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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

A rendelet célja 
1. § 

 
A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos 
szabályok megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a 
közterület használat rendjének megőrzését és megtartását, a közterületek tisztántartását és 
hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez. 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

 
(1) A rendelet területi hatálya Pásztó város közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya minden, Pásztó város közigazgatási területén tartózkodó 
természetes személyre kiterjed. 

3. § 
 
(1) A rendelet hatálya aló tartozó közterületeken tilos szeszes ital fogyasztása. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki: 
a) az érvényes közterület használati és szeszes ital kimérésére engedéllyel rendelkező vendéglátó 
egységek teraszaira nyitva tartási időben, 
b) a jogszabályban előírt engedélyekkel rendelkező és a Polgármesteri Hivatalhoz bejelentett 
alkalmi, különösen családi, városi és sportrendezvényekre, 
c) a bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeire,  
d) minden év december 31. napján 16.00 órától a következő év január 1. napján 04.00 óráig.  

 
Értelmező rendelkezések 

4. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 
1. közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott terület. 
2. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában 
meghatározott ital. 
3. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontjában meghatározott rendezvény. 
 

Záró rendelkezések 
5. § 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Pásztó, 2019. december 5. 
 
 

Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
polgármester               jegyző 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületen történő szeszesital 
fogyasztás szabályairól szóló rendelettervezetéhez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 18. § (1) bekezdése alapján az alábbi indokolást csatolom. 
 

Általános indokolás  
 
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 
rendeletet. 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, így pl. lehetővé téve a Romkertben megvalósuló 
italfogyasztások szankcionálását. 
A rendelettervezetben indokoltnak látjuk meghatározott eseményekhez és engedélyekhez 
kötött kivételi körök szabályozását. 
A szabálysértési eljárás lefolytatására a Pásztói Járási Hivatal jogosult. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz: a rendelet céljának meghatározása, összhangban az általános indokolásban 
meghatározottakkal, illetve azzal a társadalmi igénnyel, hogy a közterületek 
használatának rendjét meg lehessen őrizni. 

 
2. §-hoz: a rendelet hatályának kiterjesztése a város közigazgatási területére és az ott 

tartózkodó minden természetes személyre. 
 

3. §-hoz: a szeszesital fogyasztás tilalmának, illetve az e tilalom alól való feloldott 
esetek, események, időszakok meghatározása. 
 

4. §-hoz: értelmező rendelkezések. 
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Közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan 
közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos 
feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is. 
Szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű 
szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb 
alkoholtartalmú üdítőitalokat. 
Alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból 
szervezett rendezvény - ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról 
szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat -, amelyen nem a kiskereskedelmi 
tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény 
jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott 
helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást. 
 

5. §-hoz: hatályba léptető rendelkezés. 
 
Pásztó, 2019. december 5. 
 
 
         dr. Sándor Balázs 
                  jegyző 
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