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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Számíthatnak-e a fővárosi kerületek polgárai a 
kormány támogatására egy olyan jogszabály-módosítási kezdeményezésben, ami a Nemzeti 
Dohányboltok kereskedelmi szabályozását áthelyezné a települési és kerületi önkormányzatok
hatáskörébe?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a
főváros kerületeinek a hatáskörébe helyezi többek között a területükön végzett ipari és kereskedelmi
tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök gyakorlását. Ennek értelmében Budapest számos
kerülete – így a VI. és VII. kerület is, melynek választópolgárai engem országgyűlési 
képviseletükkel megbíztak – helyi döntéshozás keretében szabályozza az üzletek nyitva tartását, 
illetve az alkoholos italok értékesítésének szabályait, a lakók nyugalomhoz, pihenéshez, tiszta és 
egészséges lakókörnyezethez való jogainak biztosítása érdekében.

Ezzel szemben a Nemzeti Dohányboltok hasonló szabályozása – ahogy arról a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 13. § (3) bekezdése határoz – a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) illetékessége alá tartozik. Tehát míg számos fővárosi kerületben a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó üzletek 22 és 6 óra között nem 
árusíthatnak alkoholt, addig a Nemzeti Dohányboltokra ez a szabályozás nem terjed ki, így az 
éjszakai közterületi szeszesital-fogyasztás zavaró következményei (hangoskodás, üvegek és 
dobozok eldobálása, utcára vizelés és hányás) továbbra is tönkreteszik a lakók pihenését és 
lakóhelyük tisztaságát. Ezért Terézváros és Erzsébetváros országgyűlési képviselőjeként a lakók 
kérésére kezdeményezni fogom a hatályos jogszabályok módosítását, hogy a Nemzeti 
Dohányboltok kereskedelmi tevékenységének szabályozását a NAV helyett a kerületi 
önkormányzatok végezhessék.



Tisztelt Miniszter Úr!

A fentiek alapján következő kérdésben kérem tájékoztatását:

Számíthatnak-e a polgárok a kormány támogatására egy ilyen jogszabály-módosításban, hogy a 
pihenéshez, illetve tiszta és egészséges lakókörnyezethez való joguk akadálytalanul 
megvalósulhasson? 

Megtisztelő válaszát köszönöm!

Tisztelettel:

Dr. Oláh Lajos 
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