
2009/8. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet 

 

Az üzletek és szolgáltatóegységek nyitva tartásáról 

  

Dunaszerdahely városa a szlovák parlament község ekre vonatkozó 1990/ 369. Tt. 

Számú törvénye 4. paragrafusának 3. bekezdése i. pontjával és a 6. paragrafusban 

foglaltakkal összhangban az alábbi általánosan kötelező érvényű városi rendeletet /a 

továbbiakban csak ÁKÉR/ lépteti életbe, amely szabályozza a Dunaszerdahely város 

területén működő kereskedelmi és szolgáltatóipari egységekben az árusítás és a nyitva 

tartás feltételeit. 

 

I. Paragrafus 

 

Bevezető rendelkezések 

 

1. Ez az ÁKÉR meghatározza a város területén működő kereskedelmi és szolgáltatóipari 

egységekben az elárusítás és a nyitva tartás feltételeit, a kereskedelmi és 

szolgáltatóipari egységek üzemeltetőinek a nyitva tartás időtartamának 

megállapításával kapcsolatos kötelezettségeit az egyes szolgáltató egységekben, az 

ellenőrzést és a szóban forgó ÁKÉR megszegéséért kiróható bírságokat. 

2. Ez az ÁKÉR vonatkozik minden olyan jogi és természetes személyre – vállalkozókra, 

akik Dunaszerdahely város területén kereskedelmi és szolgáltatóipari egységet 

működtetnek. 

3. Ez az ÁKÉR ugyanakkor nem vonatkozik a városi piac területén végzett vállalkozói 

tevékenységre, amelyet más városi ÁKÉR szabályoz. 

4. A kereskedelmi és szolgáltatóipari egységek nyitvatartási idejének a megállapításánál 

a város a legteljesebb mértékben igyekszik rugalmas időtartamot megszabni oly 

módon, hogy az megfeleljen a helyi lakosok és a vállalkozók igényeinek. 

 

II.  paragrafus 

 

Alapfogalmak 

 

1. Szolgáltatóegységen, üzemrészlegen, vagy üzleten ezen ÁKÉR értelmében olyan 

területet értünk, ahol a kliensekkel, fogyasztókkal való kapcsolatot szolgáló 

tevékenység folyik. 

2. Üzemeltető az a vállalkozó, aki az üzletben elárusítást vagy szolgáltatást működtet. 

3. Elárusítás az üzletben – termékek értékesítése a végső fogyasztónak 

4. Szolgáltatások nyújtásán értünk minden olyan tevékenységet, amely kínálatával 

a végső fogyasztót célozza meg az állandó jelleggel működő üzemrészlegben, kivéve 

azokat a tevékenységeket, amelyeket sajátos előírások szabályoznak /az ügyvédekre 

vonatkozó 2008/ 586. Tt. sz. törvény, a közjegyzőkre és a közjegyzői tevékenységre 

vonatkozó 1992/323. Tt. sz. törvény, a bírósági végrehajtókra és a végrehajtói 

tevékenységre vonatkozó 11995/. 233. Tt. sz. törvény , az egészségügyi szolgáltatást 

nyújtókra, egészségügyi dolgozókra és általában az egészségügyben dolgozókra 

vonatkozó 2004/ 578 Tt. sz. törvény hatályos változata. 

5. Végső fogyasztó – olyan természetes személy, aki árut vagy szolgáltatást vásárol 

személyi fogyasztás céljából. 

6. Nyitvatartási idő – az elárusítás vagy a szolgáltatás üzemelésének e rendelet alapján 

maghatározott időtartama . 



7. Éjszakai csendháborítás – legfőképpen az aránytalanul nagy zaj és vibrálás okozása az 

éjszakai órákban. 

8. Éjszakai óráknak minősül a 22 órától hajnali 6 óráig terjedő napszak. 

9. Aránytalanul nagy zaj terjesztéséről e rendelet szellemében akkor beszélünk, ha 

megszegik a sajátos előírásokból fakadó kötelezettségek és limitek betartását. 

10. Zenei produkció – hallgatásra, táncmulatságra, diszkóra szánt, vagy műszaki 

berendezéssel, esetleg akusztikai eszközökkel reprodukált zene, élőzene vagy 

koncertfellépés. 

11. Társasági összejövetel – zártkörű társaság magánjellegű ünnepsége alkalmából lezajló 

összejövetel az üzemrészlegben, például esküvő, születésnapi ünnepség, halotti tor, 

vállalati összejövetel, stb. 

 

III. Paragrafus 

 

Működési hatáskör 

 

Ez az ÁKÉR azokra a vállalkozókra vonatkozik, akik a vállalkozási jogosultságukat az 

ipari vállalkozásokat szabályozó 1991/455. Tt. Számú törvény és későbbi módosításai 

alapján, valamint a 1991/ 513 Tt. sz. Kereskedelmi Törvénykönyv érvényes változata, 

esetleg más jogszabályok alapján szerezték meg. 

 

IV.  paragrafus 

 

Az üzletek és szolgáltatóegységek nyitva tartásának szabályai 

 

1. A dunaszerdahelyi lakosság ellátása és a szolgáltatások biztosítása érdekében 

a következőkképpen lett meghatározva az üzletek és a szolgáltatóegységek 

nyitvatartási ideje: 

a) nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalomban árusító egységekben 5.00 

órától 22.00 óráig, 

b) szolgáltatásokat nyújtó egységekben 5. 00 órától 22.00 óráig, 

c) vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységekben a város területén 7.00 órától 

23.00 óráig, hétvégeken – pénteken és szombaton abban az esetben: - ha a város 

területén működő szolgáltatóegységben biztosított a hangszigetelés és szavatolni 

tudják a részleg környékén az éjszakai nyugalmat, akkor a nyitvatartási idő 7.00 és 

03.00 óra között engedélyezett. - társadalmi rendezvények esetében megtartásuk 

napján abban az esetben engedélyezett a nyitva tartás 7.00 óra és 06.00 óra között, 

ha a szolgáltatóegység el van látva hangszigeteléssel és tudja garantálni az éjszakai 

nyugalmat. 

d) az idényjellegű vendéglátó- ipari egységekben, amelyek közterületen nyitott 

térségben fogadják a vendéget, vagy magánterületen /teraszon/ abban az esetben, 

ha az üzemeltető nem lépi túl a nappal,este és éjszaka engedélyezett zajszint felső 

határát. 

• 7.00 óra és 23.00 óra között engedélyezett a nyitva tartás. 

• élőzene esetében 22.00óráig. 

• hétvégeken – pénteken és szombaton 7.00 órától 24.00 óráig. 

• élőzene esetében 23.00 óráig. 

e) Nem korlátozott a nyitvatartás a bevásárlóközpontokban működő egységekben, a 

MAX-Hypernovában, a Kauflandban és környékén, a Tescóban és környékén, 

a városi termálfürdőben és környékén, a üzemanyagtöltő-állomásokon, elszállásoló 



egységekben, élelmiszerüzletekben, éjszakai gyorsbüfékben, hipermarketekben és 

játékautomata-termekben. 

2. Évente december 31-én, vagyis szilveszterkor minden, a város területén működő 

üzletben és szolgáltatóipari egységben a nyitva tartás nincs korlátozva. 

3. Társadalmi rendezvények tartása esetén az üzemeltető köteles legalább hét nappal az 

akció lezajlása előtt írásban értesíteni a Városi Hivatalt az esemény időpontjáról, az 

akció pontos kezdetéről és helyéről, illetve megnevezni a rendezvény szervezéséért 

felelős személyt, annak címét és elérhetőségét. 

 

V. paragrafus 

 

Az üzletet és szolgáltatást üzemeltető kötelességei 

 

1. A vállalkozásra jogosult természetes és jogi személyek /a továbbiakban vállalkozó/ 

saját maguk határozzák meg a nyitvatartási időt vagy az üzemelés időtartamát ennek 

az általánosan kötelező érvényű városi rendeletnek a paragrafusaival összhangban. Ezt 

a nyitva tartási időt kötelesek betartani. 

2. A vállalkozó legkésőbb az üzlet vagy a szolgáltatóegység megnyitásának napján 

köteles írásban bejelenteni a nyitva tartás vagy az üzemelés időtartamát a Városi 

Hivatalban. Erre a megfelelő általános tájékozottság és a vállalkozók áttekinthető 

nyilvántartása miatt van szükség. A beadvány tartalmának összhangban kell lennie az 

ezen rendelet 4. paragrafusában foglaltakkal. Az írásos tájékoztatásnak tartalmaznia 

kell: 

a)  vállalkozó és a cég pontos kereskedelmi megnevezését, 

b) azonosító számát /IČO/ 

c) a cég székhelyének címét,a lakhelyet /vállalkozásra jogosult természetes személy 

esetében/, 

d) az üzlet vagy a szolgáltatóegység nevét és címét. 

e) a nyitva tartást vagy az üzemelési időt a munkaszünetek feltüntetésével, 

f) a vállalkozói tevékenység tárgyát és az egység áruválasztékának irányultságát, 

g) a vállalkozói engedély fénymásolatát, a tulajdonlap vagy a bérleti szerződés 

fénymásolatát. 

3. Ha az írásban bejelentett nyitvatartási idő vagy az üzemelési időtartam összhangban 

van ennek a rendeletnek a kitételeivel, akkor Dunaszerdahely városa ezt a tényt 

írásban hozza az üzemeltető tudomására. 

4. Ha a nyitva tartási idő bejelentése nincs összhangban ennek a rendeletnek a 

paragrafusaival, akkor Dunaszerdahely városa az üzemeltetőt írásban figyelmezteti 

arra, hogy a rendelet az ő esetében más nyitva tartást határoz meg, mint amit 

bejelentett. A kettő közötti eltérést a város közigazgatási eljárás keretében jogosult 

rendezni. A város egyidejűleg arról is tájékoztatja az érintettet, hogy e rendelet 

szellemében milyen feltételeknek kell feltétlenül eleget tenniük a nyitva tartás 

megállapításánál. 

5. A vállalkozó köteles az üzletét vagy a szolgáltatóegységét kívülről is jól látható, 

megfelelő helyen és állandó jelleggel ellátni ezekkel az adatokkal: 

a) kereskedelmi név és székhely, 

b) az egység tevékenységéért felelős személy teljes neve, 

c) a fogyasztó tájékoztatására a nyitva tartási idő, 

d) ha elszállásoló egységről van szó, akkor fel kell tüntetni annak kategóriáját és 

osztályát. 



6. Az egység átmeneti bezárása esetén az üzemeltető köteles azon a helyen, ahol fel van 

tüntetve a nyitva tartási idő, feltüntetni a zárva tartás kezdetének és befejeződésének 

időpontját. Ezt legkésőbb 24 órával azt megelőzően köteles megtenni, hogy sor kerül 

az átmeneti bezárásra, feltéve, hogy a bezárás 24 óránál tovább tart. 

7. Az egység megszüntetése esetén a vállalkozó –eladó legkésőbb hét nappal 

a megszüntetés előtt erről írásban köteles tájékoztatni közlemény formájában 

ugyanazon a helyen, ahol fel van tüntetve a nyitva tartási idő. Ugyanígy arról is, hogy 

a fogyasztókkal szembeni kötelezettségeket ki veszi át és hol érvényesíthetők a 

reklamációk, hasonlóképpen a megszüntetés időpontjáról is. Az egység üzemeltetője 

egyidejűleg ezt írásban a Városi Hivatal tudomására hozza. A város a fogyasztó 

kérésére köteles tájékoztatni ezekről a tényekről. 

8. Az a vállalkozó, aki hangforrásokat, továbbá infrahangvagy vibrációs forrásokat 

használ vagy működtet, köteles biztosítani azt, hogy a lakosok és a környezet a lehető 

legkisebb mértékben legyenek kitéve az említett tényezők kedvezőtlen hatásainak. 

Garantálni kell, hogy a negatív hanghatások ne lépjék túl a megengedett mérték felső 

határát egyetlen napszakban sem, tehát sem nappal, sem este, sem pedig éjszaka. 

Ugyanakkor biztosítani kell objektivizálásukat és értékelésüket évente egy alkalommal 

/a 2007/ 355. Tt. sz. törvény 27. paragrafusa értelmében/. 

9. A zajszint és a vibráció szintjének megengedett felső határáról nappal, este és éjszaka 

külön jogszabályok rendelkeznek. /az egészségügyi minisztérium 2007/ 549. Tt. 

számú hirdetménye/. 

10. A vállalkozók az üzemegységekben folyó vállalkozói tevékenység végzése során 

kötelesek betartani Dunaszerdahely városának általánosan kötelező érvényű 

rendeleteit és úgy módosítani az üzemegység tevékenységét, hogy a megszabott 

nyitvatartási időn túl vendégek már ne tartózkodjanak az egység helyiségeiben. 

Minden üzemeltető 22.00 óra után köteles betartani az éjszakai nyugalmat, kivéve 

minden év szilveszterének napját december 31-én. 

 

VI. Paragrafus 

 

Ellenőrzés és szankciók 

 

1. E rendelet betartásának ellenőrzését Dunaszerdahely városa végzi a városi rendőrség 

és a főellenőr segítségével. 

2. Ha megállapításra kerül e rendelet megsértése, akkor az 5. paragrafus 5., 6. és 7. 

bekezdésén kívül a polgármester bírságot szabhat ki vállalkozásra jogosult jogi vagy 

természetes személynek a községekről szóló 1990/ 369. Tt. számú törvény 13. 

paragrafusa 9. Bekezdésének a/ pontja és későbbi módosításai értelmében is. 

3. A bírság nagyságának megállapításakor elsősorban a jogellenes eljárás súlyosságát, 

módját, annak időtartamát és következményeit veszik tekintetbe. 

4. A bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási eljárást szabályozó 

általános előírás vonatkozik. 

5. A bírságok Dunaszerdahely városának bevételeit képezik. 

 

 

 

 

 

 

 



VII.paragrafus 

 

Közös és átmeneti rendelkezések 

 

1. A beruházást – szolgáltatóegységet vagy a kolaudációs végzés kiadása után lehet 

használatba venni a végzésben, esetleg az építkezési engedélyben megszabott célra. 

Ha a beruházást más célra kívánják hasznosítani, akkor ehhez szükség van az 

építészeti hatóság döntésére a hasznosítás módosításáról. 

2. A nem lakhatást szolgáló helyiségek csak az építészetileg meghatározott célra 

használhatók. 

3. Az üzletek és szolgáltatóegységek üzemeltetői kötelesek e rendelet hatályba lépésétől 

számított egy hónapon belül úgy módosítani a nyitva tartást és a vállalkozói 

tevékenységet a város területén, hogy az összhangban legyen ezzel a városi 

rendelettel. 

 

VIII. paragrafus 

 

Záró rendelkezések 

 

1. Ezt az ÁKÉR-t a városi képviselőtestület 2009. június 30-án tartott ülésén hagyta jóvá 

és 2009. július 16-án lép hatályba. 

2. Egyidejűleg hatályát veszti a 2007/3. sz. ÁKÉR az üzletek és a szolgáltatóegységek 

nyitvatartási idejéről. 

3. Ennek a rendeletnek a hatályba lépésétől számítva érvényüket vesztik a 2007/3. sz. 

rendelet alapján a nyitva tartásról kiadott végzések. Kelt Dunaszerdahelyen 2009. 

június 30-án 

 

 

 

Dr. Hájos Zoltán 

polgármester 

 

 


