
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Napjainkban meglehetősen megnőtt a közterületen történő szeszes ital fogyasztás miatt 

kialakult visszás helyzetek száma, és igy indokolttá, valamint szükségessé vált a 

szankcionálás lehetőségének biztosítása. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szt.) 200. §-a az alábbiak szerint 

rendelkezik a közterületen történő szeszes-ital fogyasztásról: 

 

„(1) 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 a) pontban szabályozott közterületi szeszes ital fogyasztás – figyelemmel arra, hogy ilyen 

jellegű rendelkezést törvény, illetve kormányrendelet nem tartalmaz – ténylegesen akkor 

büntethető, ha helyi szinten önkormányzati rendeletben kerül szabályozásra a tilalom. 

A hivatkozott szabálysértési kerettényállás kitöltése céljából javasoljuk megalkotni a 

mellékelt rendelettervezetet. A rendelettervezet közterület fogalma azonos az Szt. közterület 

fogalmával, amely tág értelmezésre ad lehetőséget és büntethetővé teszi a magánterület 

közforgalom elől el nem zárt részén történő italfogyasztást is. A rendelettervezetben 

indokoltnak látjuk meghatározott eseményekhez és engedélyekhez kötött kivételi körök 

szabályozását. 

Az eljárás alá vontakkal szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő összegű 

szabálysértési bírság és ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható 

ki. A szabálysértési eljárás lefolytatására a Balatonfüredi Járási Hivatal jogosult. 

Kérem, hogy a Képviselő-testület vitassa meg az előterjesztést és döntsön a közterületen 

történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló rendelet elfogadásáról nyílt ülésen, 

minősített többséggel. 

Alsóörs, 2017. november 27. 

                   Hebling Zsolt  

         polgármester 

 



 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet következtében Alsóörsön a közterületi szeszes ital fogyasztása a társadalmi 
együttélés alapvető szabályainak megfelelően kerül meghatározásra, és ezáltal csökkennek 
a közterületi szeszes ital fogyasztással kapcsolatban kialakult visszatetsző helyzetek.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet alapján befolyt bevételek szabálysértési bevételként Magyarország központi 

költségvetését illetik. 

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A csökkenő fogyasztás eredményeként kevesebb lesz a közterületen elszórt italos üvegek 
és dobozok száma. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet alapján a Közös önkormányzati Hivatal adminisztratív terhei (különösen 
közterületfelügyelet) növekednek. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Következetes és egyéges jogi szabályozása megalkotása, a szabálysértési kerettényállás 

tartalommal történő kitöltése. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A meglévő keretek alkalmasak a végrehajtásra. 

  



 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő testületének ……………….. önkormányzati 

rendelete a közterületen történő alkoholfogyasztás szabályairól 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra, a közterületen történő szeszes ital 

fogyasztás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § A rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) Közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a. pontjában 

meghatározott terület. 

b) Szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 23a. pontjában 

meghatározott alkohol tartalmú ital 

2. §(1) Alsóörsön szeszes italok fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi 

közterületen tilos. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól kivételt jelentenek az alábbiak: 

a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységek,  

teraszai nyitvatartási időben 

b) alkalmi-, ünnepi- és sportrendezvények és 

c) minden év első és utolsó napján közterületen fogyasztható szeszes ital. 

d) A 71-es főközlekedési út és a Balaton közötti területen egész évben közterületen 

fogyasztható szeszes ital 

3. § E rendelet 2018. január 1-én lép hatályba. 

 

 

Hebling Zsolt        Báró Béla 

 polgármester          jegyző 
 


