
Tájékoztató 

 a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról 

 

Jelentős változásokat hozott 2012. január 1-től a nemdohányzók védelméről és a 
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 
évi XLII. törvény módosítása. 

A törvénymódosítás alapvető célja a lakosság fokozottabb védelme a dohányzás 
egészségkárosító hatásaival szemben, így a legtöbb változás a dohánytermékek 
fogyasztásának korlátozása terén történt. 

 

Hol nem szabad dohányozni? 

Dohányzás számára kijelölt helyek kivételével tilos a dohányzás: 

1. közforgalmú intézmények nyilvánosság számára is nyitva álló 
helyiségeiben 

2. munkahelyen, 

3. közösségi közlekedési eszközön 

4. közterületnek minősülő  

     - a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű 
közforgalmú közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, 
továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon 
belül, 

    - a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tartozékainak 
személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési 
eszközök (távolsági és helyi autóbuszok, villamosok) megállóiban, várakozó 
helyein, illetőleg helyiségeiben, valamint nyílt légterű megálló, várakozó hely 
esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül.( ha 
a terület külső határvonal nem állapítható meg egyértelműen, akkor a kijelölő 
táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő 
körzetben tilos a dohányozni) 

 

Hol nem jelölhető ki dohányzóhely? 

Tilos dohányozni, és nem jelölhető ki dohányzóhely: 

1. közforgalmú intézmények (pl. hivatalok, mozik, éttermek, kocsmák, posták, 
bevásárló központok) zárt légterű helyiségeiben, függetlenül attól, fogy a 
belépés esetleg feltételhez kötött (pl. zártkörű rendezvény), 

2. munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, 



3. menetrend szerint közlekedő helyi-, és távolsági autóbuszon, vonaton, 
villamoson.  

 

Hol nem jelölhető ki szabad térben sem dohányzóhely? 

Sem nyílt, sem zárt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely: 

1. közoktatási intézmények (pl. általános és középiskolák) egész területén, 
beleértve az udvart is. 

2.  gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények (pl. bölcsődék, 
lakásotthonok) egész területén, beleértve az udvart is, 

3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórházak, rendelők) az intézmény egész 
területén, és ahol egészségügyi szolgáltatást nyújtanak (függetlenül az 
intézmény rendeltetésétől), beleértve az intézményhez tartozó udvart, parkot, 
és mindent, ami az intézmény kerítésén belül van. 

 

Hol megengedett  a dohányzás dohányzóhely kijelölése nélkül is? 

Dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni: 

1. dohánytermékek kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen, 

2. szállodák dohányzóként kiadott, és ekként megjelölt vendégszobáiban (ha 
tűzvédelmi előírás nem tiltja) 

 

Hol jelölhető ki zárt térben dohányzóhely? 

1. büntetés-végrehajtási intézményben a fogvatartottak – köztük a kóros 
elmeállapotúak – számára, 

2. pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára 

3. szállodák már meglévő szivarszobáiban, 

4. hőterhelésnek kitett munkavállalók részére, ha a korrigált effektín 
hőmérséklet meghaladja a 24 oC-ot. 

 

Mikor és hogyan dönthet a tulajdonos/fenntartó/munkáltató? 

1. A helyi önkormányzat, rendeletében közterületet nemdohányzóvá nyilváníthat. 

2. Magánforgalomban lévő közlekedési eszközön (pl. taxi, bérelt autóbusz) a 
dohányzóhely kijelöléséről az üzembentartó dönt. 



3. Szórakoztató, vendéglátó intézményt az üzemeltető nemdohányzó 
intézménnyé nyilváníthat. Ebben az esetben nyílt légtérben sem kell 
dohányzóhelyet kijelölni. 

4. A munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilváníthatja - a 
munkavállalók egyetértésével. Ebben az esetben a munkavállalók a munkahely 
teljes területén (beleértve az udvart is) nem dohányozhatnak.  

 

Milyen jelöléseket kell alkalmazni? 

A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, 
helyiségeket, közterületeket felírat, vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával – 
tűzvédelmi tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - 
szembetűnő módon jelölni kell. 

Nemdohányzó munkahelyek, nemdohányzó intézmények esetén a nemdohányzóvá 
minősítés tényét jól látható, egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával fel kell 
tüntetni. 

 

Nyílt légterű dohányzóhely kijelölése 

Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres 
távolságon belül nem jelölhető ki. 

Szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények 
esetében a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül 
abban az esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén nyílt légterű 
dohányzóhely kijelölésének feltételei a bejárattól számított 5 méteren túl nem 
állnak fenn. Ezzel szemben közforgalmú intézményeknél nyílt helyen is csak úgy 
jelölhető ki dohányzóhely, ha az, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők 
szokásos vagy szükségszerű útvonalától elkülönül. 

 

Intézkedések 

A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét, illetve a dohányzási korlátozások 
betartását az egészségügyi államigazgatási szerv, tűzvédelmi szemponthól a 
tűzvédelmi hatóság ellenőrzi. 

A közterületet árintő dohányzási korlátozást a – az önkormányzati rendeletben 
foglaltakra figyelemmel – a közterület felügyelet is ellenőrizheti. 

A  közforgalmú intézmény, vagy közlekedési eszköz működtetésében hivatásszerűen 
közreműködő személy, azaz a rendelkezésre jogosult: 

1. a jogsértés haladéktalan befejezésére köteles felhívni a jogsértőt 

2. annak eredménytelensége esetén felszólítja a helyszín elhagyására, vagy 



3. eljárást kezdeményez (az első és második pontban tett intézkedéséről 
feljegyzést készít, és azt eljuttatja az intézkedésre jogosult hatósághoz) 

A közforgalmú intézmény belső szabályzatában meghatározott személlyel szemben 
(vezető, üzemben tartó) el lehet tekinteni az egészségvédelmi bírság kiszabásától, 
ha az bizonyíthatóan eleget tett a felhívási, felszólítási, illetőleg eljárás indítási 
kötelezettségének. 

Egészségvédelmi bírság 

Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, 
aki a cselekmény elkövetésekor betöltötte a 14 évet, és saját jövedelemmel 
rendelkezik. 

A bírság összege: 

1. dohányzással összefüggő tilalmak és korlátozások megsértése esetén 
(magán személy)  20 000- 50 000 Ft. 

2. a dohányzóhely kijelölésére vonatkozó kötelezettség, tilalmak, korlátozások 
ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén - felelős személy 
tekintetében 100 000- 250 000 Ft 

3. intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében 
1 000 000- 2 500 000 Ft. 

4. Helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírság összege (ha 30 napon belül 
befizetésre kerül)  maximum 30.000 Ft. 

Határidők: 

Az egészségvédelmi bírság az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságnak a  jogsértő magatartásról való tudomásszerzését követő 6 
hón napon belül alkalmazható. 

A jogsértő magatartás tanúsításától számított 1 éven túl egészségvédelmi bírság 
nem szabható ki. Kivéve, ha a magatartás a jogsértő állapot fenntartásával valósul 
meg, mert ebben az esetben az elévülési idő a jogsértő állapot megszűnésének 
napján kezdődik. 

 

Átmeneti rendelkezések: 

A hatóság 2012. január 1. és 2012. március 31. között az egészségvédelmi bírság 
kiszabását mellőzi, ha a hatósági ellenőrzés során megállapított jogsértés a 2011. 
december 31-én hatályos rendelkezések alapján nem volt büntethető. 

 

Kapcsolódó szabályok: 

Társasházak, lakásszövetkezetek esetében: 



- tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti, legalább négyötödös 
többségével megállapított házirend alapján, tilos dohányozni a közös 
tulajdonban levő zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve 
helyiségekben 

- az összes lakásszövetkezeti tag szavazatának legalább négyötödös 
többségével megállapított házirend alapján, tilos dohányozni a közös 
tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve 
helyiségekben. 

 

 

Értelmezés: 

közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű és 
egyéb szolgáltatást, ellátást végző természetes vagy jogi személynek, illetőlej jogi 
személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggő 
tevékenység biztosítására szolgáló létesítménye vagy eszköze, függetlenül attól, 
hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad, vagy 
valamely feltételhez kötött. 

zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag 
lehatárolt létesítmény, eszköz, melynek a külső környezetből történő folyamatos 
légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezés 
útján biztosított. 

dohányzás: dohánytermék füstképzéssel járó elégetése 

rendezvény: gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott, valamint gazdasági, kulturális, - nem szabadidős 
jellegű – sport, egyházi, érdekvédelmi céllal, legalább három személy egyidejű 
jelenlétével létrejött szervezett összejövetel, illetve esemény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

A dohánytermékek fogyasztásának alapvető szabályai

Az Nvt. kapcsán alkalmazandó dohányzási korlátozások és dohányzási kijelölések)

Zárt légtér Nyílt légtér

Közoktatási intézmény

Egészségügyi intézmény 

Gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmény 

Bv. intézmény 

Pszichiátriai intézet

Munkahely 

Közforgalmú intézmény 

Szórakoztató-vendéglátóipari 
intézmény 

Szállásszolgáltatást nyújtó 
intézmény 

 

 


