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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015. (I.30) önkormányzati rendelete  

az  üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről  
 

(egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelettel) 

 

 

 

Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 

alkotja:  

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet célja az üzletek éjszakai (22 óra és 06 óra közötti) nyitva tartásának 

szabályozásával a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, 

éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosítása. 

 

2. § (1) A rendelet személyi hatálya - a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a szeszes italt 

is forgalmazó vendéglátó üzletek üzemeltetőire terjed ki. 

 

(2) Nem terjed ki a rendelet személyi hatálya: 

a) a szálláshelyek területén működtetett vendéglátó üzletek 

üzemeltetőire, valamint 

b) a rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek 

teljes mértékben megfelelő vendéglátó üzletek üzemeltetőire, 

továbbá a 

c) bevásárlóközpontok területén működő vendéglátó üzletek 

üzemeltetőire, és a  

d)1  zenés-táncos szórakozóhelyek területén működő vendéglátó 

üzletek üzemeltetőire. 

 

(3)2 A rendelet 1. melléklete g) és h) pontjában meghatározottak tekintetében 

a vendéglátó üzletek üzemeltetőjének teljes bizonyító erejű magánokiratban 

kell nyilatkoznia. Kétség esetén az üzemeltetőnek - a Kereskedelmi Hatóság 

felhívására - rendelkezésre kell bocsátania a nyilatkozata alapjául szolgáló 

bizonyítékokat. Ennek során az üzemeltetőnek a Kereskedelmi Hatóság 

felhívására hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy az árbevételre vonatkozó e 

rendelet 1. számú melléklete h) pontjában meghatározott követelményeknek 

megfelel. 

 

(4) A vendéglátó üzlet üzemeltetőinek a rendelet 1. mellékletében 

meghatározott követelményeknek folyamatosan meg kell felelniük. 
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3. § A rendelet területi hatálya Budapest Főváros XXI. Kerület közigazgatási 

területére terjed ki. 

 

4. § E rendelet alkalmazásában 

a) szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények 

gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült 

terméket, továbbá az 1,2 %-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat; 

b) vendéglátó üzlet: olyan üzlet, amelyben az üzemeltető a kereskedelemről 

szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker.Tv.) 2. § 30. pontja 

szerinti szolgáltató tevékenységet végzi; 

c) 3alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ker. rendelet) 28. § 

a) pontja szerinti fogalom. 

 

2. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozása 

 

5. § A 2. § (1) bekezdésében meghatározott üzletek - a 6. § - 7. §-ban foglalt 

kivételekkel - 23.00 órától 05.00 óráig nem tarthatnak nyitva.  

 

6. § (1) A vendéglátó üzletek december 31. és január 1. napján (szilveszterkor) 

korlátozás nélkül tarthatnak nyitva.  

 

(2) A vendéglátó üzletek a 7. § szerinti engedély birtokában alkalmi rendezvény 

tartása céljából 23. 00 és 05. 00 óra között is nyitva tarthatnak.  

 

7. § (1) A vendéglátó üzlet alkalmi rendezvény tartása céljából történő éjszakai 

nyitva tartását az üzemeltető kérelmére a polgármester engedélyezi. A 

kérelmet - legalább 30 nappal a rendezvény tervezett időpontja előtt - a 

Polgármesteri Hivatalban, a Kereskedelmi Csoportnál kell benyújtani.   

 

(2) A kérelmemben meg kell jelölni:  

a) az üzemeltető nevét, székhelyének címét, 

b) az üzlet címét, 

c) a nyitva tartás meghosszabbításának naptári napját, idejét (nap, óra, perc 

formátumban meghatározva), 

d) a rendezvény jellegét. 

 

(3)4 Az eseti jelleggel tartott rendezvények száma egy naptári évben nem 

haladja meg a 8 alkalmat. A polgármester a döntés meghozatalakor 

figyelemmel van a rendezvény jellegére, az adott naptári évben megadott, 

alkalmi rendezvény tartására vonatkozó engedélyek számára, azok 

gyakoriságára. A kérelem tárgyában hozott döntést közölni kell az 

üzemeltetővel, valamint a kerületi rendőrkapitánysággal.   

 

 

(4) Alkalmi rendezvény tartására vonatkozó engedélyt nem lehet kiadni, ha a 

kérelem benyújtását megelőző 1 évben jogszabálysértő üzemelés miatt a 

kereskedelmi hatóság jogerős jogszabálysértést megállapító döntéssel lezárt 

                                                 
3
 Beiktatta a 11/2015. (III.18.) ö.r. 

4
 Módosította a 11/2015. (III.18.) ö.r. 



4 

 

eljárást folytatott le a vendéglátó üzletet működtető kereskedő ellen a kérelem 

tárgyát képező vendéglátó üzlet (mint székhely/telephely) tekintetében. 

 

8. § (1) A 7. § szerinti eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

(2) E rendelet rendelkezéseit jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kell 

alkalmazni. 

 

 

3. Záró rendelkezések 

 

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglal kivétellel – 2015. február 1. napján 

lép hatályba. 

 

(2) A 8. § (2) bekezdés 2015. március 15-én lép hatályba. 

 

(3) A rendeletet a hatálybalépést megelőzően keletkezett jogviszonyokra, 

továbbá ún. „zártkörű rendezvény” tartása esetén is alkalmazni kell. 

 

(4) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti az üzletek éjszakai 

nyitvatartási rendjéről szóló 41/2011. (XI.24.) Kt. számú rendelet. 

 

(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 

Tanács 2006/123 EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.  

 

 

 

  

Borbély Lénárd s.k. 
polgármester 

dr. Szeles Gábor s.k. 
jegyző 
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51. melléklet a 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

Feltételek a 2. § (2) bekezdésében foglaltak érvényesüléséhez 

 

 

 

a) az üzlet a ruhatárral vagy a felsőruházat kulturált elhelyezését biztosító 

lehetőséggel (állófogas, ruhaakasztó) rendelkezik és a ruhatár használata 

díjmentes, 

 

b) az üzlet legalább 20 ülőhellyel rendelkezik,  

 

c) az üzletben rendszeresített ét- és itallap a magyar nyelvűn kívül legalább egy 

idegen nyelven is készül, 

 

d) az üzletben az ételek elkészítésére, valamint az étel és ital kiszolgálására külön 

szakképzett személyzetet foglalkoztatnak, 

 

e) a helyszínen felszolgált ételeket főként nyers alapanyagokból a helyszínen süti, 

vagy főzi, mely tevékenységet folyamatosan, a teljes nyitvatartási idő alatt 

folytatják, vagy legfeljebb azt a zárás előre meghatározott időpontját 

megelőző 1 órával fejezik be, és a felszolgált ételek nem kizárólag a ker. 

rendelet 28. § b) pontja szerinti büfétermékek, 

 

f) a WC és mosdóhelyiség tisztaságát rendszeresen, ellenőrzik, szükség esetén 

takarítják és fertőtlenítik, 

 

g) hatósági eljárást igénylő, megalapozott, jogerősen jogszabálysértést 

megállapító hatósági döntéssel lezárt lakossági panaszbejelentés az üzlet 

ellen az utóbbi két évben nem érkezett, 

 

h) az üzletet üzemeltető gazdasági társaság éves nettó árbevételének legalább 

30 %-a – az ellenőrzés kezdő napját megelőző éves időszak átlagában –

melegkonyhás vendéglátó ipari tevékenységből származik. 
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