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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: Bártfai-Mager Andrea, tárca nélküli miniszter 
(nemzeti vagyon kezeléséért felelős) 

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 Asszony!

Terézváros és Erzsébetváros polgárainak a határozott kérésére 2020. január 17-én nyújtottam be 
K/8856. számú írásbeli kérdésemet „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?” 
címmel, amire K/8856/1. számú válaszában dr. Fónagy János államtitkár úr azt állította, hogy „a 
hatályos jogszabályok eszközöket biztosítanak a helyi önkormányzatok számára a probléma 
kezelésére”. Ebben az államtitkár úr sajnos igencsak tévedett, hiszen ha a koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzet előtt elkísért volna egy sétára az ő egykori országgyűlési választókerületében 
található erzsébetvárosi „bulinegyedbe” akkor szembesülhetett volna a dohányboltokban 
megvásárolt és az utcán elfogyasztott szeszesital mennyiségével, illetve a ténnyel, hogy a rendőrség
ezt mennyire képtelen kordában tartani, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzatának minden helyi rendelete ellenére. Természetesen e közös séta lehetősége a 
jelenlegi veszélyhelyzet után is fennáll.

Mivel az elrettentő erővel bíró szankcionálás rendszere ez ügyben láthatóan nem működik, a 
probléma megoldására csak a hatékony megelőzés jelentene megoldást: vagyis a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény olyan módosítása, ami a dohányboltok 



kereskedelmi szabályozását is a fővárosi kerületi önkormányzatok hatáskörébe helyezné, amivel 
egyben azt az igazságtalan piaci versenyelőnyt is megszüntetné, amit ezen törvények jelenleg a 
dohányboltoknak biztosítanak.

Tisztelt Miniszter Asszony!

A fentiek alapján a következő kérdésekben kérem tájékoztatását:

Amint a járvány miatti veszélyhelyzet véget ér, és a szórakozóhelyek ismét kinyitnak, hajlandó 
lenne-e Ön, vagy Dr. Fónagy János államtitkár úr egyik este személyesen megszemlélni az 
erzsébetvárosi „bulinegyedben” uralkodó állapotokat? 

Amennyiben Ön vagy az államtitkár úr választhat egy szűk réteg gazdasági érdeke, illetve 
magyar állampolgárok pihenéshez és regenerálódáshoz való joga között, akkor Önök melyik
mellett teszik le a voksukat? 

Mindezek figyelembevételével, számíthatnak-e Terézváros és Erzsébetváros polgárai a 
kormány támogatására egy olyan törvénymódosításban, ami a dohányboltok 
kiskereskedelmi tevékenységének szabályozását az általuk megválasztott önkormányzat 
hatáskörébe utalja? 

Megtisztelő válaszát köszönöm!

Tisztelettel:

Dr. Oláh Lajos 
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