A Károli Gáspár Református Egyetem
szabályzata
a nem dohányzók védelmében tett intézkedésekről

Az Országgyűlés
 tekintettel a magyar lakosság kedvezőtlen népegészségügyi mutatóira,
 annak érdekében, hogy a dohánytermékek forgalmazásának részleges korlátozásával csökkentse ezen
termékek kiskorúak számára történő hozzáférhetőségét,
 kinyilvánítva abbéli szándékát, hogy a dohánytermékek elsősorban nyilvános helyeken történő fogyasztásának szabályozásával védelmet kell nyújtani a nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival
szemben,
 felismerve továbbá, hogy a nemdohányzók védelmére vonatkozó szabályozást az egészségtudatos szemléletmód elterjedésével párhuzamosan, rendszeres időközönként felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy
az állam a magánszféra mind újabb területein is védelmet biztosítson a passzív dohányzás káros hatásaival
szemben,
 a magánélethez fűződő jogok tiszteletben tartása mellett nyomatékosan hangsúlyozva, hogy kerülni kell a
dohányzást különösen kiskorúak, várandós nők, betegek vagy mozgásukban bármilyen okból korlátozott
személyek jelenlétében a magánélet színterein is, különösen a zárt légterű helyiségekben vagy gépkocsik
zárt utasterében, mivel a dohányfüst minden esetben mérgező, annak nincs biztonságos egészségügyi határértéke,
 elősegítve ezzel az egészséghez, valamint az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok megvalósulását és védelmét,
 figyelemmel – az ellentétes érdekek megfelelő egyeztetésével – a dohánytermékek fogyasztási kultúrája
fejlesztésének szükségességre, a méltányolható fogyasztási szokásokat elismerve alkotta meg a Nemdohányzók védelméről szóló törvényt.

I. Az utasítás személyi hatálya:
Az utasítás személyi hatálya kiterjed: beosztásra tekintet nélkül, a Károli Gáspár Református Egyetem
valamennyi dolgozójára, hallgatójára, az Egyetemhez érkező vendégekre, látogatókra, külsős, szerződéses
dolgozókra. Az 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény 38 §-a, az 1999. évi XLII. a nemdohányzók védelméről
szóló törvény valamint a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályai alapján, a munkahelyen a nemdohányzók védelme érdekében zárt térben nem
szabad dohányozni. Ezért valamennyi épületben és azok helyiségeiben a dohányzást nem engedé-

lyezem!
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Dohányzóhely az Egyetem (mint közforgalmú intézmény) bejáratától számított 5 méteres távolságon belül
nem jelölhető ki. A kijelölés tűzvédelmi szabályokat, vagy közlekedésbiztonsági érdeket nem sérthet.
Ezért a fenti törvények és a tűzvédelmi jogszabályok előírásai alapján a dohányzó helyeket az illetékes ingatlanfelelősök jelölik ki.

II. Az utasítás területi hatálya:
Az utasítás területi hatálya kiterjed a Károli Gáspár Református Egyetem használatában lévő épületekre.

III. A kijelölt dohányzóhelyek:


Állam- és Jogtudományi Kar (1042 Budapest Viola u. 2-4.)


az épület főbejáratától számított 5 méteren kívül



az épület belső udvarán a kijárattól számított 5 méterre



Állam- és Jogtudományi Kar „B” épület (1042 Budapest Viola u. 3-5.): Az épület belső udvarán



Bethlen Gábor Kollégium (1116 Budapest, Temesvári u. 18.): Az épület belső udvarán a bejárattól
számított 5 méteren kívül



Bocskai István Kollégium (1042 Bp. Hajnal u. 13.): Az épület belső udvarán



Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky u. 4.): Az épület előtti járdaszakaszon



BTK Pszichológiai Intézet (1037 Budapest, Bécsi út 324.) Az épület bejáratától számított 5 méteren
kívül



Budapest, Dózsa György úti épület (1146 Bp., Dózsa György út 25-27.): főbejárati kaputól számított
5 méteren kívül a Dózsa György úti járdaszakaszon



Hittudományi Kar (1092 Budapest Ráday út 28.): Az épület belső udvarán



Közép- és Kelet-európai Missziói Tanulmányi Intézet (1091 Bp. Kálvin tér 7.): a főbejárattól számított 5 méteren kívül



Rektori Hivatal (1091 Budapest, Kálvin tér 9.): Az épület belső erkélyén



Tanítóképző Főiskolai Kar (2750 Nagykőrös, Arany János utca 28.): A főbejárattól számított 5 méteren kívül az Arany János utcai járdaszakaszon

IV. Értelmező rendelkezések
dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék;
dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése;
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közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást, ellátást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) végző természetes vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggő tevékenység biztosítására szolgáló létesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól, hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen
szabad vagy valamely feltétel teljesítéséhez kötött;
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 berendezés útján biztosított;
kombinált figyelmeztetés: az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint fényképből vagy egyéb illusztrációból és kiegészítő figyelmeztetés megfelelő szövegéből álló figyelmeztetés;

V. A dohánytermékek fogyasztásának alapvető szabályai
A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni:
a. az Egyetem, mint közforgalmú intézmény nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
b.

munkahelyen

Nem jelölhető ki dohányzóhely:
a.

az Egyetem, mint közforgalmú intézmény zárt légterű helyiségeiben,

b.

munkahelyek zárt légterű helyiségeiben,

A kijelölt dohányzóhelyek e törvényben előírt rendelkezéseknek való megfelelőségét az egészségügyi államigazgatási szerv, tűzvédelmi szempontoknak való megfelelőségét a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.
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.
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A dohányzóhelyet az alábbi típusú piktogrammal kell megjelölni:

Az épület nem dohányzó jellegét az alábbi típusú piktogrammal kell jelölni:

Az Egyetem (közforgalmú intézmény) vezetője az intézményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben, az Egyetemen dohányzóhelyet nem zárt térben sem kell kijelölni. A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával az Egyetem közforgalom számára nyitva álló bejáratánál, valamint a nyilvánosság számára nyitva álló valamennyi helyiségében fel
kell tüntetni.
A nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóló döntés a munkavállalók kezdeményezésére vagy ezek
egyetértésével hozható meg.
A munkavállalók részéről kezdeményezésre jogosult a foglalkoztatott munkavállalók legalább 50%-a. A munkáltató kezdeményezése esetén a munkavállalói egyetértésre a kezdeményezési jog szabályai irányadóak. A
munkavállalók kezdeményezését a munkáltató köteles figyelembe venni. Ebben az esetben a munkahelyet,
illetve telephelyet 30 napon belül nemdohányzóvá kell nyilvánítani.
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VI. A dohánytermékek forgalomba hozatalának egyes korlátai
Dohánytermék kiskereskedelemre irányuló tevékenység nem végezhető az Egyetem területén.

VII. A dohánytermékek fogyasztására, illetőleg forgalmazására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek megszegése
A fenti rendelkezések betartását az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi, és azok megsértése esetén
– a jogsértő természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli szervezettel szemben – egészségvédelmi bírságot szab ki.
Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személy ellen szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14.
életévét betöltötte.
Az egészségvédelmi bírság összege
a. a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 000, legfeljebb 50 000 Ft;
b. a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, valamint a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési
kötelezettség elmulasztása esetén
c.

legalább 100 000 Ft, legfeljebb 250 000 Ft az ezen kötelezettségek betartásáért felelős
személy tekintetében, illetve
d. legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében.
Az egészségvédelmi bírság az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak a
nem megfelelő magatartásról való tudomásszerzését követő 6 hónapon belül alkalmazható. A jogsértő magatartás tanúsításától számított 1 éven túl egészségvédelmi bírság nem szabható ki, kivéve, ha a magatartás
jogsértő állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az esetben az elévülési idő a jogsértő állapot megszűnésének napján kezdődik.
A jogerős határozattal megállapított egészségvédelmi bírságot, valamint a dohánytermékek forgalmazásával
összefüggő, e törvényben foglalt tilalmat, korlátozást megszegővel szemben jogerősen alkalmazott fogyasztóvédelmi bírságot, valamint a helyszíni bírságot az egészségügyi államigazgatási szerv számlájára kell befizetni.
Az egészségvédelmi bírság kiszabása nem érinti a jogsértésnek megfelelő, külön jogszabály szerinti jogkövetkezmények alkalmazhatóságát.

VIII. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
A Egyetem területén épület létesítése, vagy meglévő épület, helyiség átalakítása, illetőleg felújítása, továbbá megváltoztatása esetén, a nemdohányzók védelmét szolgáló jogszabályokban és az utasításban
meghatározott előírásokat már a tervezés során érvényesíteni kell, a használatba vétel előtt a dohányzási
szabályzatot ennek megfelelően módosítani szükséges.
Ez a szabályzat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg az előbbi dohányzással kapcsolatos
szabályzások 2015. március 9-én hatályukat vesztik.
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Budapest, 2015. március 9.

fogl. eü. orvos

üzemeltetési vezető
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