
      Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
25/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl, egységes szerkezetben a 
módosítására kiadott 10/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelettel 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemrıl szóló 
2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az 
alábbiakat rendeli el: 
      I. fejezet 
           Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja 
      1.§. 
Az üzletek 22.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - nyitvatartási rendjének szabályozása. 
 

2. A rendelet hatálya 
      2. § 
 
(1) A rendelet hatálya  a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kiterjed Alsónémedi 
Nagyközség közigazgatási területén a  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl 
szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet)  hatálya alá tartozó 
üzletekre. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) élelmiszer-, vagy vegyeskereskedés üzletekre, 
b) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre, 
c) üzemanyagtöltı állomáson üzemeltetett üzletre 
d) vendéglátó üzletek tárgyév december 31-én 22 órától a tárgyévet követı év január 1-

jén 06 óráig a Rendelet szerinti bejelentési kötelezettség  alapján tartott szilveszteri 
rendezvényére. 

 
          II. fejezet 

                                             3.  A nyitva tartás részletes szabályai 
 

Általános nyitva tartás 
3. § 

 
(1) Az üzletek 22 óra és az azt követı nap 06 óra között  nem tarthatnak nyitva. 
 
 
    Eltérı nyitva tartás engedélyezése 
                                                                         4. §  
 
(1) Az üzlet heti rendszeres  nyitva tartását érintı eltérı nyitva tartást legfeljebb 04.00 óráig 
engedélyezhet a jegyzı annak a vendéglátást folytató üzletnek,  

a) amely ellen a kérelem benyújtását  megelızı 3 hónapon belül panaszt nem tettek, 
illetve panasz esetén a hatósági ellenırzés során megállapítást nyert, hogy a panasz 
nem volt megalapozott és  



b) az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói többségi arányban  
írásban hozzájárultak és  

c) az üzemeltetı vállalja, hogy az eltérı éjszakai nyitva tartást követı napon, reggel 
08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévı hulladék összegyőjtésérıl és 
elszállításáról gondoskodik. 

 
(2) A jegyzı a 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén  alkalmi rendezvény 
miatt az eltérı nyitva tartást legfeljebb 06.00 óráig   engedélyezheti. 
 
(3) Ugyanazon üzemeltetı kérelmezı esetén egy engedélyben, maximum 30 napos 
idıtartamra  több alkalmi rendezvény is engedélyezhetı. 
  
(3) A heti rendszerességő vagy alkalmi eltérésre vonatkozó kérelmet az üzemeltetınek  

a)  üzlet heti rendszeres  nyitva tartását érintı eltérı nyitva tartás esetén  a változással 
érintett hét hétfıi napját megelızı 10 nappal, 
b) alkalmi rendezvény  esetén a rendezvény idıpontját megelızıen  legalább 15 
nappal korábban kell benyújtani a jegyzınek. 

(4)1 Nem engedélyezhetı az éjszakai nyitva tartás olyan üzlet esetében, amelynek bejárata  
100 m-nél kisebb távolságra van oktatási-nevelési  intézmény vagy játszótér telekhatárától. 
 
      Üzletnyitás, üzemeltetı-váltás 
      5. § 
 
(1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 3. § (1) bekezdése irányadó. 
 
(2) Ha az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatosan 2 hónapon belül 
panaszt nem tesznek, a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével a jegyzı eltérı nyitva tartást 
engedélyezhet. 
 
(3) Üzemeltetı-váltás esetén az új üzemeltetınek az eltérı nyitvatartási engedélyt újra meg 
kell kérnie a (2) bekezdésben foglalt feltételek alapján. 
 
          Engedély visszavonása 
      6. § 
 
(1) Az eltérı nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni 

a) ha az üzlet eltérı nyitva tartásának visszavonását az üzlettel szomszédos ingatlanok 
tulajdonosai vagy használói többségi arányban írásban kezdeményezi, vagy 

b) az üzlet bizonyított módon nem tartotta  be az engedélyezett nyitva tartást, vagy 
c) a zajvédelmi hatóság részérıl megállapításra kerül, hogy az üzlet nem tartotta be a 

külön jogszabályokban elıírt vagy az egység részére hatósági határozatban 
megállapított zajkibocsájtási határértéket vagy 

d) hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenırzéseken tapasztaltak alapján. 
 
(2) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított 6 hónapig a 
vendéglátó üzlet eltérı nyitva tartásra engedély nem kaphat.    
  
 

                                                 
1 Beiktatta a 10/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2013. 07. 01-tıl 



III. fejezet 
      Vegyes rendelkezések 
 

       5. Értelmezı rendelkezések 
7. § 

(1) E rendelet alkalmazásában: 
a) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzıen helyben fogyasztás 
céljából történı forgalmazása, ideértve az azzal összefüggı szórakoztató és egyéb szolgáltató 
tevékenységet is, 
b) zenés rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve idıpontban tartott, 
nyilvános, zeneszolgáltatást nyújtó rendezvény, 
c) alkalmi rendezvény: az a rendezvény, amit az üzemeltetı a heti bejelentett nyitvatartási 
idején túl, nem heti rendszerességgel kíván megtartani. 
g) szomszédnak minısülnek az érintett ingatlannal közvetlenül határos, valamint az azzal 
sarokkal érintkezı, továbbá az utca átellenben lévı oldalán az érintett ingatlannal szemben 
lévı belterületi ingatlanok. Az utca másik oldalán lévı ingatlanok közül azokat kell 
figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül hagyásával a vendéglátó egység által 
érintett ingatlannal közvetlenül vagy sarokkal érintkeznének.  
 

 
6. Záró rendelkezések 

   8. §  
 

(1) E rendelet 2013. január  l-én  lép hatályba. 
(2) Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területén e rendelet hatálybalépésének napján 
vendéglátást folytató üzletek üzemeltetıinek  2013 március 31. napjáig eltérı nyitva tartás 
kezdeményezéséhez  nem kell a 4. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlanok 
tulajdonosaitól írásos hozzájárulást beszerezni, ha a rendelet hatálybalépésének napját 
megelızıen 3 hónapon belül az üzlet mőködésével kapcsolatosan panasz nem érkezett. 
 
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal 
hirdetıtábláján való kifüggesztésével - köteles gondoskodni. 
 
 
 
 
  Vincze József         Dr. Percze Tünde 
             Polgármester                jegyzı 
 
A rendelet kihirdetve:  2012. november 27. 
 
   Dr. Percze Tünde 
                     jegyzı 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalta Dr. Percze Tünde jegyzı 2013. július 3-án 
 
        Dr. Percze Tünde sk. 
                   jegyzı 
 



 
 


