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Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 25/2009. 
(IX.25.) sz. önkormányzati rendeletét a X. kerület játszóterein és egyéb közcélú területein 
történő dohányzás tilalmáról. 

A rendelet mellékletei tartalmazzák mindazon játszóterek, továbbá nevelési, oktatási, 
szociális, egészségügyi, sport és kulturális intézmények, közhivatalok és azok telephelyei, 
továbbá egyházi épületek felsorolását, melyeknek területén, valamint 50 méteres körzetében 
tilos a dohányzás. 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999.évi XLII. törvény egyes rendelkezéseire tekintettel az önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatra került. A törvény ugyanis az egyes intézmények vonatkozásában 
eltérő szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy - a dohányzás számára kijelölt helyek 
kivételével - hol nem szabad dohányozni, meghatározza, hogy mely intézmények esetében 
nem jelölhető ki egyáltalán dohányzóhely, illetve hogy valamely intézmény nemdohányzó 
intézménnyé nyilvánítása hogyan, milyen eljárás alapján történhet. 

Mindezekre figyelemmel az intézmények területén történő tiltás helyett csak azok közterületi 
körzetére terjedhet ki a tilalom. 

Az előterjesztést az illetékes bizottságok megtárgyalják, a bizottság határozatát az elnök a 
képviselő-testület ülésén ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletben szereplő rendelet-tervezetet 
fogadja el. 

Rendeletalkotási javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a /2010.(..) önkormányzati rendeletét a X. kerület játszóterein és egyéb közcélú területein 
történő dohányzás tilalmáról szóló 25/2009. (IX.25.) önk. rendelet módosításáról. 

Budapest, 2010. június 04. 

Törvényességi^emponthól látta: Ve|rbái l̂ ajos 

dr. Neszteli István jegyző 

V . 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 
.../2010. (....) önkormányzati rendelete 

a X. kerület játszóterein és egyéb közcélú területein történő dohányzás tilalmáról szóló 
25/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

l.§ A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.§ (1) A rendelet területi hatálya a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya 
közigazgatási területén lévő 

a.) jelen rendelet I.sz. mellékletében szereplő játszóterekre, és azok 50 méteres 
közterületi körzetére, 
b.) a II. számú mellékletben szereplő nevelési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport 
és kulturális intézmények, közhivatalok és azok telephelyei, továbbá az egyházi 
épületek 50 méteres közterületi körzetére terjed ki. 

2.§ A rendelet 4.§ (1) bekezdése és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

A rendelet hatálya alá tartozó területeken történő dohányzás tilalmáról 

4.§ (1) A rendelet I. számú mellékletében felsorolt játszóterek területén, és azok 50 
méteres körzetében, valamint a rendelet II. számú mellékletében felsorolt 
közintézmények, egyházi épületek 50 méteres körzetében a dohányzás tilos. 

3. § A rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) A 4.§ (1) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt a közterület- felügyelet 
helyszíni bírságot szabhat ki. 

4. § A rendelet II. sz. mellékletének bevezető részében „Az alábbi területeken, illetve azok 
50 méteres körzetében tilos a dohányzás:" szövegrész helyébe „Az alábbi intézmények 50 
méteres körzetében tilos a dohányzás:" szöveg lép. 

5. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

I 
/ rLn Dr. Neszteli István Verpai ILajos 

jegyző polgármester 

A kihirdetés napja: Budapest, 2010. június ... 
A hatályba lépés napja: Budapest, 2010. június ... 



25/2009. (IX.25.) Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai 

Önkormányzati rendelet 

A X. kerület játszóterein és egyéb 
közcélú területein történő 

dohányzás tilalmáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat képviselő-testülete, Kőbánya 
tiszta, esztétikus képének kialakítása és 
megóvása, az egészséges életmód közösségi 
feltételeinek elősegítése és a környezet 
megóvása érdekében - a helyi társadalmi 
viszonyok rendezésére - a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésének 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet 
alkotja. 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

l.§ A rendelet célja, hogy a dohánytermékek 
közterületen történő fogyasztásának 
korlátozásával védelmet nyújtson a 
nemdohányzóknak, valamint az életkoruk 
vagy egészségi állapotuk miatt egyébként 
fokozott védelmet igénylő személyeknek a 
passzív dohányzás és az egészségtelen 
életmód követésének káros hatásaival 
szemben. 

A rendelet hatálya 

2. §(1) A rendelet területi hatálya a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási 
területén lévő 
a) jelen rendelet I. számú mellékletében 
szereplő játszóterekre, 

b) a II. számú mellékletben szereplő nevelési, 
oktatási, szociális, egészségügyi, sport és 
kulturális intézmények, közhivatalok és azok 
telephelyei, továbbá az egyházi épületek 
teljes területére és mindezek 50 méteres 
közterületi körzetére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) 

bekezdésben jelölt területen tartózkodó 
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tiszta, esztétikus képének kialakítása és 
megóvása, az egészséges életmód közösségi 
feltételeinek elősegítése és a környezet 
megóvása érdekében - a helyi társadalmi 
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önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésének 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet 
alkotja. 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

l.§ A rendelet célja, hogy a dohánytermékek 
közterületen történő fogyasztásának 
korlátozásával védelmet nyújtson a 
nemdohányzóknak, valamint az életkoruk 
vagy egészségi állapotuk miatt egyébként 
fokozott védelmet igénylő személyeknek a 
passzív dohányzás és az egészségtelen 
életmód követésének káros hatásaival 
szemben. 

A rendelet hatálya 

2. §(1) A rendelet területi hatálya a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási 
területén lévő 
a) jelen rendelet I. számú mellékletében 
szereplő játszóterekre, és azok 50 méteres 
közterületi körzetére, 
b) a II. számú mellékletben szereplő 
nevelési, oktatási, szociális, egészségügyi, 
sport és kulturális intézmények, 
közhivatalok és azok telephelyei, továbbá 
az egyházi épületek 50 méteres közterületi 
körzetére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) 

bekezdésben jelölt területen tartózkodó 



természetes személyekre terjed ki, 
állampolgárságra tekintet nélkül. 

Értelmező rendelkezések 

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából: 
(1) játszótér: az a közterületen található külső 
tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére 
(telepítésére), illetve azok használatára 
létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés 
építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e 
vagy sem. 

II. fejezet 
A rendelet hatálya alá tartozó területek és 

azok 50 méteres körzetében történő 
dohányzás tilalmáról 

4. §(1) A rendelet I. számú mellékletében 
felsorolt játszóterek, valamint a rendelet II. 
számú mellékletében felsorolt 
közintézmények, egyházi épületek területén 
és mindezek 50 méteres körzetében a 
dohányzás tilos. 
(2) A dohányzást tiltó táblák helyének 
kijelöléséről és a táblák kihelyezéséről vagy 
a tiltás járdán történő felfestéséről Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala gondoskodik. 

5.§(1) Aki a 4. § (1) bekezdésben jelölt 
területeken dohányzik, szabálysértést követ 
el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
(2) A 4.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott szabálysértés miatt a 
közterület- felügyelet helyszíni bírságot 
szabhat ki. 

III. fejezet 
Záró rendelkezések 

6. § (1)A rendelet 2. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott, az I. számú 
mellékletében felsorolt játszótereken a 
dohányzási tilalom a rendelet kihirdetésével 
egyidejűleg hatályba lép. 
(2) A rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott, a II. számú mellékletben 
felsorolt intézmények, közhivatalok, 
valamint egyházi intézmények 
vonatkozásában 2010. január l-jén lép 
hatályba.  
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4. §(1) A rendelet I. számú mellékletében 
felsorolt játszóterek területén és azok 50 
méteres körzetében, valamint a rendelet 
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pontjában meghatározott, az I. számú 
mellékletében felsorolt játszótereken a 
dohányzási tilalom a rendelet kihirdetésével 
egyidejűleg hatályba lép. 
(2) A rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott, a II. számú mellékletben 
felsorolt intézmények, közhivatalok, 
valamint egyházi intézmények 
vonatkozásában 2010. január l-jén lép 
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