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A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, és annak módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény, 
továbbá a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 
szóló 39/2013 (II.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a közoktatási intézményekre érvényesül a 
dohányzási tilalom betartása érdekében intézményvezetői jogkörömben eljárva az alábbiakat 
rendelem el:  
 
1. A szabályzat hatálya  

• A szabályzat hatálya a Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI., Óvoda (5065 
Nagykörű, Rákóczi út 22. – 24.) valamennyi tagintézményére kiterjed.  
� Petrovay György Katolikus Általános Iskola, AMI., Óvoda – 5065 Nagykörű, Rákóczi 

út 22-24. 
� Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 5062 Kőtelek, Zrínyi út 3. 
� Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, 5065 Nagykörű, Május 1. út 7. 
� Szent Kinga Katolikus Óvoda, 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10 – 12. 

A szabályzat hatálya kiterjed minden személyre, aki az intézmény területén tartózkodik.  
 
2. Dohányzási tilalommal érintett területek  

• Mind az épületen belül, mind a nyílt légterekben tilos a dohányzás.  
• A feladatellátási helyek közvetlen környezetében tilos a dohányzás a bejáratok 5 m-es 

körzetében, valamint a közterületre nyíló földszinti ablakok előtt és ezek 5 m-es körzetében.  
 

3. Figyelmeztetés a dohányzási tilalomra  
• A feladatellátási helyek területén érvényes dohányzási tilalomra az intézmény valamennyi 

bejáratánál „TILOS A DOHÁNYZÁS” feliratú A4-es méretű színes piktogram 
elhelyezésével kell figyelmeztetni a belépő személyeket.  

 
4. Tájékoztatás a dohányzási tilalomról  

• A dohányzási tilalomról tájékoztatást kell adni az intézmény valamennyi 
foglalkoztatottjának, tanulójának, a tanulók szüleinek, az intézménnyel szerződéses 
jogviszonyban álló külső személyeknek.  

• A foglalkoztatottakat, a foglalkozási jogviszony létesítésekor, a jogviszony létesítésére 
jogosult vezető tájékoztatja a dohányzási tilalom megszegése következményeiről.  

• A tanulók és szüleik tájékoztatásáért az osztályfőnökök felelősek. A dohányzási tilalom és 
megszegése következményeire, a házirend ismertetésével azonos időpontban kerül sor.  

• Az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló külső személyek tájékoztatásáért a 
szerződéskötésre jogosult személy a felelős.  

• A dohányzási tilalomra vonatkozó tájékoztatások megtörténtét az intézményvezető bármikor 
ellenőrizheti.  

 
5. Felelősség a dohányzási tilalom betartásáért és betartatásáért  

• A dohányzási tilalom betartása az intézmény valamennyi foglalkoztatottjának kötelessége. A 
dohányzási tilalom megsértése, a közalkalmazottak vonatkozásában fegyelmi vétségnek 
minősül.  

• A tanulók vonatkozásában elsődlegesen a felügyeletet (ügyeletes) ellátó személy a felelős a 
dohányzási tilalom betartatásáért.  

• A nem tanulói jogviszonyú személyek esetén elsődlegesen az intézményvezető felelős a 
dohányzási tilalom betartatásáért.  



 
6. Eljárás a dohányzási tilalom megsértése esetén  

• A tanulók, vagy foglalkoztatottak esetén a dohányzási tilalom megsértésnek közvetlen 
tapasztalása esetén, az intézmény bármely dolgozója köteles felszólítani a jogsértőt a 
dohányzás azonnali abbahagyásáért.  

• A felszólítás eredménytelensége esetén az alábbi személyeket kell értesíteni:  
� ha a jogsértő tanuló, akkor az intézményvezetőt, vagy helyettesét,  
� ha a jogsértő nem tanuló, akkor az intézményben dolgozó vezetőt, vagy helyettesét.  
 
 

7. A felszólítás eredménytelensége esetén  
• a tanulóval szemben fegyelmező intézkedést alkalmaz, vagy az arra jogosultnál ilyet 

kezdeményez, többszöri felszólítás után fegyelmi eljárást indít,  
• a nem tanulói jogviszonyú jogsértőt felszólítja az intézmény azonnali elhagyására.  
 

8. A dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megszegése esetén 20.000 Ft-tól  
 
50.000 Ft-ig terjedő egészségvédelmi bírság szabható ki, azonban a helyszínen kiszabható bírság 
összege 20.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra emelkedik. Ez a 14. életévüket betöltött, önálló jövedelemmel 
rendelkező személyekkel szemben alkalmazható. Aki a tiltás ellenére az intézmény területén 
dohányzik (14 év feletti, önálló jövedelemmel rendelkező személy) és miatta az intézményt 
pénzbírsággal büntetik, úgy köteles az általa okozott kárt) az intézmény részére kiszabott bírságot 
megtéríteni.  
 
Záró rendelkezések  
A szabályzat 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.  
A szabályzat szövegét, a házirenddel azonos módon, az intézmény honlapján nyilvánosságra kell 
hozni.  
 
 
Nagykörű, 2014. szeptember 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A SZABÁLYZATOT A  
DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL 
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