
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
19/2009. (VI.30.) számú rendelete 

 
egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 

 
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló  
37/2009.(XI.04.) sz. önkormányzati rendelettel) 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint 
a kereskedelemről szóló CLXIV. Törvény 6.§ (4) bekezdésében és 12.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

 
1(1) A rendelet hatálya Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén  

szeszesitalokat is forgalmazó kiskereskedelmi üzletek üzemeltetőire terjed ki, 
ideértve a mellékletben meghatározott érvényes működési engedéllyel 
rendelkező üzleteket is. 

 
2(2)  E rendelet hatálya nem terjed ki az üzemanyagtöltő állomásokon található 

üzletekre, a bevásárlóközpontokra, a vendéglátó üzletekre, a szálláshelyekre és 
azon üzletekre, melyek bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) 
távolságon belül lakott ingatlan nem található. 

 
Az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozása 

2.§ 
 
(1)  Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott üzletek 22.00 órától 06.00 óráig nem 

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

január 1. napjára. 
 

Záró rendelkezések 
3.§ 

 
E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. 

 
M i s k o l c, 2009. június 25. 
 
 
      Dr. Mihalecz Péter sk.    Káli Sándor sk.  
                jegyző      polgármester 

 
                                                 
1  Módosította a 37/2009.(XI.04.) sz. ÖR., hatályos 2009. november 4. napjától.  
2  Módosította a 37/2009.(XI.04.) sz. ÖR., hatályos 2009. november 4. napjától. 



Melléklet 3 
 

a  37/2009. (XI. 4.) sz. rendelettel módosított  
19/2009. (VI. 30.) sz. rendelethez 

 
 
A.)  A rendelet 1.§.(1) bekezdése alapján a rendelet hatálya kiterjed az e rendelet 

hatálybalépésekor érvényes működési engedéllyel rendelkező, de a már 
hatályon kívül helyezett 133/2007.(VI.13) Korm.rendelet 2.sz. mellékletében 
meghatározott, alábbi üzletköri számokat tartalmazó működési engedéllyel 
rendelkező üzletekre is: 

 
- 1112.  Élelmiszerüzlet 
- 1122.  Iparcikküzlet 
- 1260.  Palackozott italok szaküzlete 
- 9000.  Termelői borkimérés 

 
B.)  A rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya kiterjed továbbá az e 

rendelet hatálybalépésekor érvényes működési engedéllyel rendelkező, de a 
már hatályon kívül helyezett 4/1997.(I.22.) Korm.rendeletben előírt, alábbi  
üzletköri számokat  tartalmazó működési engedéllyel rendelkező üzletekre is: 

 
- 113.  Élelmiszer jellegű vegyes üzlet 
- 114.  Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelmi üzlet 
- 126.  Alkoholtartalmú és egyéb ital üzlet 
- 1261.Termelői borkimérés 
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