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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

25/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörét gyakorolva az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A közterületek használatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 33. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1b) Az (1a) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2021. június 10-től 2021. augusztus 31-ig a 

vendéglátó egység kitelepülése – amennyiben magasabb szintű jogszabály nem állapít meg 

hátrányosabb szabályokat – 

a) minden olyan napon, amelyet munkanap követ, legkésőbb 23 óráig tarthat nyitva, 

b) egyéb napokon 24 óráig tarthat nyitva, 

c) a kerthelyiségekben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, 

táncrendezvény vagy egyéb szórakoztató szolgáltatás a d) pontban foglaltak kivételével nem 

folytatható, 

d) a kerthelyiségekben rádió- és televízió-közvetítés az a) pontban meghatározott esetben 23.00 

óráig, a b) pontban meghatározott esetben 24.00 óráig folytatható.” 

(2) A Rendelet 33. § (1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1d) 2021. június 10-től 2021. augusztus 31-ig a vendéglátó egység kitelepülése abban az esetben is 

az (1b) és (1c) bekezdésben foglaltak szerint tarthat nyitva, amennyiben a vendéglátó egységre kiadott 

közterület-használati engedélyben az (1b) vagy (1c) bekezdésben foglaltaktól eltérő időpont 

szerepel.” 

2. § 

Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba, és 2021. június 11-én hatályát veszti. 

 

 

 

 Dr. Cser-Palkovics András  Dr. Bóka Viktor 

              polgármester címzetes főjegyző 

 

 

Záradék: 

A rendeletet 2021. június 4. napján kihirdettem:  

 

 

 Dr. Bóka Viktor 

 címzetes főjegyző



2 

Általános indokolás 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról 

szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 33. § (1a) bekezdése 

úgy rendelkezett, hogy a vendéglátó egység kitelepülése 

a) a b) pontban leírt időszak kivételével legkésőbb 21.00 óráig tarthat nyitva minden olyan 

napon, amelyet iskolai tanítási nap követ, és egyéb napokon 22.00 óráig tarthat nyitva, 

b) július 1. napjától augusztus 31. napjáig legkésőbb 22.00 óráig tarthat nyitva minden olyan 

napon, amelyet munkanap követ, és egyéb napokon 24.00 óráig tarthat nyitva, 

c) a kerthelyiségekben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, 

táncrendezvény vagy egyéb szórakoztató szolgáltatás nem folytatható. 

  

Az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdése szerint a vendéglátó üzlet nyitvatartására vonatkozóan a 2020. december 31. napján 

hatályos, a települési önkormányzat által alkotott szabályok az irányadóak, azzal, hogy a 

vendéglátó üzlet számára előnyösebb működési feltételeket biztosító szabályok 

megállapíthatóak, azonban az ilyen rendelkezésnek a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben 

megállapított kijárási korlátozás időpontjával kapcsolatos szabályhoz igazodnia kell. 

  

A vendéglátó üzletekben a koronavírus világjárvány miatt hónapok óta nem volt lehetőség a helyben 

fogyasztásra. A korlátozások enyhítése következtében már ismét lehetővé vált a fogyasztás a 

vendéglátó üzletek teraszán, illetve bizonyos feltételek mellett a vendéglátó üzletek belső tereiben 

is. Ezt a lehetőséget kihasználva a lakosság közvetlenül a nyitást követően nagy arányban kereste 

fel az éttermek, kávézók teraszait, annak érdekében, hogy családjuk, barátaik körében tudják 

eltölteni a szabadidejüket, ezáltal csökkentve a lassan egy éve tartó bezártságérzetüket. 

  

Tapasztalataink szerint a fehérvári vendéglátó üzleteket is rengeteg vendég látogatta meg és a zárást 

követően is szívesen tartózkodott volna még az adott egység teraszán, ezért a közterületek 

használatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (V.14.) 

önkormányzati rendeletben az Önkormányzat a Rendelet 33. §-ában megállapított 

nyitvatartási időtartamot 2021. május 14-től 2021. június 13-ig egy órával meghosszabbította.  
  

Fentiek alapján a jelenleg hatályos Rendelet 33. § (1a) bekezdése úgy rendelkezik, hogy 2021. 

május 14-től 2021. június 13-ig a vendéglátó egység kitelepülése – amennyiben magasabb szintű 

jogszabály nem állapít meg hátrányosabb szabályokat – 

a) minden olyan napon, amelyet munkanap követ, legkésőbb 22 óráig tarthat nyitva, 

b) egyéb napokon 23 óráig tarthat nyitva, 

c) a kerthelyiségekben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, 

táncrendezvény vagy egyéb szórakoztató szolgáltatás nem folytatható. 

  

A Kormány által a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben elrendelt kijárási korlátozások 

eltörlése miatt, lehetőség nyílt arra, hogy a vendéglátó egységek kitelepülései a közterületek 

használatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (V.14.) 

önkormányzati rendelettel megállapított időtartamnál is hosszabb ideig tarthassanak nyitva. 

  

Fentiekre tekintettel kerül sor a jelenleg hatályos Rendeletben foglalt nyitvatartási idő további 

kiterjesztésére a vendéglátó egységek kitelepülése számára az alábbiak szerint: 
a) minden olyan napon, amelyet munkanap követ, legkésőbb 23 óráig tarthat nyitva, 

b) egyéb napokon 24 óráig tarthat nyitva. 

  

A nyitvatartási idő kiterjesztésére 2021. június 10. napjától 2021. augusztus 31. napjáig kerül sor. 



3 

  

A belvárosi lakók nyugalmának érdekében a Rendelet továbbra is rögzíti, hogy a kerthelyiségekben 

a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, táncrendezvény vagy egyéb 

szórakoztató szolgáltatás nem folytatható. Tekintettel azonban arra, hogy a nyári időszakban a 

vendéglátóegységek kitelepülésein a vendégek igénylik a rádió- és televízió adások közvetítését, a 

Rendelet módosítása ezen közvetítések tilalma alól kivételt tesz, különös tekintettel a nyári 

sportrendezvényekre. 

  

A Rendelet módosítása rögzíti azt is, hogy amennyiben magasabb szintű jogszabály hátrányosabb 

szabályokat állapít meg, akkor a vendéglátó egység kitelepülése a magasabb szintű jogszabályban 

foglaltak szerint tarthat nyitva, továbbá 2021. június 10. napjától 2021. augusztus 31. napjáig a 

vendéglátó egység kitelepülése abban az esetben is a fentiek szerint tarthat nyitva, amennyiben a 

vendéglátó egységre kiadott közterület-használati engedélyben a fentiektől eltérő időpont szerepel. 

Részletes indokolás 

1. §  

A Rendelet 33. § (1b) és (1d) bekezdését módosítja. 

  

A Rendelet – módosított – 33. § (1b) bekezdése szerint az (1a) bekezdésben foglaltaktól eltérően 

2021. június 10-től 2021. augusztus 31-ig a vendéglátó egység kitelepülése – amennyiben magasabb 

szintű jogszabály nem állapít meg hátrányosabb szabályokat – 

a) minden olyan napon, amelyet munkanap követ, legkésőbb 23 óráig tarthat nyitva, 

b) egyéb napokon 24 óráig tarthat nyitva, 

c) a kerthelyiségekben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás, műsoros előadás, 

táncrendezvény vagy egyéb szórakoztató szolgáltatás a d) pontban foglaltak kivételével nem 

folytatható, 

d) a kerthelyiségekben rádió- és televízió-közvetítés az a) pontban meghatározott esetben 

23.00 óráig, a b) pontban meghatározott esetben 24.00 óráig folytatható.” 

  

A Rendelet – módosított – 33. § (1d) bekezdése szerint pedig 2021. június 10-től 2021. augusztus 

31-ig a vendéglátó egység kitelepülése abban az esetben is az (1b) és (1c) bekezdésben foglaltak 

szerint tarthat nyitva, amennyiben a vendéglátó egységre kiadott közterület-használati engedélyben 

az (1b) vagy (1c) bekezdésben foglaltaktól eltérő időpont szerepel. 

2. §  

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 


