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Cigánd Város Önkormányzat 
7/2007.(VIII.27.) KT. rendelete 

az üzletek nyitva tartásának rendjéről 
 
 

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. 
évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
üzletek nyitva tartásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a külön jogszabályban meghatározott működési 
engedéllyel rendelkező, a 3. § szerinti üzletkörű üzletekre.  
 

2 § 
Értelmező rendelkezés: 

 
Kereskedelmi Vendéglátóhely 
 
Melegkonyhás vendéglátóhely: 
Meleg-hideg ételek, cukrászati készítmények, sütő- és édesipari termékek, kávé, 
szeszes és szeszmentes italok. Az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik, 
főzik vagy sütik. 
Ide tartozik: pl. étterem, vendéglő, csárda, gyorsétkezőhely, étkezde, kifőzde, 
étterem-söröző, kávéház, vasúti és más személyszállító eszköz étkezőkocsija. 
Cukrászda: 
Jellemzően saját készítésű cukrászati készítmények, édesipari termékek, hideg 
ételek, ahol a helyben fogyasztás is biztosított. Szeszes és szeszmentes italok. 
Italüzlet: 
Különböző szeszes és szeszmentes italok kiszolgálása palackozva és kimérve, 
étel felszolgálása nélkül. A nem a helyszínen készített egyszerű étel (kelt és 
zsíros tésztából készített finompékáru, pogácsa, szendvics stb.) is értékesíthető. 
Ide tartozik: pl. teázó, drinkbár, sörbár, borozó, italbolt, kocsma. 
Egyéb vendéglátóhely: 
Hideg ételek, melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) 
húsok, halak, nyers saláták és zöldségfélék, lángos, édesipari termékek, 
cukrászati készítmények, kávé, szeszes és szeszmentes italok stb. 
Ide tartozik: pl. ételbár, tejbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, fagylaltozó, 
valamint a bármilyen intézményben működő nyílt árusítású vendéglátóhely. 
Nem ide tartozik: a munkahelyi, intézményi, pl. az iskolai büfé (2220). 
Zenés szórakozóhely: 
Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, 
étel, élő és gépzene-szolgáltatás, műsor. 
Ide tartozik: pl. mulató, varieté, bár, diszkó. 
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Munkahelyi vendéglátóhelyek: 
 
Főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem 
Munkahelyen, intézményben, külső gazdasági szervezet által működtetett, 
főzőkonyhával rendelkező étterem. Étel és ital készítése, és azok meghatározott 
személyeknek történő kiszolgálása, italértékesítés szeszes ital nélkül. 
Ide tartozik: az alap-, közép-, felsőfokú iskolai oktatásban részesülő fiataloknak 
az oktatási intézmény keretei között biztosított főzőkonyhás étkeztetése, egy 
adott munkahely (pl. üzem, hivatal vagy sporttelep) dolgozóinak étkeztetése. 
Munkahelyi, intézményi büfé: 
Munkahelyen, intézményben, külső gazdasági szervezet által fenntartott és 
működtetett büfé, melyben az Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhelynél 
(2140) előírt termékek értékesíthetők, szeszes ital kivételével. 
Ide tartozik: az iskolai büfé is. 
 
Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha 
 
Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha: 
Az ételt központi egységben készítik és onnan kerül kiszállításra a 
főzőkonyhával nem rendelkező szervezet, intézmény: pl. közlekedési (pl. 
légiforgalmi) társasághoz, sport- és hasonló létesítménybe, iskolába, valamint a 
lakosság, magánszemélyek részére. 
 
Rendezvényi étkeztetés 
 
Rendezvényi étkeztetés: 
Szerződéses megegyezésen alapuló vendéglátó tevékenység, a fogyasztó által 
meghatározott helyen és eseti alkalomra szól. 
Ide tartozik: pl. a parti-szerviz. 
 
Eseti jellegű alkalom: farsang, nőnap, esküvő, Anna-bál, Katalin-napi bál, 
postás bál, vadász bál, vállalkozó bál, önkormányzati rendezvények, eljegyzés.1,2 
 

3.§ 
Italüzlet, egyébvendéglátó hely, zenés szórakozóhely, üzletkörű üzlet 6. 00 óra- 
23. 00 óra között tarthat nyitva.3 

 
4. § 

A 3. §-ban szereplő üzletkörök az eseti jellegű alkalmakkor, továbbá a hét 
pénteki, szombati napján a 3. §-ban rögzített időponttól eltérhetnek.4 

 
                                                
1 Kiegészítette: Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(XI.29.) sz. rendelete 
2 Kiegészített: a 17/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet 
3 Módosította. A 17/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet 
4 Módosította. A 17/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet 
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5.§ 
 

A 3. § alatti zárva tartási tilalom alól mentes napok : december 31. és január 1.  
 

6. § 
 

E rendelet 2007. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.  
 
 
 

Németh Károly      Gál Béla 
polgármester      jegyző 


