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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bizottsági üléseken felmerült a Béke téren, mint közterületen a dohányzás és szeszesital fogyasztása 

tilalmának elrendelése. 

 

A közterületen a dohányzás és szeszesital fogyasztása tilalmának elrendelésére az alábbi 

rendelkezések irányadóak. 

 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) szabályozza a dohánytermékek 

fogyasztásának alapvető szabályait. 

 

A Nvt. 2. § (1) bekezdése szerint a dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben 

foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló 

elektronikus eszközt használni 

a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, 

b) közösségi közlekedési eszközön, 

c) munkahelyen, 

d) közterületnek minősülő 

da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú 

közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső 

határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, 

db) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a vasúti pálya 

tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköz 

igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozóhelyen, illetve 

helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától 

számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső 

határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozóhelyet 

kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos, 

e) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja szerinti 

egészségügyi szolgáltató közforgalom számára nyitva álló bejáratától számított 10 méteren belül. 

 

A Nvt. 2/A. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat rendeletben a Nvt. 2. § (1) bekezdés 

d) pontjában foglaltakon túl közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.  

Az önkormányzat rendeletében a dohányzási korlátozás hatókörét olyan módon kell részletesen 

szabályozni, hogy az e törvényben foglalt, dohányzóhely-kijelölési kötelezettségüknek a kötelezettek 



eleget tehessenek. A nemdohányzó közterület kijelölésére a 2. § (7) bekezdésében foglaltakat kell 

alkalmazni.   

 

Az Nvt. 2/A.§ (1) bekezdése lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, hogy a közterületen történő 

dohányzással kapcsolatban további szabályokat alkossanak. 

A Nvt. 2.§ (7) bekezdése értelmében a dohányzási korlátozással és az elektronikus cigaretta, valamint 

a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatának korlátozásával érintett, valamint a 

dohányzásra, elektronikus cigaretta és dohányzást imitáló elektronikus cigaretta használatára 

kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés 

alkalmazásával - tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve 

piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni. 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 200. § (1)-(2) bekezdései szerint: 

Aki 

a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - 

törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott - 

tilalmat megszegi, 

b) vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szeszes italt 

szolgál ki, 

c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg 

állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki, 

d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, szabálysértést követ 

el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki 

helyszíni bírságot. 

 

Az önkormányzati rendelet nem szabálysértési tényállást állapít meg – hiszen azt a Szabs. tv. 

tartalmazza – hanem kimondja a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmát, lehetővé téve 

ezzel a Szabs. tv. 200.§-ának az alkalmazását. 

 

A közterületen történő szeszesital fogyasztás szankcionálásának módját és mértékét a szabálysértési 

törvény szabályozza.  

A szabálysértési eljárás lefolytatása a rendőrség hatáskörébe tartozik.  

 

A 2022. novemberi bizottsági ülésen tett javaslatok alapján javasolom a rendelet megalkotását. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2022. december 02. 

 

                                                 Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                 polgármester  



Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022.(…….) önkormányzati rendelete 

A közterületen történő dohányzás és szeszesital fogyasztás tilalmáról 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

2/A. § (1) bekezdésében és a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 27.§ 

(6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,-

Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, 

Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A rendelet hatálya Dunaföldváron a Béke tér, a Piac tér és a Hősök térén lévő park (a továbbiakban 

együttesen: közterület) területére terjed ki. 
 

2.§  

Tilos az 1.§-ban meghatározott közterületeken a dohányzás. 
 

3.§ 

(1) Tilos a szeszesital fogyasztása a – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1.§-ban 

meghatározott közterületeken. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 

a) az érvényes közterület-használati engedélyben foglaltak szerinti, a szeszesital árusítására 

jogosult vendéglátó egység által használt közterületre (terasz, előkert, kitelepülési terület 

stb.) nyitva tartási időben, 

b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvényekre, kizárólag az 

engedélyben meghatározott területen és 

c) minden év december 31. napján 18:00 órától január 1. napján 6:00 óráig terjedő 

időszakban. 

 
4.§ 

(1) A 2.§ megsértése esetén alkalmazható szankciókról a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

2/A. § (2) bekezdése rendelkezik. 

(2) A 3.§ megsértése esetén alkalmazható szankciókról a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § rendelkezik. 

 

5.§  

A dohányzás és a szeszesital fogyasztás tilalmára vonatkozó jelzések elhelyezéséről a polgármester 

gondoskodik. 

 

6. § 

Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba. 

 

Dunaföldvár, 2022. december „   „ 

 

                                

Horváth Zsolt            dr. Boldoczki Krisztina 

  polgármester                            jegyző 

https://njt.hu/jogszabaly/1999-42-00-00#SZ2A
https://njt.hu/jogszabaly/1999-42-00-00#SZ2A
https://njt.hu/jogszabaly/2012-2-00-00#SZ200@BE1@POA
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2020-19-SP-4064
https://njt.hu/jogszabaly/1999-42-00-00#SZ2A@BE2
https://njt.hu/jogszabaly/1999-42-00-00#SZ2A@BE2
https://njt.hu/jogszabaly/2012-2-00-00#SZ200@BE1


 

 

Záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Dunaföldvár, 2022……………. 

              dr. Boldoczki Krisztina 

                           jegyző 

 

  



H a t á s v i z s g á l a t i    l a p 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

A közterületen történő dohányzás és szeszesital fogyasztás tilalmáról 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások 

A rendelet megalkotása hozzájárul az átlátható, egyértelmű szabályozáshoz a közbiztonság javítása, 

a  közterület használat rendjének megőrzése és megtartása érdekében. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása: nem igényel többletforrást. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása a tisztább, rendezettebb 

utcakép.  

 

IV. Várható egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.  

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a szabályozás 

miatt indult eljárások kezelése. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei. Nincs 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 

kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi 

tervezetek közé.  

 

 

Dunaföldvár, 2022. december 2. 

 

 

                                                                                                      Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                      polgármester 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

A közterületen történő dohányzás és szeszesital fogyasztás tilalmáról 

 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezései alapján az 

önkormányzatnak lehetősége van megtiltani a közterületén a dohányzást és szeszesital fogyasztást. 

  

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint: 

„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként 

lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul 

párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan 

jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.” 

A Jat.„8. § (1)  A hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv vagy 

személy jogszabály megalkotásával, a módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen 

megjelölő, a módosítást kimondó jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja.   

(2)  Nem lehet módosítani vagy - a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül - hatályon 

kívül helyezni 

a) a jogszabály megjelölését, 

b) - az önkormányzati rendelet kivételével - a rendelet bevezető részét, 

c) a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint 

d) jogszabállyal - a hiteles szöveg és a kihirdetett szöveg közti eltérés, valamint fordítási hiba 

kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött 

fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét. 

10. § (2)  A hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést az (1) bekezdés a) pontja szerint - a 

(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy 

jogszabályi rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy helyezheti 

hatályon kívül.” 

 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

1. §  

 

E § tartalmazza a rendelet területi hatályát.  

 

2. 5. § 

A rendelet-tervezet szabályozza a dohányzás és szeszesital fogyasztásának tilalmát, illetve a 

szankciókat. 

 

6.§ 

A rendelet-tervezet a jogszabály hatályba lépéséről rendelkezik. 
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