
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
15/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete 

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. tv. 12. § (5) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 

1. A rendelet célja 
 
1. § A rendelet célja a vendéglátó üzletel éjszakai nyitvatartásának szabályozásával a lakosság 
egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosítása.  
 
 

2. A rendelet hatálya 
 
2. § A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek Város közigazgatási területén vendéglátó üzletet 
üzemeltetőkre. 
 

3. Értelmező rendelkezések 
 
3. § E rendelet alkalmazásában 
a) éjszakai nyitvatartás: 22:00 óra és másnap 06:00 óra közötti nyitvatartási idő; 
b) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti fogalom; 
c) panasz: a vendéglátást folytató üzlet működésével szemben felmerülő egyedi kérelem, vagy 
reklamáció, amelyben a panaszos a vendéglátást folytató üzlet működéséből fakadó 
zajhatásokat kifogásolja, és azt bizonyítja. Panasznak minősül az üzlet engedélyezettől eltérő 
nyitva tartásával kapcsolatos bejelentés is; 
 
 

4. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendje 
 
4. § (1) A vendéglátó üzletek 22:00 és 06:00 között – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 
nem tarthatnak nyitva. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik arra a vendéglátó üzletre, amelynek 
üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott állandó vagy alkalmi éjszakai nyitvatartási 
engedéllyel rendelkezik. A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének gondoskodni 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.  
 
 

5. Állandó és alkalmi éjszakai nyitvatartás engedélyezése, visszavonása 
 



5. § (1) Az állandó vagy alkalmi nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 1. és 2. 
sz. mellékletét képező nyomtatványon a jegyzőnek kell benyújtani, legkésőbb a rendezvényt 
megelőző 8. napig.  
  
(2) A jegyző a nyitvatartás módosítását engedélyezheti a 4. §-ban meghatározott időpontoktól 
eltérően is az üzemeltető kérelmére, legfeljebb 02:00 óráig annak a vendéglátást folytató 
üzletnek, amely ellen a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül működésével kapcsolatban 
panaszt nem tettek, vagy panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a 
panasz nem volt megalapozott. 
 
(3) Alkalmi éjszakai nyitvatartási engedély évente legfeljebb hat alkalommal adható egy 
vendéglátóhely részére.  
 
(4) Állandó vagy alkalmi éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelem esetén a kérelmező 
írásbeli bejelentésben köteles feltüntetni a következőket: 
a) az üzemeltető nevét, székhelyét, 
b) a vendéglátóhely elnevezését, címét, 
c) kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, 
d) nyitvatartás meghosszabbításának naptári napját, idejét (év, hónap, nap, óra, perc 
formátumban) állandó éjszakai nyitvatartási engedély esetén meg kell jelölni, hogy mettől-
meddig terjedő időtartamra kéri az engedélyt, 
e) a rendezvény jellegét, megnevezést, 
f) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők 
nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát. 
g) A kérelemhez mellékletként csatolni kell az üzlethelyiséggel rendelkezni jogosult 
hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos.   
 
(5) Az állandó, illetve az alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt vissza kell vonni, ha 
a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy  
b) lakossági panasz érkezik és a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés során a panasz 
megalapozott, vagy 
c) hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak ezt indokolttá teszik.  
 
(6) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapig a 
vendéglátó üzlet sem állandó, sem alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kaphat. 
Amennyiben a nyitvatartási engedély egy éven belül ismételten visszavonásra került, az 
engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a 
vendéglátó üzlet sem állandó, sem alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kaphat.  
 
(7) Az állandó és alkalmi éjszakai nyitvatartás engedélyezése iránti kérelemhez 3.000,- Ft 
értékű illetékbélyeget kell csatolni. 
 
 

6. Eljárási szabályok 
 
6. § (1) Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 
rendelkezései szerint kell lefolytatni.  
 
(2) A jegyző nyilvántartást vezet az állandó és alkalmi nyitvatartási engedéllyel rendelkező 
üzletekről.     



 
 

7. Záró rendelkezések 
 
7. § (1) Ez a rendelet 2020. augusztus 1-én lép hatályba. 
 
(2) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 31/2011.(VIII.29.) 
önkormányzati rendelet 2020. július 31-én hatályát veszti.  
 
 
 
 
 Tatár László       dr. Pető Zoltán 
 polgármester            jegyző 
 
 
 
Kihírd.: 2020.VII.10. 



         
 

1. számú melléklet a 15/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez 
 

 
Állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelem 

 
Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló ……../2020.(………) önkormányzati rendelet alapján az általam 
üzemeltetett vendéglátó egység tekintetében kérem az állandó éjszakai nyitva tartás 
engedélyezését.  
 
Az üzemeltető neve: ……………………………………………………………………………. 

Az üzemeltető székhelye: ………………………………………………………………………. 

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: ……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vendéglátóhely elnevezése: ……………………………………………………………………. 

Vendéglátóhely címe: ………………………………………………………………………….. 

 

Nyitva tartás meghosszabbításának naptári napját, idejét (mettől-meddig): …………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: ………………… 

 

Kérelmezett nyitvatartási idő:  

 

hétfő:   ……………………………-tól  …………………………………..-ig, 

kedd:   ……………………………-tól …………………………………..-ig, 

szerda:  ……………………………-tól …………………………………..-ig, 

csütörtök: ……………………………-tól …………………………………..-ig, 

péntek: ……………………………-tól …………………………………..-ig, 

szombat: ……………………………-tól …………………………………..-ig, 

vasárnap: ……………………………-tól …………………………………..-ig, 

 
 
Fegyvernek, ………………………………………. 
 
 
 
      ……………………………………………… 
          üzemeltető aláírása 
 



         
 
2. számú melléklet a 15/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Alkalmi éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelem 
 
 

Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló ……../2020.(………) önkormányzati rendelet alapján az általam 
üzemeltetett vendéglátó egység tekintetében kérem az alkalmi éjszakai nyitva tartás 
engedélyezését.  
 
 
Az üzemeltető neve: ……………………………………………………………………………. 

Az üzemeltető székhelye: ………………………………………………………………………. 

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: ……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vendéglátóhely elnevezése: ……………………………………………………………………. 

Vendéglátóhely címe: ………………………………………………………………………….. 

 

 

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: ………………… 

 

A rendezvény időpontja:  20….. év …………………………. hó ……… nap. 

  kezdete:  ………… óra, befejezése: ………… óra 

  jellege: ……………………………………………………………. 

 

 
 
Fegyvernek, ………………………………………. 
 
 
 
      ……………………………………………… 
          üzemeltető aláírása 
 




