
7/2008.(02.15.) Kgy. rendelet1 

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 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, figyelemmel az 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e./pontjában 
foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § E rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 
vendéglátó üzletekre terjed ki. 

2. §2 

Rendelet célja 

A rendelet célja, hogy a kereskedők érdekeinek figyelembevételével, a lakosság 
nyugalmának, illetve pihenéshez való jogának biztosítása megvalósuljon. 

3. § 3 

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartása 

3.§ (1) A vendéglátó üzlet 
a) hétfőtől péntekig 05.00 órától 24.00 óráig  
b) szombaton és vasárnap 00.00 órától 24.00 óráig 
 tarthat nyitva. 
( 2) A vendégtér nélküli vendéglátó üzlet a hét minden napján 05.00 órától 22.00 óráig tarthat 
nyitva, abban az esetben is, ha az üzlethez kizárólag kerthelyiség tartozik. 
(3) Január 1-jén és augusztus 20-án a vendéglátó üzlet a nyitvatartási idő korlátozása nélkül 
tarthat nyitva. 
(4) Az (1) bekezdésben lévő korlátozás nem vonatkozik azon vendéglátó üzletre, 
a) mely lakodalmi rendezvénynek ad helyet, 
b) ahol melegkonyha üzemel 

4. §4 

                                                 
1 Módosította a 20/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet, a 23/2012.(05.05.) Kgy. rendelet 
2 Módosította a 20/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 
3 Módosította a 20/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 
4 Módosította a 20/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 



A vendéglátó üzletben lévő hangosító berendezés üzemeltetésére vonatkozó szabályok 

4. § (1) A vendéglátó üzletben 22.00 óra és másnap 06.00 óra között a hangosító berendezést 
csak zárt nyílászárók mellett lehet üzemeltetni. 
(2) A vendéglátó üzlethez tartozó teraszon, kerthelyiségekben, előkertben, parkolóban 
hangosító berendezés üzemeltetése 22.00 és 06.00 óra között tilos. 

5. §5 

Jogkövetkezmény 

6. § 

E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit alkalmazni kell a folyamatban 
lévő ügyekben is. 
 

                                                 
5 Megállapította a 20/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet, hatályon kívül helyezte a 23/2012.(05.05.) Kgy. 
rendelet 


