
 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
25/2009.(XI.20.)  rendelete 

 
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemrıl szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és a 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet célja 

 
1.§ 

 
 E rendelet célja, hogy a Hajdúsámson Város közigazgatási területén mőködı üzletek éjszakai nyitva 
tartásának korlátozásával biztosítsa a lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai pihenéshez való 
alkotmányos jogát. 

 
A rendelet hatálya 

 
2.§ 

 
E rendelet hatálya kiterjed a Hajdúsámson Város közigazgatási területén található, a kereskedelemrıl 
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3.§ (1) bekezdésben meghatározott engedélyköteles vagy bejelentés 
köteles  kereskedelmi tevékenységet folytató üzletekre,  vendéglátást végzı kereskedelmi egységekre,   
amelyek jelen rendelet 1. számú mellékletébe foglalt utcák által behatárolt területen helyezkednek el.  
 

3.§ 
 

Értelmezı rendelkezések 
 

E rendelet alkalmazásában: 
 
a.) üzlet : a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 27. pontja szerint:  
„ kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló 
rendeltetési egységet képezı épületrész, helyiség, ideértve az elsıdlegesen raktározás, tárolás célját 
szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak;” 
 
b.) vendéglátás: a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 30. pontja szerint: 
„kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzıen helyben fogyasztás céljából történı 
forgalmazása, ideértve az azzal összefüggı szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.” 
 

Az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl 
 

3.§ 
 
(1) Az 2.§-ban meghatározott üzletek, vendéglátást végzı kereskedelmi egységek 22.00 és 05.00 óra 

között nem tarthatnak nyitva. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alól szilveszter éjszakája kivételt képez. 
 
(3) Az ezen rendeletben foglalt szabályok megsértésének jogkövetkezményeit a rendelet függeléke 

tartalmazza. 
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Záró rendelkezések 
 

4. § 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

Hajdúsámson, 2009. november 19. 
 
           
               Kanyóné Papp Klára sk.                                                    Andó Lászlóné sk. 
                        jegyzı                                                                        polgármester 
 

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Hajdúsámson, 2009. november 20. 

                                    

                                                                   Kanyóné Papp Klára 

                                                                            jegyzı   
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Függelék Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselı-testületének az üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjér ıl szóló 25/2009.(XI.20.) rendeletében foglalt szabályok 
megsértésének jogkövetkezményeirıl 
A kereskedelemrıl szóló 2005. CLXIV. törvény 9.§ : 

9. § (1) A kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységekre, valamint a 
kereskedelmi jellegő turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági elıírások 
megtartását a kereskedelmi hatóság ellenırzi, és - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá törvény 
vagy kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában - eljár ezek megsértése esetén. 

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság jár el - a fogyasztóvédelemrıl szóló törvény szabályai szerint - az 5. § (2) és 
(4) bekezdésében, a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén. E rendelkezések a 
fogyasztóvédelemrıl szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 

(3) A jelentıs piaci erıvel rendelkezı kereskedı felett a 7. § szerinti visszaéléssel kapcsolatos felügyeletet a 
Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvényben (a továbbiakban: Tpvt.) foglalt eljárási szabályok alkalmazásával végzi oly módon, hogy 
eljárásaiban a Tpvt. 21. §-ának megsértése esetén irányadó rendelkezéseket alkalmazza. 

(4) A tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági elıírások megsértése esetén - a külön jogszabályban 
foglaltak szerint - a kereskedelmi hatóság 

a) elrendeli az üzlet vagy szálláshely ideiglenes bezárását, 
b) elrendeli az üzlet vagy szálláshely azonnali bezárását, 
c) ha a kereskedı tevékenysége a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékő környezeti zajjal jár, 

az üzlet környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és 
pihenéshez való jogának biztosítása érdekében 

ca) korlátozza 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet, illetve az üzlet kötelezı éjszakai zárva 
tartását rendeli el, 

cb) korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, 
tevékenységet, 

cc) korlátozza vagy megtiltja a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz 
használatát, 

d) megtiltja az engedély nélkül folytatott, elıírásokba ütközı tevékenység végzését, termékkör értékesítését, 
e) ha az adott tevékenység végzése engedélyhez kötött, visszavonja az engedélyt, 
f) bírságot szab ki, illetve 
g) a külön jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmaz. 
(5) A kereskedelmi hatóságnak a (4) bekezdés a), valamint c)-g) pontjában foglaltak megsértése esetén hozott 

határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. 
 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet  27.§ (1) (2) 

27. § (1) Ha a kereskedı a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó 
jogszabályi elıírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés 
másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a 
jegyzı - a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - az észlelt hiányosságok 
megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen 
bezárathatja. 

(2) A jegyzı a mőködési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedıt, 
illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha 

a) a mőködési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, 
b) a kereskedı az (1) bekezdés szerinti jegyzıi határozatban meghatározott idıtartam alatt nem tesz eleget a 

határozatban foglaltaknak, 
c) a kereskedı a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékő környezeti zaj esetén, a lakók 

egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértı állapot 
megszüntetéséig elrendelt kötelezı éjszakai zárva tartási idıszak alatt továbbra is nyitva tart, 

d) a kereskedı a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékő környezeti zaj esetén a hirdetés vagy 
figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább 
használja. 
 
Az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 76. §-a: 

„76. § (1) Aki az árukapcsolással, az áru jogosulatlan visszatartásával, a Vásárlók Könyvének kezelésével, 
illetıleg az üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket megszegi, 
ötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik.” 
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1. számú melléklet  Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselı-testületének az üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló 25/2009. (XI.20.) rendeletéhez 
 
Hajdúsámson 
 

- Vámospércsi  u. 
- Jókai u. 
- Jánostava u. 
- Bodzás u. 

 
által  körbehatárolt, közbezárt területen, utcákon    


