
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat   
Képviselő-testületének 

9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelete1 
 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók 
működési rendjéről 

 
 
Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 
6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 23. § (5) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 2    E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat közigazgatási területén működő üzletekre és működési területükre, valamint a 
kártyatermekre és a játékkaszinókra terjed ki. 
 

2. Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendje 
 

2. § 3 (1) Az üzletek (december 31. és január 1. kivételével) 23 óra és 6 óra között nem tarthatnak 
nyitva Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre közigazgatási területén. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik azon üzletekre, melyek 
a) működési területe határának a környezetében lévő lakáscélú épületek homlokzatától számított 
távolsága az 50 métert meghaladja vagy 
b) az Üllői úton, a Gyömrői úton, a Nagykőrösi úton, a Királyhágó utcán, a Nemes utcán, Ráday 
Gedeon utcán, továbbá üzemanyagtöltő állomáson, illetve repülőtereken üzemelnek vagy 
c) működési engedélye, igazolása melegkonyha üzemeltetésére jogosít, és ezt a tevékenységet 
ténylegesen végzi is. 
Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alóli kivétel a c) pontban meghatározott esetben csak a 
pénteki és szombati napokra vonatkozik. 
(3) E § alkalmazása szempontjából működési területnek az üzlethelyiség és az azon kívüli olyan 
területrész minősül, ahol az üzlet működési körébe tartozó tevékenységet végzik. 
 

3. Kártyatermek és játékkaszinók működésének rendje 
 

3. § Kártyaterem, valamint játékkaszinó a közrend és a közbiztonság védelme érdekében a magasabb 
szintű jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén az alábbi a) pontban meghatározott 
utcákra nyíló vagy a b) pontban meghatározott feltételnek megfelelő kereskedelmi egységekben 
működtethető: 
a) - Üllői út, 
    - Gyömrői út, 
    - Nagykőrösi út illetve 
b) az 1500 m2 nagyobb alapterületű bevásárlóközpontokban, illetve az állandóan működő piacokon. 

  
1Módosította a 14/2016. (V.13.) sz. Rendelet, a 12/2015. (III.19.) sz. Rendelet, 9/2015. (II.25.) sz. rendelet, 
2Módosította a 14/2016. (V.13.) sz. Rendelet, hatályos: 2016. május 13., 18.00 óra; 
 a 9/2015. (II.25.) sz. rendelet, hatályos: 2015. március 15-től 
3Módosította a 14/2016. (V.13.) sz. Rendelet, hatályos: 2016. május 13., 18.00 óra; 
a 12/2015. (III.19.) sz. rendelet, hatályos: 2015. március 20-től, 9/2015. (II.25.) sz. rendelet, hatályos: 2015. március 15-

től 



 
4. Záró rendelkezések 

 
4. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
5. § Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről és a játéktermek működési rendjéről szóló 26/2007.(VI.26.) önkormányzati rendelet. 
 
Budapest, 2013. március 21. 
 
 
 

dr. Peitler Péter  
       jegyző 

Ughy Attila 
polgármester 

 
 
 

INDOKOLÁS 
Általános indokolás 

 
Jelen rendelet megalkotásának szükségességét az indokolja, hogy a jegyzőnek a szerencsejáték-
szervezési engedély kibocsátására irányuló eljárásban történő részvételének szabályai megváltoztak. 
A jegyző – a 2013. január 1. előtti feladatkörrel ellentétben – nem vesz részt szakhatóságként 
játékterem működtetésének engedélyezési eljárásában jogszabályváltozás miatt. Ennek oka az, hogy 
a 366/2012. (XII. 17.) Korm. r. 2013. január 1-i hatállyal, hatályon kívül helyezte többek közt a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) 
Korm. rendelet 43. § (2) bekezdését, amely a jegyző részére biztosította a szakhatóságként történő 
eljárás lehetőségét az említett engedélyezési folyamatban. Ilyenkor az engedélyezési hatóság – a 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal – megkereste a jegyzőt annak elbírálása végett, hogy az önkormányzat 
erre vonatkozó rendeletében foglaltakra figyelemmel -  a folytatni kívánt tevékenység sértené-e a 
jóérzést, a közbiztonságot, a közszemérmet, gyermek- vagy ifjúságpolitikai érdekeket, illetve más 
helyi közösségi érdekre tekintettel játékterem működése nemkívánatos lenne a kerület adott 
helyszínén. 2013. január 1. napjától a jegyzőnek a kártyatermek és a játékkaszinók vonatkozásában 
van lehetősége mintegy megvétózni a szerencsejáték-szervező engedélykérelmét – amennyiben a 
helyi (kerületi) önkormányzat rendelete korlátozza ezek létesítését a fentebb már említett érdekek 
védelme okán. Ennél fogva – mivel a szabályzás tárgya részben változott – a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. tv. 8. § (2) bekezdésében foglalt tilalom miatt jogszabály-módosítás útján nem lehet 
megváltoztatni a jogszabály megjelölését: új rendeletet kell alkotni. 
 
Jelen rendelet teljes egészében átveszi – a hatályon kívül helyezendő - Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről és a játéktermek működési rendjéről szóló 26/2007.(VI.26.) önkormányzati 
rendeletének azon rendelkezéseit, melyek – a magasabb szintű jogszabályok előírta követelményeken 
túl - meghatározták, hogy a kerület mely területein lehet játéktermet üzemeltetni; az új rendelet révén 
ugyanezen területeken lehetne kártyatermet, illetőleg kaszinót működtetni. Az említett 
26/2007.(VI.26.) sz. helyi rendeletben előírt szabályzás a gyakorlatban bevált; mindemellett plusz 
garanciát jelent a szabályozott, ellenőrzött működésre, hogy mind a kártyaterem, mind pedig a 
játékkaszinó üzemeltetetését a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény igen 
szigorú pénzügyi, személyi és szervezeti (elhelyezési) feltételekhez köti. 
 
 
 
 



 
A megalkotandó önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartására vonatkozó szabályzást 
is szó szerint átveszi az egyidejűleg hatályon kívül helyezendő, már többször hivatkozott 
26/2007.(VI.26.) sz. helyi önkormányzati rendeletből. A tárgykörre vonatkozó szabályzás kipróbált 
és bevált, így nem szorul tartalmi változtatásra. A jelenlegi szabályozást – hasonlóan a 
26/2007.(VI.26.) önkormányzati rendelethez és az azt később módosító rendelethez – az indokolja, 
hogy az üzletek működésével kapcsolatban több körülmény is fennáll, ami az üzletek környezetében 
lévő otthonok lakóinak éjszakai nyugalmát nagymértékben zavarja, ezért indokolt az éjszakai nyitva 
tartás korlátozása. Ezen felül a közbiztonság védelme érdekében szükséges a kártyatermek és 
játékkaszinók üzemeltetésének korlátozása. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján lefolytatott hatásvizsgálat 
megállapította, hogy az új rendelet megalkotása védi a közrendet és köznyugalmat. Megalkotása 
szükséges a magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében. A 
rendeletalkotásnak gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségügyi következménye, 
illetve egyéb hatása nincs. 
 

Részletes indokolás 
 

1.  §-hoz: A § a rendelet alkalmazásának területi és tárgyi hatályát szabja meg, figyelemmel a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. §-ában előírt követelményekre. 
 
2. §-hoz: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) és 12. § (5) bekezdései 
felhatalmazást adnak az önkormányzat képviselő-testületének arra, hogy a helyi sajátosságok 
figyelembe vételével az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben 
szabályozza. A szabályzás – mint már az az általános indokolásban is említést nyert -  az üzletek 
éjszakai nyitvatartási rendjéről és a játéktermek működési rendjéről szóló 26/2007.(VI.26.) 
önkormányzati rendeletének szó szerinti átvétele. A hivatkozott rendeletből átveendő szabályzás jól 
bevált és a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével lett kialakítva, illetőleg igény szerint 
módosítva. 
 
3. §-hoz: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. 
(XII. 9.) Korm. rendelet hatályos előírásai szerint amennyiben a szerencsejáték-szervező a Nemzeti 
Adó-és Vámhivatalnál (NAV) engedélykérelmet nyújt be játékkaszinó, illetőleg kártyaterem 
működtetése céljából, a NAV az engedélyezési eljárás részeként megkeresi a kártyaterem, illetve 
játékkaszinó létesítésének helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét. A jegyző feladata az, hogy 
elbírálja: az engedélykérelemben megjelölt helyen, területen létesíthető-e kártyaterem, illetve 
játékkaszinó, vagy amennyiben helyi önkormányzati rendeletben foglaltakra figyelemmel a folytatni 
kívánt tevékenység sértené a jóérzést, a közbiztonságot, a közszemérmet, illetőleg gyermek vagy 
ifjúságpolitikai érdekeket, illetőleg más helyi közösségi érdeket, nem működhet a kívánt helyen egyik 
fajta létesítmény sem. A megelőző szabályzás – a már többször említett 26/2007.(VI.26.) sz. helyi 
rendelet 2/A. §-a – játéktermek elhelyezhetőségét, működtetési lehetőségét meghatározott helyek 
vonatkozásában tette csak lehetővé. A jelen rendelet átvenné az említett, hatályon kívül helyezendő 
rendelet megoldását, azaz ugyanott lehetne csak kártyatermet, illetve játékkaszinót működtetni, ahol 
eddig játéktermet lehetett. A megelőző szabályzás szintén bevált, nincs indok, mely a változtatás 
mellett szólna. 
 
4. §-hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, 
amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. 
 
 



 
5. §-hoz: A rendelet szabályzási tárgykör tekintetében teljes egészében átvenné a 26/2007 (VI. 26.) 
sz. helyi önkormányzati rendelet helyét, ezért ez utóbbi rendeletet hatályon kívül kell helyezni jelen 
rendelet hatályba lépésével egyidejűleg. 
 
 
Budapest, 2013. március 21. 
 
 
 
 

dr. Peitler Péter  
       jegyző 

Ughy Attila 
polgármester 

 
 
A kihirdetés napja: 2013. április 4. 


