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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A 2010. október 26. napján megtartott testületi ülésen problémaként fogalmazódott meg, hogy 
egyes általános iskolás gyermekek a falu közterületén dohányoznak. 
 
A pedagógusok részérıl esetleges megoldási javaslatként fogalmazódott meg a közterületen 
történı dohányzás rendjérıl szóló helyi rendelet megalkotása. 
 
A problémának azonban nem feltétlenül fenti tárgykörő rendelet megalkotása lehetne 
elsıdleges megoldása. 
 
Azon településeken, ahol a közterületen történı dohányzás rendjérıl szóló rendeletet már 
megalkották (Csongrád megyében pl. Szegeden, Sándorfalván, Deszken) a rendelet 
megalkotásával általában a nemdohányzók védelmét kívánták szolgálni a dohányzás 
egészségkárosító hatásaival, a passzív dohányzással szemben. 
 
A rendeletek meghatározzák azon közterületeket, ahol a dohányzást általános jelleggel tilos 
magatartásnak (szabálysértés) minısítik.  
 
Szegeden például: 
„Tilos a dohányzás: 

a) oktatási, kulturális, közmővelıdési, egészségügyi, szociális, valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek és temetık fıbejárat szerinti utcai frontját 
érintı járdán, 

b) az a) pontban megjelölt járdát szegélyezı, részben vagy egészben növényzettel borított 
zöldsávban, 

c) az a) pontban megjelölt helyek fıbejárat szerinti utcai frontja elıtti úttesten, 
d) játszótereken, 
e) vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejárati utcafrontját érintı közterületen, 

valamint ezen épület lépcsı feljáróján, 
f) a köztemetıkben, 
g) a tömegközlekedési megállóhelyek váróiban.” 

 



Fentiekbıl kitőnik, hogy Szeged közigazgatási területén igen széles körben tiltják a 
közterületen történı dohányzást, azonban így is vannak olyan helyek (pl. a fenti körbe nem 
tartozó terek, vagy utcák) ahol a dohányzás nem tilos a közterületen sem. 
 
A tilalom megszegıivel szemben a rendeletek lehetıvé teszik szabálysértési eljárás 
lefolytatását és szankció alkalmazását. 
 
A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 8. § (1) bekezdése azonban rögzíti, hogy 
„szabálysértés miatt nem vonható felelısségre, aki a cselekmény elkövetésekor a 
tizennegyedik életévét nem töltötte be”. Így pont azzal a problémás személyi körrel (dohányzó 
általános iskolások) szemben nem lehet szabálysértési felelısséget megállapítani, amely miatt 
a rendelet-alkotás kérdése felvetıdött. (A közterület meghatározott területein dohányzó 
felnıttekkel szemben azonban a szabálysértési eljárást le kell folytatni és szankciót kell 
alkalmazni!) 
 
A közterületen történı dohányzás rendjérıl szóló rendelet megalkotása esetén problémaként 
merül fel annak végrehajtása is, ha nincs a településen azonnali intézkedésre, helyszíni bírság 
kiszabására jogosult közterület-felügyelı. Ennek hiányában ugyanis késıbb igen nehéz 
bizonyítani a „tilos dohányzás” tényét. (A fent nevezett települések rendeletei nem véletlenül 
rögzítik, hogy „a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki”.) 
 
Amennyiben mégis a rendelet megalkotása mellett dönt a T. Képviselı-testület, a rendelet 
alkalmazására történı felkészülés, valamint a lakosság megfelelı tájékoztatása érdekében 
szükséges az, hogy a rendelet megalkotása és hatályba lépésének idıpontja között néhány 
hónap elteljen. A helyi lakosság és az ide látogató személyek megfelelı és folyamatos 
tájékoztatása érdekében pedig indokolt a település belterületi határát jelzı táblákhoz, valamint 
a tilalommal érintett közterületekhez figyelmeztetı transzparenseket elhelyezni. 
 
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy fentieket megtárgyalni és a dohányzás rendjérıl szóló 
rendelet megalkotása tárgyában – szükség van-e rá, ha igen, mely közterületekre vonatkozzon 
a tilalom – állást foglalni szíveskedjen! 
 
 
Kiszombor, 2010. november 16. 
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