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 Szentes Város Önkormányzata 
 Képviselő-testülete 
 
 S z e n t e s 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ifjúságvédelem az iskolán 
kívül: kiskorúak alkohol és drogfogyasztása” tárgyban 2007. május 25-én intézkedési tervet 
fogadott el a 128/2007.(V.25.) Kt. számú határozatával.  
 
A határozat 6. pontja szerint: 

• „Fel kell hívni minden vállalkozást – amely a lakosság felé dohány – és 
italértékesítéssel foglalkozik- valamint a szórakozóhelyek vezetőinek figyelmét 
negyedévente, hogy szabálysértést követnek el, ha kiskorúak részére alkoholt, 
valamint dohányárut szolgálnak ki, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az 
önkormányzat helyi rendeletben hogyan szankcionálhatja a szabálysértést. Helyi 
rendeletben határozzák meg a szórakozóhelyek nyitvatartási idejének egységesen 
hajnal 3 óráig történő engedélyezését. A meglévő törvényi szabályozás betartása 
érdekében minden hathatós eszközt tegyenek meg az érintett hatóságok. 

 
Az önkormányzat a jogszabályokat tartassa be, szerezzen ennek érvényt, amennyiben 
szükséges, alkosson helyi rendeletet.” 
 

A nyitva tartás korlátozása: 
 
 A kereskedelemről szóló, módosított 2005. évi CLXIV. törvény kimondja, hogy a 
kereskedelmi hatóság az üzletek nyitva tartásáról nyilvántartást vezet. A települési 
önkormányzat képviselő-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével az üzletek 
éjszakai (22 óra és 6 óra között) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozhatja. Ennek és a 
képviselő-testület döntésének megfelelően készült el tervezetünk arról, hogy a vendéglátási 
tevékenységet folytató üzleteket hajnali 3 órától 6 óráig zárva kell tartani. 
 Megítélésem szerint a 3 órától történő kötelező bezárás nem jó. Az így szabályozott 
nyitva tartás a képviselő-testület által kitűzött célokat – a lakosság nyugodt pihenésének 
biztosítása és az ifjúságvédelem – nem tudja elérni.  
 Az ifjúságvédelem az iskolán kívül…című előterjesztés testületi és bizottsági vitája 
során a képviselők azt hangsúlyozták, hogy jó lenne, ha a vendéglátó egységekben az ifjúság 
érdeklődésére számot tartó programokat (pl. koncertek, diszkók) korábban kezdenék és 
korábban is fejeznék be, illetve azt, hogy a vendéglátóhelyeket elhagyó közönség a városon 
keresztül ne hangoskodva, sok esetben garázda módon távozzon. A hajnali három órakor 
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történő bezárás egyik cél elérésére sem alkalmas. Sőt a rendőrkaptány úr a rendőrség 
tapasztalataira alapozva még egy fontos szempontra hívta fel a figyelmemet. A Szentesen 
működő vendéglátóhelyeket a környező községekből is sok fiatal látogatja. Ha az egységek 
hajnali háromkor bezárnak, a reggeli tömegközlekedés megindulásáig a fiatalok nem tudnak 
hazautazni, tehát valószínűen még többen lesznek az utcákon, sok esetben nem józan 
állapotban. 
 
 Javasoljuk, hogy amennyiben a Képviselő-testület a vendéglátó egységek nyitva 
tartását szabályozni kívánja, sokkal korábbi időponttól, éjféltől, maximum egy órától rendelje 
el a kötelező zárva tartást. 
 
 Városunkban összesen tizenhét vendéglátó egység tart nyitva éjfél után is a hétvégi 
napokon, általában két óráig, ezen belül öt olyan vendéglátó egység van, amelyik hajnali 
négy-öt óráig is nyitva tart. 
 
Szeszesital kiszolgálása 18 évet be nem töltött személy részére 
 

Aki  a  szeszes  ital  árusítására  vagy közterületen történő fogyasztására vonatkozó, az 
egyes szabálysértésekről szóló, többszörösen módosított 218/1999.(XII.18.) Kormányrendelet 
12.§ /1/ bekezdése értelmében - törvényben, kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati 
rendeletben meghatározott – tilalmat megszegi, és aki vendéglátó üzletben 18. életévét be 
nem töltött személy részére szeszesitalt szolgál ki – szabálysértést követ el – ötvenezer forint 
pénzbírsággal sújtható. 
 Miután a fenti rendelet csak vendéglátó üzletekben rendeli büntetni a 18 éven aluliak 
szeszesitallal történő kiszolgálását, indokolt lehet ezt az összes kereskedelmi egységre helyi 
önkormányzati rendelettel kiterjeszteni, azzal hogy a Kormányrendeletben meghatározottak 
szerinti ötvenezer forintos büntetési tétellel lehessen sújtani az elkövetőket. 
 
Dohányáru kiszolgálása 18 évet be nem töltött személy részére 
 
 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló, többszörösen módosított 1999. évi XLII. törvény szerint: 
Dohánytermék kereskedelmi forgalomban 18. életévét be nem töltött személy számára nem 
szolgálható ki. A dohánytermékek forgalmazására vonatkozó, e törvényben meghatározott 
tilalom megszegése esetén a szabályt sértő – az egyéb jogkövetkezmények mellett – 
fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére köteles. A fogyasztóvédelemről szóló, többször 
módosított 1997. évi CLV. törvény 48. § -a értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a 
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén határozatával fogyasztóvédelmi bírságot 
szabhat ki, kivéve, ha más hatóság azonos tényállás mellett már szabott ki bírságot. 
 
 A Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint, bár jogszabály nem zárja ki, hogy a 
dohánytermék 18. életévet be nem töltött személy számára történő kiszolgálását 
önkormányzati rendelet szabálysértéssé nyilvánítsa, ezzel a fogyasztóvédelmi hatóság 
intézkedési jogát vonnák el, akkor, amikor a fogyasztóvédelmi hatóság korlátlan bírságolási 
jogosultsággal rendelkezik, míg az önkormányzat által meghatározott szabálysértések 
esetében csak harmincezer forint a bírság felső határa. Ez jogpolitikailag nem lenne helyes. A 
jogsértő cselekményt elkövető kereskedelmi tevékenységet folytató egységeket be kell 
jelenteni a fogyasztóvédelmi hatóságnak, amelynek az ellenőrzési lehetőségei is szélesebb 
körűek. 
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 Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy mind a szeszes ital, mind a dohánytermék 
18. életévet be nem töltött személyek számára történő kiszolgálása tilalmának törvényi 
szabályozása előírja, hogy annak a személynek, aki a kiszolgálást végzi, joga van arra, hogy a 
vevőtől kérje annak igazolását, hogy már elmúlt 18 éves. Igazoltatni ugyan nincs joga a 
vásárlót, de, ha kétsége van a vendég korát illetően, akkor meg kell tagadnia a kiszolgálást. 
 
A szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásáról 
 
 Városunkban 1979. óta korlátozva van a szeszes ital fogyasztása közterületeken a 
többször módosított Szentes Városi Tanács 1/1979.(XII.28.) T. számú rendelete alapján. Ez a 
helyi rendelet jól bevált, ezért javaslom, hogy csekély módosítással a Képviselő-testület most 
vegye át a szabályozást, mivel tartalmilag a megalkotandó rendeletbe illik. A módosítás 
lényege – úgy, mint a szeszesital fiatalkorúaknak való kiszolgálása esetében csak annyi, hogy 
a büntetési tételt az egyes szabálysértésekről szóló, többszörösen módosított 
218/1999.(XII.18.) Kormányrendelet 12.§ /1/ bekezdése értelmében 50.000.- forintra 
emelnénk. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Tájékoztatom Önöket, hogy a 18 éven aluliak szeszesitallal vagy dohányáruval történő 
kiszolgálása esetében nem csak az okozza a nehézséget, hogy eddig nem minden tényállás 
van szabálysértéssé nyilvánítva, hanem az, hogy a cselekményeket nagyon nehéz bizonyítani. 
Mint már említettem a vendéglátással foglalkozó üzletekben eddig is szabálysértésnek 
minősült a tizennyolcadik évét be nem töltött személyek szeszes itallal történő kiszolgálása, 
mégis 2007-ben, eddig csak négy feljelentés érkezett a szabálysértési hatósághoz. 
 Meggyőződésem, hogy a fiatalkorúak megóvása akár csak a szeszesital fogyasztástól 
vagy a dohányzástól nem elsősorban a büntetőjog feladata, hanem össztársadalmi feladat. 
 
 Kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni, és ha helyesnek látják, a 
rendelettervezetek közül az egyiket fogadják el. 
 
Szentes, 2007. szeptember 10. 
 
 
      Tisztelettel 
 
        Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera 
         osztályvezető 



 
 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2007.(………) rendelete 

 
 

az ifjúságvédelem és a közrendvédelem egyes szabályairól 
 
 
 
 

 Szentes Város Önkormányzata a város környezeti kultúrájának megőrzése, a 
zajterhelés csökkentése, a kiskorúak alkohol- és drogfogyasztásának visszaszorítása és a 
lakosság életkörülményeinek javítása céljából, közérdekből a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló, többszörösen módosított 1949. évi XX törvény 44/A.§ /2/ bekezdése, 
a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ 
/1/bekezdése, a jogalkotásról szóló, többszörösen módosított 1987. évi XI. törvény 10.§-a,    
a kereskedelemről szóló, többszörösen módosított 2005. évi CLXIV. törvény 12. § /5/ 
bekezdése felhatalmazása alapján megalkotja az alábbi rendeletet. 
 

1.§ 
 

 /1/ A rendelet hatálya Szentes város közigazgatási területére terjed ki. 
 
 /2/ A vendéglátási tevékenységet folytató jogi személynek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságnak és egyéni vállalkozónak az általuk üzemeltetett vendéglátó 
üzletet kötelezően zárva kell tartania reggel 3 és 6 óra között, kivéve a munkahelyeken és az 
oktatási és nevelési intézményekben működő vendéglátóhelyeket. 
 
Alternatív javaslat: 
 /2/ A vendéglátási tevékenységet folytató jogi személynek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságnak és egyéni vállalkozónak az általuk üzemeltetett 
vendéglátó üzletet kötelezően zárva kell tartania munkanapokon és vasárnap éjféltől 
reggel 6 óráig, pénteken és szombaton reggel 2 órától 6 óráig. 
 
 /3/ A rendelet szabályait alkalmazni kell a vendéglátóhelyeken mind a teljesen 
nyilvános, mind a zártkörű rendezvények esetében. 
 
 /4/ Nem vonatkozik a korlátozás zártkörű családi rendezvény (l: lakodalom) tartására. 
 

2. § 
 

 
 A vendéglátó üzlet felelős vezetője, aki e rendelet 1.§ /2/ bekezdésében előírt kötelező 
zárva tartási időt engedély nélkül megszegi - a külön jogszabályokban meghatározott 
jogkövetkezményeken túl – szabálysértést követ el, amely a többször módosított 
218/1999.(XII.28.) Kormányrendelet 76.§ /1/ bekezdése szerint ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
 



 
 

3.§ 
 

 Az a kereskedelmi tevékenységet ( kivéve a 218/1999.(XII.28.) Korm.rendelet 12.§ /1/ 
bekezdés b/.pontjában szabályozott vendéglátó üzletek működtetőit ) folytató jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság működtetője vagy természetes 
személy alkalmazottja, vagy egyéni vállalkozó, illetőleg alkalmazottja, aki 18. életévét be 
nem töltött személy részére szeszesitalt szolgál ki vagy értékesít - a külön jogszabályokban 
meghatározott jogkövetkezményeken túl - szabálysértést követ el, amely a többszörösen 
módosított 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 12. § /1/ bekezdés a/ pontja szerint 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

4. § 
 

Tilos szeszesitalt fogyasztani 
a./ Szentes város közterületein, így különösen élelmiszereket, italokat és élvezeti cikkeket 

árusító üzletek, a piacok területén, valamint munkahelyek előtt és környékén 
b./ a közönség számára nyitva álló épületben, létesítményben, helyiségben, illetve ezek olyan 

részein, ahol a szeszesital-értékesítés nem engedélyezett 
c./ a közforgalmú járműveken 
d./ a lakóépületek kapualjaiban, lépcsőházaiban. 

 
5.§ 

 
E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a./ szeszesitalnak minősül: minden alkohol tartalmú ital 
b./ közterületnek minősül: az út, utca, tér, járda, park, parkosított terület, játszótér 
c./ közforgalmú járműnek minősül: a helyi járatú autóbusz és a taxi. 
 

6.§ 
 

Nem terjed ki a rendelet hatálya: 
a./ az üdülőterületekre, az erdőterületekre, a mezőgazdasági rendeltetésű területekre, valamint 

a kertgazdasági övezetekre /Kistisza-sziget, Tiszai fürdő/ 
b./ a strand területére 
c./ a közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó-terület /terasz, kitelepülés, stb./ 

fogyasztóterére 
d./ állami vagy társadalmi szervek közterületen megszervezett ünnepi rendezvényeire, 

valamint szilveszterre. 
 

7.§ 

/1/ Aki a 4.§-ban foglalt tilalmat megszegi szabálysértést követ el, amely a többszörösen 
módosított 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 12.§ /1/ bekezdés a./ pontja szerint 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
/2/ A szabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható. 

/3/ A helyszíni bírság kiszabása a rendőrség és a Polgármesteri Hivatal Közterület-
felügyelete jogkörébe tartozik. 



 
 

8.§ 
 

 E rendelet 2007. október 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését 
követően induló ügyekben kell alkalmazni. Egyidejűleg Szentes Város Tanácsának a 
szeszesital fogyasztásának közterületen és egyéb helyeken való korlátozásáról szóló, többször 
módosított 1/1979./XII.28./ T. számú rendelete hatályát veszti. 
 
 
 
  Szirbik Imre     Dr. Sztantics Csaba 
  polgármester      jegyző 



Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2007.(………) rendelete 

 
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozásáról 

 
 
 

 Szentes Város Önkormányzata a város környezeti kultúrájának megőrzése, a 
zajterhelés csökkentése, a kiskorúak alkohol- és drogfogyasztásának visszaszorítása és a 
lakosság életkörülményeinek javítása céljából, közérdekből, a kereskedelemről szóló, 
többszörösen módosított 2005. évi CLXIV. törvény 12. § /5/ bekezdése felhatalmazása 
alapján megalkotja az alábbi rendeletet. 
 
 

1.§ 
 
 /1/ A rendelet szabályait alkalmazni kell a Szentes közigazgatási területén működő 
összes vendéglátási tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság és egyéni vállalkozó intézkedésre jogosult tulajdonosa vagy alkalmazottja 
tekintetében, kivéve a munkahelyeken és az oktatási és nevelési intézményekben működő 
vendéglátóhelyeket. 
 
 /2/ A rendelet szabályait alkalmazni kell a vendéglátóhelyeken mind a teljesen 
nyilvános, mind a zártkörű rendezvények esetében. 
 

2. § 
 
 /1/ Minden vendéglátó üzletnek kötelezően zárva kell tartania reggel 3 és 6 óra között. 
 
Alternatív javaslat: 
 /1/ Minden vendéglátó üzletnek kötelezően zárva kell tartani munkanapokon és 
vasárnap éjféltől reggel 6 óráig, pénteken és szombaton reggel 2 órától 6 óráig. 
 
 /2/ Nem vonatkozik a korlátozás zártkörű családi rendezvény (pl: lakodalom) tartására. 

3.§ 
 

 Aki e rendelet 2.§ /1/ bekezdésében előírt kötelező zárva tartási időt megszegi - a 
külön jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeken túl – szabálysértést követ el, 
amely a többször módosított 218/1999.(XII.28.) Kormányrendelet 76.§ /1/ bekezdése szerint 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

4.§ 
 

 E rendelet 2007. október 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését 
követően induló ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
 
  Szirbik Imre     Dr. Sztantics Csaba 
  polgármester      jegyző 


