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Belső szabályzat a nemdohányzók védelmében
Az 1999. évi XLII. törvény (módosította a 2005. évi CLXXXI. törvény) – A nemdohányzók
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának egyes szabályairól – 2. § (1) bekezdése
értelmében „A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben
foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni”. A munkahelyi dohányzás feltételeiről a
törvény 2. § (8) bekezdése rendelkezik a következőképpen; „A munkavállalók
munkahelyi dohányzásának, valamint a dohányzóhelyek munkavállalók részére
történő kijelölésének feltételeire külön jogszabály, valamint a munkáltató
rendelkezései irányadóak.”
Az előzőekben leírtak figyelembe vételével a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület
(telephely: 3400. Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.) épületében és annak 5m-es
körzetében „TILOS A DOHÁNYZÁS”.
A dohányzást tiltó tábla, piktogramok kihelyezése megtörtént.
Dohányzó hely:

Az Egyesület udvarán kijelölt hely

Felelős:

Bukta László András

Ellenőrzés:

Bukta László András

Aki a dohányzással, dohányzási korlátozással kapcsolatos rendelkezéseket nem tartja be, a
helyszíni vizsgálat során a következő egészségvédelmi bírsággal sújtható:
1. A törvény 7.§ (4) az egészségvédelmi bírság összege:
a) a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább
20.000, legfeljebb 50.000 Ft,
b) a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem, vagy nem megfelelő
teljesítése, valamint a dohányzást, illetőleg a dohánytermékek forgalmazását érintő
tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása
esetén

ba) legalább 100.000, legfeljebb 250.000 Ft az ezen kötelezettségek betartásáért
felelős személy tekintetében,

bb) legalább 1.000.000, legfeljebb 2.500.000 Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető
vagy gazdaság társaság tekintetében.

Minták a dohányzó helyek kijelölésére, illetve a dohányzás tiltására:

Dohányzásra kijelölt
helyiség

Dohányzásra kijelölt
hely

Dohányozni

Dohányozni

tilos!

tilos!

Dohányzás és nyílt
láng használata tilos!

,
___________________________

A nemdohányzók védelmében készült belső szabályzatot a dolgozókkal oktatás
keretében ismertettük, és azt tudomásul vették:
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