
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

47/2011.(XII.23.)     önkormányzati rendelete  
az üzletek működéséről és a vendéglátóhelyek nyitvatartásáról 

 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kereskedelmi törvény) 6.§ (4) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében eljárva - figyelemmel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltakra -, a lakosság egészséges életkörülményeinek és 
pihenéshez való jogának biztosítása érdekében az üzletek működéseiről az alábbi rendeletet alkotja: 
  

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Kereskedelmi törvény 2.§ 30. pontjában meghatározott működési 
engedéllyel (igazolással) rendelkező vendéglátó-ipari egységekre, valamint pénznyerő automatát 
üzemeltető játéktermekre (továbbiakban: vendéglátóhely). 

 
2. § 

 
(1) 1A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, 

egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségügyi intézmény, valamint vallás 
gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti 
(közterületi) távolságon belül. 

 
(2) 2Nevelési – oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségügyi intézmény, valamint vallás 

gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti 
(közterületi) távolságon belül játékterem nem létesíthető, szexuális termék nem forgalmazható.” 
 

3. § 
 
(1) Az 1. §-ban meghatározott vendéglátóhelyeken 14  év alatti gyermek szorgalmi időszakban 20 

órán-, szorgalmi időszakon kívüli időszakban 22 órán túl kizárólag törvényes képviselőjének 
(szülő, gondviselő) felügyelete alatt tartózkodhat. 

 
(2) E rendelet vonatkozásában a szorgalmi időszak megegyezik a közoktatási törvényben 

meghatározott szorgalmi időszakkal. 
 
 

4. §3 
 

Az 1.§ -ban meghatározott  vendéglátóhelyek nem tarthatnak zenés rendezvényt  február 25.-én (a 
kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja), Nagypéntek és Nagyszombat napjain (húsvét), 
április 16.-án (a holokauszt áldozatainak emléknapja), június 4.-én (a nemzeti összetartozás napja), 
október 6.-án (az aradi vértanúk emléknapja), október 23.-án (az 1956-os forradalom ünnepe), 
november 1.-jén (mindenszentek), november 4.-én (az 1956-os forradalom leverésének emléknapja) 
és december 24.-én (karácsony Szenteste). 
 

4/A. §4 
Üzletek éjszakai nyitvatartási rendje 

 
(1) A 4. §-ban  meghatározott, a pénteki és szombati napokon, illetve a „hosszú hétvégék” esetében 

az első munkaszüneti napot megelőző és az utolsó szabad nap közti időszakban 22.00. óra és 
másnap 05.00. óra közötti időszakban Balassagyarmat közigazgatási területén lévő szeszes italt 

 
1 Módosította a 16/2012.(IV.01.) rendelet 1. §-a.. Hatályos 2012. április hó 01. napjától. 
2 Módosította a 21/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.IV.28. napjától. 
3 Módosította a 16/2012.(IV.01.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. április hó 01. napjától. 
4 Beiktatta a 16/2012.(IV.01.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2012. május hó 01. napjától. 



árusító üzletek nem tarthatnak nyitva, a szeszes italt - a Kertv. szerinti – vendéglátás keretében 
végző kiskereskedelmi üzletek kivételével. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik azon szeszes italt árusító üzletre, 

amely üzemeltetője a tilalmi időszakban a szeszes ital árusítását 22.00 és 05.00 óra között 
szünetelteti és erről a jegyző felé írásban nyilatkozik. 
Az üzemeltető ez esetben köteles a vásárlókat tájékoztatni a szeszes ital éjszakai 
forgalmazásának szüneteléséről. A tájékoztatást az üzlet bejáratánál és az üzletben jól látható 
felirattal kell elhelyezni. 

 
(3) Az év december 31. és január 1. napjaira a korlátozás nem vonatkozik. 
 
(4) Szeszes italnak minősül a gyógynövény gyógyászati jellegű szeszes kivonata, illetve ezek 

felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok 
kivételével, minden alkoholtartalmú ital. 

 
5. §5 

 
6. § 

 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

7. § 
 
E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, azzal, hogy hatálybalépésével egyidejűleg az üzletek 
működéseiről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának egyes feltételeiről szóló 
10/1999.(IV.23.) számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 33/2009 (X.1.) 4.§-a 
hatályát veszti. 
 

 

 
/: Medvácz Lajos :/     /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 

    polgármester                         jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2011. december 23. 
 
 
 
 
 
         /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
                   jegyző 

 
5 Módosította a 31/2012.(VI.04.) rendelet 19. §-a. Hatályos 2012. június hó 05. napjától. Hatályon kívül helyezte 

a 8/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése. Hatálytalan 2013. április hó 03. napjától. 


