
Makó Város Önkormányzatának 
21/2009. (VI.25.) rendelete 

a játszótereken történő dohányzás tilalmáról 
 
 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a nemdohányzók 
védelmében a közterületen lévő játszótereken történő dohányzást az alábbiak szerint 
korlátozza:  

 
1. § 

A rendelet célja 
 
 (1) A rendelet célja, hogy a fogyasztói szokások ismeretében 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 utánzásának káros hatásaival szemben. 
 

2. § 
A rendelet hatálya 

 
(1) A rendelet tárgyi hatálya a dohánytermék füstképződéssel járó elégetésére (továbbiakban: 
dohányzás) terjed ki. 
(2) A rendelet területi hatálya Makó Város közigazgatási területére terjed ki. 

 
3. § 

Értelmező rendelkezések 
 
E rendelet alkalmazása szempontjából:  
1. Játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), 
illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági 
engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem;  
2. Játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti 
elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak  

 
4. § 

Dohányzással kapcsolatos tilalmak 
 
Tilos a dohányzás zárt (bekerített) játszótereken, továbbá – kerítés vagy más hasonló műszaki 
akadály hiányában – a közterületen lévő játszóterek természetes vagy fizikai határvonalán belül. 

 
5. § 

Szankciók 
 
(1) Aki a rendelet 4. §-ban rögzített tilalmat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, 
melynek összege 3.000-20.000,- Ft-ig terjedhet. 
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6. § 
Záró rendelkezések 

 
E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. 

 
 
 
 
Dr. Buzás Péter s. k.                      Dr. Bánfi Margit s. k. 

                  polgármester                                                         jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 2009. június 24-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2009. június 25-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2009. június 25. 
 
 
 
          Dr. Bánfi Margit 

                   jegyző 
 


