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Dr. Xantus Judit
Jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2008. (IX.12.) sz. önk. rendelete
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) és 12. §
(5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletét (továbbiakban: R) alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A R. hatálya kiterjed - a vendéglátó helyek kivételével - a Budapest Főváros VIII.
kerület közigazgatási területén található alkoholtartalmú italokat árusító, nem
bevásárló központban működő üzletekre.

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendje
2.§ (1) Az 1.§-ban meghatározott üzletek 23 óra és 06 óra között nem tarthatnak nyitva,
kivéve ha az alkoholtartalmú italok árusítását 23 óra és 06 óra között beszüntetik. Az
alkoholtartalmú italok árusításának ezen időszakban történő beszüntetéséről az üzletek
üzemeltetői kötelesek a vásárlókat írásban, a vásárlók által jól látható helyen tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alól kivételt képez a szilveszter
éjszakája.
Vegyes és záró rendelkezések
3.§ (1) E rendelet a kihirdetését követően 2008. október 1. napján lép hatályba.
(2) A rendeletben foglalt szabályok megsértésnek jogkövetkezményeit a R. 1. sz.
függeléke tartalmazza.
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Dr. Xantus Judit jegyző

Csécsei Béla polgármester



HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 28/2017. (VI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 11. §
(2) BEK. 2017. JÚNIUS 15-TŐL.
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1.sz. függelék

Budapest Főváros VIII. kerületében működő üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló 45/2008. (IX.12.) ök rendeletben
foglalt szabályok megsértésének jogkövetkezményeiről

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Tv 9.§ (4) bekezdése szerint
9:§ (4) Amennyiben a kereskedő
kötelezettségeinek nem tesz eleget

a kereskedelmi tevékenység folytatásához előírt

a./
a kereskedelmi hatóság az üzlet ideiglenes bezárásáról, azonnali bezárásáról, az
éjszakai nyitva tartás korlátozásáról, éjszakai kötelező
zárva tartási időszak
megállapításáról, a 6.§.(6) bekezdésében meghatározott hanghatást okozó eszköz
használatának tiltásáról vagy korlátozásáról, illetve a működési engedély
visszavonásáról külön jogszabályban foglaltak szerint határozatban dönt, amely
határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható;
b./ az ellenőrzésre jogosult hatóság a külön jogszabályban megállapított
jogkövetkezményt alkalmaz és a külön jogszabályban meghatározott mértékű bírságot
szabhat ki

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999 (XII.28) Korm. Rend
12 §-a (1) Aki
a./ a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó –
törvényben, kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati rendeletben meghatározott
tilalmat megszegi………
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
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Általános indokolás
A vendéglátó üzletek és a kereskedelmi üzletek működésével összefüggésben több
körülmény is fennáll, ami az üzletek környezetében lévő otthonok lakóinak éjszakai
nyugalmát nagymértékben zavarja, ezért indokolt az éjszakai nyitva tartás korlátozása.
Részletes indokolás
1.-2 §-hoz: Az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos panaszok jellemzően a
szeszesitalt árusító kereskedelmi üzletekből kiszűrődő, illetve ezen üzletek működésével
összefüggő hanghatásokkal kapcsolatos (pl. vásárlók érkezése, távozása, közterületen való
italozás miatti hangoskodás és a személygépkocsik használatából adódó zaj, mint a gépkocsik
motorjának
túráztatása, ajtócsapkodás, hangos zenehallgatás, kiabálás). Az üzletek
közelségéből adódóan ezek a zajok fokozottan felerősödnek a lakókörnyezetben élők számára,
megzavarva esti nyugalmukat.
Az üzletközpontok közvetlen környezetében lakóépületek általában nem találhatóak.
3. §-hoz: A hatályba lépés időpontja a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12. § (3)
bekezdésére tekintettel került meghatározásra, mely szerint a jogszabály hatálybalépésének
időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály alkalmazására való
felkészülésre.
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