
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól 

 

 
 

A dohányfüst minden esetben mérgező, nincs biztonságos egészségügyi határértéke! 

 

Dohánytermék: Cigaretta, szivar, pipadohány, stb. és egyéb külön jogszabály szerint 

dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék. 

 Zárt légterű helyiség: környezetétől fizikailag lehatárolt létesítmény, melynek külső 

környezetéből való folyamatos légcseréje nem, vagy csak nyílászáró és egyéb műszaki 

berendezés útján biztosított. 

 

Nem szabad dohányozni 

 
A dohányzásra kijelölt helyek kivételével:  

- közforgalmú intézmények nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben 

- közösségi közlekedési eszközön 

- munkahelyen 

- közterületen a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljáróban, zárt légterű 

közforgalmú közlekedő terekben 

- játszótéren és 5m-es körzetében 

- valamint a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló létesítményeiben, 

területein (pl. peron), a közösségi közlekedési eszközök megállóiban, 

várakozóhelyeinél (pl. buszmegálló), ill. ezek 5 méteres körzetén belül. Ha a 

határvonal nem egyértelmű, akkor a helyet kijelölő táblától v. egyéb jelzéstől 

számított 5 m-en belül. 

 

 

Nem jelölhető ki dohányzóhely 

 
- közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben 

- munkahelyek zárt légterű helyiségeiben 

- helyi tömegközlekedésen, belföldi helyközi autóbuszon, helyiérdekű vasúton, 

személyszállító vonaton 

 

 



Dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni 
(Ha tűzvédelmi előírás v. egyéb rendelkezés nem tiltja!!!) 

 

- dohánytermék kereskedelmi bemutatóján  

- szálláshelyek dohányzóként kiadott és megjelölt, zárt légterű szobáiban 

 

Nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely 

 
- közoktatási intézményben 

- gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben 

- egészségügyi szolgáltatónál*,ideértve a többcélú intézményt is, ha abban 

egészségügyi szolgáltatást nyújtanak  

 
*Egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi 

szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély 

alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet 

(1997. évi CLV. törvény 3§ F) pontja) 

 

Zárt légtérben kijelölhető 

 

- szálláshelynek minősülő, szállodaként üzemeltetett közforgalmú 

intézményben működtetett, engedélyezett, zárt légterű 

dohányzóhelyszivarszobaként (de ott más szolgáltatás nem nyújtható, 

dohányzók jelenlétében a munkavállaló nem kötelezhető az esetlegesen ott 

végzendő feladata ellátására ) 

- büntetés-végrehajtási intézetekben 

- pszichiátriai intézetben, betegek számára 

 

A dohányzásra kijelölt hely 

 
- a munkahelyeken és a közforgalmú intézményekben nyílt téren kijelölt helyen 

engedhető csak meg a dohányzás. Ezeken a helyeken (beleértve a szórakoztató, 

vendéglátó szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat is) viszont ki kell jelölni és fenn kell 

tartani nyílt légterű helyet a dohányzók számára (kivéve, ha az üzemeltető, 

munkáltató nemdohányzó intézménnyé nyilvánítja a helyet vagy tűzvédelmi, 

munkabiztonsági előírások nem engedik azt). 

- Ez a dohányzóhely nem lehet az intézmény bejáratától számított 5 méteren belül, 

kivételek ez alól a szórakoztató, vendéglátóhelyek. Itt kijelölhető 5 méteren belül is 

abban az esetben, ha annál távolabb nem állnak fenn a dohányzóhely kijelölésének 

feltételei. 



-  Ezzel szemben közforgalmú intézményeknél nyílt helyen is csak úgy jelölhető ki 

dohányzóhely, ha az, a szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű 

útvonalától elkülönül. 

 

- felirat vagy egyéb egyértelmű jelzés alkalmazása, tiltó tábla, piktogram 

- dohányzóhely nem dohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki! 

- zárt légterű dohányzóhely esetén fontos a megfelelő légcsere biztosítása (nyílászáró, 

szellőző berendezésdohányfüst közvetlenül az elszívó csatornába áramoljon!) 

- a helyi önkormányzat közterületet nem dohányzóvá nyilváníthat (Közterület 

felügyelet is ellenőrizheti, helyszíni bírság az önkorm. bevétele) 

- nem helyi és helyközi, de közforgalmú, valamint  magánforgalmú közösségi 

közlekedési eszközökön a kijelölésről az üzembentartó dönt 

- szórakoztató, vendéglátó helyet az üzemeltető nemdohányzóvá nyilváníthat 

egyértelmű, látható felirat a bejáratnál és valamennyi helyiségben 

- a munkáltató a munkahelyet nemdohányzóvá nyilváníthatja, ekkor dohányzóhelyet 

kijelölni nem lehet! Egyértelmű jelzés minden bejáratnál, közlekedőfolyosón stb. fel 

kell tüntetni! (Kollektív szerződésbe foglalható, ennek hiányában a munkavállalók 

kezdeményezésére) 

 

Intézkedések 
- a dohányzásra vonatkozó feltételek vagy tilalmak biztosításáról a közforgalmú 

intézmény belső szabályzata által meghatározott személy (rendelkezésre jogosult), 

ennek hiányában intézményvezető, üzemeltető, rendezvényszervező, közlekedési 

eszköz üzembentartója, iskolaigazgató, munkáltató intézkedik 

- 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 

- amennyiben eredménytelen, felszólítja a helyszín elhagyására illetve eljárás 

lefolytatását kezdeményezi (egészségvédelmi bírság) 7. § (1)-(2), illetve (13) 

bekezdései szerinti eljárás lefolytatását. 

- A rendelkezésre jogosult felhívására a jogsértő köteles igazolni személyazonosságát 

 

 

A dohánytermékek forgalomba hozatalának korlátai 

 

- Dohánytermék nem árusítható közoktatási intézményben, szociális intézményben, 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi- és egészségügyi intézményben 

- Dohánytermék nem forgalmazható árumintaként 

- A dohánytermék az egyéb termékektől elkülönítve, önálló polcon v. erre a célra 

elkülönített részen forgalmazható (a fogyasztóvédelem ellenőrzi) 



- Cigaretta forgalomba hozatala: Szembetűnő, kontrasztos háttér, jól olvashatóan, 

magyar nyelven: kb. 30%--> „ A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és környezetében 

élők egészségét” vagy: „A dohányzás halált okozhat!” 
Kb. 40%-nyi felületen: törv. mellékletben lévő egészségvédő felirat 

KB. 10%-nyi felületen: Kátrány, nikotin és CO tartalom 

- Valamelyik egészségvédő figyelmeztetést a kettő közül fel kell tüntetni a 

dohányterméket árusító üzletben 

- Dohányterméket automatából árusítani tilos! 

- Fogyasztóvédelmi felügyelőség is ellenőrzi 

 

 

Egészségvédelmi bírság 

 
- a rendelkezések betartását az eü. államigazgatási szerv ellenőrzi.  

- egészségvédelmi bírság megfizetésére köteles az aki a dohányzásra, dohánytermékek 

forgalmazására vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat nem tartja be.  

- Csak 14. évét betöltött, saját jövedelemmel rendelkező személy ellen szabható ki 

- összege legalább 20 000 Ft, legfeljebb 50 000 Ft. 

- dohányzóhely kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő 

teljesítése és az ellenőrzési kötelezettség elmulasztása legalább 100 000 Ft, legfeljebb 

250 000 Ft. a betartatásért felelős személynek. 

-  Legalább 1 millió legfeljebb 2,5 millió Ft.  az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy 

gazdasági társaság tekintetében. 

- Helyszíni bírság 30 ezer forintig terjed, melyet ha nem fizet be 30 napon belül, akkor a 

7.§(4) bek. szerint kell eljárni. 

- A jogerős határozattal megállapított egészségvédelmi bírságot és helyszíni bírságot az 

egészségügyi államigazgatási szerv számlájára kell befizetni. Az egészségügyi 

államigazgatási szerv havonta átutalja az így befolyt összeg  

-   50%-át az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium                    

                  költségvetési fejezete számára nyitott számlára,  

- 25%-át a bírságot kiszabó egészségügyi államigazgatási szerv számlájára.  

- jogerős határozattal megállapított és befolyt fogyasztóvédelmi bírság 50%-át havonta 

át kell utalni az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

költségvetési fejezete számára nyitott számlára  

- A bírságok kirovásáról, behajtásáról stb. évente kell tájékoztatni az egészségügyért 

felelős minisztert. 

- A be nem fizetett bírságot adók módjára kell behajtani. 

- közoktatási intézményben a dohányzási tilalmat megsértő, 14. évét betöltött 

tanulójával szemben a rendelkezésre jogosult fegyelmi eljárást kezdeményez. 

 

 


