
Zamárdi Város Önkormányzatának  
1/2012. (I.24.) számú rendelete  

Nemdohányzók védelmének helyi szabályairól  
(Egységes szerkezetben) 

 
 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a alapján, valamint a nemdohányzók védelméről és a 
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló   1999. évi XLII. 
Törvény (továbbiakban: Nvt.) 2/A. §- alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 

A rendelet célja 
 

A rendelet célja, hogy a dohánytermékek elsősorban nyilvános helyeken történő fogyasztásának 
szabályozásával védelmet nyújtson a nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy egészségi állapotuk 
miatt egyébként fokozott védelmet igénylő személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival 
szemben, továbbá, hogy a nemdohányzók védelmére vonatkozó szabályozást az egészségtudatos 
szemléletmód elterjedésével, a magánélethez fűződő jogok tiszteletben tartása mellett  elősegítse.  
Kerülni kell a dohányzást különösen kiskorúak, várandós nők, betegek vagy mozgásukban bármilyen 
okból korlátozott személyek jelenlétében a magánélet színterein is, különösen a zárt légterű 
helyiségekben vagy gépkocsik zárt utasterében, mivel a dohányfüst minden esetben mérgező, annak 
nincs biztonságos egészségügyi határértéke, elősegítve ezzel az egészséghez, valamint az egészséges 
környezethez fűződő alkotmányos jogok megvalósulását és védelmét. 
 

2. §. 
 

A rendelet hatálya 
 

/1/ Zamárdi Város közigazgatási területeinek közterületeire, köztemetőinek területére terjed ki. 
 
/2/ A rendelet hatálya kiterjed minden Zamárdi Város közigazgatási területén tartózkodó természetes 
személyre.  

3. §. 
E rendelet alkalmazásában 

a) dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy 
egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék; 

b) dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése; 
c) közterület: Zamárdi város közigazgatási területén közhasználatra szolgáló minden olyan 

állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló bel-, és külterületi földrészlet, amelyet 
rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyivllántartás ekként tart nyilván, 
továbbá Zamárdi város közigazgatási területén az önkormányzati tualjdonú bel-, és külterületi 
földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra átadott része; 

d) játszótér: az a külső, vagy belső tér, amelet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), 
illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a ltéesítés építésügyi hatósági 
engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem; 

e) oktatási-nevelési intézmény: nevelési,  nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi 
intézmény; 

f) egészségügyi intézmény: Zamárdi város közigazgatási területén az egészségügyi 
alapellátáshoz tartozó intézmények (háziorvosi rendelők, fogorvosi rendelő, gyógyszertár, 
védőnői szolgálat); 
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g) sportlétesítmény: Dobribán Géza Sporttelep, Fekete István Általános Iskola és AMI, Városi és 
Iskolai Könyvtár sportcsarnoka, valamint a műfüves pálya (OLLÉ-pálya);  

h) közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy egyéb 
szolgáltatást, ellátást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) végző természetes vagy jogi 
személynek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal 
összefüggő tevékenység biztosítására szolgáló létesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól, 
hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely feltétel 
teljesítéséhez kötött; 

i) rendezvény: a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. §-ának (1) bekezdésében 
meghatározott, valamint gazdasági, kulturális, - nem szabadidős jellegű - sport, egyházi, 
érdekvédelmi céllal, legalább három személy egyidejű jelenlétével létrejött szervezett 
összejövetel, illetve esemény; 

j) zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt 
létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy 
kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezés útján biztosított; 

 
 

4. §. 
 

Dohányzással kapcsolatos tilalmak 
 

Zamárdi város közigazgatási területén tilos a dohányzás:  
/1/ 

 Közterületen található játszótereken, és azok 5 méteres körzetében 

 Oktatási-nevelési, kulturális, egészségügyi, sport, valamint gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
feladatokat ellátó intézmények, épületek bejáratától amennyiben kerítéssel körbehatárolt 
épületről van szó, a kerítéstől számított 30 méteres körzeten belül  

 Vallási szertartás végzésére szolgáló épületek bejáratától számított 30 méteres körzetben   

 Élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 15 méteres körzetben 

 Buszmegállókban, vasútállomásokon, a létesítményektől számított 5 méteres körzetben  

 Köztemetők területén 

 Közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben 
Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi közterületeket nyilvánítja 
nemdohányzó közterületté (Nvt. 2. §. alapján): 

 Zamárdi Balaton-part (szabadstrand) Margó Ede sétány É-i peremétől É-ra lévő területeken 

 Mauro étterem mögötti (volt fizetős strand) területen, a képzeletben meghosszabbított 
Margó Ede sétány É-i peremétől É-ra lévő területeken 

 Városháza tér 

 Sport tér 

 Malsch park 
 

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott tilalmak nem vonatkoznak vendéglátó-ipari létesítmények 
közterületen elhelyezett, közterület-használati engedéllyel rendelkező, egységeire.  
 
/3/ A fenti tilalmak alól mentesülnek az Önkormányzat közterület-foglalási engedélyével rendelkezők 
a tilalommal, vagy korlátozással érintett területeken: a Balaton Sound fesztivál, az Utcafesztivál, stb. 
időtartama alatt. 
 
/4/ A nemdohányzóvá nyilvánított közterületeket a vonatkozó jogszabály alapján meghatározott 
módon  kell jelölni.  

 



 2 

5. §.* 
Szankciók  

/1/* 
/2/*  
/3/* 
/4/ Jelen rendelet rendelkezéseiben meghatározott szabályok megsértése esetén minden esetben 
közigazgatási bírság, valamint a közterület-felügyelet által kiszabható helyszíni bírság kiszabásának van 
helye. Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben 
átruházott hatáskörben a jegyző jár el  
/4/  A közigazgatási bírság összege: természetes személyeknél 200.000,-Ft-ig, jogi személyek esetén 
2.000.000,- Ft-ig terjedhet.  A helyszíni bírság összege: 5.000- 50.000,-Ft-ig terjedhet, melyet a 
Közterület-felügyelet jogosult kiszabni. 
 
 

6. §. 
 

/1/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
/2/ A dohányzási tilalommal érintett területek név és pontos cím szerinti felsorolása jelen rendelet 1. 
számú mellékletét képezi. 
 
/3/ Jelen rendelet 2012. január 24-én lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 
 
Zamárdi, 2012. január 23. 
 
 
 
 Csákovics Gyula                          dr. Dudás Anita  
  polgármester          jegyző 
 
 
Kihirdetve:  
Zamárdi, 2012. január 24. 
 
              dr. Dudás Anita 
           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Az R. 5. §.-át a 32/2014. (VI.24.) számú Ör. módosította. Hatálya lép: 2014. június 24. 
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1. számú melléklet 

 A B 

 Dohányzási tilalom alá eső terület Hrsz 

 Játszóterek:  

1. Dobó István utca 2427 

2. Rétföldi utca 2536/62 

3. Batthyány park 2167 

4. Malsch park, Jegenye téri strand játszótér 984 

5. Kossuth Lajos utca vége 2056/16 

6. Bácskai utca vége 3270/15 

7. Rózsa tér 110/7 

8. Harcsa utca 3441/13 

 Klapka utca 1514/2 

 Zöldfa utca  3286/1 

 Mauro mögötti volt fizetős strand területe 2055/15 

 Táncsics utca 1502/6 

 Oktatási, nevelési intézmények:  

9. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda 3018 

10. Fekete István Általános Iskola és AMI, Városi és Iskolai 
Könyvtár 

2319/1, 2319/2 

11. Dél-Balatoni Szakközépiskola és Kollégium 1679 

 Egészségügyi intézmények:  

12. I. számú háziorvosi rendelő 2342 

13. II. számú háziorvosi rendelő 2342 

14.  Fogorvosi rendelő 2342 

15. Védőnői Szolgálat, Gyógyszertár 2342, 2160 

 Sport és kulturális intézmények:  

16. Dobribán Géza Sporttelep 2693 

17. Fekete István Általános Iskola és AMI, Városi és Iskolai 
Könyvtár sportcsarnok, műfüves pálya 

2319/1, 2319/2 

18. Városi Tourinform Iroda és Közösségi Ház 2083 

 Egyházi intézmények:  

19. Római Katolikus Egyház templom 2466 

20. Római Katolikus Egyház kápolna 2098 

21.  Református Egyház ingatlana 2292 

22. Evangélikus Egyház ingatlana 2012 

 Köztemetők:  

23. Újtemető 052/3 

24. Központi régi temető 2459 

25. Szántódpusztai temető 0134/2 

26. Újsori temető, kegyeleti park (lezárt) 2572 

27. Tóközpusztai temető, kegyeleti park (lezárt) 015/29 

 Zamárdi Város Önkormányzata által nemdohányzó 
közterületté nyilvánított területek: 

 

28. Zamárdi Balaton-part (szabadstrand) Margó Ede sétány 
É-i peremétől É-ra lévő területek 

3433/2, 2056/2 

29. Szabadság tér 2223 

30. Sport tér 2692 

31. Malsch park 984 
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Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet címe:  Nemdohányzók védelmének helyi szabályairól szóló rendelet  

 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: van.   Bizonyos közterületeken a korábbi tiltás mellett, a 

módosítás kapcsán, további közterületek kerültek dohányzási tilalom alá. 

 

Költségvetési hatása: Van.  Az önkormányzatnak bevétele származik a kiszabott 

bírságokból.   

 

Környezeti, egészségügyi következményei: a nemdohányzók védelme. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 
 

Egyéb hatása: Nincs. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége (okok, indokok): A folyamatosan változó 

jogszabályi környezet és gyakorlati életben tapasztalt változások miatt vált szükségessé.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a korábbi 

rendelet módosításával újabb közterületek kerültek tilalom alá. 

 

A rendelet megalkotásával megvalósulnak a helyben elérni kívánt célok. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: nincs 

 

 

 

Zamárdi, 2014. június 18.                                             

 

 

 

   Dr. Dudás Anita sk. 

                                                                                                                         jegyző  


