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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

31/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete 
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

*4 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Tv. 6. § (4) bekezdése és a 12. § 
(5) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
A rendelet célja 
 
1. § E rendelet célja az üzletek éjszakai nyitvatartásának korlátozásával a lakosság 
egészséges életkörülményekhez és a pihenéshez való jogának biztosítása.  
 
 
A rendelet hatálya 
 
2. § A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek település közigazgatási területén a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény [továbbiakban: Kertv.], valamint a 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelet [továbbiakban: Ker.] hatálya alá tartozó üzletben folytatott vendéglátó kereskedelmi 
tevékenységre, rendezvényi vendéglátó kereskedelmi tevékenységre, valamint a vendéglátó 
kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedőre. 
 
Értelmező rendelkezések 
 
3. § E rendelet alkalmazásában: 
a) üzlet: a kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, 
illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen 
raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak; 
b) vendéglátás: a kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás 
céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb 
szolgáltató tevékenységet is; 
c) rendezvényi vendéglátás: a b) pont szerinti kereskedelmi tevékenységet,a  kereskedő, 
szerződéses megegyezés alapján, a megrendelő által meghatározott helyen, eseti 
alkalommal végzi (pl. parti - szerviz); 
d) alkalmi rendezvény: az  olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más 
alkalmakból szervezett rendezvény – ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a 
bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi 
és ünnepi vásárokat -, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a 
rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó 
termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti 
alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást; 
e) éjszakai nyitva tartás: 22:00 óra és másnap 06:00 óra közötti nyitvatartási idő; 
f) munkaszüneti napok: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, 
augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26 
 
 
Az éjszakai nyitvatartás korlátozása 
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4. § (1) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartása: 



a) hétfő, kedd, szerda, csütörtök, valamint vasárnap és munkanapot megelőző munkaszüneti 
napokon 22:00 órától másnap 05:00 óráig, 
továbbá 
b) pénteken és szombaton és többes munkaszüneti nap első napján 02:00 órától másnap 
05:00 óráig kötelező zárva tartani. 
 
(2) Az (1) bekezdésben előírt nyitvatartási rendtől, csak alkalmi rendezvényeken, eseti 
jelleggel és külön engedély birtokában jogosult a vendéglátó tevékenységet folytató 
kereskedő eltérni. 
Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott korlátozás nem vonatkozik azon vendéglátó 
üzletekre, melyek működési engedélye melegkonyha üzemeltetésére jogosít. 
 
(3) A vendéglátó üzletekben illetve rendezvényi vendéglátáskor a kereskedőnek 
gondoskodnia kell arról, hogy 22:00 óra után zeneszolgáltatás, műsoros előadás, 
tánctevékenység kizárólag zárt helyiségben, zárt nyílászárók mellett történjen, a mindenkor 
hatályos zaj- és rezgésvédelmi határértékek betartása mellett.  
(4) Tilos a vendéglátó üzlethez tartozó kerthelyiségben, előkertben, teraszon vagy 
parkolóban, nyitott autóban 22:00 óra után hangosító berendezést üzemeltetni. 
 
 
*2 Hatályon kívül helyezve 
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5. § Hatályon kívül helyezve 
 
 
Vegyes rendelkezések 
 
*1 
6. §  (1) Hatályon kívül helyezve  
 
(2) Az e rendelet eltérő rendelkezése hiányában, az e rendelet szerinti eljárásra a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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7. § (1) E rendelet 2011. szeptember 01. napján lép hatályba. 
 
(2) A vendéglátó üzleteket üzemeltető kereskedők kötelesek a nyitvatartási rendjüket e 
rendelet előírásaihoz igazítani, és azt Fegyvernek Városi Önkormányzat Jegyzőjének, mint 
kereskedelmi hatóságnak – a Ker. előírásai szerint – a hatálybalépését követő 15 
munkanapon belül a 2. sz. melléklet szerinti  formanyomtatványon, írásban bejelenteni. 
 
 
                  /: Tatár László :/                                             /: Buzás Istvánné dr.:/ 
                     polgármester                                                         jegyző 
 
Kihírd.: 2011.VIII.29. 
 
*1 A 27/2012.(IV.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. május 1-től) 
*2 A 35/2012.(VI.01.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. június 1-től) 
*3 A 39/2012.(VIII.24.) rendelettel mód. (hatályos 2012. szeptember 1-től) 
*4 A 29/2014.(XI.26.) rendelettel mód. (hatályos 2014. november 30-tól) 
 
 
 



 
1. számú melléklet  *2 Hatályát veszti 
 

 
 
 

2. számú melléklet 
 

Bejelentés nyitvatartási idő módosításáról 
 

Alulírott ………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………,…………………………út……………………szám  
 
alatti székhelyű kereskedő bejelentem, hogy a(z) …………./ ………….iktatószámú, valamint 
 
 ……………./……………..nyilvántartási számú,  ……………………elnevezésű üzletem 
 
nyitvatartási idejét 201…..év…………………hó………….napjától, az alábbiak szerint 
módosítani kívánom: 
 
Hétfő:                                     Kedd:                                            Szerda: 
 
Csütörtök:                              Péntek:                                          Szombat: 
 
Vasárnap: 
 
Fegyvernek, 201……….év………………hó………..nap 
 
 
 

…………………………………. 
                                                                                                                 Kereskedő 
 
 
 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 
Kormányrendelet 10.§ (1) bek. értelmében a kereskedő a nyitvatartási idő változását, az azt 
megelőző 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. 
 
 
 
 
 


