FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

SZABÁLYZATA

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
törvényben foglaltakkal kapcsolatos intézkedésekről

Hatályos: 2013. március 1. napjától

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény ( a továbbiakban: Törvény)
előírásainak betartása és betartatása érdekében a Felcsúti Közös Önkormányzati
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) szervezeti egységei számára az alábbi szabályzatot
alkotom.
Értelmező rendelkezések
1 . § A szabályzat alkalmazásában:
a ) d o h á n y t e r m é k : cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más
fogyasztási dohány, vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt,
dohány alapanyagú termék;
b) d o h á n y z á s : a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése;
c) k ö z f o r g a l m ú i n t é z m é n y : 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;
d) z á r t
légterű
h e l y i s é g : 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.
A szabályzat hatálya
2. § A szabályzat hatálya kiterjed a Hivatalra, mint közforgalmú intézményre és
munkahelyre, a Székhelyre és a négy Kirendeltségre, mint
szervezeti
egységekre, azok valamennyi alkalmazottjára, az öt község Önkormányzatával
közalkalmazotti, vagy munka jogviszonyban álló dolgozójára, valamint a
Hivatal területén tartózkodó ügyfelekre és más látogató személyekre is.
A szervezeti egységekre vonatkozó rendelkezések
3. § A Törvény hatályos rendelkezései alapján a Hivatal (a továbbiakban a
Székhely és Kirendeltségek is értendők a Hivatal megnevezés alatt)
nyilvánosság számára nyitva álló és zárt légterű helyiségeiben dohányzásra
alkalmas hely nem jelölhető ki, így a Hivatal teljes területén csak a kijelölt
helyeken engedélyezett a dohányzás.
4. § (1) Dohányzóhely a Hivatal bejáratától számított 5 méteres távolságon belül
nem jelölhető ki.

(2) A dohányzási korlátozással érintett helyiségeket „Dohányozni tilos!”
felirattal és piktogrammal, a dohányzásra kijelölt helyeket „Dohányzásra
kijelölt hely” felirattal és piktogrammal szembetűnő módon meg kell jelölni.
5. § A dohányzás céljára nem jelölhető ki olyan hely, ahol a dohányzást, nyílt láng
használatát tűzvédelmi vagy egyéb előírás tiltja. A dohányzás alkalmával a
tűzvédelmi előírásokat is be kell tartani. A tűzvédelmi előírások betartását a
tűzvédelmi hatóság jogosult ellenőrizni.
6. § Dohányzásra kijelölt helyek és felelősök:
Dohányzó hely:
Felelős:
Dohányzó hely:
Felelős:
Dohányzó hely:
Felelős:
Dohányzó hely:
Felelős:
Dohányzó hely:
Felelős:

8086 Felcsút, Fő u. 75. sz. alatti épület udvara
Dr. Sisa András jegyző
8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. sz. alatti
épület udvara
Oláh Gyárfás polgármester
2064 Csabdi, Szabadság u. 44. sz. alatti épület
udvara
Dr. Tankó Károly polgármester
8088 Tabajd, Dózsa György u. 2. sz. alatti épület
udvara
Dr. Fehér Diána aljegyző
8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2. sz. alatti
épület udvara
Kovács Zoltán polgármester

Tájékoztató táblák a dohányzó helyek kijelölésére, illetve a dohányzás
tiltására:

Dohányzásra kijelölt hely

Dohányozni
tilos!

7. § A dohányzásra kijelölt helyeken a dohánycsikket, gyufát, hamut, égő
dohányféleséget, stb. az ott elhelyezett nem éghető anyagú hamutartóban, tároló
edényzetben kell gyűjteni, ezeket szükség szerint, de legalább naponta egyszer ki
kell üríteni.
A szabályzat előírásának betartása és betartatása
8. § (1) A Hivatal területén dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyeken
szabad.

(2) A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén, a Hivatal
területén dolgozót, valamint a Hivatal területén tartózkodó ügyfeleket és más
látogató személyeket a rendelkezésre jogosult köteles a jogsértés haladéktalan
befejezésére felhívni.
(3) A Törvény rendelkezéseit megsértő személlyel szemben, a rendelkezésre
jogosult
–
az
előírások
megtartására
vonatkozó
figyelmeztetés
eredménytelensége esetén – a hivatkozott törvény 7. §-ban körülírt
egészségvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást, illetve fegyelmi eljárás
lefolytatását kezdeményezheti.
(4)
A fegyelmi eljárás kezdeményezése esetén a szóbeli figyelmeztetés
eredménytelenségéről a rendelkezésre jogosult – két tanú jelenlétében –
jegyzőkönyvet vesz fel, melynek tartalmaznia kell a jogsértő magatartás leírását,
elkövetésének helyét és időpontját, valamint az elkövető nevét és szervezeti
egységének megnevezését.
(5)
Aki
a
dohányzással,
dohányzási
korlátozással
kapcsolatos
rendelkezéseket nem tartja be, egészségvédelmi bírsággal sújtható.
(6) A Törvény kimondja:
„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 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.”
Hatályba léptető és záró rendelkezések
9. § (1) A Szabályzat a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezésit e
naptól visszavonásig kell alkalmazni.
(2)
A Szabályzat 2013. március 1-jén a Hivatal hirdetőtábláin közzétételre
került.
Felcsút, 2013. március 1.

Dr. Sisa András
jegyző

