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a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 2012. április 15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi IL törvény (a továbbiakban: Szabstv.), 
amely értelmében szabálysértési tényállást kizárólag törvény állapíthat meg. A Szabstv. 254. § 
(2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek voltak hatályon kívül 
helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A fenti 
jogszabályváltozás folytán megszűnt a helyi önkormányzatok azon jogosultsága, hogy 
önkormányzati rendeletben szabálysértési tényállást állapítsanak meg, ezért számos korábban 
önkormányzati rendeletben szabálysértéssé nyilvánított magatartás, köztük a közterületen 
történő szeszesital-fogyasztás, szankcionálására nem volt lehetőség. 

Rövid időre megoldást jelentett, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51.§ (4) bekezdésében és 143. §(4) bekezdésének 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. július 21-i testületi ülésén megalkotta a lakosság 
nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. 
(VI. 22.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Önk.R.), amely a közterületen történő 
szeszesital-fogyasztást tiltott, közösségellenes magatartássá minősítette, és közigazgatási bírság 
kiszabását tette lehetövé. Az Alkotmánybíróság azonban a 38/2012. (XL 14.) AB határozatában 
megállapította az Mötv. 51. § (4) bekezdésének és 143. § (4) bekezdése e) pontjának 
alkotmányellenességét, ezért azokat megsemmisítette, amelyre tekintettel Önk.R.-t hatályon 
kívül kellett helyezni. 
Az Önk.R. hatályon kívül helyezését követően a közterületen történő szeszesital-fogyasztás 
szankcionálására ismételten nem volt lehetőség. 

A Szabstv. 200. §-ában meghatározott a szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás 
tilalmának megszegése szabálysértés tényállása 2013. szeptember l-jétől az alábbiak szerint 
módosul: 

"200. § (l) Aki 
a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó -

törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott -
tilalmat megszegi, [ ... ] 
szabálysértést követ el." 

A Szabstv. 2013. szeptember 1-j étől hatály ba lépő módosítása ismételten lehető vé teszi, hogy 
önkormányzati rendelet megalkotásával a közterületen történő szeszesital-fogyasztás 
szankcionálható legyen. Magasabb szintű jogszabály a szeszes ital közterületen történő 
fogyasztását nem tiltja, így a Szabstv. jelen módosítását megelőzően a tényállást a gyakorlatban 
alkalmazni nem lehetett. A Szabstv. módosítása értelmében a szabálysértési tényállás ugyanis 
úgy módosul, hogy a helyi önkormányzatok által önkormányzati rendeletben megállapított, a 



közterületen történő szeszesital-fogyasztásra vonatkozó tilalom alapján 2013. szeptember l
jétől ismételten lehetőség lesz szabálysértési eljárás lefolytatására. 
Lényeges, hogy a helyi önkormányzat nem szabálysértési tényállást állapíthat meg az 
önkormányzati rendeletében, hanem magát a közterületen történő szeszesital-fogyasztásra 
vonatkozó tilalmat mondhatja ki, lehetővé téve a fent megjelölt szabálysértési tényállás 
alkalmazását. A szabálysértési eljárás lefolytatása főszabályként az eljárás alá vont személy 
lakóhelye szerinti fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 
hatáskörébe tartozik, ugyanakkor a rendőrség és a közterület-felügyelet helyszíni bírságot 
szabhat ki. 

II. Hatásvizsgálat 

A rendelet megalkotása a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmának kimondásával, 
és a szabálysértési eljárás lefolytatása lehetőségének megteremtésével lehetővé teszi a 
közterületen történő szeszesital-fogyasztás visszaszorítását, amely a közterületek rendjének és a 
közbiztonságnak a javulását biztosítja. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2013. augusztus ")_~" 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. ( ... ... )önkormányzati rendelete 

a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület
használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a következő 3/A. §-sal egészül 
ki: 

"3/A. § (l) Tilos szeszes ital közterületen történő fogyasztása a (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel. 

(2) Az (l) bekezdésben foglalt tilalmat nem kell alkalmazni 
a) az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező, szeszes ital árusítására 

jogosult vendéglátó egység területére, annak teraszára, illetve a kitelepülésre nyitvatartási 
időben, 

b) a szeszes italt is forgalmazó alkalmi rendezvények területére a rendezvény ideje 
alatt." 

2.§ 

Ez a rendelet 2013. szeptember l-j én lép hatály ba. 
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polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 


