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Damjanich János Gimnázium 

és Szakközépiskola 

BELSŐ SZABÁLYZAT 
 

A NEMDOHÁNYZÓK 
 

VÉDELMÉRŐL 
 



A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 2. § (4) bekezdés a) pontja 
és 4. § (1) bekezdése értelmében 2012. január 1-től közoktatási intézményben – sem annak 
zárt légterű helyiségeiben, sem nyílt légtérben – és a bejáratától számított 5 méteres 
távolságon belül nem jelölhető ki dohányzóhely. 

A fenti rendelkezések értelmében tehát a közoktatási intézmény egész területén, 
valamint a közoktatási intézmény bejáratának 5 méteres körzetében tilos a dohányzás. 

A Nvt. alapján a szabályzattal az intézmény saját hatáskörében – figyelembe véve a további 
vonatkozó jogszabályi előírásokat, így a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényt, valamint a helyi sajátosságokat – az alábbiak szerint határozza meg a 
nemdohányzók védelmével kapcsolatos szabályokat. 

I. A szabályzat tartalma 

A szabályzat tartalmazza: 

 a szabályzat célját, 
 a szabályzat hatályát, 
 értelmező rendelkezéseket, 
 a dohányzási tilalmakat, 
 a nemdohányzók védelmében ellátandó feladatokat, 
 a dohányzással kapcsolatos jelzések alkalmazásának rendjét, 
 a szabályzat tartalmának megismerését. 

 
II. A szabályzat célja, hatálya 

1. A szabályzat célja 

Biztosítsa a közoktatási intézményi ellátásban részesülő gyermekek - mint a dohányzás káros 
hatásának fizikálisan és mentálisan egyaránt fokozottan kitett csoportot - dohányzással 
összefüggő egészségvédelmét és a helyi sajátosságokat figyelembe véve biztosítsa a 
nemdohányzók védelmét. 

2. A szabályzat hatálya 

A szabályzat területi hatálya kiterjed a Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola 
feladat ellátási helyére, továbbá a közoktatási intézmény által szervezett rendezvényekre. A 
szabályzat személyi hatálya kiterjed a feladat ellátási hely dolgozóira: 

 közalkalmazottakra,  
 meghatározott helyiségekben, az intézmény területén tartózkodó egyéb személyekre,  
 valamint az intézmény által szervezett rendezvényen résztvevőkre. 

 
III. Értelmező rendelkezések 

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni: 

1. Dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése. 
2. Dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány, vízipipa és más fogyasztási 

dohány, vagy egyéb külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú 
termék. 



3. Rendezvény: a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 2. §-ának 1)-2) 
pontjában meghatározott, valamint gazdasági, kulturális, - nem szabadidős jellegű 
sport, egyházi, érdekvédelmi céllal, legalább 3 személy egyidejű jelenlétével létrejött, 
szervezett összejövetel, illetve esemény. 

4. A közoktatási intézmény rendezvénye: a közoktatási intézmény által hivatalosan 
szervezett rendezvények, ünnepségek, függetlenül azok zárt, vagy nyilvános jellegétől, 
valamint helyszínétől. 

5. Zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag 
lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos 
légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezések 
útján biztosított. 
 

IV. Dohányzási tilalmak 

1.  A dohányzóhely kijelölésének tilalma 
 

Figyelemmel az 1999. évi XLII. Törvény 2. § (2) b)-c) pontjaira, valamint a (4) bekezdésére, 
az intézményben sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely. A Damjanich 
János Gimnázium és Szakközépiskola egész területén dohányterméket árusítani tilos. 

2. A dohányzásra vonatkozó korlátozás betartása 
 

A dohányzásra vonatkozó korlátozás betartása: minden, az intézmény feladatkörében eljáró 
személy, dolgozó (továbbiakban: rendelkezésre jogosult) feladata. A rendelkezésre jogosult 
személy köteles a dohányzásra vonatkozó korlátozás megsértőt felhívni a jogsértés 
haladéktalan befejezésére. Amennyiben a felhívás nem jár eredménnyel, köteles: 

 az érintett személyt felszólítani az intézmény elhagyására,  
 illetve kezdeményezni a dohánytermékek fogyasztására vonatkozó tilalmak 

megszegésére vonatkozó eljárás lefolytatását. 
 

3. Büntethetőség, szabálysértés esetén 
 

Amennyiben ellenőrzés során szabályszegést állapítanak meg és bírságot rónak ki az 
intézményre vagy az intézményvezetőre, a bírság kifizetését a cselekmény elkövetője köteles 
megfizetni. 

V. A nemdohányzók védelmében ellátandó feladatok 

A nemdohányzók védelmében feladatot lát el a Damjanich János Gimnázium és 
Szakközépiskola igazgatója, a feladat ellátási hely igazgatóhelyettese, valamint az intézmény 
valamennyi rendelkezésre jogosult dolgozója. 

1. Az igazgatóhelyettes kötelessége: 
 

 A dohányzással kapcsolatos jelek meglétéért tartozik felelősséggel. 
 Ismertesse a dolgozókkal a szabályzat tartalmát: évnyitó munkatársi értekezleten, új 

dolgozó belépése esetén, a munkába állás előtt; évnyitó szülői értekezleten, illetve új 
gyermek felvétele esetén tájékoztatja szülőket. 

 Tájékoztatja az intézményben átmenetileg vagy tartósan munkavégzést ellátó, 
helyiséget bérlő, használó külső személyeket a tiltó szabályozásról. 



 



 

Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: A szabályzat területi hatálya alá tartozó épület 

2. sz. melléklet: A dohányzással kapcsolatban alkalmazható jelek és feliratok 

3. sz. melléklet: Megismerési nyilatkozat 

4. sz. melléklet: Rendelkezésre jogosult személyek megbízása 
  



1. számú melléklet 

 

 

 

A szabályzat területi hatálya alá tartozó intézmény 

 

Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola 2760 Nagykáta, Dózsa György u. 26/a. 

 épületek 

 udvar 

 a bejáraton kívüli 5 méteres körzeten belüli terület 

 

Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola 2760 Nagykáta, István Király u. 128. 

 gyakorlókerti épületek 

 udvar 

 a bejáraton kívüli 5 méteres körzeten belüli terület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. sz. melléklet 

 

 

A dohányzás tilalmával kapcsolatban alkalmazandó jelek és feliratok 

 

Alkalmazott jelek: 

 

1. Piros körben füstölgő cigaretta piktogramja ferdén pirossal áthúzva, alatta: 

TILOS A DOHÁNYZÁS felirattal (letölthető a www.antsz.hu honlapról, mellékelve) 

 

2. Piros körben füstölgő cigaretta piktogramja ferdén pirossal áthúzva, alatta: 

NEMDOHÁNYZÓ INTÉZMÉNY felirattal (letölthető a www.antsz.hu honlapról, 

 

3. Figyelem! Nemdohányzó intézmény Az intézmény egész területén- épület, udvar- 

és a bejáraton kívüli 5 méteres körzeten belül Tilos a dohányzás! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 



 


