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Múlt héten, a dohányzást 
a nyilvános, zárt helye-
ken betiltó jogszabály 

hatályba lépésének egyéves év-
fordulóján írtunk arról, miként 
érintette az intézkedés a csík-
szeredai vendéglátóipari egysé-
gek forgalmát.

Megkerülték a törvényt?

Akkor Szabó Lehel, a One 
Caffe kávézó tulajdonosa meg-
keresésünkre elmondta, ne-
hezményezi, hogy szerinte több 
vendéglátóipari egység megke-
rülte a törvényt azzal, hogy fű-
tött teraszokat alakított ki. Ki-
fejtette: a vonatkozó törvény 
szerint nem lehet dohányozni 
abban a zárt, nyilvános helyi-
ségben, amelynek legalább két 
fala és teteje van, Szabó pedig 
úgy véli, emiatt az átlátszó fó-
liából kialakított fedett teraszo-
kon is törvénytelen cigarettáz-
ni. Ezzel szemben Gheorghe 
Filip, a Hargita megyei rendőr-
főkapitányság szóvivője múlt 
héten azt nyilatkozta: a zárt te-
raszokon való dohányzás nem 
jogszegés, a fóliából készült 
térelválasztó ugyanis nem mi-
nősül falnak. Hozzátette, a tör-
vény falakról szól, és a nyel-
vi értelmezés szerint egy fóli-
át nem lehet falnak tekinteni. 
A szóvivő szerint érthető az in-
tézkedés, mivel nagyon hideg 
tél volt, ezért a vendéglátó egy-
ségek a fogyasztók védelmé-
nek érdekében választották ezt 
a megoldást. Cikkünk megje-
lenése után a szóvivő nyilatko-
zatával kapcsolatban több olva-
sónk is nemtetszését fejezte ki, 
ezért górcső alá vettük a jogsza-
bály befóliázott teraszokra vo-
natkozó előírását. Egységes ál-
láspont most sincs, annyi azon-
ban biztos, hogy a törvény meg-
fogalmazása miatt nem nehéz 

kiskapukat találniuk azoknak, 
akik meg szeretnék kerülni azt.

Nem számít, miből készült

A dohányzást a nyilvános, zárt 
helyeken betiltó, 2016-ból szár-
mazó 15-ös számú törvény sze-
rint a cigarettázás tilos az álla-
mi és a magán egészségügyi, va-
lamint oktatási intézményekben, 
játszótereken, tömegközlekedé-
si eszközökön, munkahelyeken 
és minden egyéb zárt, nyilvános 
helyen. A törvény szerint nyilvá-
nos, zárt helynek számít min-
den olyan, bárki által látogatha-

tó vagy közös használatra szánt 
helyiség, amelynek tetőzete vagy 
mennyezete, illetve legalább két 
oldalfala van, függetlenül ezek 
természetétől és attól, hogy ide-
iglenes vagy állandó jellegűek. 
A kormány a törvény alkalma-
zási módszertanát 2016. márci-
us 16-án hozta nyilvánosságra, 
ebben több oldalon át tárgyalják 
a fogalmak pontos jelentését. Az 
iránymutató szerint falnak mi-
nősül minden olyan függőlegesen 
(vagy enyhén ferdén) elhelyezett 
építőelem, amely korlátozza, el-
választja vagy izolálja egy épület 
különböző helyiségeit, illetve a 
szezonális vagy ideiglenes épít-
mények (sátor, pavilon, bódé stb.) 
tereit. Az előírás szerint bár-
milyen anyagot (falazás, szö-
vet, fa, műanyag fólia stb.) hasz-
náltak a falak, a tetőzet vagy a 
mennyezet kialakításakor, és 
bármilyen legyen a felhasznált 
anyag sűrűsége, addig, amíg lé-

tezik egy mennyezet és legke-
vesebb két fal, az adott tér zárt 
helyiségnek minősül. Emellett, 
amennyiben egy építőelem be-
tölti egy fal szerepét (azaz kor-
látoz, elválaszt vagy izolál) és 
látható, az a helyiség, amelyben 
helyet kap, zártnak minősül ak-
kor is, ha az említett építőelem 
összehajtható, felemelhető stb.

Jelentős bírságok

Az alkalmazási módszertan 
továbbá kimondja, hogy azok 
a magánszemélyek, akik til-
tott helyen dohányoznak, 100 
és 500 lej között büntethetők. 
Emellett azok a vállalkozók, 
akik olyan helyiségeket működ-
tetnek, ahol tilos a dohányzás, 
első alkalommal 5 ezer lejes bír-
ságra számíthatnak, a második 
kihágáskor 10 ezer lejes bírsá-
got szabnak ki számukra, és 
ideiglenesen (a probléma meg-
oldásáig) felfüggesztik a tevé-
kenységüket, illetve a harmadik 
kihágás alkalmával a 15 ezer le-
jes pénzbírság mellett az egység 
bezárására számíthatnak. Az 
említett bírságok a helyi rend-
őrség, illetve a Közigazgatási és 
Belügyminisztérium (MAI) kép-
viselői által róhatók ki.

Értelmezés többféleképpen

Gheorghe Filip újbóli megke-
resésünkre azt mondta, a befó-
liázott teraszok kialakítása tör-
vényes is, meg nem is: ha rossz-
indulatúan közelítik meg a dol-
got, akkor törvénytelennek mi-
nősíthető, de ha jóindulatúan 
értelmezik, akkor törvényes-
nek is mondható. Elmondta, a 
törvény legkevesebb két falról 
beszél, de kiskapunak felel meg 
az, ha a fóliát nem tekintik fal-
nak: ha a legkisebb részlete-
kig szigorúak lennének, akkor 
lehetne azt mondani, hogy tör-
vénytelen az említett teraszok 

kialakítása, de a törvény több-
féleképpen értelmezhető. Hoz-
zátette, értelmezniük kell a tör-
vényt oly módon, hogy minden-
kinek „megélhetést” biztosítsa-
nak. Elmondta azt is, a rendőr-
ség azt vette figyelembe, hogy 
az ily módon kialakított tera-
szokon a dohányzók úgy tud-
nak ennek a szenvedélynek él-
ni, hogy közben nem zavarják 
a nem dohányzókat. A szóvivő 
szerint végeztek ellenőrzése-
ket, és bírságokat is róttak ki, 
emellett pedig további akciókat 
is fognak tartani annak érdeké-
ben, hogy senki se érezze hát-
rányos helyzetben magát.

A törvényesség határán?

Alina Maria Ciobotariu, a 
Hargita megyei tűzoltóság szó-
vivője megkeresésünkre azt 
mondta, az említett teraszok 
valahol a törvényesség határán 
helyezkednek el, mivel az utca 
felőli falaik felső részén lyukak 
találhatók. Hozzátette, a lyu-
kak miatt a fal nem tekinthető 
folytonosnak, de mindenképp 
vitathatónak mondható az in-
tézkedés, ezért ők is vizsgála-
tokat fognak végezni ezeken a 
helyszíneken. A Kovászna me-
gyei tűzoltóság sajtószóvivő-
je, Marius Tolvai a téma kap-
csán azt mondta, szigorúan 
törvénytelen a befóliázott te-
raszok kialakítása. Hozzátet-
te, mivel a jogszabály úgy fo-
galmaz, hogy bármilyen beke-
rített rész, amelynek van teteje 
és legkevesebb két fala, függet-
lenül attól, hogy milyen anyag-
ból készült, zárt térnek bizo-
nyul, ezért törvénytelen. A szó-
vivő a bírságok szigorúságára 
is felhívta a figyelmet, és azt 
mondta, nem javasolja, hogy a 
tulajdonosok hasonló megoldá-
sokkal kísérletezzenek.

 
ISZLAI KATALIN

Cigitörvény: a befóliázott teraszok valahol a törvényesség határán helyezkednek el

Nincs egységes álláspont

Amit nem szabad egyeseknek, az megengedett másoknak? A törvény sajátos értelmezése

A dohányzást a nyilvá-

nos, zárt helyeken betil-

tó törvény szigorításai 

miatt több csíkszeredai 

vendéglátóipari egység 

vezetője befóliázott te-

raszok kialakítása által 

próbált a dohányosok 

kedvére tenni. Bár az 

intézkedés ellentmond 

a törvény alkalmazá-

si módszertanában 

megfogalmazott előírá-

soknak, az illetékesek 

szerint ennek szövege 

többféleképpen értel-

mezhető: így az em-

lített teraszok „törvé-

nyesek is, meg nem is”.  
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