
Nemdohányzó közterületek országos listája

Sorszám Helyiség Önkormányzat neve Rendelet száma / címe Hatálybalépés dátuma Érintett közterületek megnevezése

1 Almásháza
Almásháza Község 

Önkormányzata

13/2011. (XII.20.) sz. rendelet az 

egyes közterületeken történő 

dohányzás tilalmáról

2012.01.01.

a.) Almásházai könyvtár területe

b.) Almásházai Kultúrház területe

c.) Almásházai Község Önkormányzatának oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi 

intézményeinek területe

d.) Almásháza Község működő játszóterei

e.) a temető területe

f.) Almásházai buszmegállók területe

g.) az a.)-f.) pontban felsorolt intézmények, épületek illetve építmények telekhatárától 

számított 5-5 méter távolság

2 Alsózsolca
Alsózsolca Város 

Önkormányzata

8/2013. (V. 24.) önkormányzati 

rendelet a közterületen történő 

dohányzás tilalmáról

2013.06.01. Alsózsolca, Tanács u. 6. Köztemető

3 Babócsa
Babócsa Község 

Önkormányzata

2/2012. (I. 18.) önkormányzati 

rendelet a nemdohányzók 

védelméről

2012.01.18.

a.) a közterületen található közparkokban

b.) a Szabadság park északi, keleti és nyugati oldalán levő járdákon

c.) a Rákóczi u. 1-13. és Rákóczi. 2-20. szám alatti ingatlanok előtti közterületen

d.) a Kossuth u. 1-17. szám alatti ingatlanok előtti közterületen

e.) a Zrínyi u. 1-5. és Zrínyi u. 2-6. szám alatti ingatlanok előtti közterületen

f.) a Szabadság tér 1-3. és a Várdomb u. 1. szám alatti ingatlanok előtti közterületen

g.) a vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejáratától számított 60 méteres körzeten 

belül

h.) az élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 10 méteres körzeten belül

i.) a köztemető területén

4 Baja
Baja Város  

Önkormányzata

Baja Város Önkormányzatának 

14/2012. (IV.27.) számú 

önkormányzati rendelete a 

nemdohányzó közterületek 

kijelöléséről

a-e-ig  2012.05.01.                        

f-g-ig 2012.09.01.                        

h) 2014. 11. 05   

a.) köztemetők teljes területén, és azok bejáratától számított 5 méteres körzeten belül b.) 

vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejáratától számított 5 méteres körzeten belül, c.) a 

Déri.-kert teljes területén, és a bejárataitól számított 5 méteres távolságon belül, d.) az Aradi 

Vértanúk Emlékhelye teljes területén, e.) a dohányzásra kijelölt területek kivételével a 

fürdőhellyé történő kijelölés időtartama alatt a Kamarás-Duna (Sugovica) kijelölt fürdőhelyein, 

f.) Ferenciek terén, g.) Jávor Ferenc parkban, h.) a Tóth Kálmán utca és a Petőfi Sándor utca 

sarkán található parkoló teljes területén (Baja belterület, 643 hrsz.)

5 Balassagyarmat
Balassagyarmat Város 

Önkormányzata

a közterületek rendeltetéstől 

eltérő használatának 

szabályairól szóló 19/2011. 

(IV.29.) önkormányzatai 

rendelet 7. §

2011.05.01.

Balassagyarmat város belterületén tilos dohányozni:

a) a város közterületein lévő játszótereken

b) egyéb közterületeken és közforgalom előtt megnyitott intézményi területeken állandó, vagy 

ideiglenes jelleggel felállított játszóeszközök szélétől mért 10 méter sugarú körben

c) a díszburkolattal átépített Civitas Fortissima téren a beruházás lezárását követően

6 Balatonboglár
Balatonboglár Közös 

Önkormányzati Hivatal

a közterületek rendeltetéstől 

eltérő célú használatának 

általános szabályairól szóló 

2/2016. (II.12.) önkormányzati 

rendelet

2016. március 1.

(1) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermék fogyasztásának és forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló törvényben meghatározott módon.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületen kívül a „dohányzásra kijelölt hely” jelzésű 

tábla három méteres körzetén kívül, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermék 

fogyasztásának és forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott módon 

kijelölt dohányzóhelyek kivételével nemdohányzó közterületek:

a) az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületek 50 m-es 

körzetében lévő közterület,

b) az egészségügyi feladatok ellátására rendelt épület 50 m-es körzetében lévő közterület,

c) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületek 50 m-es 

körzetében lévő közterület,

d) az egyházi intézmények 50 m-es körzetében lévő közterület,

e) más állami és önkormányzati feladatokat ellátó szervek épületeinek 50 m-es körzetében lévő 

közterület,

f) a temetők.

7 Balatonfüred
Balatonfüred Város 

Önkormányzata

Balatonfüred Város 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 13/2004. (IV.30.) 

rendelete Balatonfüred Város 

környezetvédelméről 21/A. §

2009.11.30.

1) Tilos a dohányzás

a.) a közhivatalok,

b.) oktatás intézmények,

c.) kulturális intézmények,

d.) egészségügyi és szociális intézmények,

e.) gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt intézmények,

f.) egyházi intézmények ingatlanaival határos járdaszakaszon (járda hiányában 3 m széles 

közterületi sávban), illetve ha járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő területen.

2) Tilos a dohányzás

a.) a Gyógy-tér,

b.) játszóterek,

c.) temetők,

d.) autóbusz pályaudvar, - autóbusz megállóhelyek teljes területén

8 Balatonszabadi
Balatonszabadi Község 

Önkormányzata

A helyi környezet védelméről, a 

közterületek és ingatlanok 

rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 

Balatonszabadi Önkormányzat 

Képviselő testületének 9/2011. 

(IV. 28.) számú önkormányzati 

rendelete

2011.05.15. Tilos a dohányzás a játszóterek, autóbusz megállóhelyek teljes területén.

9 Bánokszentgyörgy

Bánokszentgyörgyi 

Közös Önkormányzati 

Hivatal

1/2012. (II.16.) rendelet a 

nemdohányzók védelmények 

helyi szabályairól

2012. 02.17.

Bánokszentgyörgy:

a.) közterületi játszótéren, valamint a külső határvonaltól számított 5 méteres távolságon belül

b.) tömegközlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt 

várakozóhelyen, valamint 5 méteres körzetében

c.) vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejáratától számított 5 méteres körzeten belül

d.) élelmiszert árusító üzletek bejáratától számítot 10 méteres körzeten belül,

e.) köztemető területén

10 Batyk 
Batyk Község 

Önkormányzata

5/2012. (I.27.) a nemdohányzók 

védelméről
2012.01.01.

a.) Önkormányzati Hivatal (8797 Batyk, Fő u. 11.)

b.) Orvosi rendelő (8797 Batyk, Fő u. 11.)

c.) Posta (8797 Batyk, Fő u. 11.)

d.) Általános Iskola és Óvoda (8797 Batyk, Dózsa György u. 2.)

e.) Művelődési ház (8797 Batyk, Dózsa György u. 2.)

f.) Vegyes Bolt I. (8797 Batyk, Dózsa György u. 1.

g.) Vegyes Bolt II. (8797 Batyk, Fő u. 5.

h.) Buszmegállók (8797 Batyk, Fő u. 11., Fő u. 14., Dózsa György u. 45., Fő u. 60. 

11 Becske
Becske Község 

Önkormányzata

4/2012. (II.17.) a nemdohányzók 

védelmének szabályozásáról
2012.02.17 Becske Község Önkormányzatának közigazgatási területén lévő közterületek, nyilvános helyek.

12 Bercel
Bercel Közös 

Önkormányzati Hivatal

10/2011. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet a közterületen történő 

dohányzásról

2011.05.29

a) Bercel 243 hrsz-ú kivett közpark megnevezésű ingatlan; b) a tömegközlekedési eszköz 

igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt várakozóhelyek, valamint ezek 15 

méteres körzete.
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Berettyóújfalu Berettyóújfalu Város 

Önkormányzata

6/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelet a nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól

2015. március 1. Berettyóújfalui Jézus Szíve Templom és Plébánia (Kossuth u. 29.), Berettyóújfalui Református 

Egyházközség Temploma (Kossuth u. 1.), Berettyóújfalui Református Egyházközség Wesselényi 

utcai imaház, Baptista Imaház (Eötvös u. 2.), Berettyószentmártoni Református Egyházközség 

Temploma (Puskin u. 25.), Berettyószentmártoni Szent Márton templom (Puskin u. 47.), Gróf 

Tisza István Kórház (Orbán Balázs tér 1.) közterületi bejárataitól számított 15 méteres sugarú 

kör, Madách utcának a Hunyadi és Rákóczi utca közötti szakaszán mindkét oldalon, Eötvös utca 

1. és 3. szám közötti szakaszán mindkét oldalon.

14 Bicsérd
Bicsérd Község 

Önkormányzata

9/2008. (X.17.) önkormányzati 

rendelet a közterületek, 

ingatlanok rendjéről és a 

település  köztisztaságáról

2008.10.17

Az alábbi közterületeken tilos a dohányzás Bicsérd község belterületén:

- a játszótereken

- az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületeket övező 

közterületen és parkolóban

- az egészségügyi feladatok ellátásárarendelt épületet övező közterületen és parkolókban

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületeket övező 

közterületen és parkolókban

- az egyházi intézményeket övező közterületen

- a temetőkben

15 Bicske
Bicske Város 

Önkormányzata

2/2012. (I.27.) közterület 

nemdohányzó közterületté 

nyilvánításáról

2012.02.01

a.) Családok parkja (Tatai út és Thököly utca övezte terület)

b.) Hősök tere, Kossuth tér

c.) Bicske Város Szíve sport és pihenő park, (Kisfaludy utca, Batthyány utca és Nagy Károly utca 

övezte terület)

d.) Templomokat övező parkosított terület, egyházi intézmények ingatlanaival határos 

járdaszakaszon (járda hiányában legalább 3 méter széles közterületi sávban) illetve, ha a járda 

mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő területen

16 Birján
Birján Község 

Önkormányzata

8/2012 (IV.19) rendelete az 

5/2011. (X.01.) számú a 

közterületen történő dohányzás 

korlátozásáról szóló 

önkormányzati rendelet

2012.04.19

1. játszótéren és sportpályán, 2. temető területén, 3. buszmegállóban és annak 10 méteres 

körzetében, 4. templom és annak 10 méteres körzetében, továbbá a Templom téren, 5. 

kultúrház és annak 10 méteres körzetében, 6. közszobrok és annak 10 méteres körzetében, 7. 

virágágyások 10 méteres körzetében, 8. Szent István tér teljes területén.

17 Borsfa
Borsfa Község 

Önkomrányzata

3/2012.(II.10.) a nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól
2012.02.10

a.) játszótér

b.) autóbusz-megálló

c.) templom

d.) élelmiszerüzlet bejáratától számított 5 méteres körzet és a köztemető területe

18 Borsosberény
Borsosberény Közös 

Önkormányzati Hivatal

Szabályzat a nemdohányzók 

védelméről, és a dohányzásról
2009.01.01.

Nemdohányzó közterületek a közintézmények környezetében találhatók: Borsosberény

Önkormányztai Hivatal, Gesztenyéskert Óvoda, SZAKÁI Szent Márton Tagiskola, Művelődési

Ház, Közösségi Ház, Háziorvosi rendelő és Védőnői szolgálat, Könyvtár és Nyugdíjas Klub.

19 Böhönye
Böhönye Község 

Önkormányzata

6/2010. (IV.22.)  önk. rendelet a 

közetrületek igénybevételéről 

és védelméről

2012.01.17.

a.) Fő utca páros oldala 2-30-ig

b.) Fő utca páratlan oldala 1-47-ig

c.) Ady Endre utca Általános Iskola előtti szakasza

d.) Központi park teljes területe

e.) Dr. Forbáth Imre utcai játszótér teljes területe

f.) Művelődési Ház

g.) Fő utca 47. teljes területe

h.) Központi buszforduló és megállói területe

i.) Széchenyi utcai sportpálya teljes területe

20

Budapest III. Budapest Főváros III. 

Kerület Óbuda-

Békásmegyer 

Önkormányzat

Budapest Főváros III. Kerület 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

Képviselőtestületének 10/2014.

önkormányzati rendelete az 

önkormányzat tulajdonában 

lévő közterületek használatáról 

és rendjéről

2014.03.31 28. § (1) Tilos a dohányzás a – a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései

szerint dohányzásra kijelölt helyek kivételével –

a) oktatási, nevelési intézmények,

b) egészségügyi intézmények,

c) sport és művelődési intézmények,

d) egyházi épületek és intézmények,

esetében az ingatlan utcafronti főbejáratának 15 méteres körzetében.

21

Budapest VII. Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata

Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének

6/2017. (II.17.) önkormányzati 

rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata 

tulajdonában lévő közterületek 

használatáról és rendjéről

2021.05.13. 1. Almássy tér,

2. Bethlen Gábor tér,

3. Dob utca 37. számnál található park,

4. Garay tér,

5. Hutyra Ferenc utca 1. számnál található park,

6. Kéthly Anna tér,

7. Király utca 23. szám alatti játszótér,

8. Klauzál tér,

9. Reformáció park,

10. Rózsák tere,

11. Százház utcai park,

12. Szenes Hanna park.
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Budapest VIII. Budapest VIII. kerület 

Józsefváros 

Önkormányzata

Budapest VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata

Képviselő-testületének

62/2007. (XI. 13.) rendelete

a közterületek, ingatlanok 

rendjéről és a köztisztaságáról

2012.01.01. Tilos a dohányzás a Gutenberg téren, a Horváth Mihály téren, a Kálvária téren, a Mátyás téren, 

a Teleki László téren, a II. János Pál pápa téren és a Rezső téren található parkok illetve az 

ezeket határoló járdák területén, valamint a Szörény utcában, a Losonci téren és a Népszínház 

utca 28., 30., 31., 33. szám alatt lévő ingatlanok előtti járdák területén.
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Budapest X. Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai 

Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető 

szabályairól szóló 32/2015. (XII. 

18.) önkormányzati rendelete  

22. § (1) bekezdése

2016.06.01 A nevelési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport és kulturális intézmények, közhivatalok és 

azok telephelyei, továbbá az egyházi épületek ingatlana kerítésének, ennek hiányában 

telekhatárának a tizenöt méteres közterületi körzete

24

Budapest X. Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai 

Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető 

szabályairól szóló 32/2015. (XII. 

18.) önkormányzati rendelete 

22. § (1) bekezdése

2021.02.19 a játszótéren kívül elhelyezett játszótéri eszköznek a tizenöt méteres közterületi körzete

25 Budapest XVII.

Budapest Főváros XVII. 

kerület Rákosmente 

Önkormányzata

Budapest Főváros XVII. kerület 

Rákosmente Önkormányzata 

Képviselő-testületének 28/2013. 

(VII. 11.) önkormányzati 

rendelete a közösségi 

együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről, továbbá 

a szeszes ital közterületen 

történő fogyasztásának 

tilalmáról 

2020.08.28 5. § (1) Aki Rákosmente közigazgatási területén lévő játszótereken, sporttereken, továbbá a 

játszóterek illetve sportterek határvonalaitól számított 10 méteren belül a közterületen 

dohányzik, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. Ha a játszótér vagy a 

sporttér határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a 10 métert a legkülsőbb 

elhelyezkedő játszóeszköztől, vagy sportpályától, sporteszköztől kell számítani. (2) Aki 

Rákosmente közigazgatási területén lévő nevelési, oktatási, egészségügyi, kulturális, 

közigazgatási, egyházi és szociális intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok bármely 

kerítése előtt, az úttest és a kerítés közötti szakaszon dohányzik, az megsérti a közösségi 

együttélés alapvető szabályait. (3) Úgyszintén megsérti a közösségi együttélés alapvető 

szabályait, aki a (2) bekezdésben felsorolt intézmények elhelyezésére szolgáló épületek 

határvonalaitól számított 10 méteren belül dohányzik, ha azokat nem veszi körbe kerítés. (4) 

Nem vonható felelősségre az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabály megsértője, ha az (1)-

(3) bekezdésben tiltott területen, de törvény alapján kötelezően kijelölt dohányzóhelyen 

dohányzik.
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26 Budapest X.

Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai 

Önkormányzat

 26/2012. (VI. 22.) 

önkormányzati rendelet a 

lakosság nyugalmának 

biztosításáról, valamint a tiltott, 

közösségellenes 

magatartásokról 

2012.08.01.
Nevelési-, oktatási-, szociális-, egészségügyi-, sport- és kulturális intézmények, közhivatalok és 

azok telephelyei, továbbá az egyházi épületek öt méteres közterületi körzete.

27 Budapest XVI.

Budapest Főváros XVI. 

Kerületi 

Önkormányzata

14/2010. (V. 17.) önkormányzat 

rendelete a Budapest Főváros 

XVI. kerület játszótereinek és 

sportterületeinek használati 

rendjéről

2010.06.01.

3. § (1) E rendelet 1. számú függelékében felsorolt, bekerített játszótereken és sportterületeken, illetve azok 50 méteres 

körzetén belül, közterületen a dohányzás, szeszes ital és más bódító szerek fogyasztása tilos.

(2) E rendelet 1. számú függelékében felsorolt azon játszóterek esetében, amelyek nincsenek kerítéssel körülvéve, ott a 

játszószerek közvetlen közelében, és ezek 50 méteres körzetén belül, közterületen a dohányzás, szeszes ital és más 

bódító szerek fogyasztása tilos.

I.Pemete tér, II. Állás u. 31.,III. Monoki u. 30-32.,IV. Batthyány Ilona utca 16.,V. Felsőmalom utca 16., VI. Petőfi tér,VII. 

Andócs tér,VIII. Andócs tér,IX. Erzsébet liget,X. Rezgőfű u. 1.,XI. Koronafürt u. 41.,XII.Koronafürt u. 46.,XIII. Mészáros 

József u. 4.,XIV. Zsélyi Aladár u. 7.,XV. Emma u. 17.,XVI. Olga u. 16-22.,XVII. Futórózsa u. 75.,XVIII. Linda tér,XIX. 

Összefogás sétány,XX. Orsika tér,XXI. Gizella tér 1.,XXII. Csipkés köz,XXIII. Enikő u. 11.,XXIV. Borotvás utca 14-24.,XXV. 

Vívó u. 2.,XXVI. Vívó u.,XXVII. Védő u. 5/a,XXVIII. Gerenda tér 4-6.,XIX. Sashalmi sétány,XXX. Havashalom park,XXXI. 

Szolnoki u. 6.,XXXII. Egyenes u.,XXXIII. Szolnoki u. 4.,XXXIV. Cziráki u. 2-6.,XXXV. Hársfa u. 71. 108 763 hrsz.,XXXVI. 

Hermina u. 69. 107 820/2 hrsz.,

XXXVII. Pálffy tér 109 358 hrsz.,XXXVIII. Szepesi u. 14. 111 091/2 hrsz.,XXXIX. Baross u. 13. 111 091/3 hrsz.,XL. 

Szalmarózsa tér 110 922/20 hrsz.,XLI. Tavirózsa tér,XLII. Tavirózsa u. 6-12.,XLIII. György u. 21.,XLIV. Békés Imre tér,XLV. 

Hősök tere

28

Budapest XX. Budapest Főváros XX. 

Kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata

18/2009 (IV.21.) önkormányzati 

rendelet az egyes 

közterületeken történő 

dohányzás tilalmáról

2009. május 1. Budapest Főváros XX. Kerület közigazgatási területén Pesterzsébet tulajdonában lévő 

közterületekre (Sportterekre) terjed ki.

29

Budapest XXI. Budapest Főváros XXI. 

Kerület Csepel 

Önkormányzata

Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 17/2021. (XII. 01.) 

önkormányzati rendelete a 

közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek 

megsértésének 

jogkövetkezményeiről 

2022.01.01 Közterületi sportpályák, szabadtéri fittnes parkok, és azok határvonalaitól számított 5 m-en 

belül

30 Bürüs
Bürüs Község 

Önkormányzat

7/2012.(VI.04.) a 

nemdohányzók védelmének 

helyi szabályairól.

2012.06.15 Községháza (Bürüs, Alsó utca 32.) bejáratától számított 5 méter.

31 Csengele
Csengele Községi 

Önkormányzat

6/2012.(II.14.) A nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól
2012.02.14

3. § (1) Tilos a dohányzás:

a) a közterületen található játszótéren,

b) a tömegközlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt várakozó 

helyeken, valamint ezek 15 méteres körzetében,

c) óvoda, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó épületek bejáratától számított 30 méteres körzeten belül,

d) vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejáratától számított 15 méteres körzeten belül,

e) élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 30 méteres körzeten belül, valamint

f) köztemető területén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a vendéglátó-ipari 

létesítmények közterületen elhelyezett egységei területére.

32 Csongrád
Csongrád Város 

Önkormányzata

A nemdohányzók védelmének 

helyi szabályairól szóló 16/2016. 

(III.29.) önkormányzati rendelet
2016.04.01

Tilos a dohányzás: a Nagyboldogasszony templomot övező parkosított területen, a Dózsa Gy. 

téri parkban, a Szentháromság téri parkban, a Piroska J. téri parkban, a temetőkben, a 

közterületen működő termelői elárusító helyeken. A kijelölt dohányzóhelyek kivételével tilos a 

dohányzás: a Piroska J. téri piac területén, a Körös-toroki üdülőterület homokfövenyén, a 

Polgármesteri Hivatal udvarában lévő parkban.

33 Dabas
Dabas Város 

Önkormányzata 

17/2021. (V.27.) önkormányzati 

rendelet

a közterület-használat rendjéről

2021.05.27. a)  Gyóni  Géza  Emlékhely,  Dabas-Gyón,  Vasút  utca  és  Kossuth  Lajos  u.  által  behatárolt 

közterületen. (4476 hrsz.) b) Halász Móricz Kúria parkja teljes területén, valamint a kerítéstől a 

közútig terjedő 3 m-es területen, (4795 hrsz.) c)  Szent  István  tér  teljes  területén,  az  Iskola  

utca,  Polgármesteri  Hivatal,  Táncsics  Mihály Gimnázium, Semmelweis utca és a Május 1 u., 

üzletház, illetve a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet által bezárt területen. d) 

Kormányablak és Szent János út közötti területen. e) Sári Zarándokház és Kulturális Központ 

teljes területén, f) a temetők területén. g) A József Attila utca a Vásártér utca és a Besnyői utca 

közötti része.

34 Decs
Decs Nagyközség 

Önkormányzata

Nemdohányzók védelmének 

helyi szabályairól szóló 2/2012. 

(II.15.) sz. önkormányzati 

rendelete

2012.03.01.

2. §

a.) az óvoda, az iskola és az orvosi rendelő bejáratától számított 5 méteres távolságon belül;

b.) a templom bejáratától számított 5 méteres távolságon belül;

c.) a köztemető területén.

35 Deszk
Deszk Község 

Önkormányzata
21/2012. (VI. 25.) 2012. július 1.

a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola 24/1 hrsz-ú („Régi Iskola”) ingatlan Tempfli tér felőli 

közterület a szilárd burkolatú út közelebb eső széléig, valamint az ingatlan Oroszhegyi utca 

felőli közterület a szilárd burkolatú út közelebb eső széléig. a SZTEJKI Zoltánfy István Általános 

Iskola/a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda/Sportcsarnok 1102 hrsz-ú ingatlan Móra Ferenc 

utca felőli közterület a szilárd burkolatú távolabb eső széléig. a SZTEJKI Zoltánfy István általános 

Iskola „Sportcentrum” 1097 hrsz-ú ingatlan Móra Ferenc utca felőli közterület a szilárd 

burkolatú távolabb eső széléig, a 1096/1hrsz-ú ingatlan Alkotmány utca felőli közterület a 

kerékpárút közelebb eső széléig. „Szent Száva” Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ 41 hrsz-ú 

ingatlan Széchenyi István utca felőli közterület a szilárd burkolatú út közelebb eső széléig. a 

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 43/1 hrsz-ú ingatlan Tempfli tér felőli közterület a szilárd 

burkolatú út közelebb eső széléig.

36 Dombóvár
Dombóvár Város 

Önkormányzata 

24/2007. (VI.6.) önkormányzati 

rendelet

a közterületek, ingatlanok 

rendjéről és a település 

köztisztaságáról
2007.07.01.

A játszótereken, az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületeket 

övező közterületen és parkolókban, az egészségügyi feladatok ellátására rendelt épületet 

övező közterületen és parkolókban, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátására rendelt épületeket övező közterületen és parkolókban, az egyházi intézményeket 

övező közterületen, más közhasználatú épületeket övező közterületen és parkolókban, a 

temetőkben, a Kossuth téren, a Petőfi téren, a Szent Imre téren, az Arany János téren, az 56-os 

forradalom terén, a Hunyadi téren.

37 Dötk
Dötk Község 

Önkormányzata

10/2011. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet az 

egyes közterületeken történő 

dohányzás tilalmáról

2012.01.01. Játszótér, sportpálya, buszmegálló, Művelődési ház területén.

38

Dozmat Dozmat Község Önkormányzata6/2011 (VII.13.) önkormányzati 

rendelet a közterület 

használatának rendjéről

2011.07.13 sportpálya, játszótér, templomkert, buszmegállók

39

Dunakeszi Dunakeszi Város 

Önkormányzata

Dunakeszi Város 

Önkormányzata 39/2009. 

(VII.01.) rendelete az egyes 

közterületeken történő 

dohányzás tilalmáról

2009.07.01. A rendelet területi hatálya Dunakeszi Város közigazgatási területén található intézmények, így

különösen oktatási, nevelési intézmények, egészségügyi intézmények, sport és kulturális

intézmények, egyházi épületek és intézmények, menetrendszerinti közlekedési eszközök

várakozóhelyei, játszóterek, és ezek 50 méteres körzetében lévő közterületekre terjed ki,

kivéve az intézmény vezető által az intézmény területén dohányzásra kijelölt helyet.
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40 Előszállás
Előszállás Nagyközség 

Önkormányzata

15/2012. (VII.6.) önkormányzati 

rendelet
2012.07.06

Előszállás területén - az 1999. évi XLII. törvény által felsoroltakon kívül - a dohányzás számára

kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni

 2. § a.) Szöglet kertben

b.) Cifra kertben tanítási időben reggel 7 órától délután 17 óráig.

41 Endrefalva
Endrefalva Község 

Önkormányzata

A közterület-használatról és a 

használati díjairól szóló 

18/2012. (XII.01.) 

önkormányzati rendeletének 

17. § (5) bekezdése szerint

2013.01.01. A játszótereken dohányozni, alkoholt fogyasztani, szemetelni, a növényzetet károsítani tilos!

42 Endrőc
Endrőc község 

Önkormányzat

1/2012. (I.25.) a nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól
2012.02.01

Játszótér, az itt található játszóeszközök, illetve kerítés által behatárolt területen, továbbá az

ezektől kifelé számított 5 méteres területen belül. Endrőc, Fő utca 36., 37. szám alatti ingatlan

udvarán, Dózsa györgy utca 2. szám alatti ingatlan udvarán.

43 Érsekvadkert
Érsekvadkert Község 

Önkormányzata

A közterület használat rendjéről 

és a közterület használati díjak 

mértékéről szóló 6/2013. (V.2) 

rendelet 12. §-a

2013.05.02.

Érsekvadkert Hősök tere,

Helytörténeti emlékház: Érsekvadkert, Rákóczi u. 97., 

Köztemető: Érsekvadkert, 118/2 hrsz,

Buszvárók

44 Farmos
Farmos község 

Önkormányzat
9/2012. (VIII.01.) 2012.08.01. Nevelési-, oktatási intézményt határoló teljes közterület.

45 Felsőlajos
Felsőlajos Község 

Önkormányzata

nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek 

fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény

2010. szeptember 6. 
Felsőlajos Nap u. hrsz. 7/11, Vasúti megállóhely, Felsőlajos Buszmegálló, Iskola u. 12, 1, Pesti u. 

1

46

Fertőrákos Fertőrákos Községi

Önkormányzat

Egyes közterületeken történő

dohányzás tilalmáról szóló

16/2011. (X. 15.) önkormányzati

rendelet

2011.10.15. a) Fertőrákos Község Önkormányzatának oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi

intézményeinek területén,

b) Fertőrákos működő játszóterein,

c) Fertőrákosi buszmegállók területén,

d) Fertőrákosi Polgármesteri hivatal egész területén,

e) Fertőrákosi Kultúrház egész területén,

f) Fertőrákosi Könyvtár egész területén,

g) Az a)-g) pontban felsorolt intézmények, épületek illetve építmények telekhatárától számított

20-20 méter távolságban.
47 Füzesgyarmat

Füzesgyarmat Város 

Önormányzata

4/2019. (II. 29.) önkormányzati 

rendelet 
2019. 02.29

Szabadidőparkok: Áchim A. u. 29. BMX pálya, Kossut u. sportpálya, Mátyás u. 10. könyvtár

mögötti park, Kossuth u. 60. Közpark, játszóterek

48 Gárdony 
Gárdony Város 

Önkormányzata

21/2004. rendelet a 

közterületek tisztántartásáról, a 

zöldfelület és parkfenntartással 

összefüggő feladatok 

végrehajtásáról

2004.06.01 Közterületi játszótér.

49 Gödöllő 
Gödöllő Város 

Önkormányzata
8/2011. (II.24) 2011.02.28.

Tilos a játszótéren és buszmegállóban történő dohányzás,  a Fő tér közterületein - a 

vendéglátóipari kitelepülés, valamint a nemdohányzók védelméről törvény rendelkezéséit 

meghaladóan az üzletek falsikjától számított 1 méteres közterületi sáv kivételével.

50 Görcsöny
Görcsöny Község 

Önkormányzata

5/2010. (V.13.) számú rendelete 

a környezetvédelemről szóló 

önkormányzati rendelet

2010.07.02.

1. buszmegállóban a játszótereken,

2. oktatási, kulturális és köznövelési feladatok ellátására rendelt épületeket övező közterületen

50 méteren belül és parkolókban,

3. egészségügyi feladatok ellátására rendelt épületet övező, azzal közvetlenül szomszédos

közterületen 50 méteren belül és parkolókban,

4. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületeket, azzal

közvetlenül szomszédos közterületen 50 méteren belül és parkolókban,

5. egyházi intézményekkel közvetlenül szomszédos közterületen 50 méteren belül,

6. más közhasználatú épületeket övező közterületen és parkolókban,

7. temetőkben és az azzal közvetlenül szomszédos közterületen 50 méteren belül.

51

Gyöngyös Gyöngyös Városi 

Önkormányzat

25/2000. (IX.20.) számú 

rendelet a közterületek 

rendeltetéstől eltérő 

használatáról

2009.04.01. 1. játszóterek

2. köztéri sportpályák

52

Gyöngyöshalász Gyöngyöshalász 

Község Önkormányzata

8/2012. (II.14.) számú rendelet 

a nemdohányzók védelmének 

helyi szabályozásáról

2013.05.01. 1. közterületeken található játszóterek (Szent Anna tér, Szent Erzsébet tér)

2. tömegközlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve kijelölt várakozó

helyeken, valamint ezek 5 méteres körzetében

3. bölcsődék, óvodák, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, valamint gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek bejáratától számított 5 méteres körzetben

4. vallási szertartás végzésére szolgáló épület (templom) bejáratától számított 5 méteres

körzeten belül

5. temető területén belül

53 Gyöngyösmellék
 Gyöngyösmellék 

Község Önkormányzat

7/2012. (VI.04.) a 

nemdohányzók védelmének 

helyi szabályairól

2012.06.15
Községháza (Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.) és Művelődési Ház (Gyöngyösmellék, Petőfi u.

33.) bejáratától számított  5 méter.

54

Győrladamér Győrladamér Község

Önkormányzata

A közterületek használatáról és

a közterület használat

engedélyezéséről szóló 3/2006.

(II. 14.) önkormányzati rendelet

2012.01.20. Petőfi tér

55 Halásztelek
Halásztelek Város 

Önkormányzata

15/2008. (VIII.14.) 

önkormányzati rendelet
2010.10.05.

Katona J. tér, 288287/1/2 hrsz.; Sportcentrum: 0312/9, 031/10 hrsz; Szamóca utcai 06/70 hrsz.; 

József A. tér 1044 hrsz.

56 Hajdúhadház
Hajdúhadház Város 

Önkormányzata

Hajdúhadház Város 

Önkormányzata Képviselő-

testületének 10/2015 (III. 26.) 

önkormányzati rendelete a 

nemdohányzók védelmének 

helyi szabályairól

2015. 04. 01.

Bocskai téri park teljes területe, Veszprémy tér teljes területe, Közterületeken kialakított 

pihenőparkok teljes területe, A Bocskai téri Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola és a Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola és 

Szakiskola közötti terület.

57 Hévíz
Hévíz Város 

Önkormányzata

3/2011. (I.26) rendelet a 

közterületeken történő 

dohányzás korlátozásáról

2011.03.01.

a.) játszótér Egregyi utca 305 hrsz.;

b.) játszótér - Szabó Lőrinc utca 1550/2 hrsz;

c.) játszótér - Zrinyi utca 265/2 hrsz;

d.) játszótér - Kossuth Lajos u;

e.) játszótér - Sugár utca 1424 hrsz;

f.) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda - Zrínyi utca 151.;

g.) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda - Sugár utca 7.;

h.) Illyés Gyula Általános Iskola - Kossuth Lajos utca 2.;

i.) Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola - Park utca 9.;

j.) Állami Egészségügyi Központ - Ady Endre utca 31.;

k.) Gyógyfürdőkórház - Dr. Schulhof V. sétány 1.;

l.) Orvosi rendelő - József Attila utca 2.;

m.) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ - Deák tér 1.;

n.) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ - Rákóczi utca 9.;

o.) Városi Sportcsarnok - Széchenyi utca;

p.) Sporttelep - Kossuth Lajos utca 15.;

q.) Árpád-kori központ - Egregy 023 hrsz.;

r.) Jézus Szíve templom - Zrínyi utca 67/14. hrsz.;

s.) Szentlélek templom - Széchenyi utca 883. hrsz.;

t.) Adventista templom - Sugár utca 1426. hrsz.;
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58 Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzat

46/2001. (12.18.) Kgy. Sz. 

rendelet a köztisztaság és a 

településtisztaság 

fenntartásáról

2007.10.01.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a dohányzás a jelen rendelet 

alapján az összes játszótéren, illetve a buszmegállókban tilos.

59 Hunya
Hunya Község 

Önkormányzata

A nemdohányzók védelméről 

szóló KH/275/2012. 

önkormányzati szabályzat

2012.03.29. Ligeti játszótér.

60 Kaposvár

Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

A közterület rendeltetéstől 

eltérő célú használatának 

általános szabályairól szóló 

7/2000 (II.29.) rendelet 24/B §.

2012.05.01.

1., Városközpont: Budai Nagy Antal utca – Áchim András utca - Berzsenyi utca – József Attila 

utca – Somssich Pál utca – Németh István fasor – Tallián Gyula utca – Anna utca – Rákóczi tér 

által határolt tömb.

2., a.) az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületek 50 m-es 

körzetében lévő közterület,

b.) az egészségügyi feladatok ellátására rendelt épület 50 m-es körzetében lévő közterület,

c.) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületek 50 

méteres körzetében lévő közterület,

d.) az egyházi intézmények 50 m-es körzetében lévő közterület,

e.) más állami és önkormányzati feladatokat ellátó szervek épületeinek 50 m-es körzetében 

lévő közterület,

f.) a temetők.

61 Kecskemét

Kecskemét Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek 

fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

Törvény 2. § (1) bekezdése

2007. április 2. 

közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállók, várakozóhelyek: 28-as km-kő, 7-es km kő, Adóhivatal, Agrikon, Akácfa utca, Alkotmány utca, 

Alsószéktó 205., Alsószéktó 245., Aluljáró, Aradi Vértanúk tere, Auchan Áruház, Autójavító, AXON, Bagoly Egészségház, Balaton utca, Bányai Gimnázium, Barka utca,  BARNEVÁL, Béke fasor, 

Béke iskola, Belsőballószög, Benkó-domb, Benzinkút, Bethlen körút, Bíró Lajos utca, Bodri kereszt, Bodzai utca, Borbás, Budai kapu, Búzakalász utca, Búzavirág utca, Ceglédi úti Óvoda, 

Cifrapalota, Corvina utca - Daimler felé, Czollner köz, Csabagyöngye utca, Cserép utca,  Csókás utca, Csokor utca, Csongrádi úti Óvoda, Daimler II. kapu, Daimler IV. kapu bejáró út,  Damjanich 

iskola, Darányi Ignác utca, Dobó körút, Domb Áruház, Domb Áruház - Szent-Györgyi utcán, Egyetem (GAMF), Egyetem (Sport u.), Egyetem (KVK), Egyetértés utca, Élelmiszerbolt, Erdőalja dűlő, 

Erzsébet körút, Fábián köz, Félegyházi vízfolyás, Felsőcsalános 26., Fodros utca, Fuvar utca, Fürdő utca, Gázló utca, Gizella tér (Csokor utca), Gokart Stadion, Golovics tanya, Gyógypedagógia, 

Gyökér utca,  Gyöngyvirág utca, Gyulai köz, Halasi úti felüljáró, Háromszögi tér, Határ út, Hegy utca, Hetényegyháza, ABC,  Fény utca, Hetényegyháza,  óvoda,  Újtelep, vasútállomás, végállomás, 

Hétvezér utca, Hévíz utca, Homokbánya Kollégium, Honvéd Kórház,  Horváth tanya, Hőközpont, Hunyadi ABC - Daimler felé, Hunyadi János tér, Inkubátorház, Ipar utca, Irinyi utca, Iskola utca, 

Jegenyefa utca, Kada Elek utca, Kadafalva, Darázs utca, iskola, Mókus utca,  Sirály utca,  Kadafalvi út, Katona Gimnázium, Katona József Színház Katona József tér 8. sz. előtt, Katona József 

Színház - színház előtt, Kecskeméti Fürdő, Kenyérgyár,  Kerekes tanya, Kertvárosi iskola, Kikelet utca, Kinizsi utca, Kisdobos utca, Kisfái, tanüzem, Kisfái, végállomás, Kiskőrösi úti lovasiskola, 

Klebelsberg utca, Knorr-Bremse, Kocsis Pál utca, Kodály Iskola, Konzervgyár, Könyves Kálmán körút 55., Könyves Kálmán körút 64., Közlekedési Hatóság, Közlekedési Központ, Köztemető I. kapu, 

Köztemető II. kapu, Kristály tér, Kullai köz, Kurucz tér, Kvarc utca, Ladánybenei elágazás,  Lajtha utca, Lőtér, Március 15. utca, Margaréta Otthon (Margaréta utca), Margaréta Otthon - 

alközpont,  Mária kápolna, Mária körút, Máriaváros, vasútállomás - érkező, Máriaváros, vasútállomás - induló, Mathiász Iskola, Mátis utca,  Matkó, forduló, Matkói út, Mátra utca, Mátyás király 

körút, Mátyás király körút 43., MÉH-telep,  Mérleg utca, METRO,  Mezei utca, Mezei utca (Erzsébet körúton), Miklós Gyula utca, Miklóstelep, bolt, Miklóstelep, forduló, Miklóstelep, határút,  

Miklóstelepi bejáró út,  Miklovicsfalu, Mintagyümölcsös (44-es út), Mintagyümölcsös (44-es út), Mintagyümölcsös (bekötőúton Kisfái felé), Műkerti sétány, Műszaki vizsgabázis, Nagy Lajos 

király körút (9,916), Nagy Lajos király körút (Vacsiközön kifelé),  Nagy tanya, Naív Művészeti Múzeum, Nissin Foods, Nyíri úti kórház, Nyitra utcai Óvoda, Orvosi rendelő,  Ótemető utca, Pajtás 

utca, Palota utca, Pápai Vincéné utca,  Petőfi Nyomda, Petrovics István utca, Phoenix Mecano, Phoenix Pharma, Piaristák tere, Planetárium, Platán Otthon, Platán utca, Posta, Putnoki utca, 

Rákóczi iskola, Raktár utca, Rávágy tér, Rendelőintézet, Reptéri Óvoda, Repülőtér (44-es úton),  Repülőtér (Reptéri út), Rezeda utca, Róna utca, Sanyó Presszó, Sarolta utca, Serleg utca, SMP, 

SOS Gyermekfalu, Sutusfalu, Széchenyi körút, Széchenyi tér, Széktó utca, Széktó-Park, Széles köz, Szélmalom Csárda, Szent Család Plébánia, Szent Imre utca, Szigeti köz, Szilágyi utca, 

Szolnokihegy, Szőlészeti Kutató,  Szőlőfürt Fogadó, Szövetség tér, Szövetség tér (Széchenyi körút), Szövetség utca,  SZTK, Szultán utca, Szüret utca, Talfája köz, Tamási Áron utca, Táncsics 

kollégium, Tanüzem, Tatár sor, Téglás utca, Teleki Pál tér, Természet Háza, Tesco, Törökfái, Tündérrózsa utca, TÜZÉP, Univer, Univer Coop, Úrihegy, Vadaskert, Vályogvető utca, Vasútállomás, 

Vasúti átjáró, Vasúti átjáró, VER-BAU, Vereckei utca, Veres Péter utca, Vértes utca, Virágoskert utca, Vízmű utca, Víztorony, Wéber Ede utca, Zápor utca, HK_Belsőnyíri iskola, bej. út,, 

HK_Beretvásköz 278., , HK_Bodor tanya (5202 sz. út), HK_Budai úti iskola, HK_Csőszház, Felsőméntelek, aut. ford., HK_Határút (44-es sz. út),  HK_Határút (4622-es sz. út), HK_Kadafalva, 

Boróka utca 73., HK_Kadafalva, Darázs utca, HK_Kadafalvi iskola (Beretvás köz), HK_Kadafalvi iskola (Beretvás köz), HK_Kara tanya, HK_Kéri tanya, HK_Laktanya, bej.út, HK_Máriahegyi iskola, 

HK_Máriahegy, HK_Méntelek, központ, HK_Méntelek, Őszibarack utca, HK_Méntelek, TÜZÉP, HK_Sóhordó úti iskola, HK_Széchenyiváros, HK_Szeleifalu, HK_Törökfái, vendéglő, 

62 Kerekegyháza
Kerekegyháza Város 

Önkormányzata

14/2011.(XII.16.) önkormányzati 

rendelet Egyes közterületeken 

történő dohányzás tilalmáról

2012. január 9 Szt. István téren és a Tavasz utcában lévő játszótér

63 Keszthely
Keszthely Város 

Önkormányzata

46/2004. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet a 

köztisztaságról

2005.01.01.

a) oktatási, nevelési intézmények;

b) egészségügyi intézmények,

c) sport és kulturális intézmények,

d)  egyházi épületek és intézmények,

e) közhivatalok előtt, 

f) játszótereken, játszóhelyeken, játszóterek közvetlen közelében.

64 Kétújfalu
Kétújfalu Község 

Önkormányzata

7/2012. (VI.04.) a 

nemdohányzók védelmének 

helyi szabályairól

2012.06.15

Községháza (Kétújfalu, Arany J. u. 11.), Körjegyzőség ( Kétújfalu, József Attila u. 34.),

Művelődési Ház (Kétújfalu, Zrínyi u. 30.) és Gyógyszertár (Kétújfalu, Zrínyi u. 35/1) bejáratától

számított  5 méteres távolságon belül.

Orvosi rendelő (Kétújfalu, Zrínyi u. 34.) utcafronti bejáratától számított 5 méteres távolságon

belül.

65 Kincsesbánya
Kincsesbánya Községi 

Önkormányzat

9/2012.(VI.28.) önkormányzati 

rendelet a közterületen történő 

dohányzás korlátozásáról

2012.07.01

a) az egészségügyi és közoktatási intézmények homlokzatát és kerítését övező közterületek 10

m-es körzetében,

b) a Kincsesi u. 37. sz. alatti társasház Kincsesi utcai homlokzatától számított 5 méteren belül. 

66 Kisújszállás
Kisújszállás Város 

Önkormányzata

5/2012. (II. 1.) önkormányzati 

rendelete a nemdohányzó 

közterületek kijelöléséről

2012.03.01.

Arany János Általános Iskola (Vásár u. 4/a, Szabadság tér 2.), Kossuth Lajos Általános Iskola,Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat és Diákotthon (Rákóczi u. 1-3.),Kossuth Lajos Általános Iskola (Kossuth L. u. 2., Deák F. u. 14.),Török Pál 

Református Általános Iskola (Munkácsy u. 24., Arany J. u. 1.),Városi Óvodai Intézmény Pitypang Óvoda (Ifjúság útja 

2.),Városi Óvodai Intézmény Vasvári Óvoda (tagóvoda) (Erdő u. 2.),Városi Óvodai Intézmény Petőfi Óvoda (tagóvoda) 

(Széchenyi u. 9.),Városi Óvodai Intézmény Sásastó Úti Óvoda (tagóvoda) (Sásastó u. 5.),Városi Óvodai Intézmény Béla 

Király Úti Óvoda (tagóvoda) (Béla Király. u. 67.),Városi Óvodai Intézmény Bocskai Úti Óvoda (tagóvoda) (Bocskai u. 

43.),Arany János Városi Könyvtár (Szabadság tér 2/a.),Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nagykun Klub (Rákóczi u. 

3.),Művelődési és Ifjúsági Központ (Deák F. u. 6.),Papi Lajos Alkotóház (Nyár u. 8.),Tájház (Széchenyi u. 58.),Házi 

Gondozói Szolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Kálvin u. 9.),Gyermekorvosi Rendelő (Nyár u. 

7.),fizioterápia, Védőnői Szolgálat Bölcsőde (Illéssy u. 5.),Központi Orvosi Rendelő,Turisztikai fogadóközpont 

(fürdőgyógyászat) (Rákóczi u. 8., 10.),Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ (szociális 

otthon)(Téglagyár u. 10.),Idősek Klubja (Kálvin utca 13.),Városháza (Szabadság tér 1.),Móricz Zsigmond Gimnázium, 

Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Széchenyi u. 4.),Móricz Zsigmond Gimnázium,Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, (oktatási épület, kollégium) (Széchenyi u. 3. és Dózsa György. u. 4.),Illéssy Sándor 

Szakközép- és Szakiskola (székhely, iskolaépület, tankonyha és tanétterem) (Arany J. u. 1/a.),Illéssy Sándor Szakközép- 

és Szakiskola (Rézműves iskolai szakképző hely) (Vásár u. 25.)

67 Komló
Komló Város 

Önkormányzata

19/2011. (VI.24.) 

Önkormányzati rendelet a 

közterület használatáról

2011.06.25.

Tilos dohányozni a KRESZ Park és futópálya, továbbá a felette lévő sportpálya területén, 

valamint az ezekhez kapcsolódó parkolók és a futópályát közvetlenül érintő járdaszakasz 

területén, egészen a csatlakozó közterületi járdák belső szegélyéig terjedő területeken; Tilos a 

dohányzás az Arborétum területén. 

68 Kunszállás
Kunszállás Község 

Önkormányzata

3/2009. (II.17.) önkormányzati 

rendelet 2. § (13) bekezdés a 

közterület használat 

szabályozásáról

2009.03.01 Kunszállás közigazgatási területén lévő közterületi játszótéren.

69 Kunszentmárton
Kunszentmárton Város 

Önkormányzata

26/2011. (VII. 17.) 

önkormányzati rendelet

a nemdohányzók védelméről

2011.08.11.
A dohányzási tilalom az alábbi közterületeken lévő játszóterekre érvényes. Köztársaság tér,  

Széchenyi lakótelep, Csongrádi út, Erzsébet liget.

70 Lajosmizse
Lajosmizse Város 

Önkormányzata 

nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek 

fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény

2009. március 16

Radnóti tér, Szabadság tér, Béke Játszótér - Alkotmány utca, Játszótér - Iskola tó - Május 1. út; 

Baross tér, Lajosmizse Buszmegállók, Dózsa Gy. U. 22, 104, 124, 20-22, 33, 37, 51, 54, 74, 75, 78, 

80, 88, 98, Városház tér 7-8, Gyártelep 8, Hunyadi u. 21, Jókai u. 6, Kálvin u. 4, Katona u. 1, 

Kossuth u. 83, Mátyás u. 14, Szabadság tér 12, 5, Széchenyi u. 7, Szent Imre tér 5, Tarnai u. 20, 

28, Vársoház tér, 9, Wesselényi u. 6

71 Leányvár
Leányvár Község 

Önkormányzata

Leányvár Község 

Önkormányzata Képviselő- 

testületének 13/2021 (XII. 8) 

önkormányzati rendelete. A 

játszóterek használatának 

rendjéről

2022.01.01 Leányvár község közigazgatási területén lévő játszóterek, szabadidő parkok.

72 Legénd
Községi Önkormányzat 

Legénd

3/2012. (III.31) önkormányzati 

rendelet a nemdohányzók 

védelméről

2012.04.01.

Buszmegállók (Legénd, Dózsa u. 12.; Dózsa u. 117.),

Park (Petőfi u. 49.),

Óvoda (Petőfi u. 4.),

Egészségház (Petőfi u. 8.),

Kulturház,

Önkormányzat hivatala (Dózsa u. 77.),

Vallási szertartás végzésére szolgáló épület,

Evangélikus templom (Dózsa Gy. u. 61-63.),

Katolikus kápolna (Petőfi u. 6.),

Katolikus templom (külterület),

Köztemető (külterület).



Nemdohányzó közterületek országos listája

73 Ligetfalva
Ligetfalva Község 

Önkormányzata

11/2011. (XII.16.) sz. Egyes 

közterületeken történő 

dohányzás tilalmáról

2012.01.01.

a) Ligetfalvai Könyvtár;

b)Ligetfalvai Kultúrház;

c) Ligetfalva község Önkormányzatának oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi 

intézmények;

d) Ligetfalva község működő játszóterei;

e) Temető;

f) Ligetfalvai buszmegállók.

74

Maglód Maglód Város 

Önkormányzata

23/2003.(XII.1.)Kt.rendelet a 

helyi környezet védelméről, a 

közterületek és ingatlanok 

rendjéről, és a 

településtisztaság egyes 

kérdéseiről

2004.január 01. (A 27/A. § 

(1) bekezdése 2008. július 

01. napján lépett hatályba.)

A település játszóterein tilos a dohányzás." A tilalom a játszótér kerítés által határolt belső 

területére vonatkozik"

75 Makó
Makó Város 

Önkormányzata

21/2009. (VI.25.) rendelete a 

játszótereken történő 

dohányzás tilalmáról

2009.07.01.
Makó Város közigazgatási területén a dohányzás a jelen rendelet alapján az összes játszótéren

tilos.

76 Martonvásár
Martonvásár Város 

Önkormányzata

23/2012. (X.26.) önkormányzati 

rendelet
2012.11.01

11. § Tilos a közterületen dohányozni:a) játszótereken és azok külső határvonalától számított 

50 m-es távolságon belül, b) temető területén, c) sportközpont területén, d) közösségi 

közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, 

várakozó helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozó hely esetén 

annak külső határvonalától számított 10 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási 

korlátozás alá tartozó terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a 

dohányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 10 

méteres sugarú körnek megfelelő körzetben,

- közintézmények területén és azok 50 m-es körzetében, a dohányzásra kijelölt területek 

kivételével.

77 Mezőkövesd
Mezőkövesd Város 

Önkormányzata

6/2011. (II.23.) önkormányzati 

rendelet
2011.06.01.

Szeszesital fogyasztás és és a dohányzás tiltott oktatási, kulturális, közművelődési, szociális, 

gyermekjóléti intézmények bejáratától számított 10 m-es távolságon belül, valamint ezen 

intézményekhez tartozó járdarészeken.

78 Mindszent
Mindszent Város 

Önkormányzata

37/2011. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet
2011.12.20. Közparkok.

79 Mindszent
Mindszent Város 

Önkormányzata

6/1993. (V.17.) önkormányzati 

rendelet
2008.09.16. A strand területének fürdőzésre, napozásra kijelölt része.

80 Miklósi 
Miklósi Község 

Önkormányzata 
11/2011 (IX.19) 2011.10.01

Játszótérnek helyet adó 171 hrsz-on nyilvántartott park egész területén, a parkot 170 hrsz-ú 

patak által, a Petőfi utca által és a településen áthaladó Zics-Kára közötti út által határolt 

terület, az orvosi rendelő és a könyvtár épületét övező külső teraszon.

81 Mórahalom
Mórahalom Város 

Önkormányzata

15/2013. (III. 28.) sz. rendelet a 

közösségi együttélés alapvető 

szabályairól 

2013.04.15

Tilos a dohányzás a „dohányzásra kijelölt hely” jelzésű tábla három méteres körzetén kívül az 

alábbi területeken:a) a játszótereken,

b) a Szent László parkban,

c) a Római Katolikus Templom kertjében,

d) az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületeket övező 

közterületen és parkolókban,

e) az egészségügyi feladatok ellátására rendelt épületet övező közterületen és parkolókban,

f) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületeket övező 

közterületeken és parkolókban,

g) az egyházi intézményeket övező közterületen,

h) más közhasznú épületeket övező közterületen és parkolókban,

i) a temetőben, j) Röszkei út 1.-29. szám előtti közterületen. 

82 Nagyatád

Nagyatád Város 

Önkormányzata 

Képviselő-testülete

30/2009 (XI.27.) rendelete  a 

dohányfüst mentes közterületi 

övezetek kialakítására 

2010.03.01.

Játszóterek: Kossuth u., Kiszely u., Jókai u., Hunyadi u., Korányi u., Széchenyi tér, Kápolna u.,

Petőfi tér, Ámor u., Honvéd u., Szigetvári u., Háromfai u.

Egészségügyi Intézmények:

Városi Kórház: a kórház előtti közterületen a Bajcsy Zs. u.tcai úttest széléig a Beregszászi utca

DK-i sarkától a kórház teherportájának bejáratáig.

Egészségügyi Központ: Az Egészségügyi Központ előtt közterületen lévő járdán, a hozzá

érintkező zöldterületen és a parkolóban a Czindery utca DK-i sarkától az intézmény

parkolójának D-i végéig.

Oktatási Intézmények: Csillagszem Óvoda, Bárdos Lajos Általános Iskola, Szakképző Iskola,

József Attila Kollégium: az intézmények előtt húzódó járdán és azzal érintkező zöldterületen a

Csillagszem Óvoda DK-i sarkától É-i riányban A Bárdos Lajos Általános Iskola ÉK-i sarkáig. A

Bárdos Lajos Általános Iskola ÉK-i sarkától Ny-i irányban a József Attila Kollégium ÉNY-i sarkáig.

A Szakképző Iskola és tornaterme közti járdákon, úton, parkolóban D-i irányban a 1385 hrsz-ú

sétányig.

Ady Endre Gimnázium: A Dózsa György u-ban az Ady Endre Gimnázium előtti járdán és az azzal

érintkező zöldterületen a Beregszászi utca ÉNY-i sarkától a Rozsnyói és Dózsa György utcák

találkozásáig. 

83 Nagykanizsa

Nagykanizsa Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzta

20/2013. (IV.3.) önkormányzati 

rendelet a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről

2013.04.04.

Nagykanizsa:

a.) Erzsébet tér

b.) Deák tér

c.) Széchenyi tér

d.) Eötvös tér

84 Nagykáta
Nagykáta Város 

Önkormányzata

14/2009. önkormányzati 

rendelet a nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól

2010.01.15.

a.) Játszótereken, az itt található játszóeszközök, illetve pihenő padok által behatárolt 

területen, a sportpályán, továbbá az ezektől kifelé számított 5 méteres területen belül,

b.) A Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola körüli járdán, úttesten, a temető előtti 

járdán a Petőfi utca és az Árpád utca által határolt szakaszon,

c.) Az Ipari Szakközépiskola és Szakiskola előtt az Egreskátai út és az Új utca által határolt 

szakaszon, továbbá az intézmény hátsó bejáratánál és a zeneiskola előtt a Kossuth Lajos úton, 

valamint az Egreskátai út Kossuth Lajos utca és Csonka köz által határolt szakaszán,

d.) A Váci Mihály Általános Iskola Vadász úti, Zárda utcai és Bajcsy-Zsilinszky úti épületei előtt 

közvetlenül,

e.) A Mátray Gábor Általános Iskola Jászberényi úti, Görgey úti, Perczel Mór úti és a Tüzelő úti 

épületei előtt közvetlenül,

f.) A Városi Óvoda Somogyi Béla utcai, Dózsa György úti és Vásártér utcai épületei előtt 

közvetlenül.

85 Nagykőrös

Nagykőrös Város 

Önkormányzata

7/2012. (II. 24.) önkormányzati 

rendelet

a közterületen történő 

dohányzás szabályozásáról 
2012.02.24.

1. Szabadság tér,

2. Hősök tere,

3. Deák tér,

4. Széchenyi tér,

5. Csónakázó-tó (254 hrsz.),

6. Cifrakert (5716/5 hrsz.),

7. Múzeumkert (5667 hrsz.),

8. Vasútállomás előtti tér (1110/2 hrsz.),

a) oktatási, nevelési intézmények,

b) egészségügyi intézmények,

c) egyes művelődési-, sportintézmények,

d) Polgármesteri Hivatal épületeinek,

e) egyéb közforgalmú intézményeknek telekhatárával határos közterületének teljes 

szélességében.
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86 Nagymányok
Nagymányok Város 

Önkormányzata

7/2012. (III.30.) önkormányzati 

rendelet a nemdohányzók 

védelméről

2012.04.01.

játszóterek: hrsz.: 661/13 Béke utca, hrsz.: 184/28 Erkel utca,

várótermek: hrsz.: 635 Petőfi u., hrsz.: 657/4 Petőfi u. (autóbusz+vasút),

óvoda: Arany J. u. 1.,

iskola: Táncsics u. 2.,

Művelődési ház és Sportcsarnok: Petőfi u. 71.,

egészségügyi intézmények: Petőfi u. 47/A, József A. u. 8., Fenyves u. 6/A., Táncsics u. 3. Petőfi 

u. 82/A.,

Őszikék Szociális Intézmény: József A. u. 8/C.,

vallási: Bem u. 1/A., Táncsics u. 9. (ideiglenesen Kossuth u. 8.), Malom u. 80.,

élelmiszer: Petőfi u 23, 35, 67, 67/A., 67/B., 67/C., 67/E., 69/A., 86/A., 98/A., Mikszáth u. 9., 

Rózsa u. 5., Malom u. 78., József A. u. 25/C.

köztemető: Dózsa Görgy utca hrsz.: 414.

87 Nógrádkövesd
Nógrádkövesd Község 

Önkormányzata

5/2012 (V.19.) a nemdohányzók 

védelméről
2012.05.20.

Nógrádkövesd Község közigazgatási területének közterületei, illetőleg: tömegközlekedési

eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt várakozó helyeken, valamint

ezek 5 méteres körzetében; oktatási, nevelési, kulturális, egészségügyi, szociális, valamint

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek bejáratától számított 5 méteres

körzetében;

Szolgáltató Ház épülete (Körjegyzőség Hivatala) bejáratától számított 5 méteren belül;

a vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejáratától számított 10 méteren belül;

az élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 5 méteren belül;

a közterületen található játszótéren.

A fenti tilalmak nem vonatkoznak a vendéglátóipari létesítmények közterületen elhelyezett

egységeire.

88 Orgovány
Orgovány Nagyközség 

Önkormányzata

7/2013.(IV. 25.) önkormányzati 

rendelete a nemdohányzók 

védelméről 

2014. február 17 Játszótér, Kossuth Lajos u. 56. 2 hrsz.

89 Pakod
Pakod Község 

Önkormányzata

14/2011.(XII.16.) önkormányzati 

rendelet egyes közterületeken 

történő dohányzás tilalmáról

2012.01.01.
Valamennyi játszótér, sportpálya, buszmegálló, egészségügyi, szociális oktatási nevelési 

intézmény területe.

90 Pécs
Pécs Város 

Önkormányzata

44/2021. (XI.22.) számú a 

köztisztaságról szóló 

önkormányzati rendelet

2021.12.07.

6. § (4) Tilos dohányozni játszóterek, óvodák és bölcsődék külső határvonalától számított 5 

méteres távolságon kívüli 50 méteres körzetéig. E tilalom nem vonatkozik az Ntv. alapján 

dohányzás céljára kijelölt közterületi helyekre, melyek kijelöléséről tájékoztatni kell a 

közterületkezelőt és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztályát

91 Pellérd
Pellér Község 

Önkormányzata

6/2001. (VII.25.) számú a 

közterület használatról szóló 

önkormányzati rendelet

2012.01.01
438/1. hrsz-ú "Brázay kastélypark" ősfákkal, sétánnyal övezett részén, a dísztó nyugati 

pereméig terjedő területen.

92 Ráckeve
Ráckeve Város 

Önkormányzata

11/2010. (VI.28.) számú 

önkormányzati rendelet
2010.07.05.

Ráckeve Város Önkormányzata az alábbi játszótereken tiltotta meg a dohányzást:

1./ Bercsényi u.- Tulipán játszótér;

2./ Gábor Á. u. - Bazsarózsa játszótér;

3./ Pacsirta u. - Jókai M. u. kereszteződése - Tátika játszótér; Kastély mögötti játszótér.

93 Rátka 

Rátkai Német 

Nemzetiségi 

Önmormányzat

Önkormányzati rendeletbe 

foglalás folyamatban van
Családi és Szabadidőpark 3908  Rátka, Kossuth u. 48.

94 Remeteszőlős
Remeteszőlős Község 

Önkormányzata

7/2011. (III.28.) önkormányzati 

rendelet a közterületen történő 

dohányzás rendjéről

2011.05.01.

3. § Tilos a dohányzás:

a) a játszótereken, különös tekintettel:

aa) a Patak sétány (hrsz.: 296) 110-118. szám közötti szakaszán elhelyezkedő játszótéren

ab) a Ponty utca (hrsz.: 237) 21-29. szám közötti szakaszán elhelyezkedő játszótéren

b) a parkokban, különös tekintettel:

ba) az Amúr utca (hrsz.: 341) Patak sétány és Süllő utca közötti szakaszán elhelyezkedő 

parkban,

bb) a Vénusz utca 8-10. (hrsz: 50) szám alatt elhelyezkedő Bodza-liget pihenőparkban, kivéve a 

dohányzásra kijelölt helyeket,

c) az elsődlegesen gyermekek számára rendezett közterületi rendezvények, vásárok, 

szabadidős és sportrendezvények hatásterületén, 

d) a Patak sétány és Madár utca kereszteződésében (hrsz.: 296) elhelyezkedő kereszt és 

települési zászló környezetében.

95 Sajópetri
Sajópetri Község 

Önkormányzata

Sajópetri Község 

Önkormányzata Képviselő-

testületének

12/2012.(VIII.3.) önkormányzati 

rendelete

a nemdohányzók védelméről

2012.08.03.

1. a közterületen található parkban,

2. a tömegközlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt várakozó

helyeken, valamint ezek 15 méteres körzetében,

3. óvoda, iskola, kulturális, egészségügyi, szociális valamint gyermekjóléti feladat ellátására

helyet adó épületek bejáratától számított 30 méteres körzeten belül,

4. a vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejáratától számított 15 méteres körzeten

belül,

5. élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 30 méteres körzeten belül, valamint,

6. a köztemető területén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a vendéglátó-ipari

létesítmények közterületen elhelyezett egységei területére."

96 Sajószentpéter
Sajószentpéter Városi 

Önkormányzat

31/2008. (XII.23.) rendelet a 

közterületen történő doh. 

korlátozásáról

2009.04.01.

3.§ A közterületen történő dohányzás tilalma

Sajószentpéter Város közigazgatási területén tilos a dohányzás:

- Játszótereken

- Oktatási, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézmények homlokzatát illetve kerítését

övező közterületen 10 m-es körzeten belül.

97

Solymár Solymár Nagyközség 

Önkormányzata

a közterületek használatáról és 

a közterületek rendjéről szóló 

37/2004. (XII.8.) önkormányzati 

rendelet

2009.07.24. Solymár Nagyközség közigazgatási területén Solymár Nagyközség Önkormányzatának 

tulajdonában lévő játszótereken, valamint azok 5 (öt) méteres körzetében a dohányzás tilos.

98 Sármellék
Sármellék Község 

Önkormányzata

24/2011. (XII.30.) a közterületen 

történő dohányzás 

korlátozásáról

2012.01.01.

Tilos a dohányzás Sármellék Község közigazgatási területén az alábbi közterületeken:

a) játszótereken,

b) oktatási, nevelési intézmények,

c) egészségügyi intézmények,

d) sport és művelődési intézmények,

e) egyházi épületek és intézmények,

utcafronti főbejáratának 50 méteres körzetében.

99 Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata

8/2006. (III.31.) önkormányzati 

rendelet a közterület használat 

rendjéről

2006.05.01.
A sátoraljaújhelyi rendezvénytéren és a sétálóutcán - Széchenyi és Kossuth terek területein -, 

továbbá a sétáló utcáról nyíló ingatlanok kapualjaiban (dufartjaiban) tilos a dohányzás.

100

Soponya Soponya Nagyközség 

Önkormányzata

6/2012.(II.23.) a nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól

2012.03.01. közterületen található játszóterek, pihenőpadok által behatárolt területen, továbbá az ezektől

kifelé számított 5 méteres területen belül, vallási szertartás végzésére szolgáló épület

bejáratától számított 5 méteres körzeten belül, tempolmokat övező parkosított területen, a

polgármesteri hivatal bejáratától számított 5 méteres területen belül, parkok területén,

tömegközlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt várakozó

helyeken, valamint ezek 5 méteres körzetében, óvodák, oktatási kultúrális, egészségügyi,

szociális feladatokat ellátó épületek udvarában, valamint a bejáratától számított 5 méteres

körzeten belül, élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 10 méteres körzeten belül,

valamint a temetők területén, szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó létesítmények

esetében a bejáratától számított 5 méteres körzeten belül.
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101

Sopron Sopron Megyei Jogú

Város Önkormányzata

A közterületek használatáról

szóló 6/2021. (III. 1.)

önkormányzati rendelet

2021.03.02. a) a Fő tér, 

b) az Előkapu, 

c) a Városház utca, 

d) a Fegyvertár utca, 

e) a Bünker János Rajnárd köz, 

f) a Várfal sétány, 

g) az Új utca, 

h) a Templom utca, 

i) a Kolostor utca, 

j) a Liszt Ferenc utca, 

k) a Petőfi tér, 

l) a Színház utca, 

m) a Hátsókapu, 

n) az Orsolya tér, 

o) a Szent György utca, 

p) a Várkerület, 

q) az Ógabona tér, 

r) a Széchenyi tér. 

Kivételt képeznek: 

a) az önkormányzat által dohányzásra kijelölt helyek, 

b) a vendéglátó egységhez kapcsolódó, engedéllyel rendelkező közterületi teraszok, 

c) az alkalmi rendezvény céljára jogszerűen igénybe vett közterületek, a rendezvény ideje alatt.

102 Szabadbattyán

Szabadbattyán 

Nagyközség 

Önkormányzata

6/2012. (II. 14.) önkormányzati 

rendelete a nemdohányzók 

védelmének helyi 

szabályozásáról

2012.03.01

a) Liget u- Rákóczi u. közötti játszótér,

b) a református temető

c) a katolikus temető

103 Szalkszentmárton 
Szalkszentmárton 

Község Önkormányzata

7/2011. (III.28.) önkormányzati 

rendelet a közterületen történő 

dohányzás rendjéről

2013. június 7 Buszmegálló (Élelmiszerbolt, Gyógyszertár, Hősök tere, Piac tér, Tüzép, Vecsei u.)  

104 Szalmatercs
Szalmatercs Község 

Önkormányzata

A közterület-használatról és a 

használati díjairól szóló 

15/2012. (XII.01.) 

önkormányzati rendelet

2013.01.01. A játszótereken dohányozni, alkoholt fogyasztani, szemetelni, a növényzetet károsítani tilos!

105

Szanda Szanda Község 

Önkormányzata 

3/2012. (II.15.) önkormányzati 

rendelet a nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól

2012.03.01. a közterületen található játszótéren,

a tömegközlekedési eszköz igénybevételének céljából étesített, illetve erre kijelölt várakozó

helyeken, valamint ezek 15 méteres körzetében,

az oktatási-nevelési intézmények, a kulturális, egészségügyi, szociális, valamint gyermekjóléti

és gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek bejáratától számított 30 méteres körzeten

belül,

a vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejáratától számított 15 méteres körzeten belül,

az élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 30 méteres körzeten belül, valamint a

köztemető területén.

106

Szank Szank Község 

Önkormányzata

22/2009. (XI. 03.) számú 

rendelete a közterületen 

történő dohányzás rendjéről

2010.01.01 1.) Oktatási, kulturális, közművelődési, egészségügyi, szociális, sport valamint gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek utcai frontját érintő járdán 2.) az 1. pontban

megjelölt járdát szegélyező, részben vagy egészben növénnyel borított zöldsávban 3.) az 1.

pontban megjelölt helyek főbejárat szerinti utcai frontja előtti úttesten 4.) Játszótereken, 5.) 

Vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejárati utcafrontját érintő közterületen 6.) 

Temetőkben 7.) A tömegközlekedési megállóhelyek váróiban 8.) Szent István tér 9.) Pongrátz

Gergely tér

107

Szarvas Szarvas Város 

Önkormányzata

a közterület rendeltetésétől 

eltérő célú használatának 

szabályozásáról szóló 20/2003. 

(X.17.) ök rendelet

2008.01.01. Zöldpázsiti játszótér, Kossuth téri játszótér, Vásártéri játszótér, Székely Mihály téri játszótér, 

Ezüstszőlői játszótér.

108

Szécsény Szécsény Város 

Önkormányzata

Szabályzat a nemdoh 

védelméről szóló törvényben 

foglaltakkal kapcsolatos 

intézkedésekről

2012.02.01. a) játszótereken a kerítés által behatárolt területen, továbbá az ezektől kifelé számított 5

méteres körzeten belül, b ) Szent Erzsébet téri közpark területén, c ) vallási szertartás végzésére

szolgáló épületek bejáratától számított 5 m-en belül, d) a köztemetők területén, e) a 

közigazgatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények bejáratától számított 5 m-en

belül, f) oktatási, nevelési intézmények bejáratától számított 5 m-en belül, g) egészségügyi és

szociális intézmények bejáratától számított 5 m-en belül, h) kereskedelmi és vendéglátóipari

üzletek bejáratától számított 5 m-en belül, i) az autóbusz pályaudvaron és az autóbusz járatok

belterületi megállóiban

109
Szécsényfelfalu Szécsényfelfalu Község 

Önkormányzata

a közterület-használatról és a 

használati díjairól szóló 

12/2012. (XI.30.) ök rendelet

2013.01.01. A játszótereken dohányozni, alkoholt fogyasztani, szemetelni, a növényzetet károsítani tilos!

110

Szécsénke Szécsénke Község 

Önkormányzata

5/2012/(V.15.) a nemdohányzók 

védelméről

2012.06.01 Szécsénke Község közigazgatási területének közterületei, illetőleg: tömegközlekedési eszköz

igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt várakozó helyeken, valamint ezek 5

méteres körzetében; oktatási, nevelési, kulturális, egészségügyi, szociális, valamint

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek bejáratától számított 5 méteres

körzetében; Szolgáltató Ház épülete (Körjegyzőség Hivatala) bejáratától számított 5 méteren

belül; a vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejáratától számított 10 méteren belül;

élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 5 méteren belül; közterületen található

játszótéren. A fenti tilalmak nem vonatkoznak a vendéglátóipari létesítmények közterületen

elhelyezett egységeire

111

Szentendre Szentendre Város 

Önkormányzat

13/2005. Önk.sz. rendelet a 

közterület-használat rendjének 

szabályozása. Kiegészítette: 

20/2009. Önk. Sz. rendelettel

2009.06.01. Szentndre Város Önkormányzata által fenntartott,körbe nem kerített játszótereken a 

játszóeszközöktől számított 20 méteres távolságon belül tilos a dohányzás. 

112 Szentgyörgyvár
Szentgyörgyvár Község 

Önkormányzatza

15/2011.(XII.23.) a közterületen 

történő dohányzás 

korlátozásáról

2012.01.01.

Tilos a dohányzás Szentgyörgyvár Község közigazgatási területén az alábbi közterületeken:

a) játszótéren,

b) sport és művelődési intézmények,

c) egyházi épületek és intézmények,

utcafronti főbejáratának 50 méteres körzetében.

113 Szigetszentmárton
Szigetszentmárton 

Község Önkormányzata

6/2020 (III.19) Önk. Rend. a 

közterületek használatának 

rendjéről

2020.03.19.
(4) A játszótéren dohányozni, alkoholt vagy más bódító hatású anyagot fogyasztani, szemetelni, 

valamint a játszótéri eszközöket beszennyezni tilos.

114 Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós 

Város Önkormányzata

36/2015. (XI. 26.)  számú 

önkormányzati rendelet
2015.11.27.

Szigetszentmiklós közigazgatási területén található játszótereken (olyan közterület, közpark, 

vagy Szigetszentmiklós Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, amelyre játszótéri 

eszközöket helyeztek el, telepítettek) a dohányzás tilos!

115 Szigetújfalu
Szigetújfalu Község 

Önkormányzata

10/2009. (V.27.) sz 

önkormányzati rendelet
2009.05.27.

Szigetújfalu Község Önkormányzata nemdohányzó közterületté nyilvánította a 2547/1 hrsz. 

játszóteret.

116 Szomolya
Szomolya Község 

Önkormányzata

6/2010.(IV.28.) önkormányzati 

rendelet
2010.07.01.

Szomolya, Szabadság tér,

- a Szent László út a Szabadság tér sarkától az óvodáig,

- Integrált Közösségi Színtér.

117 Szörény
Szörény Község 

Önkormányzata

7/2012. (VI.04.) nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól
2012.06.15

Községháza (Szörény, Dózsa Gy. u. 10.) utcafronton található bejáratától számított 5 méteres

távolságon belül.
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118 Taksony
Taksony Nagyközség 

Önkormányzata

10/2006. (VI.2.) sz. 

önkormányzati rendelet
2006.06.02.

Taksony Nagyközség Önkormányzata az alábbi közterületeken tiltotta meg a dohányzást:

Taksony Fő tér;

Taksony buszmegállók.

119 Tamási
Tamási Város 

Önkormányzata

27/2008. (XII.12.) 

önkormányzati rendelet a 

településtisztaságról

2009.01.01.

Tilos a dohányzás az e rendelet mellékletében meghatározott városközpont közterületein, a

„Dohányzásra kijelölt hely” feliratú tábla öt (5) méteres körzetén kívül (dohányzásmentes

zóna), valamint a közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától

számított 5 méteres távolságon belül, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából

létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozó helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt

légterű megálló, várakozó hely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres

távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala

nem állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelölő 

táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos.

120 Teklafalu
Teklafalu község 

Önkormányzata

1/2012. (I.25.) nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól
2012.02.01

Játszótér, az itt található játszóeszközök, illetve kerítés által behatárolt területen, továbbá az

ezektől kifelé számított 5 méteres területen belül.

A templomot övező parkosított területen, temetőben.

Teklafalu, Fő u. 23. sz. alatti ingatlan udvarán.

121 Terény
Terény Község 

Önkormányzata

5/2012. (II.25.) önkormányzati 

rendelet a nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól 

2012.03.01.

Tilos a dohányzás: a közterületen található játszótéren, a tömegközlekedési eszköz

igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt várakozó helyeken, valamint ezek 15

méteres körzetében, az oktatási-nevelési intézmények, a kulturális, egészségügyi, szociális,

valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek bejáratától számított 30

méteres körzeten belül, a vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejáratától számított 15

méteres körzeten belül, az élelmiszert árusító üzletek bejáratától számított 30 méteres

körzeten belül, valamint a köztemető területén. 

122 Tilaj
Tilaj Község 

Önkormányzata

11/2011. (XII.14.) sz. rendelete 

Egyes közterületeken történő 

dohányzás tilalmáról.

2012.01.01.

a.) Tilaji Művelődési Ház és Könyvtár területe

b.) Tilajújhegyi Kultúrház területe

c.) Tilaj Község Önkormányzatának oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi intézményeinek

területe

d.) Tilaj község működő játszóterei

e.) a temető területe

f.) Tilaji buszmegállók területe

g.) az a.)-f.) pontban felsorolt intézmények, épületek illetve építmények telekhatárától

számított 5-5 méter távolságban.  

123 Tiszaug
Tiszaug Község 

Önkormányzata 

7/2013.(IV. 25.) önkormányzati 

rendelete a nemdohányzók 

védelméről 

2013. április 25.

Volt általános iskola (Rákóczi út 42.); Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaugi 

Kirendeltsége (Rákóczi út 51.); Orvosi rendelő (Rákóczi út 51/A.); Berecz Skolasztika Szociális 

Intézmény (Rákóczi út 49.); Piactér (Rákóczi út 73.); Posta (Rákóczi út 66.); Sportpálya (11 hrsz); 

Köztemető (013.. hrsz); Szőke Tisza Fogyatékosok Otthona (Ságvári út 6.); Óvoda (Móra Ferenc 

utca 2.) Tájház (Rákóczi út 40.); Református templom (11 hrsz.); Római katolikus kápolna 

(Rákóczi út 40/B); Takarékszövetkezet (Rákóczi út 40/A); Református parókia (Rákóczi út 37.); 

Könyvtár és Művelődési Ház (Rákóczi út 42/b); Szabadidőpark (38/1-2 hrsz); Emlékpark (125 

hrsz)

124 Tiszaújváros
Tiszaújváros Város 

Önkormányzata

a 14/2012. (V.31.), a 41/2009. 

(XII.21.), a 31/2007. (X.27.), a 

20/2005. (VIII.29.) rendelettel 

módosított

31/2004. (X.15.) rendelete

a közterületek rendjéről

2012.05.31.

A közterületi játszótereken tilos a dohányzás:

a) bekerített játszótér esetén a kerítés által határolt területre,

b) be nem kerített játszóterek esetén a játszószerek és a játszótéri eszközök talajjal érintkező

szerkezetei által határolt és ezen határvonaltól 5 méter szélességű sávval növelt és táblával

jelölt területre terjed ki.

Játszóterek: Szederkényi út 5-7. számú lakóépület mögött, Lorántffy út 9-15. számú lakóépület

mögött, Munkácsy út 1-5. számú lakóépület mögött, Árkád sor 1-3. számú lakóépület mögött,

Árkád sor 5-7. számú lakóépület mögött, Építők útja 1-5. számú lakóépület mögött, Rózsa út 7.

számú lakóépület mellett, Építők útja 9-17. számú lakóépület mögött, Építők útja 8. számú

lakóépület mögött, Bethlen G. út 16. számú lakóépület mellett, Árpád út 9-19. számú

lakóépület mögött, Szent István út 1-11. számú lakóépület mögött, Mátyás király út 14-20.

számú lakóépület mögött, Örösi út 18-24. számú lakóépület mellett, Bolyai köz 9-15. számú

lakóépület előtt, Hajdú téri szánkózó domb, Barcsay tér 3-5. számú lakóépület mellett,

Városközponti park, Árpád út 30-36. számú lakóépület mögött, Deák tér 2-8. számú lakóépület

mögött, Munkácsy út 42-48. számú lakóépület mögött, Rózsa út 2-8. számú lakóépület mögött,

József Attila út 1-7. számú lakóépület mögött, Hajdú tér 3. számú lakóépület mellett, Király köz,

Tiszavirág út mellett (Verebély út 3-5. számú lakóépület mögött), Dózsa Gy út 17. számú

lakóépület és a Temető között, Hunyadi út 12. számú lakóépület mellett, Arany J. út 15. számú

lakóépület mellett.

125 Vác
Vác Város 

Önkormányzata

Vác Város Önkormányzat 

Képviselő Testületének 22/1994 

(VI.13.) a közterületek 

használatáról

2009.01.01.

2. sz. melléklet alapján: játszótereken, oktatási intézmények telekhatára mellett közvetlenül 

húzódó járdaszakaszon (óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok), Apor Vilmos 

Katolikus Főiskola, Madách Imre Művelődési Központ, Jávorszky Ödön Városi Kórház, 

Sportcsarnok, Uszoda épületét övező közterületen.

126 Várad
Várad község 

Önkormányzata

7/2012. (VI.04.) nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól
2012.06.15 Községháza (Várad, Fő u. 3.) bejáratától számított  5 méteres távolságon belül.

127 Váralja
Váralja Községi 

Önkormányzata

10/2012. (IV.12.) önkormányzati 

rendelet a nemdohányzók 

védelméről

2012.04.12.

köztemető: 173/2 hrsz, 454 hrsz   játszótér: Kossuth u. 575-576 hrsz  Óvoda: Kossuth u. 118.  

II.sz. háziorvosi rendelő: Kossuth u. 203.   "Őszikék" Szociális Intézmény: Kossuth u. 129.  

Közösségi Ház-IKSZT: Kossuth u. 100.  Sportpálya: Sziget u. 572. hrsz.  Alsó közösségi ház: 

Kossuth u. 82.-1.  Művelődési Ház: Kossuth 130/A,  Bányamúzeum: Bányatelep  Református 

temolom: Kossuth u. 140. , Evangélikus templom: Kossuth u. 119.,  Baptista imaház: Kossuth u. 

193.., Népművészeti Ház: Kossuth u. 140., Önkormányzati Hivatal Kossuth u. 203.

128 Velence
Velence Város 

Önkormányzat

5/2012. (II. 20.) önkormányzati 

rendelet Egyes közterületek 

nemdohányzó közterületté 

nyilvánításáról

2012.03.01 Hősök Parkja, Millenniumi Park, Európa Park, Tulipán Park, Babák Rózsakertje Park

129 Zádor
Zádor község 

Önkormányzata

7/2012. (VI.04.) nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól
2012.06.15 Községháza (Zádor, Béke tér 3. ) bejáratától számított 5 méteres  távolságon belül.
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130 Zalabér
Zalabér Község 

Önkormányzata

4/2012. (I. 26.) önkormányzati 

rendelet a nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól

2012.02.01.

a) játszótereken, az itt található játszóeszközök, illetve pihenőpadok által behatárolt területen, 

továbbá ezektől kifelé számított 5 m területen belül,

b) a R.kat. Templom épületének falsíkjától számított 15 m területen belül,

c) a körjegyzőségi hivatal épületének főbejáratától számított 5 m területen belül,

d) általános iskola,

e) művelődési ház, valamint az un. "kiskastély" épületének (Zalabér, Hunyadi u. 2-4.) kerítéssel 

határolt területén belül, beleértve a sportolást és szabadidő eltöltését szolgáló füves 

sportpályát és betonpályát is,

f) az általános iskola épületének konyhai bejáratától számított 10 m területen belül,

g) általános iskola épületének falsíkjától számított 5 m területen belül,

h) művelődési ház-könyvtár (Zalabér, Hunyadi u. 4.) épületének falsíkjától számított 5 m 

területen belül,

i) az autóbuszjáratok belterületi fedett és legalább 3 oldalán zárt váróiban, továbbá a 

váróhelyiségtől számított 5 m területen belül,

j) temetőben,

k) orvosi, fogorvosi és védőnői rendelő épületének (Zalabér, Rákóczi u. 19.) falsíkjától számított 

10 m területen belül,

l) Szt. Rita Idősek Otthona (Zalabér, Templom tér 1.) intézmény kapubejáratától és épületének 

131 Zalacsány
Zalacsány Község 

Önkormányzata

15/2011.(XII.21.)sz. / Egyes 

közterületeken történő 

dohányzás tilalmáról

2012.01.01

a) Zalacsányi Közösségi Ház és Könyvtár;

b) Zalacsányi Körjegyzőség;

c) Zalacsányi község Önkormányzatának oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi 

intézmények (iskola, óvoda, orvosi rendelő);

d) Zalacsányi község működő játszóterei;

e)Temető;

f) Zalacsányi buszmegállók.

132 Zalavég
Zalavég Község 

Önkormányzata

4/2012. (I. 27.) önkormányzati 

rendelet a nemdohányzók 

védelmének helyi szabályairól

2012.02.01.

a) játszótereken, az itt található játszóeszközök, illetve pihenőpadok által behatárolt területen, 

továbbá ezektől kifelé számított 5 méteres területen belül,

b) a templomot övező parkosított területen,

c) a körjegyzőségi hivatal épületének bejáratától számított 5 m területen belül,

d) az Emlék parkban,

e) autóbusz járatok belterületi fedett, legalább 3 oldalán zárt váróiban, továbbá a 

váróhelyiségtől számított 5 m területen belül,

f) temetőben,

g) Kulturházban (Zalavég, Petőfi u. 10.), továbbá a Kulturház bejáratától számított 10 m-es 

területen belül,

h) Teleház és Könyvtár (Zalavég, Béke u. 4.) épületének bejáratától számított 10 m területen 

belül,

i) sportpálya (Zalavég, Ady E. u.) épületeitől számított 10 m területen belül.

133 Zamárdi
Zamárdi Város 

Önkormányzata

1/2012. (I.24.) számú rendelete 

a nemdohányzók védelmének 

helyi szabályairól

2012.01.24.

1. Dobó István utca, 2. Rétföldi utca,3. Batthyány park, 4. Malsch park, Jegenye téri strand 

játszótér,5. Kossuth Lajos utca vége,6. Bácskai utca vége,7. Rózsa tér,8. Harcsa utca,9. Klapka 

utca,10. Zöldfa utca,11. Mauro mögötti volt fizetős strand területe,12. Táncsics utca,13. I. 

számú háziorvosi rendelő,14. II. számú háziorvosi rendelő,15. Fogorvosi rendelő,16. Védőnői 

Szolgálat, Gyógyszertár,

17. Dobribán Géza Sporttelep,18. Fekete István Általános Iskola és AMI, Városi és Iskolai 

Könyvtár sportcsarnok, műfüves pálya,

19. Városi Tourinform Iroda és Közösségi Ház,

20. Római Katolikus Egyház templom és kápolna,

21. Református Egyház ingatlana,

22. Evangélikus Egyház ingatlana,

23. Újtemető,

24. Központi régi temető,

25. Szántódpusztai temető,

26. Újsori temető, kegyeleti park (lezárt),

27. Tóközpusztai temető, kegyeleti park (lezárt),

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

29. Szabadság tér,

30. Sport tér,

31. Malsch park.

Zamárdi Város Önkormányzata által nemdohányzó közerületté nyilvánított területek: Zamárdi 

Balaton-part (szabadstrand) Margó Ede sétány É-i peremétől É-ra lévő területek, Mauro 

étterem mögötti területen, a Margó Ede sétány É-i peremétől É-ra lévő területeken, Városháza 

tér, Sport tér, Malsch park, Zamárdi város közigazgatási területén tilos a dohányzás:  

Játszóterek, oktatási, nevelési intézmények, egészségügyi intézmények, sport és kulturális 

intézmények, egyházi intézmények, köztemetök, közforgalmú intézménynek a nyilvánosság 

számára nyitva álló helyiségeiben.


