a pénztárgép használatra kötelezett adóalany 

számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége  

Az adóalany 2015. január 1-jétől adatszolgáltatási kötelezettségének pénztárgép használatra kötelezett 

tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan 

kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó 

összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét a számla kibocsátásának keltét alapul véve, 

naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton (PTGSZLAH 

adatlapon) megküldi az állami adóhatóságnak.  

Az adatszolgáltatási kötelezettséget azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni, amelyek 

kibocsátása 2014. december 31-ét követően történik. Tehát 2015. január 1-jétől kezdődően valamennyi 

pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki/amely bizonylatadási kötelezettségét online 

pénztárgéppel történő nyugtaadás helyett számla kibocsátásával teljesíti (ideértve azokat is, akik 

korábban mentesültek az adatszolgáltatási kötelezettség alól), köteles az általa e tevékenységhez 

kapcsolódóan kibocsátott valamennyi számláról adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé.”  

(Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 

 

Jó hír, hogy a rendelkezés ügyfeleinket kevésbé érinti, aki pénztárgép használatára kötelezett, s 

nyugtaadási kötelezettségét pénztárgéppel teljesíti, kiesik ebből a kötelezetti körből.  

 

Kérem, akik nem használnak pénztárgépet, vizsgálják meg így az új év elején, hogy nem tartoznak-e a 

nyugtaadási kötelezettségüket pénztárgéppel teljesítendők kötelezetti körébe, ha igen, akkor sürgősen 

szerezzék be pénztárgépüket! 

 

 

 

 

A Fókusz-Audit Kft. hírlevelében leírtak a hírlevél jellegéből adódóan csupán általános tájékoztatásul 

szolgálnak. Így ezen információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, konzultációt és nem szolgálnak 
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bármely üzleti döntés alapjául. Amennyiben a jövőben nem szeretné a Fókusz-Audit Kft. Hírlevelének 

számait megkapni, kérjük, írjon az info@fokuszaudit.hu email címre. 

 

Kérdései vannak, keressen bennünket! 

 

 

Üdvözlettel: Baráthné dr Kozák Erzsébet 

 

 

 

Piliscsaba, 2015.január 05. 


