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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mezőberény Város Polgármestere, Siklósi István az előterjesztés mellékletélt képező kérelemmel 

fordult Békés Város Önkormányzatához, melyben Mezőberény Város Önkormányzata alábbi 

kezdeményezéséhez kér támogatást.  

 

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésén a 674/2012. 

(XII.21.) számú határozatot hozta, melyben kezdeményezte a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 

Érdekszövetségénél a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásnak egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: a nemdohányzók 

védelméről szóló törvény) módosítását.  A - kérelemben részletesen kifejtett - kezdeményezés 

lényege, hogy épületen belül legyen lehetővé téve a dohányzóhely kialakítása, azzal, hogy 

közterületen akár szélesebb körű tilalom kerüljön bevezetésre.  

A nemdohányzók védelméről szóló törvény 2. §-a szabályozza a dohánytermékek fogyasztásának 

szabályait, az alábbi részletességgel. A jogszabályhely értemében a dohányzás számára kijelölt 

helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni 

a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, 

b) közösségi közlekedési eszközön, 

c) munkahelyen, 

d) közterületnek minősülő 

da) 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, 

db) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a 

vasúti pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi 

közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, 

várakozó helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozó hely esetén 

annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a 

dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala nem állapítható meg 

egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelölő táblától vagy más 

jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos. 
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(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhető ki dohányzóhely 

a) közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben, 

b) munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, 

c) helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, 

menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint menetrend 

szerint közlekedő személyszállító vonaton. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet 

dohányozni 

a) a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen, 

b) szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként 

megjelölt, zárt légterű szobáiban, 

feltéve, hogy a dohányzást az e törvényben foglalt más rendelkezés vagy tűzvédelmi előírás 

egyébként nem tiltja. 

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően nyílt légtérben sem jelölhető ki 

dohányzóhely 

a) közoktatási intézményben, 

b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, 

c) az (5) bekezdésben foglalt kivétellel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a 

továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál. 

(5) A (7)–(9) bekezdésben foglaltak szerint zárt légterű dohányzóhely is kijelölhető 

a) a 9. §-ban foglalt esetekben (szállodaként üzemeltetett közforgalmú intézményben zárt 

légterű dohányzóhely szivarszobaként, ha az egészségügyi államigazgatási szerv a tovább 

működtetést engedélyezi), 

b) büntetés-végrehajtási intézményekben és a rendőrségi előállító helyiségekben, fogdákban és 

az őrzött szálláshelyeken a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak – számára, 

c) az Eütv. 188. § a) pontja szerinti pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára, 

d) a munkavállalók részére, ahol a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a külön 

jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24 °C-ot meghaladja, 

e) azon munkavállalók részére a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és 

robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes munkahelyeken, létesítményekben, ahol a nyílt 

légtérben 

ea) a munka törvénykönyvében biztosított munkaközi szünettel, 

eb) a tűzvédelmi szabályokkal, és 

ec) a folytatott tevékenység jellegével 

összeegyeztethető dohányzóhelyet nem, vagy csak az élet- és vagyonbiztonságot, valamint a 

nemzetgazdasági érdekeket jelentősen veszélyeztetve lehetne kijelölni. 

(6) A kijelölt dohányzóhelyek e törvényben előírt rendelkezéseknek való megfelelőségét az 

egészségügyi államigazgatási szerv, tűzvédelmi szempontoknak való megfelelőségét a tűzvédelmi 

hatóság ellenőrzi. 

(7) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, 

valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával – tűzvédelmi szempontú 

tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal – szembetűnő módon meg kell jelölni. 

(8) Ha e törvény alapján zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre, a dohányzóhely nemdohányzó 

helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki. Zárt légterű dohányzóhely esetén a megfelelő 

légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével 

biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be. E bekezdés 

alkalmazásában a légcsere abban az esetben megfelelő, ha a helyiségben legalább 

a) a friss levegő befúvását, illetve az elhasznált levegő elszívását biztosító mechanikus 

szellőztető berendezés működik, és 
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b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon került 

kialakításra, hogy a dohányfüst a keletkezése helyétől közvetlenül az elszívócsatornába 

áramlik anélkül, hogy a nemdohányzó helyek az áramlás irányába esnének. 

(9) Az (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben zárt légterű dohányzóhely az egészségügyi 

államigazgatási szerv előzetes engedélyével jelölhető ki. Az egészségügyi államigazgatási szerv a 

kérelemre induló, helyszíni szemlét is magában foglaló hatósági eljárás keretében a dohányzóhely 

kijelölését abban az esetben engedélyezi, ha az megfelel az (5) bekezdés d) és e) pontjában, 

valamint a (7) és (8) bekezdésben fogalt követelményeknek. Az egészségügyi államigazgatási 

szervnek a dohányzóhely kijelölésének engedélyezésére irányuló eljárásáért az egészségügyért 

felelős miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében 

meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 
 

A Mezőberény Város Polgármestere által írt megkeresésben jelzett problémák a mindennapi élet 

során naponta tapasztalhatóak, miszerint a nemdohányzók többször kénytelenek dohányfüst által 

szennyezett levegőn keresztülhaladni, amely ártalomnak nem voltak kitéve addig, amíg a dohányzás 

az épületeken belüli zárt helyiségekben engedélyezett volt.   

 

A jogszabályi tilalom enyhítésére jelenleg egy területen mutatkozik esély, az alapvető jogok biztosa 

a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítására azért tett javaslatot, mert álláspontja 

szerint az ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményekben élők önrendelkezési jogát sérti a 

teljes körű korlátozás, lévén az ellátottaknak az intézmény az otthonuk, és az ember az otthonában 

főszabály szerint tetszés szerint élhet önrendelkezési jogával.   

 
Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk (1) bekezdése értelmében Magyarország elismeri és 

érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Előző indokok alapján kérjük a T. 

Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.  

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik Mezőberény Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 674/2012. (XII.21.) számú határozatában 

megfogalmazott, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásnak egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítására irányuló 

kezdeményezéséhez, azon céllal, hogy épületen belül tegyék lehetővé dohányzóhely 

kialakítását, akár azzal is, hogy a közterületen legyen szélesebb körű tilalom bevezetve.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.  

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. január 23. 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 
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