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Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete 
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról 

  
/egységes szerkezetben a 35/2012. (XII.20.) és 23/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelettel/ 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben 
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet célja 
 
1.§ A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai nyitva tartási (22.00 óra és 06.00 óra közötti) rendjének 
szabályozása. 

 
A rendelet hatálya 

 
2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Vecsés Város közigazgatási területén működő vendéglátást 
folytató üzletekre. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatókra és annak a 
részeként valamint az üzemanyag-töltőállomásokon üzemeltetett kereskedelmi és vendéglátó 
egységekre. 
  
 

A vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási (22.00 óra és 06.00 óra közötti) 
rendjének szabályozása 

 
3.§ (1) Vecsés Város közigazgatási területén működő vendéglátást folytató üzletek este 24.00 óra 
és az azt követő nap reggel 04.00 óra között nem tarthatnak nyitva. 
(2)1 Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni december 31-én 24.00 órától január 1-
jén 04.00 óráig. 
4.§ (1)2 Eltérő, azaz legfeljebb 02.00 óráig tartó nyitva tartás engedélyezhető annak a 
vendéglátást folytató üzletnek, 
a) amely ellen az eltérő nyitva tartás iránti kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül 
panaszt nem tettek vagy panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a 
panasz nem volt megalapozott és 
b) ha ahhoz az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú 
ingatlanok tulajdonosainak – tulajdoni hányaduk arányát tekintve – többsége írásban hozzájárult.  

                                                   
1 Beillesztette a 35/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
2 Módosította a 35/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
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(2)3 A vendéglátást folytató üzletben alkalmanként vagy rendszeresen tartandó rendezvények 
bejelentését az üzemeltető köteles legkésőbb a rendezvény időpontját 10 nappal megelőzően 
bejelenteni az e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon vagy azzal megegyező 
adattartalommal. 
(3)4Alkalmi vagy rendszeres rendezvény idejére eltérő nyitva tartás a 4. § (1) bekezdésben foglalt 
feltételekkel és legfeljebb 04.00 óráig engedélyezhető. 
(4)5 Az engedély nélkül tartott rendezvényeket a jegyző jogosult haladéktalanul beszüntetni. 
(5)6 A rendezvény bejelentése alól mentesülnek azok a vendéglátó egységek, melyek rendszeres 
vagy alkalmi rendezvényekre vonatkozóan eltérő nyitvatartási engedéllyel rendelkeznek. Ezen 
üzletek rendezvényeiket akkor kötelesek bejelenteni, ha a kiadott rendszeres vagy alkalmi 
rendezvényekre vonatkozó eltérő nyitvatartási engedélyhez képest eltérő napon tartják 
rendezvényüket. 
4/A.§7 Szabadtéri rendezvényre kitelepülő vendéglátást folytató üzletek nyitvatartási ideje 
megegyezik a rendezvény idejével, arra eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedéllyel nem kell 
rendelkezni.  
5.§8 Üzemeltető váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitva tartás iránti engedélyt újra meg 
kell kérnie, esetében a 4. § (1) bekezdése az irányadó. 
6. §9 Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni 

a) többszöri lakossági bejelentés esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági 
ellenőrzés során a panasz megalapozottnak tekinthető; 

b) ha azt az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú 
ingatlanok tulajdonosainak – tulajdoni hányaduk arányát tekintve – többsége 
kezdeményezi; 

c) hivatalból indult, többszöri helyszíni ellenőrzés során tapasztaltak alapján. 
7. § Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a 
vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet. 
8. § (1) Új vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 3. § (1) bekezdése irányadó. 
(2) Ha az új vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatosan 3 hónapon belül panaszt 
nem tesznek illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz 
nem volt megalapozott, és az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, 
telekhatárú ingatlanok tulajdonosai tulajdoni arányuk szerinti többségi írásos hozzájárulásuk 
esetén eltérő nyitva tartást a jegyző engedélyezheti.  
8/A.§10 Eltérő nyitva tartást engedélyezni és az engedélyt visszavonni Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületétől átruházott hatáskörben a jegyző jogosult. 
 

 
 
 
 

                                                   
3 Módosította a 23/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet1. §-a 
4 Módosította a 35/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
5 Beillesztette a 23/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
6 Beillesztette a 23/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
7 Beillesztette a 23/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
8 Módosította a 35/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
9 Módosította a 35/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
10 Beillesztette a 35/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a 
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Értelmező rendelkezések 
 
9. §  E rendelet alkalmazásában: 

vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából 
történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató 
tevékenységet is 
zenés rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, 
nyilvános, zártkörű zeneszolgáltatást nyújtó rendezvény 
 
 
 

 Záró rendelkezések 
 
 
10. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2)11 
 
 
 
 
 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó  
polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
11 Hatályon kívül helyezte a 35/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a 
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1. melléklet12 a 19/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelethez 
 
 

BEJELENTÉS 
vendéglátó üzletben rendezvény tartásáról 

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének neve: 

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

A vendéglátó üzlet címe:………………………………………………………………………... 

A rendezvény kezdési időpontja:……………………………………………………………….. 

A rendezvény befejezésének időpontja:…………………………………………………….….. 

A rendezvény részvevőinek várható létszáma:…………………………………………………. 

A rendezvény szervezőjének elérhetősége:………………………………………………….….. 

A rendezvény jellege (a megfelelő rész aláhúzandó): 

    rendszeres      alkalmi 

A rendezvény idejére a rendelet szerinti eltérő nyitva tartás iránti engedélyt  

  kérek*    nem kérek 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

Mint a vendéglátó üzlet üzemeltetője nyilatkozom, hogy a fenti címen lévő vendéglátást folytató 
üzlet rendelkezik a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 
(X.29.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti zajkibocsátási határértéket megállapító 
határozattal. 
 
 
Vecsés, 20…………év……………...hó…………nap 
 
         ……………………………. 
                aláírás 

                                                   
12 Beillesztette a 23/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
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*eltérő nyitva tartási engedély iránti kérelmet kell benyújtani 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének 
szabályozásáról szóló 19/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete alapján a vendéglátást folytató 
üzletek este 24.00 óra és az azt követő nap reggel 04.00 óra között nem tarthatnak nyitva. 
Alkalmanként vagy rendszeresen tartandó rendezvények idejére a rendeletben foglalt feltételek 
teljesülése esetén legfeljebb 04.00 óráig engedélyezhető eltérő nyitva tartás. 
 
 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 
rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra 
vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője 
köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, 
és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


