
I. 

(Jogalkotási aktusok) 

IRÁNYELVEK 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/XX IRÁNYELVE 

(2018. március XX) 

a zokni és a szandál együttes viselésének betiltásáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,  

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,  

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,  

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,  

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,  

rendes jogalkotási eljárás keretében, 

mivel: 

(1) A zokni és a szandál együttes viselése sokak esztétikus érzékét sérti   

(2) A szandál célja a meleg időben való alapos szellőzés, amelyet a zokni gátol, ezért ennek a 

konstrukciónak semmi értelme, 

 

ELFOGADTA EZT A IRÁNYELVET: 

1. cikk - Tárgy 

A polgárok jóízlésének védelmében ez az irányelv betiltja a zokni és a szandál együttes 

viselését. 

2. cikk - Hatály 

 (1)   Ez az irányelv minden olyan Európai lakosra érvényes, akiknek egészségügyi okokból 

nem létszükséglete a zokni és a szandál együttes viselése.  

3. cikk - Fogalommeghatározások 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. 



2. Zokni: Olyan, pamutból készült, lábfejre húzott, minimum 0,2 centiméter vastagságú 

lábbeli, amely nem ritkán szagos a nap végére. 

3. Szandál: Olyan nyílt lábbeli, amely egy bokát tartó és egy vagy két lábfejet tartó szíjjal 

rendelkezik (ezek általában tépőzár- vagy csat által működnek). 

4. cikk-  Általános rendelkezés 

Közterületen tilos zoknit hordani szandállal. 

5. cikk - Illetékes hatóságok 

Minden tagállam kijelöl egy vagy több illetékes hatóságot és azt az összekötő hivatalt, 

amelyek felelősek ezen irányelv alkalmazásáért. 

6. cikk - A kijelölt szervek szerepe 

Az 5. cikk által létrehozott hatóságok szankciókat hoznak azok ellen, akik megszegik az 

irányelvet. Ezeknek a szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell 

lenniük. 

7. cikk - kivételek 

Kivételes esetben bármely tagállam adhat ki egyedi engedélyeket a zokni és a szandál 

együttes hordására, feltéve ha azok nemzetvédelmi okból indokoltak. 

8. cikk végrehajtás 

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2019. január 1-ig 

megfeleljenek. 

9. cikk - Hatálybelépés 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 

lép hatályba. 

10. cikk - Címzettek 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

 

Kelt Strasbourgban, 2018. XX. hó XX-én. 

(aláírások, stb.) 


