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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tárgyban hivatkozott önkormányzati rendeletünket a szeszesital-fogyasztás szabálysértési 
szankcionálása során szerzett tapasztalatok miatt szükséges módosítani. Az új szabálysértési 
törvény hatálybalépése óta kizárólag azon cselekmények minősülnek szabálysértésnek, 
amelyeket a törvény akként határoz meg. A szeszesital-fogyasztás tilalmának tényállásáról az 
alábbiak szerint rendelkezik az említett törvény: 
 
„ 200. § (1) Aki 
a)296 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.” 
 
Fentiekből következik, hogy akkor alkalmazható a szabálysértési törvény, ha létezik egy helyi 
tilalmat rögzítő önkormányzati rendelet. Komló Város Önkormányzatának jelenleg is 
hatályban van ilyen tartalmú rendelete, amelynek értelmezése nem vált egységessé a 
gyakorlatban, így szükséges annak pontosítása. Ennek során, a fogalom meghatározások 
(közterület, szeszes ital) terén magasabb szintű jogszabályokra hivatkozik a rendelettervezet, 
így nem állhat elő két különböző definíció a jogalkalmazás terén. Ennek megfelelően a 
közterület fogalmát a szabálysértési törvényben rögzítettek szerint kell értelmezni, így a 
tulajdonos személyétől függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület ide tartozik, 
amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető. 
Ugyanúgy a szeszes ital fogalmát is törvény határozza meg, amelyre elég hivatkozni. Itt 
minden alkoholtartalmú ital szeszes italnak minősül, kivéve a gyógyászati jellegű terméket 
vagy az olyan üdítőitalt, amelynek alkoholfoka 1,2 %-nál kevesebb.  
 
A jelenlegi helyi szabályozás is általánosan tiltja a közterületi szeszesital-fogyasztást, amely 
alól kivételt jelentenek az engedélyezett rendezvények, a strand területe, egyes 
vendéglátóegységekhez tartozó területek és az üdülőterületek. Az utóbbi, kivételt képező 
kategóriákon is pontosítani kell (pl: szeszes ital árusítás helyett, a szeszes ital kimérése a 
helyes szóhasználat), erre is kitér a jogszabálytervezet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények figyelembe vételével 
fogadja el a rendelettervezetet. 
 
 
 
Komló, 2015. április 29. 
  
 

Polics József 
polgármester 
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1. számú melléklet          rendelettervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
……./2015. (……….) 

 ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 
 
a köztisztasággal összefüggő feladatok ellátásáról, és a közterületen való szeszesital- 

fogyasztás  korlátozásáról szóló 21/2004. (IX.2.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. 
§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A köztisztasággal összefüggő feladatok ellátásáról, és a közterületen való 
szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló 21/2004. (IX.2.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § b) pont helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„b) Közterület: a szabálysértésekről szóló törvényben meghatározott fogalom szerint,”  

 
2. § 

 
A Rendelet 3. § f) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„f) Szeszes ital: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott fogalom szerint. 
 
 

3. § 
 

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés kerül: 
 

„13. § 
 

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszes ital fogyasztása a 
közterületen. 

 
(2) Kivételt képez az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alól: 
 

a) a közterület-használati engedély alapján tartott rendezvény időszakára 
annak területe, ahol külön jogszabály alapján szeszes ital kimérés 
végezhető, 
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b) nyitvatartási időben a szeszes ital kimérésre jogosult vendéglátó üzlethez 

tartozó elkerített magánterület vagy olyan vendéglátó-ipari előkert, 
terasz, amely közterület-használati engedéllyel rendelkezik, 

 
c) a strandfürdő területe, és   
 
d) a szabályozási tervlapokon üdülőterületként nyilvántartott 

területrészekhez közvetlenül kapcsolódó közterület.”   
 

4. § 
 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2015. május 7. 

 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 5 

 
INDOKOLÁS 

 
1-2. § 

 
E paragrafusokban a közterületi szeszesital-fogyasztás szankcionálásával kapcsolatos 
fogalmak kerülnek pontosításra úgy, hogy a megfelelő törvényi rendelkezésekre 
történik utalás.  
 

3. § 
 

Itt módosul az alaprendelet azon rendelkezése, ahol bizonyos kivételek mellett 
továbbra is rögzítésre kerül általánosan a közterületi szeszesital-fogyasztás tilalma. A 
korábbi szövegben nem voltak kellő pontossággal meghatározva a kivételek közé 
tartozó esetek, e téren módosult a szöveg. A kivételek köre nem változott tartalmában. 
 

4. § 
 

Általános hatályba lépetető rendelkezés. 


