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A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának és forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. év XLII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § (9) bekezdésében, és a 

dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-ában foglalt rendelkezés alapján a Kazincbarcikai Tankerületi 

Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. § (2) 

bekezdés f) pontjában biztosított jogkörömben eljárva a nemdohányzók védelmét és a dohányzóhelyek 

kijelölésének rendjét az alábbiak szerint szabályozom. 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A szabályzat célja 

1. § A Szabályzat célja a Tankerületi Központban 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 

2. § (1) A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Tankerületi Központra, mint munkahelyre, a 

Tankerületi Központ által használt, vagy kezelésében lévő épületekre, ingatlanokra, munkavégzés 

céljára használt valamennyi helyiségre, valamint a munkavégzési célt szolgáló egyéb kiszolgáló 

helyiségekre (a továbbiakban együtt: a Tankerületi Központ hivatali helyiségei). 

(2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a tankerületi igazgatóra, a Tankerületi Központ 

kormánytisztviselőire, kormányzati ügykezelőire, munkavállalóira és egyéb foglalkoztatottaira (a 

továbbiakban együtt foglalkoztatottak), valamint a Tankerületi Központ hivatali helyiségeiben 

ügyintézés céljából, meghívásra vagy bármilyen okból tartózkodó személyekre (a továbbiakban: 

ügyfelek). 

3. Értelmező rendelkezések 

3. § E szabályzat értelmében: 

1. dohánytermék: fogyasztható termék, amely akár csak részben is – géntechnológiával 

módosított vagy módosítatlan formában – dohányt tartalmaz, 

2. dohányzás: a dohánytermék, illetve dohányzási célú gyógynövénytermék elégetése, 

valamint hevítése, 

3. rendezvény: a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. §-ának (1) bekezdésében 

meghatározott, valamint gazdasági, kulturális – nem szabadidős jellegű – sport, vallási, 

érdekvédelmi céllal, legalább három személy egyidejű jelenlétével létrejött szervezett 

összejövetel, illetve esemény, 

4. zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt 

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

vagy egy oldalának egészét vagy tetejének legfeljebb 1/2-ét kitevő nyílásokkal, 

nyílászárókkal, vagy mesterséges szellőztető berendezés útján biztosított. 
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II. FEJEZET 

A SZABÁLYZAT ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSÁVAL, BETARTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

RENDELKEZÉSEK 

4. § (1) A tankerületi igazgató köteles: 

a) a dohányzásra szolgáló helyeket kijelölni, 

b) a nem dohányzók védelmére vonatkozó jogszabályi és belső irányítási eszközökben 

meghatározott előírásokat betartatni,  

c) a b) pont szerinti előírásokat megsértőkkel szemben a fegyelmi jogkör gyakorlójaként 

eljárni, vagy egészségvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást kezdeményezni. 

(2) A szabályzatban foglaltak betartását szolgáltatás igénybevétele vagy rendezvény esetében az 

adott szervezeti egység vezetője, ennek hiányában a tankerületi igazgató által kijelölt személy köteles 

biztosítani. 

5. § (1) Az előírások betartása valamennyi foglalkoztatott, és az érintett területen tartózkodó 

személy kötelezettsége. 

(2) A nemdohányzók védelme érdekében a dohányzás írásban rögzített feltételeit valamennyi 

foglalkoztatottal, igazolható módon ismertetni kell, a dokumentációt meg kell őrizni. A 

nemdohányzók védelme érdekében a szabályozás ismertetése a munkavédelmi oktatás keretében is 

elvégezhető, a munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv aláírása igazolja a dohányzás előírásairól az 

oktatott foglalkoztatottak tájékoztatását is. 

(3) A Tankerületi Központ területén időszakosan vagy szerződés alapján munkát végző 

személyeket is szükség szerint előzetesen tájékoztatni kell az előírásokról. Rendezvények, egyéb 

események alkalmával az ott tartózkodó személyeket is szükség szerint tájékoztatni kell. 

3. A dohányzóhelyek és a dohányzási tilalommal érintett helyiségek kijelölése 

6. § (1) A dohányzás céljára nem jelölhető ki olyan hely, ahol a dohányzást, nyílt láng használatát 

tűzvédelmi vagy egyéb előírás tiltja.  

(2) A vonatkozó előírásoknak megfelelően a Tankerületi Központ zárt légterű hivatali 

helyiségeiben és azok bejáratától számított öt méteres távolságon belül az egészséget nem 

veszélyeztető munkavégzés és a nemdohányzók védelme érdekében dohányozni tilos. 

(3) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a 

szabályzat 1. és 2. mellékletében meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával 

kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen 

szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros 

színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica 

Bold betűmérettel kell készülniük.  

(4) A (3) bekezdés szerinti felirat vagy jelzés alatt az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló 

elektronikus eszköz használatának korlátozását, valamint használatára kijelölt helyeket, helyiségeket, 

közterületeket is érteni kell. 

4. A dohányzóhelyek használatának rendje 

7. § (1) A Tankerületi Központ szabályzat hatálya alá tartozó területén dohányozni csak a kijelölt 

helyeken szabad. 
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(2) A dohányzóhelyen a dohánycsikket, gyufát, hamut, égő dohányféleséget, stb. az ott elhelyezett 

nem éghető anyagú hamutartóban, tároló edényzetben (fém/kerámia, helyiségben lehetséges az üveg 

hamutál) kell gyűjteni, ezeket szükség szerint, de legalább naponta egyszer ki kell üríteni. 

(3) A dohányzás alkalmával a tűzvédelmi előírásokat is be kell tartani. A tűzvédelmi előírások 

betartását a tűzvédelmi hatóság jogosult ellenőrizni. 

5. A Szabályzatban foglaltak megszegése esetén követendő eljárás 

8. § (1) A szabályzatban foglaltak megszegése – a szabályok megtartására vonatkozó 

figyelmeztetés eredménytelensége esetén – a foglalkoztatott fegyelmi felelősségét vonja maga után. 

Az eljárás megindítását a foglalkoztatott közvetlen felettese kezdeményezi. 

(2) A foglalkoztatott a nemdohányzók védelmében tett korlátozó intézkedéseket megsértő ügyfelet 

köteles felhívni a jogsértés haladéktalan befejezésére. A felhívás eredménytelensége esetén a 

tankerületi igazgató felszólítja a jogsértő személyt a Tankerületi Központ hivatali helyiségének 

elhagyására. 

(3) A tankerületi igazgató a jogsértővel szemben a megyei kormányhivatal népegészségügyi 

főosztályánál egészségvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás lefolytatását kezdeményezheti. 

III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

9. § (1) Jelen szabályzat a Klebelsberg Központ elnökének jóváhagyását követő 5. napon lép 

hatályba. 

(2) A 4. § (1) bekezdésében megjelölt személy, az ott meghatározott kijelölésről a Szabályzat 

hatályba lépését követő 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. 

(3) Jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni 

kell. 

(4) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az e tárgykörben kiadott korábbi 

szabályozás. 
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet 

 


