
Belváros-Lipótváros Budapest F őváros V. kerületi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 36/2011. (X.17.) önkormányzati rendel ete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjér ől  
 

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 47/2011 . (XII.9.),  20/2012. 
(IV.13.), 28/2012. (VI.18.), és a 23/2013. (VII. 25.) és a 3/2020. (II.3.) 

önkormányzati rendelettel 
 
 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §. (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §  1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 

közigazgatási területén a vendéglátó üzletek, a palackozott, dobozos szeszes italt 
forgalmazó kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzletek üzemeltetőire terjed ki. 

 
 

 
Az üzletek nyitva tartásának 

rendje  
2. § 

 
 
(1) A vendéglátó üzletek teraszai 24.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva. 

A terasz nyitvatartási ideje nem terjedhet túl az üzlet -közhiteles nyilvántartásban 
szereplő- nyitvatartási idején. Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a 
vendégek 24 óráig hagyják el a teraszt, valamint ezen időpontra a terasz mozgatható 
bútorzatát a tárolási helyre kell szállítani, vagy olyan  állapotba kell helyezni, amely 
nem alkalmas vendégek fogadására. [1] 
 
 (2)       Az (1) bekezdésben előírt korlátozás nem vonatkozik a kereskedelmi szálláshelyek 
vendéglátó egységeinek teraszaira, valamint a Duna korzó területén, a Vörösmarty téren és a 
Március 15-e téren működő vendéglátó egységek teraszaira. [2] 
 
(3)[3]     A palackozott, dobozos szeszesitalt forgalmazó kis- és nagykereskedelmi üzletek a (4) 
bekezdésben foglaltak, valamint minden év december 31-e kivételével 22.00 óra és 06.00 óra 
között nem tarthatnak nyitva. 
 

                                                 
[1] Módosította a 3/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet 1.§ hatályos 2020. február 3-tól 
[2] Módosította a 28/2012. (VI.18.) önkormányzati rendelet 1. § hatályos 2012. VI. 19-től 
[3] Módosította a 47/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2011. XII. 10-től  
 



(4)       A (3) bekezdésben előírt korlátozás nem vonatkozik azokra a kis- és nagykereskedelmi 
üzletekre, ahol az üzemeltető a szeszes italok árusítását 22.00 óra és 06.00 óra közötti 
időszakban beszűnteti és gondoskodik az üzlet szeszes italt tartalmazó részének lezárásáról. A 
kereskedőnek az üzlethelyiség részleges zárva tartásáról, valamint a szeszes ital árusításának 
22.00 óra és 06.00 óra közötti beszűntetéséről a vásárlókat tájékoztatnia kell. 
 

 
 

A felügyeleti díjra vonatkozó szabályok[4] 
 
3. § 

 
 
(1) Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (továbbiakban: 
önkormányzat) a felügyeleti díj összegét 20 Ft/fő/éjszakai nyitvatartási nap mértékben 
határozza meg. A felügyeleti díj adott üzemeltetőre vonatkozó összege a kereskedelemről 
szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 6. § (4/a) bekezdésben foglaltak 
szerint, az önkormányzat kereskedelmi hatóságának közhiteles nyilvántartása alapján kerül 
megállapításra. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírások nem vonatkoznak a kereskedelmi szálláshelyek 
vendéglátó és kereskedelmi egységeire. 
 
(3) A üzemeltető az (1) bekezdés szerint megállapított felügyeleti díjat a Kertv. 6. § (4/a) 
bekezdésben előírt módon és időben köteles megfizetni az önkormányzat erre a célra 
létrehozott számlájára.  
 
(4) Az éves üzemeltetési díj Kertv. 6. § (4/a) bekezdésében előírtak önkormányzati 
felülvizsgálata érdekében az üzemeltetőnek minden év május 31-ig hitelt érdemlően igazolnia 
kell az üzlet előző naptári évre vonatkozó, éves korrigált iparűzési adóalapját.  
 
(5) Az önkormányzat minden év július 31-ig elvégzi vendéglátó és kereskedelmi 
egységenként az adott évre befizetett felügyeleti díj vizsgálatát és az ennek eredményéről az 
üzemeltetőt értesíti. Amennyiben az üzemeltető által befizetett felügyeleti díj összege 
meghaladja az általa benyújtott éves korrigált iparűzési adóalap 0,5 %-át, a túlfizetés 
visszautalásra kerül. Ha az önkormányzat a felülvizsgálat során azt észleli, hogy az 
üzemeltető a rá vonatkozó felügyeleti díj összegét nem vagy csak részben fizette meg, a 
teljesítésre vonatkozó egyszeri felszólítást követően intézkedik az elmaradt összeg adók 
módjára történő behajtásáról. 
 
 
                                               A közbiztonság, köztisztaság fenntartása[5] 

 
4. § 

 
(1) Az önkormányzat a Kertv. 6. § (4/b) bekezdés szerint keletkező köztisztasági és 
közbiztonsági feladatait Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft-n és Belváros-Lipótváros 
Közterület-felügyeletén keresztül látja el. 
                                                 
[4] Módosította a 23/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelet 1. § hatályos 2013. VIII. 1.  
[5] Módosította a 23/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelet 1. § hatályos 2013. VIII. 1. 



 
(2) A Kertv. 2. § 31. pontban foglaltak ellenőrzésére vonatkozó feladatok részletes előírásait 
az önkormányzat és Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet között létrejött megállapodás 
tartalmazza.  
 
 
 

 
Záró rendelkezések 

 
5. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 
 
 

6. § 
 

 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 
 
dr. Rónaszéki László                      Rogán Antal 
        jegyző                                                                                           polgármester 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2011. október 17. napján 
történő kifüggesztéssel megtörtént. A kifüggesztés időtartama 30 nap. 
 
 
 
 
 

 dr. Rónaszéki László 
                                                                                                                    jegyző 
 
 
 


