
Lakossági Tájékoztató  
az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és  

a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  
 
 
Tilos dohányozni zárt és nyílt légtérben is: 

a) közoktatási intézményben 
b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, 
c) a pszichiátria kivételével az egészségügyi szolgáltatónál 

 
A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni: 

a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,  
b) közösségi közlekedési eszközön, 
c) munkahelyen 
d) közterületen (többek között játszótér, aluljárók, vasút) 
 

Nem jelölhető ki dohányzóhely zárt légterű helyiségben: 
a) közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben 
b) munkahelyek zárt légterű helyiségeiben 
c) helyi közforgalomban közlekedési eszközön (busz, vonat) – ezeken a kijelölésről az üzembentartó dönt. 

 
Közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki dohányzóhely. 
Szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárattól 
számított 5 m belül abban az esetben lehet kijelölni, ha a dohányzóhely kijelölésének feltételei a bejárattól 
számított 5 m – es távolságon kívül nem állnak fenn. 
 
Dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni: 

a) dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen 
b) kifejezetten dohányzóként kiadott és megjelölt szálláshelyen 

 
Zárt légtérben is lehet dohányozni: 

a) szivarszobában 
b) büntetés-végrehajtási intézményben 
c) pszichiátrián 

 
A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét az egészségügyi államigazgatási szerv (Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerv) ellenőrzi, munkahelyeken is a munkavédelmi törvény szerint.  
 
A feltételeket minden kijelölt dohányzóhely esetében az üzembentartó, a rendezvény szervezője, munkáltató 
biztosítja. 
 
Dohányzásra kijelölt hely és a dohányzást korlátozó tábla, felirat, piktogram egyértelmű és szembetűnő módon kell 
elhelyezni.  
Dohányzóhely nemdohányzóval azonos helyiségben nem jelölhető ki és biztosítani kell, hogy a füst a nemdohányzó 
részlegbe ne juthasson be. Megfelelő légcsere szükséges. 
 
A helyi önkormányzat közterületet nemdohányzóvá nyilváníthat, itt a közterület-felügyelet is ellenőrizhet. 
 
Egészségvédelmi bírság  

A bírság minden 14. életévét betöltött, önálló keresettel rendelkező személy ellen kiszabható. 
Az egészségvédelmi bírság összege lehet: 

- 20 000 - 50 000 Ft a dohányzási tilalmak, korlátozások megszegésekor, 
- A törvényi előírások nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén 
- 100 000 – 250 000 Ft a felelős személy esetén, 
- 1 000 000 – 2 500 000 Ft intézmény vagy szervezet tekintetében. 

Helyszíni egészségvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet a dohányzási tilalmak, korlátozások 
megszegésekor ennek összege 30 000 Ft - ig terjedhet. 
 
A jogszabályban is biztosított türelmi idő alatt - 2012. január 1. és 2012. március 31. között - az 
egészségvédelmi bírság nem kerül kiszabásra abban az esetben, ha fennállnak a jogszabályban előírt 
feltételek. Ezen időszak alatt elsősorban a felvilágosítás és a segítségadás a cél, hogy minél 
hatékonyabban és széleskörűen betartásra kerüljenek a törvény előírásai. 


