Tisztelt Címzett!
A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket jelölő táblák kihelyezésével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatjuk.
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a
továbbiakban: Nvt.) értelmében a dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a jogszabályba foglalt kivételtől eltekintve – nem szabad
dohányozni közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben és a bejáratától számított 5 méteres távolságon
belül.
Az Nvt. értelmében közforgalmú intézménynek minősül 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.
A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, felirat vagy más egyértelmű jelzés
alkalmazásával - tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni.
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi
bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet szerint a dohányzási korlátozással érintett, valamint a
dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a Korm. rendelet 7. mellékletben
meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni.
A fent hivatkozott jogszabályok értelmében felhívjuk a figyelmét, hogy mind a Nemzeti Dohányboltok, mind a dohánytermék-értékesítésre
kijelölt helyek is olyan közforgalmú intézménynek minősülnek, amelyekben nem szabad dohányozni, így azok bejárati helyén 2014. március
1. napjától köteles kihelyezni a dohányzási korlátozást jelölő táblát.
Hangsúlyozzuk, hogy a felirat, vagy jelzés tekintetében köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat, így a felirat vagy jelzés mérete
legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos
Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.
A fentiek alapján a felirat vagy jelzés anyaga szabadon választható, azonban a felirat vagy jelzés mérete, színe, betűtípusa, betűmérete meg
kell, hogy feleljen a fenti jogszabály rendelkezéseinek.
A dohányzásra kijelölt hellyel kapcsolatban megjegyezzük, hogy nem jelölhető ki dohányzóhely közforgalmú intézmények zárt légterű
helyiségeiben, tekintettel arra, hogy dohányozni Nemzeti Dohánybolt vagy dohánytermék-értékesítésre kijelölt üzlethelyiségben nem
szabad.
Dohányzóhely - a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények kivételével - a közforgalmú intézmény bejáratától
számított 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki. Ennek értelmében hangsúlyozzuk, hogy dohányzásra kijelölt hely a Nemzeti
Dohánybolt bejáratától számított 5 méteres távolságon belül nem létesíthető.
Felhívjuk figyelmét ugyanakkor arra is, hogy az Nvt.-ben meghatározott, dohányzási korlátozással érintett területeken túl a helyi
önkormányzat rendeletében közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.
Dohányzásra kijelölt hely létesítése esetén a „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” jelzésre ugyancsak a fenti alaki rendelkezések
vonatkoznak.
Tájékoztatjuk, hogy a Korm. rendeletnek megfelelő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” felirat illetve jelzés
letölthető az ÁNTSZ honlapjáról az alábbi linken keresztül.
https://www.antsz.hu/data/cms50154/dohanyzasra_kijelolt.pdf
https://www.antsz.hu/data/cms50153/tilos_a_dohanyzas.pdf
Felhívjuk figyelmét, hogy a hivatkozott Kormányrendeletben előírt rendelkezést a megyei és fővárosi kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatalának járási népegészségügyi intézete ellenőrzi, és hatáskörében eljár a Kormányrendeletben foglaltak megsértése esetén.
Végezetül tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb információra van szüksége, kérjük szíveskedjen az ÁNTSZ
munkatársaival felvenni a kapcsolatot, vagy a www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/nemdohanyzok-vedelme honlapon
található információkról tájékozódni.
Budapest, 2014. március 7.

Üdvözlettel,

