
JAVASLAT! 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
*/2019. (*.**.) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitva tartásáról 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
közigazgatási határán belül található üzletekre 
 
 
 

2. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 
a) szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, 
amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a 
hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy; 
b) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából 
történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató 
tevékenységet is. 
 
 
. 

3. § 
 
(1) A kerületben található üzletek 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva, kivéve, ha 
az alkoholtartalmú italok árusítását 22.00 óra és 06.00 óra között beszüntetik. Az alkoholtartalmú 
italok árusításának ezen időszakban történő beszüntetéséről az üzletek üzemeltetői kötelesek a 
vásárlókat írásban, általuk jól látható helyen tájékoztatni. 
 
(2) A kerületben található vendéglátást folytató üzletek 24.00 óra és 06.00 óra között nem 
tarthatnak nyitva. 
 
(3) A kereskedelmi hatóság, a fentiektől eltérő nyitvatartást engedélyezhet az üzemeltető 
(kereskedő) kérelmére a Király utca - Károly körút - Dohány utca - Klauzál utca, Klauzál tér, 
Csányi utca átlal határolt területre 
 
a) vendéglátást folytató üzletek esetén: kedd, szerda, csütörtök 2.00 óráig 
péntek és szombat 3.00 óráig 
 
(4) Az eltérő nyitva-tartás engedélyezéséhez az üzemeltetőnek (kereskedőnek) szakértői 
véleménnyel előzetesen igazolnia kell, hogy az üzletben lévő technikai berendezések, hanghatást 
okozó eszközök maximális terhelés mellettsem érik el a külön jogszabályban meghatározott, 



vagy veszélyes mértékű környezeti zaj és rezgés szintjét, amely szintet műsoros előadás, tánc 
esetén sem lehet túllépni. Hogy a technikai eszközök által okozott zaj és rezgés a védendő 
homlokzatnál maximális terhelés mellett se haladhassa meg a külön jogszabályban meghatározott 
megengedett zaj és rezgés szintjét, az üzemeltető köteles a hangrendszerbe olyan 
teljesítményszabályozó eszközt bekötni, amely a szakértő által meghatározott teljesítmény feletti 
működést nem teszi lehetővé. A teljesítményszabályzó eszközt - limitert - oly módon kell 
bekötni, hogy az előírt teljesítmény meghaladásának elérése fizikailag is lehetetlen legyen és ezt 
a szakértői véleménnyel igazolni kell. Amennyiben az üzletben lévő, vagy ahhoz tartozó - 
funkcionálisan nem hanghatás-létrehozására szolgáló - berendezések által kibocsátott zaj és 
rezgés meghaladja a külön jogszabályban meghatározott mértéket, eltérő nyitva-tartás nem 
engedélyezhető. 
 
(5) Az eltérő nyitvatartás engedélyezéséhez az üzemeltetőnek (kereskedőnek) kötelező, az üzlet 
működési engedélyében, vagy igazolásában meghatározott befogadóképessége szerint 50 fő 
fölött saját biztonsági őr alkalmazása. 
 
(6) Az eltérő nyitvatartás engedélyezéséhez az üzemeltetőnek (kereskedőnek) kötelező az üzlet 
10 méteres környezetében, a közterületen a hulladékot összegyűjteni, és a területet tisztántartani. 
 
(7) Az eltérő nyitvatartás engedélyezésével az üzemeltető (kereskedő) vállalja, hogy ő, vagy 
alkalmazottja, illetve a biztonsági őr az illetékes hatóságoknak haladéktalanul bejelentést tesz az 
üzletben, vagy annak 10 méteres környezetében esetlegesen elkövetett bűncselekmény, vagy 
szabálysértés esetén.   
 
(8) Az eltérő nyitvatartás nem engedélyezhető az üzlet működési engedélyében, vagy 
igazolásában meghatározott 250 főt meghaladó befogadóképesség esetén. 
 
(9) Az eltérő nyitvatartás akkor engedélyezhető, ha a kereskedő vállalja, hogy a zeneszolgáltatás 
kizárólag zárt nyilászárók mellett történik. 
 
(10) Az eltérő nyitvatartási engedélyt vissza kell vonni, ha az üzlet működésével kapcsolatban 
több lakossági panasz érkezik, és a panaszokat a kereskedelmi hatóság megalapozottnak találja. 
A kereskedelmi hatóság az érzékszervekkel tapasztalható, de külön zajmérést nem igénylő, 
jellemzően: az érkező és távozó, vagy az üzlet bejáratánál álló vendégek okozta zaj (a 
továbbiakban: az üzlet vendégei által okozott zaj) esetén a hatóság az általa készített, illetve a 
hozzá elektronikus úton, az érintett lakók részéről eljuttatott kép- és hangrögzítésre alkalmas, 
digitális eszközökkel készített felvételeket is fegyelembe veheti. 
 
(11) Az eltérő nyitvatartási engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válásától 
számított 6 hónapig az üzemeltető (kereskedő) kérelmére eltérő nyitvatartási engedély nem 
adható ki, akkor sem, ha az üzlet tulajdonost vált, és ugyanazon címen illetve helyrajzi számon 
található, akár más nevű üzlethelyiségre kérelmez az új üzemeltető (kereskedő) eltérő 
nyitvatartási engedélyt. 
 
(12) Az (1), (2), (3) (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) bekezdésben foglaltak megsértése esetén 
a jegyző a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdése valamint a 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 27. § 
(1) bekezdése alapján jár el. 



 
 

4. § 
 

(1) E rendelet 2019. ****** **-én lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 
9/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
 
 

 
jegyző                                                                                 polgármester 

 
 

 
Záradék 

 
 

A rendelet kihirdetése 2019. ****** **-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént. 
A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője 
részére. 
 
  

 
                           jegyző 
 

 
 

Általános indokolás 
 

A képviselő-testület a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 
6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az üzletek nyitva tartását 
korlátozó rendeletét (a továbbiakban: rendelet). 
A rendelet célja a lakók pihenéshez és egészséges környezethez való jogának, valamint a 
vállalkozás szabadsághoz fűződő jog biztosítása, elsődlegesen a lakosság pihenéshez, és 
egészséges környezethez való jogának érvényre juttatása. Az urbanizáltság foka és jellege helyi 
sajátosságként indokolja, hogy az Önkormányzat – az egyedi és utólagos hatósági fellépési 
lehetőségeken túl – normatív módon, jogi eszközökkel védje a helyi lakosság éjszakai nyugalmát. 
 
 Mindezek figyelembe vételével került meghatározásra az egyes üzletek nyitva tartása.  
 
 
 

 
 

http://www.erzsebetvaros.hu/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


