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1. oldal 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Törvény) előírásainak betartása és 

betartatása érdekében a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

számára az alábbi szabályzatot adom ki: 

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

(1) Szabályzat célja, hogy a Hivatal a dohánytermékek fogyasztásának szabályozásával 

védelmet nyújtson a nemdohányzók, valamint az életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt 

egyébként fokozottan védelmet igénylő személyek számára a passzív dohányzás káros 

hatásaival szemben, elősegítve ezzel az egészséghez, továbbá az egészséges munkahelyhez, 

környezethez fűződő alkotmányos jogok érvényesülését és védelmét. 

 

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

(1) A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Hivatalra, mint munkahelyre, a Hivatal által használt, 

vagy kezelésében lévő épületekre, ingatlanokra, a munkavégzés céljára használt valamennyi 

helyiségre, valamint a munkavégzési célt szolgáló egyéb kiszolgáló helyiségekre (a 

továbbiakban együtt: a Hivatal helyiségei). 

(2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Hivatali vezetőire, a Hivatal köztisztviselőire, és 

egyéb a hivatalban dolgozó foglalkoztatottakra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak), 

valamint a Hivatal, hivatali helyiségeiben ügyintézés céljából, meghívásra vagy bármilyen 

okból tartózkodó személyekre (a továbbiakban: Ügyfelek). 

 

3. ALAPFOGALMAK 

3.1. Dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy 

egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék; 

3.2. Dohányázás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése; 

3.3. Közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy 

egyéb szolgáltatást, ellátást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) végző természetes vagy jogi 

személynek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal 

összefüggő tevékenység biztosítására szolgáló létesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül 

attól, hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely feltétel 

teljesítéséhez kötött; 

3.4. Zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt 

létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy 

kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezés útján biztosított. 

 

4. A DOHÁNYZÓHELYEK KIJELÖLÉSE  

(1) A dohányzóhelyeket a jegyző a helyi sajátosságokra tekintettel – a munkakörülmények, a 

munkaközi szünet időtartamának és a munkafegyelem szempontjainak figyelembevételével – a 

munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásával jelöli ki. 
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(2) A Hivatal épületében tilos a dohányzás. 

(3) Dohányozni a Hivatal által megjelölt területen, a dohányzást engedélyező táblával megjelölt 

helyen lehet. A táblát a bejárattól legalább 5 méteres távolságra kell elhelyezni. 

(4) Az egészséghez, valamint az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok 

megvalósulása érdekében tilos a dohányzás a Hivatal ablakai alatt, illetve azok közvetlen 

közelében. 

(5) A jegyző gondoskodik a dohányzási tilalomra vonatkozó – a kijelölt dohányzóhelyeket is 

feltüntető – tájékoztató táblák jól látható helyeken történő elhelyezéséről, továbbá a kijelölt 

dohányzóhelyek tájékoztató táblával való megjelöléséről. 

(6) A dohányzó helyen a dohánycsikket, gyufát, hamut, égő dohány féleséget stb. az ott 

elhelyezett nem éghető anyagú hamutartóban, tárolóban (fém/kerámia. helyiségbe lehetséges 

az üveg hamutál) kell gyűjteni, ezeket szükség szerint, de legalább naponta egyszer ki kell 

üríteni. 

(7) A dohányzás alkalmával a tűzvédelmi előírásokat, a Tűvédelmi Szabályzat rendelkezéseit 

is be kell tartani. A tűzvédelmi előírások betartását a tűzvédelmi hatóság jogosult ellenőrizni. 

 

5. A DOHÁNYZÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA ÉS BETARTATÁSA  

(1) A Hivatal által az ellenőrző személy megjelöli azon személyeket, akik a szabályzatban 

foglalt tilalmat megszegik, első ízben felhívja a figyelmét a magatartás abbahagyására, ennek 

eredménytelensége, illetőleg a tilalom ismételt megszegése esetén felhívja figyelmét, hogy a 

Hivatal területét hagyja el vagy írásban figyelmeztetést ad ki. 

(2) Az írásbeli figyelmeztetés eredménytelensége esetén jogszabályban meghatározottak 

szerint egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi. 

(3) Az ellenőrzést végző személy felhívására az ellenőrzött személy köteles a 

személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni. 

5.1. AZ EGÉSZSÉGVÉDELMI BÍRSÁG ÖSSZEGE 

(1) A dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 000, 

legfeljebb 50 000 forint; 

(2) A dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő 

teljesítése, valamint a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó 

ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén, továbbá a dohányzási korlátozással érintett, 

valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben, valamint közterületeken nem, vagy 

nem megfelelő felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazása esetén, illetve annak nem 

szembetűnő módon történő megjelölése esetén: 

a) legalább 100 000, legfeljebb 250 000 forint az ezen kötelezettségek betartásáért 

felelős személy tekintetében, illetve 

b) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 forint az intézmény, szervezet, üzemeltető 

vagy gazdasági társaság tekintetében. 

5.2. A SZABÁLYZAT TARTALMÁNAK MEGISMERÉSE 

(1) A szabályzatot az Hivatal valamennyi foglalkoztatottjának és Ügyfeleinek meg kell 

ismernie, ennek tényét kötelesek elismerni. A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások 

megszegése esetén a foglalkoztatottakkal és az Ügyfelekkel szemben eljárás indítható. 
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8. HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK 

2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról, 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól, 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról 

és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság 

alkalmazásának részletes szabályairól. 

 

 

9. MELLÉKLETEK 

1. melléklet A szabályzat hatálya alá tartozó létesítmények 

2. melléklet Rendelkezésre jogosult megbízása  

3. melléklet A szabályzat alkalmazása során használt piktogramok  
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1. melléklet 

 

 

A szabályzat hatálya alá tartozó létesítmények 

 

 

A Szabályzat hatálya alá tartozó épületek területén az alábbi helyen kerültek dohányzó helyek 

kijelölésre: 

 

Épület megnevezése Kijelölt dohányzóhely 

Becsült létszáma (fő) 

Felelős a szabályok 

betartásáért 

Hivatal épülete udvar 15 fő jegyző 
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3. melléklet 

 

 

A szabályzat alkalmazása során használt piktogramok 

 

 

A dohányzás tilalmával kapcsolatban alkalmazandó jelek és feliratok a 39/2013. (II.14.) 

Kormányrendelet alapján: 

 

1.Piros körben füstölgő cigaretta piktogramja, alatta: DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY 

felirattal (letölthető a www.antsz.hu honlapról, melléklet), 

 

2.Piros körben füstölgő cigaretta piktogramja ferdén pirossal áthúzva, alatta: TILOS A 

DOHÁNYZÁS felirattal (letölthető a www.antsz.hu honlapról, mellékelve). 
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