Tájékoztató
A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma Szakközépiskolája
dolgozói és diákjai számára
1999. évi XLII. törvény
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól illetve a
2011. évi XLI. törvény
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
Értelmező rendelkezések
a) dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy
egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék;
b) dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése;
c) közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy
egyéb szolgáltatást, ellátást … 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;
A dohánytermékek fogyasztásának alapvető szabályai
2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni
a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
b) közösségi közlekedési eszközön,
c) munkahelyen,
(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhető ki dohányzóhely
a) közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben,
b) munkahelyek zárt légterű helyiségeiben,

(4) Nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely
a) közoktatási intézményben,
b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,
3.
§ (1) A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a közösségi
közlekedési eszköz működtetésében hivatásszerűen közreműködő személy (a továbbiakban
együtt: rendelkezésre jogosult*) a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt a jogsértés
haladéktalan befejezésére köteles felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén a
rendelkezésre jogosult az érintett személyt felszólítja, hogy a közforgalmú intézményt,
illetve a közösségi közlekedési eszközt hagyja el, illetőleg kezdeményezi a 7. § (1)–(2),
illetve (13) bekezdései szerinti eljárás lefolytatását.
4.
§ (1) … Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres
távolságon belül nem jelölhető ki. …
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Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2009.(III.03.) Kgy. rendelete a
közterületen történő dohányzás rendjéről:
Tilos a dohányzás:
a) oktatási, … feladatokat ellátó épületek és temetők főbejárat szerinti utcai frontját érintő
járdán
A dohánytermékek fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek
megszegése:
7. § (1) … a … rendelkezések betartását az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi, és
azok megsértése esetén – a jogsértő természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi
személyiség nélküli szervezettel szemben – egészségvédelmi bírságot szab ki. Az
egészségügyi államigazgatási szerv eltekinthet a bírság kiszabásától, ha a rendelkezésre
jogosult a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértővel szemben a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett.
(4) Az egészségvédelmi bírság összege
a) a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 000,
legfeljebb 50 000 Ft;
b) … a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési
kötelezettség elmulasztása esetén ba) legalább 100 000 Ft, legfeljebb 250 000 Ft az
ezen kötelezettségek betartásáért
felelős személy tekintetében, illetve bb) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 Ft az
intézmény, szervezet, üzemeltető
vagy gazdasági társaság tekintetében.
(13) A közoktatási intézménynek az e törvény szerint elrendelt dohányzási tilalmat a tanulói jogviszonyból származó kötelezettség teljesítése vagy az azzal összefüggő
bármely tevékenység során a közoktatási intézmény, vagy annak feladatkörében működő
más intézmény területén - megsértő, 14. életévét betöltött tanulójával szemben a 3. § (1)
bekezdése szerinti személy kezdeményezi a külön jogszabály szerinti fegyelmi eljárás
lefolytatását.
* a tantestület tagja

Szeged 2016. szeptember 1.

2

