
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
 

29/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelete 
 

egyes üzletek 
éjszakai nyitva tartásának rendjéről 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya 
 

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – Kecskemét Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló 
bejelentés alapján kibocsátott igazolással rendelkező és nyilvántartásba vett, valamint 
működési engedéllyel rendelkező üzletekre (a továbbiakban: üzletek) terjed ki. 

 
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a bevásárlóközpontokban üzemeltetett üzletekre, 
b) a hipermarketekre, 
c) a vendéglátó egységekre, 
d) az alkalmi rendezvényekre és alkalmi vásárokra. 

 
2. § 

 
Értelmező rendelkezések 

 
E rendelet alkalmazásában 

a) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontjában meghatározott; 

 
b) alkalmi (ünnepi) vásár: a vásárokról, a piacokról és a bevásárló központokról 

szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott; 
 

c) bevásárlóközpont: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. 
pontjában meghatározott; 

 
d) hipermarket: olyan önkiszolgáló rendszerű kereskedelmi egység, melyben 

meghatározóan élelmiszer, ital- és dohányáru árusítása, valamint fogyasztási 
cikkek széleskörű forgalmazása történik, és áruválasztékában több tízezer 
cikkelem található; 
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e) palackozott szeszesital: zárt csomagolásban forgalmazott alkoholtartalmú ital; 
 

f) szeszesital: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § e) pontjában meghatározott; 
 

g) üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontjában 
meghatározott; 
 

h) vendéglátás: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 30. 
pontjában meghatározott. 

 
3. § 

 
Az üzletek nyitva tartásának rendje 

 
(1) A palackozott szeszesitalt forgalmazó üzletek hétfőtől vasárnapig 22 órától 06 óráig nem 

tarthatnak nyitva. A korlátozás alól mentesek azon üzletek, amelyek a szeszesitalok 
forgalmazását a jelzett időszakban szüneteltetik, ezen tényről a vásárlókat jól láthatóan 
tájékoztatják, és szándékukról a 1Közgyűlés közbiztonsági és bűnmegelőzési ügyekben 
feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága felé írásban nyilatkoznak. 
 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik az év december 31. és január 1. 
napjára. 

 
 

4. § 
 

Záró rendelkezések 
 
 
E rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a már működő üzletekre is 
alkalmazni kell. 
 
 
 
Kecskemét, 2010. június 24. 
 
 
 

Dr. Zombor Gábor sk.      Dr. Metzinger Éva sk. 
        polgármester                     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§28) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15. 


