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Csanytelek Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Dohányzási Szabályzata

A nemdohányzók védelmér l és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény által el írtak alkalmazására vonatkozóan az alábbi Szabályzatot adom ki: a
nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igényl  személyek részére
a passzív dohányzás káros hatásaival szemben, el segítve ezzel az egészséges környezethez f  alkotmányos jogok
megvalósulását és védelmét szem el tt tartva az alábbi Szabályzatot adom ki.

1.) A Szabályzat hatálya: a Polgármesteri Hivatal minden foglalkoztatottjára, a Szabályzat mellékletében
feltüntetett épületek területén bármilyen jogcímen tartózkodókra kiterjed, betartása és alkalmazása
KÖTELEZ  er vel bír.

2.) A Szabályzat hatálya alá tartozó épületekben lév  zárt légter  helyiségekben (beleértve az irodákat,
tárgyalótermeket, folyosókat, mellékhelyiségeket és az egyéb helyiségeket) a dohányzás tilos!

3.) Nem megengedett a dohányzás azokban az irodákban és más helyiségekben sem, amelyekben az állandó jelleggel
munkát végz k mindegyike dohányzó és a dohányzás ellen egyikük sem tiltakozik, a helyiségben ügyfélfogadás
nincs, a dohányzást t zvédelmi, vagy egyéb el írás nem tiltja, illetve az iroda megfelel  légcseréje nyílászáró
szerkezettel megoldott.

4.) A Szabályzat hatálya alá tartozó köztisztvisel i, közalkalmazotti és munkavállalói, továbbá ügyfeleik részére
dohányzóhelyül a következ  területeket jelölöm ki:

a) a hivatal bels  udvarát, az erre a célra kialakított helyen,
b) véd i szolgálat bels  udvarát, az erre a célra kialakított helyen,
c) a Faluház bels  udvarát, az erre a célra kialakított helyen.

 A dohányzás a szabad téri dohányzó helyet kijelöl  táblától számított 5 méteren belül megengedett.

5.) A dohányzási korlátozás érvényes a hivatal szervezésében megtartott értekezleteken résztvev kre is.
6.) A Szabályzat hatálya alá tartozó köztisztvisel i, közalkalmazotti és munkavállalói, továbbá ügyfeleik kötelesek a

(kijelölt területek kivételével) a dohányzási tilalmat betartani, betartatni. A nemdohányzók védelmér l és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
rendelkezésének megfelel en kötelesek a dohányzásra vonatkozó korlátozás megsért jét a jogsértés
haladéktalan befejezésére felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén az érintett személyt a Szabályzat
hatálya alá tartozó helyiség elhagyására felszólítani és vele szemben általam az ÁNTSZ illetékes szervénél
egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezni.

7.) A Szabályzat hatálya alá tartozó épület folyosói bejáratánál, folyosóin a dohányzás tilalmára figyelmeztet
piktogramot kell elhelyezni.

Jelen szabályzatot a Szabályzat hatálya alá tartozókkal meg kell ismertetni és a megismerést az aláírásával
igazoltatni.

Hatályba léptet  rendelkezések

1.) E Szabályzat 2012. április 1. nappal lép hatályba.
2.) Az általam 2012. április 1-jén Közszolgálati Szabályzatban tárgyban érintett szabályozás e Szabályzat hatályba

lépésével egyidej leg hatályát veszti.

Csanytelek, 2012. március 20.

Kató Pálné
                jegyz



Dohányzó helyek kijelölése:

•  Dohányzóhelyeket  a  Jegyz  a  helyi  sajátosságok,  t z,  munkavédelmi  és  egészségügyi  el írások

betartásával, ezen szakemberek véleménye alapján kerül kijelölésre.

A Szabályzat hatálya alá tartozó épületek területén az alábbi helyen kerültek dohányzó helyek
kijelölésre:

Épület megnevezése Kijelölt dohányzóhely Becsült
létszám (f )

Felel s a szabályok
betartásáért

Hivatal bels  udvar 35 Jegyz

Véd i szolgálat bels  udvar 25 Közalkalmazott

Faluház bels  udvar 10 közalkalmazott

Elrendelve: 2012. március 1-jét l

……………………………...
Munka és t zvédelmi szakember

…………………………
Elrendel  felel s vezet



Képzési jegyz könyv

Az oktatás témája: Dohányzással kapcsolatos kötelességek, Dohányzási Szabályzat alapján.

El adó neve: ………………………………

Oktatás id pontja: ………………………...

Sorsz. Képzésben résztvev k neve Képzésben résztvev k aláírás



Sorsz. Név Aláírás

Az elhangzottakat megértettem, és a szabályokat betartom, melyet az aláírásommal is
igazolok.

…………………..
Oktató aláírása


