
Tájékoztató az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és zeneszolgáltatásról, a 23/2021. (XI. 10.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján 

A rendelet hatálya kiterjed az V. kerületi vendéglátó egységekre, a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó 

üzletekre, valamint a palackozott, dobozos szeszes italt árusító üzletekre. 

1. A vendéglátó egységek teraszai éjfél után nem lehetnek nyitva, éjfélre már a teraszt olyan 

állapotba kell helyezni, hogy vendégek fogadására alkalmatlan állapotban legyen. Így, a 

mozgatható bútorokat el kell szállítani tárolásra, vagy egyéb módon (pl.: egymásra pakolva) 

vendégfogadásra alkalmatlanná kell tenni. 

 

2. A palackozott, dobozos szeszes italokat árusító üzletek 22:00 után kötelesek zárva tartani 

(december 31. kivételével), kivéve ha 22:00 után az üzlet szeszes italokat tartalmazó részét 

megfelelően lezárja, a szeszes italok forgalmazását ebben az időszakban beszünteti. Az erről szóló 

tájékoztatót az üzlet bejáratánál, és az üzletben is angol és magyar nyelven ki kell helyezni, a 

vásárlók által jól látható helyre. 

 

3. 24:00 és 06:00 óra között a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó egységek az erre vonatkozó jegyzői 

külön nyitvatartási engedéllyel tarthatnak csak nyitva. Ehhez mindenekelőtt rendelkezniük kell a 

Kertv. szerinti éjfél utáni nyitvatartási engedéllyel.  

Amennyiben a vendéglátó egység éjfél után zenét szolgáltat (tipikusan ilyenek a szórakozóhelyek), 

a külön nyitvatartási engedély megszerzéséhez az szükséges dokumentumokat kell 

csatolni.(Rendelet 6.§). 

 

A zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó egységeknek hivatalos nyilatkozatban kell többek között azt 

is vállalniuk, hogy a megfelelő számú biztonsági személyzet segítségével biztosítja, hogy a 

vendégek közterületen alkoholt ne fogyasszanak, ne hangoskodjanak, ne szemeteljenek. 

Szükséges továbbá az egység nevével és/vagy logójával, színével ellátott poharakat, illetve 

karszalagokat biztosítani a vendégeknek. 

 

A követelmények közé tartozik továbbá a hangszigetelt nyílászárók megléte, valamint az 

üzlethelyiségen belül elhelyezett, de kívülről is jól látható digitális forgalomszámláló kijelző, 

melynek adatai online is bármikor elérhetőek kell, hogy legyenek. 

Amennyiben a vendéglátó egység éjfél után nem szolgáltat zenét, erről köteles hivatalos úton 

nyilatkozni az Ipari és kereskedelmi Osztálynak. Ha azonban az Osztály által lefolytatott ellenőrzés 

során megállapítást nyer, hogy a nyilatkozat ellenére éjfél után szolgáltat az egység zenét, szankció 

kerül kiszabásra. 

A külön engedély megadására vonatkozó eljáráson belül először az illetékes katasztrófavédelmi szerv 

jár el, aki az ügyfél kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. Ezután a Polgármesteri Hivatal 

Építési és Műszaki Osztálya folytatja le a településképi eljárást, szintén az ügyfél kérelmére, végül pedig 

az Ipari és Kereskedelmi Osztály, az Ákr. szerinti hatvan napos eljárás keretében bírálja el a kérelmeket. 

Az így kiadott engedély határozott időre, 1 évre szól. 

A külön engedély hatóságilag visszavonható, ha a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátóhellyel 

kapcsolatban panaszt nyújtanak be, és ennek kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a panasz 



megalapozott, illetve ha az egyéb hatósági szankciókat az üzemeltető nem tartja be (például: 

felügyeleti díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, hiányosságokat a kiírt határidőn belül nem 

pótolja, jogsértő magatartást nem szünteti meg). 

Zártkörű rendezvény csak a vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejében tartható, változatlan 

tevékenység mellett, meghatározott vendéglistával. A zártkörű rendezvényt előzetesen (5 nappal az 

esemény előtt) be kell jelenteni az illetékes jegyzőnek és rendőrhatóságnak. A zártkörű rendezvényről 

tájékoztatás kihelyezése szükséges az üzlethelyiségben angol és magyar nyelven, illetve ha van, online 

felületen is. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a rendezvény jellegét, időtartamát, illetve a szervező 

elérhetőségét. 


